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ทุกแหง เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายใหบรรลุผลสำเร็จ นั้น
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหมจึงจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
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ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สูการปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อเปนกรอบในการปฏิบัติ งานการจั ด
การศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธ ยาศัย และการจัดสรรงบประมาณรายจา ยประจำป ให แ ก
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พอเพียงและมีทักษะที่จำเปนในโลกศตวรรษที่ 21
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สวนที่ 1 บทนำ
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9
ไดกำหนดไววา การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐใหสวนราชการปฏิบัติ คือ (1) กอนจะ
ดำเนินการตามภารกิ จใด สวนราชการตองจัดทำแผนปฏิบั ติราชการไวเ ปน การลว งหน า (2) การกำหนด
แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่
จะตองใช ในการดำเนิน การของแตล ะขั ้น ตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ ของภารกิ จ และตัวชี ้ วัด
ความสำเร็จของภารกิจ และพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.
2551 มาตรา 17 ใหมีสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดทุกจังหวัด
โดยทำหนาที่เปนหนวยงานธุรการของคณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดและมีอำนาจหนาที่บริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภายในจังหวัดแลวแต
กรณี รวมทั้งมีอำนาจหนาที่จัดทำยุทธศาสตร เปาหมายและแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในจังหวัดใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการพัฒนาการศึกษาชาติ แผนพัฒนา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามสภาพของทองถิ่นและชุมชน นั้น
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และสอดคล องกรอบยุ ทธศาสตรช าติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม บ ทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ รางกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.
2566 - 2570) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) (พ.ศ. 2559-2573) นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558
- 2564) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
สำนักงาน กศน. (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาการศึกษากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2563 –
2565 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2563 – 2565 แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัด
เชียงใหม พ.ศ. 2563 - 2565 รวมถึงบริบทของพื้นที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหมจึงไดจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และใหสถานศึกษาในสังกัดใชเปนหลักในการดำเนินงานในระดับ
พื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนไปตามนโยบายที่วางไว
2. อำนาจและหนาที่ของสำนักงาน กศน.จังหวัด
พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 (มาตร 17)
กำหนดให มี สำนั กงานส งเสริ มการศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย จังหวัด เรีย กโดยยอวา
“สำนักงาน กศน. จังหวัด” เปนหนวยงานการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. ทำหนาที่เปนหนวยธุรการของ
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาการนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกำหนดใหมีอำนาจหนา ที่
บริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภายในจังหวัด รวมทั้งมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้
1. จัดทำยุทธศาสตร แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใน
จังหวัด ใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยและความตองการของทองถิ่นและชุมชน
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม | 1

อัธยาศัย

2. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศ ดานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

3. วิเคราะห จัดตั้ง จัดสรร เงินงบประมาณใหแกสถานศึกษาและภาคีเครือขายที่จัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4. ประสาน ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ของ
สถานศึกษาและภาคีเครือขาย
5. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบตามที่กฎหมายกำหนด
6. สงเสริม สนับสนุนการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรูและประสบการณและการเทียบ
ระดับการศึกษา
7. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษารวมกับสถานศึกษาและ
ภาคีเครือขาย
8. ระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อการมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
9. สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
10. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและภาคีเครือขาย
11. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ติ ด ตามและรายงานผลการดำเนิ น งานตามโครงการอั น เนื ่ อ งมาจาก
พระราชดำริ งานนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสรางความมั่นคงของชาติ
12. กำกั บ ดู แ ล นิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือขาย
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ภายใตอำนาจหนาที่ดังกลาว จึงไดมีการออกแบบโครงสรางรองรับ จากกลุมภารกิจภายใตคำวา
“ กลุม ” จำแนกไปสูกลุมงาน และงาน ตามลำดับ โดยแตละงานจะแสดงภาระงานใหเห็นเปนแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน ตลอดจนผลสำเร็จที่คาดหวังจากการปฏิบัติงานตาง ๆ ดวย และไดจัดโครงสรางเปน 7 กลุม
ไดแก
1. กลุมอำนวยการ
2. กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา
3. กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ
4. กลุมสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
5. กลุมสงเสริมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษและ
6. กลุมงานเทศ ติดตามและพัฒนาระบบบริหารและกระบวนการเรียนรู
7. กลุมตรวจสอบภายใน
3. ขอมูลทั่วไปของสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม
ที่ตั้ง : 157 หมูที่ 4 ถนนโชตนา ตำบลดอนแกว อำแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180
โทรศัพท 053-121177 โทรสาร 053-121179
e-mail : cmi_nfedc@nfe.go.th
Website : http://cmi.nfe.go.th
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พื้นที่ : สำนั กงาน กศน.จั งหวั ดเชีย งใหม มีพื้น ที่ 11 ไร 3 งาน โดยมีอาคารสำนักงาน 4 หลั ง
ห องประชุ ม 2 หลั ง หอพั ก 2 หลั ง โรงเก็ บ รถยนต 1 หลั ง บ านพักขาราชการ 10 หลัง บานพักคนงาน
ภารโรง 2 หลัง
ประวัติความเปนมา
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม (ชื่อยอ : สำนักงาน
กศน.จังหวัดเชียงใหม) เริ่มกอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ. 2509 สังกัดกองการศึกษาผูใหญ กรมสามัญศึกษา โดย
ช ว งแรกได เ ป ดทำการสอนเฉพาะวิ ช าชี พหลักสูตรระยะสั้น 300 ชั ่ ว โมง ใน 4 สาขาวิช าชีพดว ยกัน คือ
ชางเครื่องยนต ชางขับรถยนต ชางตัดเย็บเสื้อผาสตรี และชางเสริมสวย โดยทางราชการไดเชาสถานที่อาคาร
ของ "สมาคมสตรี ศรีลานนาไทย" เปนสถานที่เปดสอนมีชื่อหนวยงานวา "ศูนยการศึกษาผูใหญ ภาคการศึกษา
8" หลังจากเปดสอนจบหลักสูตรไดสองรุน (6 เดือน) ไดมีผูมาใชบริการเปนจำนวนมากขึ้น ทำใหสถานที่เปด
สอนคับแคบไมสามารถขยายชั้นเรียนได ในปลายป พ.ศ. 2509 นายประจวบ คำบุญรัตน ศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหมในสมัยนั้น ไดยายที่ทำการมาทำการเปดสอนที่หนาสนามเทศบาลนครเชียงใหม ซึ่งเปนที่ดินของ
นายไกรศรี นิมมานเหมินทร คหบดีชาวเชียงใหม ไดอุทิศที่ดินจำนวน 8 ไรเศษใหกับกระทรวงศึกษาธิการ โดย
มีจุดประสงคใหใชที่ดินดังกลาวใหเปนประโยชนทางการศึกษาแกประชาชน และไดมีการเปลี่ยนแปลงชื่ อ
หนวยงานใหมวา "ศูนยการศึกษาผูใหญภาคเหนือ" โดยมีนายสุรัตน เหล็กงาม เปนครูใหญ หองเรียนเปน
อาคารชั่วคราวยกพื้น เทคอนกรีต ใชลวดตาขายลอมโดยรอบผนังอาคาร เปนที่รูจักของนักการศึ ก ษาวา
"ศูนยเลาไก" ไดมีการขยายสาขาวิชาชีพใหหลากหลายมากยิ่งขึ้น เชน ชางซอมวิทยุ ชางตัดผมชาย ชางตัดเย็บ
เสื้อผาชาย ชางเขียนแบบแปลนกอสราง ชางประกอบอาหาร และโภชนาการ และชางเชื่อมโลหะ นอกจากนี้
ยังไดมีการเปดสอนวิชาชีพใหกับประชาชนในชนบทใหมีโอกาสไดเรียนวิชาชีพชางตาง ๆ ในเขต 7 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ในโครงการ "หนวยเปดสอนวิชาชีพเคลื่อนที่สูชนบท" พรอมกันนี้ยังไดมีการเปดสอน
นักศึกษาสายสามัญขึ้นอีกสายหนึ่งเปนการสอนการศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จ ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3
ควบคูไปดวย
ตอมาเมื่อถึงป พ.ศ. 2519 ทางกระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายในการรวบรวมหนวยงานยอยที่มี
ลั กษณะงานดา นการบริ ห ารคล า ยคลึ งกั น มาเปน หนว ยงานเดียวกัน คือศูน ยการศึกษาผูใหญภ าคเหนือ
โสตทัศนศึกษาจังหวัดเชียงใหม หองสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม และหนวยฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 45 สังกัด
กรมอาชีวศึกษา ไดถูกหลอมใหเปนหนวยงานเดียวกันภายใตชื่อ "ศูนยการศึกษาประชาชนจังหวัดเชียงใหม "
สังกัดกองการศึกษาผูใหญ กรมสามัญศึกษาเหมือนเดิม จนถึงป พ.ศ. 2522 ทางกระทรวงศึกษาธิการ ไดมี
นโยบายในการกระจายอำนาจทางการศึกษาเขาถึงประชาชนทุกพื้นที่ ไมวาจะเปนในเขตชนบทหรือในเมือง ให
มีโอกาสทางการศึกษาโดยเทาเทียมกัน จึงไดสถาปนา "กองการศึกษาผูใหญ" มาเปน "กรมการศึกษานอก
โรงเรียน" เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2522 เพื่อเปนการสนองตอบตอผูมาใชบริการมากขึ้นเปนลำดับ ประกอบกับ
อาคารเรียนคับแคบ กรมการศึกษานอกโรงเรียนจึงไดยายที่ทำการมาตั้งที่บานปาแงะ ตำบลดอนแกว อำเภอ
แม ร ิ ม จั งหวั ดเชี ย งใหม ในชื ่ อหน ว ยงานใหมว า "ศูน ยการศึกษานอกโรงเรีย นจั งหวัดเชีย งใหม" สังกัด
กรมการศึกษานอกโรงเรียนและไดมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ทั้งสายอาชีพและสายสามัญให
ทันสมัยยิ่งขึ้น เปนที่ยอมรับของผูใชบริการเปนอยางยิ่งตามนโยบายของกรมการศึกษานอกโรงเรียนจันมาถึง
ปจจุบันนี้
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ขอมูลพื้นฐานหนวยงาน
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม มีกรอบอัตรากำลังของบุคลากรแตละประเภท และมีสถานศึกษาใน
สังกัด ดังนี้
1. บุคลากร
ผูบริหาร
ขาราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา
ศึกษานิเทศก
นักวิชาการ
นักจัดการงานทั่วไป
บรรณารักษ
พนักงานราชการ
ครู กศน.ตำบล
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนพื้นที่ปกติ
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนพื้นที่สูง
ครูสอนเด็กเรรอน
นักวิชาการ (นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,นักวิชาการ
เงินและบัญชี, นักวิชาการพัสดุ,นักเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นักจัดการงานทั่วไป
บรรณารักษ
เจาพนักงาน (เจาพนักงานการเงินและบัญชี, เจาพนักงานพัสดุ)
ลูกจางประจำ
จางเหมาปฏิบัติงาน
ครู กพด.
ครู ศรช
ครูสอนเด็กเรรอน
บรรณารักษ
นักวิชาการ (นักวิชาการศึกษา, นักวิชาการเงินและบัญชี, ฯลฯ)
รวม
2. สถานศึกษา (กศน.อำเภอ)
กศน.ตำบล
ศูนยการเรียนชุมชน (ศรช.)
ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” (ศศช.)
หองสมุดประชาชน
รถบริการหองสมุดเคลื่อนที่ (กศน.จังหวัด/กศน.อำเภอสันทราย)

27 คน
159 คน
12 คน
1 คน
3 คน
1 คน
7 คน
609 คน
205 คน
61 คน
302 คน
1 คน
16 คน
8
4
12
5
113
31
5
1
17
59
925

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

25 แหง
204 แหง
7 แหง
252 แหง
26 แหง
2 คัน
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4. ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดเชียงใหมตั้งอยูทางทิศเหนือของประเทศไทย เสนรุงที่ 16 องศาเหนือ และเสนแวงที่
99 องศาตะวั น ออก สู ง จากระดั บ น้ ำ ทะเลประมาณ 1,027 ฟุ ต (310 เมตร) ห า งจากกรุ ง เทพมหานคร
696 กิโลเมตร มีพื้นที่ 20,107.057 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,566,911 ไร มีพื้นที่กวางใหญเปนอันดับ
ที่ 1 ของภาคเหนือ และเปนอันดับที ่ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัด นครราชสีมา ลักษณะภูมิประเทศ
โดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เปนภูเขาและปาไม มีที่ราบอยูตอนกลาง ตามสองฟากฝงแมน้ำปง มีภูเขาที่สูงที่สุดใน
ประเทศไทยคือ ดอยอินทนนท สูงประมาณ 2,565.3355 เมตร อยูในเขตอำเภอจอมทอง
อาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ
ติดรัฐฉานของสหภาพเมียนมาร
ทิศใต
ติดอำเภอสามเงา อำเภอแมระมาด และอำเภอทาสองยาง (จังหวัดตาก)
ทิศตะวันออก ติดอำเภอแมฟาหลวง อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแมสรวย
อำเภอเวียงปาเปา (จังหวัดเชียงราย) อำเภอเมืองปาน อำเภอเมืองลำปาง (จังหวัด
ลำปาง) อำเภอบานธิ อำเภอเมืองลำพูน อำเภอปาซาง
อำเภอเวียงหนองลอง อำเภอบานโฮง และอำเภอลี้ (จังหวัดลำพูน)
ทิศตะวันตก ติดอำเภอปาย อำเภอเมืองแมฮองสอน อำเภอขุนยวม อำเภอแมลานอย
อำเภอแมสะเรียง และอำเภอสบเมย (จังหวัดแมฮองสอน)
จังหวัดเชียงใหมมีชายแดนติดตอกับประเทศพมาเพียงประเทศเดียว มีระยะทางแนวชายแนว
ทั้งสิ้น 227 กิโลเมตร และมีพื้นที่ติดตอใน 5 อำเภอ ไดแก
1) อำเภอแมอาย : 4 ตำบล ไดแก ตำบลแมอาย ตำบลมะลิกา ตำบลแมสาว ตำบล ทาตอน
เมืองที่ติดตอคือ เมืองยอน รัฐฉาน
2) อำเภอฝาง : 2 ตำบล ไดแก ตำบลมอนปน และตาบลแมงอน
เมืองที่ติดตอคือ บานโปงปาแขม เมืองตวน รัฐฉาน
3) อำเภอเชียงดาว : 1 ตำบล ไดแก ตำบลเมืองนา
เมืองที่ติดตอคือ บานน้ำยุม เมืองตวน รัฐตองยี
4) อำเภอเวียงแหง : 3 ตำบล ไดแก ตำบลเปยงหลวง ตำบลเมืองแหง ตำบลแสนไห
เมืองที่ติดตอคือ บานบางใหมสูง บานปางเสือเฒา บานกองเฮือบิน เมืองตวน รัฐตองยี
5) อำเภอไชยปราการ : 1 ตำบล ไดแก ตำบลหนวงบัว
เมืองที่ติดตอคือ บานโปงปาแขม เมืองตวน รัฐฉาน
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เปนภูเขาและปาละเมาะ มีที่ราบอยูตอนกลางตาม
สองฟากฝงแมน้ำปง มีภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ ดอยอินทนนท สูงประมาณ 2,565 เมตร อยูในเขต
อำเภอจอมทอง นอกจากนี้ยังมีดอยอื่นที่มีความสูงรองลงมาอีกหลายแหง เชน ดอยผาหมปก (อำเภอฝาง)
สูง 2,285 เมตร ดอยหลวงเชียงดาว (อำเภอเชียงดาว) สูง 2,170 เมตร ดอยสุเทพ (อำเภอเมืองเชียงใหม)
สูง 1,601 เมตร
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สภาพพื้นที่แบงออกไดเปน 2 ลักษณะคือ
1) พื้นที่ภูเขา คิดเปนพื้นที่ประมาณรอยละ 80 ของจังหวัด ประกอบดวยทิวเขาอินทนนท (หรือ
ถนนธงชัยตะวันออก) ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของจังหวัด พาดยาวจากทิศเหนือจรดใต ตามแนวรอยตอกับ
จังหวัดแมฮองสอน และทิวเขาขุนตาน ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันออกของจังหวัด พาดผานในทิศเหนือ-ใต พื้นที่
ภูเขาสวนใหญเปนปาตนน้ำลาธาร ไมเหมาะสมตอการเพาะปลูก สวนบางพื้นที่เปนพื้นที่อยูอาศัยของชาวเขา
ชาติพันธุตาง ๆ
2) พื้นที่ราบลุมน้ำและที่ราบเชิงเขา กระจายอยูทั่วไประหวางหุบเขาทอดตัวในแนวเหนือ-ใต
ไดแก ที่ราบลุมน้ำปง ลุมน้ำฝาง ลุมน้ำแมงัด เปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณเหมาะสมตอการเกษตร
ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดเชียงใหมมีสภาพอากาศคอนขางเย็นเกือบตลอดทั้งป มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป 25.4 องศา
เซลเซียส โดยมีคาอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส มีปริมาณ
น้ำฝนเฉลี่ย 1,100-1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหมอยูภายใตอิทธิพลมรสุม 2 ชนิด คือ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบงภูมิอากาศออกไดเปน 3 ฤดู ไดแก ฤดูฝน
ฤดูหนาว และฤดูรอน
การปกครอง
จังหวัดเชียงใหมแบงเขตการปกครองออกเปน 25 อำเภอ 204 ตำบล และ 2,066 หมูบาน
มีหนวยงานที่ตั้งอยูในพื้นที่ ดังนี้
1) หนวยงานบริหารราชการสวนกลาง จำนวน 166 หนวยงาน
2) หนวยงานบริหารราชการสวนภูมิภาค จำนวน 34 หนวยงาน
3) หนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น จำนวน 211 แหง ประกอบดวย
- องคการบริหารสวนจังหวัด จำนวน 1 แหง
- เทศบาลนคร จำนวน 1 แหง
- เทศบาลเมือง จำนวน 4 แหง
- เทศบาลตำบล จำนวน 116 แหง
- องคการบริหารสวนตำบล จำนวน 89 แหง
ประชากร
จั ง หวั ด เชี ย งใหม ม ี ป ระชากรรวมทั ้ ง สิ ้ น 1,743,186 คน แยกเป น ชาย 846,028 คน
หญิง 897,158 คน (ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม 2560) อำเภอที่มีประชากรมากที่สุด ไดแก อำเภอเมืองเชียงใหม
จำนวน 235,012 คน คิ ด เป น ร อยละ 13.48 ของประชากรทั ้ งหมด รองลงมาได แก อำเภอฝาง จำนวน
118,149 คน คิดเปนรอยละ 6.78 และอำเภอที่มีประชากรนอยที่สุด ไดแก อำเภอกัลยาณิวัฒนา จำนวน
12,212 คน คิดเปนรอยละ 0.70
5. สถานการณและแนวโนมดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สภาพเศรษฐกิจ
1) ประมาณผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ป 2558 พิจารณาจากผลิตภัณฑ มวลรวม
จังหวัด ณ ราคาประจำปมีมูลคา 194,893 ลานบาท โดยผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว (GPP per capita) ใน
ป 2558 เทากับ 112,874 บาท (ขอมูล ณ สิงหาคม 2559)
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- ภาคเกษตร (22.15%)
- ภาคอุตสาหกรรม (10.12 %)
- ภาคบริการ (67.83%)
2) รายไดสวนใหญ แยกตามรายสาขาการผลิตที่สำคัญ (ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม 2559)
อันดับ 1 สาขาเกษตรกรรม การลาสัตวและการปาไม รอยละ 22.15 %
อันดับ 2 สาขาอื่น ๆ รอยละ 18.46 %
อันดับ 3 สาขาการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนตจักรยานยนต ของใช
สวนบุคคลและของใชในครัวเรือน รอยละ 11.88 %
3) การคาชายแดน
จังหวัดเชียงใหมเปนหนึ่งในสองจังหวัดในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มีพื้นที่ชายแดน
กับประเทศเพื่อนบานโดยอีกจังหวัดคือ จังหวัดแมฮองสอนซึ่งมีพื้นที่ชายแดนกับสหภาพ เมียนมาร เชนกัน
โดยจังหวัดเชียงใหมมีแนวโนมทางการวางอุทยานโลจิสติกส (Logistics Parks) ใหรองรับการขยายตัวของเมือง
2 มิ ต ิ คื อ การจั ดสร า งสนามบิ น นานาชาติ แหงใหมเพื่ อเปน ศูน ย กลางทางการบิน (Aviation Hub) และ
การพัฒนายกระดับจุดผอนปรนทางการคาเปนจุดผานแดนถาวร ณ จุดผอนปรนกิ่วผาวอก ณ ตำบลเมืองนะ
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม โดยมียุทธศาสตรในการเชื่อมโยงกับภูมิภาคที่สำคัญ 2 แหง คือ อนุภูมิภาค
ลุมน้ำโขง (Greater Mekong Sub region: GMS) และกลุมประเทศภายใตกรอบความรวมมื ออนุภูม ิ ภ าค
“ความริเริ่มแหงอาวเบงกอล สำหรับความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ” (Bay of
Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation : BIMSTEC) ผ า นทาง
สหภาพเมียนมาร
4) การทองเที่ยว
จังหวัดเชียงใหมมีสถานที่ทองเที่ยว ในรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลายและแหง
อำนวยความสะดวกทันสมัยสำาหรับนักทองเที่ยว ทั้งที่พัก โรงแรม รีสอรทและโฮมสเตย ที่มีชื่อเสียงทั้ง
รานอาหารจำนวนมาก จึงเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ เชียงใหมจึงเปนเมือง
ทองเที่ยวที่สำคัญประเทศและระดับโลกดานสินคาบริการ จังหวัดเชียงใหมมีจุดแข็งดานสินคาและบริ การ
หลากหลายรู ป แบบที่ ส ามารถสะท อนความเปน เอกลักษณเชิงวัฒ นธรรม และรองรับ ความตองการของ
นักทองเที่ยว อยางเพียงพอ การทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมมีหลายรูปแบบ เชน
- การท อ งเที ่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม (Cultural and Traditional Tourism) บนพื ้ น ฐาน
ทางวัฒนธรรม ประเพณีที่เปนเอกลักษณ และประวัติศาสตรอันยาวนาน
- การท อ งเที ่ ย วแบบพานั ก ระยะยาว (Long Stay) ได แ ก การท อ งเที ่ ย วโดยมุ  ง เน น
การพักผอนหยอนใจ เนื่องจากเชียงใหมเปนสถานที่พักผอนที่ครบรูปแบบทั้งธรรมชาติและ ในรูปแบบเมือง
- การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) ไดแก การทองเที่ยวที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
เรียนรูวิถีชีวิตและพักผอนหยอนใจ เพื่อทากิจกรรมสงเสริมสุขภาพ หรือการบาบัดรักษาฟนฟูสุขภาพ เปนตน
- การทองเที่ยวเชิงการศึกษา (Education Tourism) หมายถึง การทองเที่ยวเชิงการศึกษา
เปนการทองเที่ยวที่เนนใหบริการแกนักเรียน นักศึกษาชาวตางชาติที่ตองเขามา ศึกษายังสถาบันในจังหวัด
เชียงใหม
- การท อ งเที ่ ย วเพื ่ อ การประชุ ม สั ม มนา (MICE) โดยจั ง หวั ด เชี ย งใหม ม ี ศ ั ก ยภาพและ
ความพรอมในการเปน MICE City
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สถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญ เชน อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย
(ชุนชางเคี่ยน) อุทยานแหงชาติแมวาง (ผาชอ) ถ้ำเชียงดาว ดอยหลวงเชียงดาว ดอยอางขาง อุทยานแหงชาติ
ดอยผาหม อุทยานแหงชาติหวยน้ำดัง สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจำสิริกิติ์ ปางชางแมแตง น้ำพุรอน
สันกำแพง น้ำพุรอนฝาง ดอยมอนจอง ดอยมอนแจม ถนนคนเดินทาแพ-ถนนคนเดินวัวลาย อุทยานหลวง
ราชพฤกษ เชียงใหมไนทซาฟารี เวียงกุมกาม พระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน
5) การเกษตร
จังหวัดเชียงใหมมีพื้นที่การเกษตร 1,835,425 ไร (14.61% ของพื้นที่จังหวัด) สวนใหญ
เปนพื้นที่ปลูกขาว 716,454 ไร และพืชสวน 459,254 ไร พื้นที่การเกษตรนี้อยูในเขตชลประทาน 642,979 ไร
(35% ของพื้นที่การเกษตร) มีครัวเรือนการเกษตร 134,426 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดเชียงใหม
ไดแก ขาว ลำไย ลิ้นจี่ กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ และสมเขียวหวาน
6) การอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหมมีมูลคาผลิตภัณฑภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงใหม ชวงระหวางป
พ.ศ. 2557 - 2558 ในภาพรวมมีมูลคาต่ำลง โดยในป พ.ศ. 2558 มีมูลคา 21,959 ลานบาท ลดลงจากป พ.ศ.
2557 จำนวน 405 ลานบาท (ป พ.ศ.2557 มีมูลคา 22,394 ลานบาท) โดยสาขาที่มีมูลคาสูงสุด ไดแก สาขา
อุตสาหกรรม รองลงมา คือ สาขาการไฟฟาแกส และการประปา และสาขาที่มีมูลคาต่ำสุด ไดแก สาขาการทำ
เหมืองแรและ เหมืองหินอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหมสวนใหญเปน อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
รองลงมา คื อ หั ต ถอุ ต สาหกรรม อาทิ งานผ า ทอ งานไม แ กะสลั ก กระดาษสา และอื ่ น ๆ นอกจากนี้
เปนอุตสาหกรรมเซรามิกโดยเฉพาะศิลาดลเปนอุตสาหกรรมที่พึ่งฐานทรัพยากรธรรมชาติและฝมือแรงงาน
เปนหลักและมีแนวโนมการสงออกไปยังตลาดใหมคือ ตะวันออกกลางและประเทศในกลุมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนมากขึ้น นับวาเปนอุตสาหกรรมสำคัญที่มีผลกระทบตอทุกหวงโซไมวาจะเปนเกษตรกรผูผลิตผูสงออก
แรงงาน การขนสง สงผลตอรายไดของจังหวัด
7) การคาการลงทุน
ภาวะการคาทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม ขยายตัวดีอยางตอเนื่อง การทองเที่ยวเปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่
สำคัญของจังหวัดเชียงใหม โดยธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนขยายตัวดีจากอุปสงคของนักทองเที่ยว
จีนเปนสำคัญ อัตราการจองที่พักลวงหน้ำยังมีอยูอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในชวงเทศกาลที่สำคัญ ดานลูกคา
ชาวไทยยังขยายตัวจากกลุมประชุมสัมมนาและจากนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นในชวงวันหยุดติดตอกัน รวมทั้ง
การเปดเที่ยวบินตรงจากฮองกงและเพิ่มเที่ยวบินในประเทศ สำหรับธุรกิจรถเชาก็ขยายตัวดีสอดคลองกับธุรกิจ
โรงแรมในภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะความตองการเชารถของนักทองเที่ยวกลุมยุโรป ฮองกง มาเกา จีน
ไตหวัน ขณะที่ธุรกิจโรงแรมในภาคเหนือตอนลางยังไมฟนตัวเนื่องจากลูกคากลุมประชุมสัมมนาของหนวยงาน
ภาครัฐลดลง การจดทะเบียนนิติบุคคลจังหวัดเชียงใหม มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 16,834 ราย เงินทุนรวมทั้งสิ้น
236,421,874,528 บาท เปน หางหุนสวนจำกัด 6,377 ราย หางหุนสวนสามัญ 50 ราย บริษัทจำกัด 10,407
ราย ในสวนของเดือนพฤศจิกายน 2559 มีจำนวน 239 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2559 รอยละ 13.81
เงินทุนรวม 1,267.18 ลานบาท ธุรกิจที่จดทะเบียนมากที่สุด 3 อันดับ คือ ธุรกิจรานขายปลีก เครื่องประดับ
(รานทอง) ธุรกิจการ กอสรางอาคารที่ไมใชที่พักอาศัย และธุรกิจการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย โดยมีนิติ
บุคคลจดทะเบียนใหม ทุนจดทะเบียนสูงสุด ไดแก ธุรกิจโรงแรม รีสอรท และหองชุด ธุรกิจผลิตโปรแกรม
คอมพิวเตอร และธุรกิจการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย
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สภาพทางสังคม
1) วัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหมเปนนครแหงวัฒนธรรมที่รุงเรืองและมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 720 ป
มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่มีเอกลักษณ มีภูมิปญญาทองถิ่นที่ถายทอดสูงานหัตกรรมที่มีคุณคา รวมทั้งมี
ความหลากหลายของชาติพันธุชนเผาที่มวี ัฒนธรรมโดดเดนและหลากหลายถึง 13 ชนเผา เปนชาวเขา 7 เผา
และเปนชนกลุมนอย 5 กลุม ภาษาราชการที่ใชในจังหวัดเชียงใหมใชภาษาไทยเปนหลัก และมีภาษาทองถิ่น
เรียกวา “ภาษาคำเมือง” ซึ่งแตละทองถิ่นของภาคเหนือมีลักษณะของภาษาที่คลายๆกัน จะแตกตางกันเฉพาะ
สำเนียงและศัพทบางคำ ประชากรจังหวัดเชียงใหมมีผูนับถือศาสนาพุทธ จำนวน 1,519,879 คน (รอยละ
91.80) มีผูนับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 19,371 คน (รอยละ 1.17) มีผูนับถือศาสนาคริสต จำนวน 92,716
คน (รอยละ 5.60) มีผูนับถือศาสนาพราหมณ ฮินดู ซิกส จำนวน 331 คน (รอยละ 0.02) และมีผูนับถือศาสนา
อื่น ๆ จำนวน 23,345 คน (รอยละ 1.41)
2) การศึกษา
จังหวัดเชียงใหมมีสถานศึกษา ปการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 781 แหง โดยแยกเปนระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งจังหวัดเชียงใหมมีสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
จำนวน 12 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม มหาวิทยาลัย
พายัพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิ ทยาเขตเชี ย งใหม มี ครู / อาจารย รวมทั ้ งสิ้น 14,990 คน และมีจ ำนวนนักเรี ย น/นั กศึ ก ษารวมทั ้ ง สิ้ น
287,569 คน ซึ่งหากเทียบอัตราสวนระหวางครู ตอนักเรียน นักศึกษา เปน 1 : 19
3) โครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
การคมนาคม
จั ง หวั ด เชี ย งใหม เป น เมื อ งหลั ก ของภาคเหนื อ เป น ศู น ย ก ลางการพาณิ ช ย
อุตสาหกรรม และการคมนาคม จึงมีเสนทางคมนาคมหลักทั้งทางรถยนต รถไฟ และทางอากาศ มีทางหลวง
แผนดิน ทางหลวงจังหวัด และเสนทางมาตรฐานหลายสาย ทาใหการเดินทางติดตอภายในจังหวัด การเดินทาง
สูจังหวัดใกลเคียงและกรุงเทพมหานครเปนไปดวยความสะดวก
- การคมนาคมทางรถยนต การเดินทางจากกรุงเทพมหานคร มายังจังหวัดเชียงใหม
ใชทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แลวแยกเขาทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย)
ผานจังหวัด พระนครศรีอยุธยา อางทอง นครสวรรค แลวใชทางหลวงหมายเลข 1 ผานจังหวัดลำปาง แยกซาย
ผานจังหวัดลาพูน จนถึงจังหวัดเชียงใหม
- การคมนาคมทางรถไฟ ปจจุบันมีรถไฟสายกรุงเทพมหานคร – เชียงใหม โดยผาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี นครสวรรค พิษณุโลก อุตรดิตถ แพร ลำปาง และลำพูน เปดการเดินรถไฟ
ทุกวัน ซึ่งสถานีปลายทางภาคเหนือคือสถานีรถไฟเชียงใหม
- การคมนาคมทางอากาศ จังหวัดเชียงใหมมีทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม ที่มี
ขนาดใหญเปนอันดับตน รองจากทาอากาศยานดอนเมืองและทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีเสนทางบิน ไป-กลับ
วันละหลายเที่ยวบิน ทั้งสายการบินภายในประเทศ และสายการบินระหวางประเทศโดย สายการบินระหวาง
ประเทศมีสายการบินจากเชียงใหม ปจจุบันทาอากาศยานเชียงใหมมีสายการบินที่ใหบริการภายในประเทศ
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จำนวน 7 สายการ บิ น ได แก การบิ น ไทย การบิ น กรุ งเทพ กานต น ิ ธ ิ นกแอร ไทยแอร เ อเชีย ไทยสไมล
ไทยไลออน เมนเทอรี และมีสายการบินระหวางประเทศใหบริการ 20 สายการบิน
การสาธารณูปโภค
- การไฟฟาของจั งหวัด อยู ในความรับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1
(ภาคเหนือ) รับซื้อกระแสไฟฟาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ณ แหลงผลิตแมเมาะ จังหวัดลำปาง
มีไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 6 แหง คือ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม/ภูมิภาคอำเภอฝาง/
ภูมิภาคอำเภอสันทราย/ภูมิภาคอำเภอแมริม/ ภูมิภาคอำเภอสันปาตอง/ภูมิภาคอำเภอจอมทอง
- ประปา ประกอบด ว ย การประปาส ว นภู มิภาคเขต 9 มี ส ำนั กงานประปาสวน
ภูมิภาคสาขาในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม จำนวน 7 แหง ไดแก สาขาเชียงใหม (ชั้นพิเศษ) สาขาแมริม สาขา
สันกำแพง สาขาฮอด สาขาฝาง สาขาแมแตง และสาขาจอมทอง
- ไปรษณีย มีสำนักงานไปรษณีย ให บริ การภายในจังหวัดเชีย งใหม รวมจำนวน
38 แหง แยกเปนไปรษณียใหบริการภายในเขตอำเภอเมือง จำนวน 13 แหง และไปรษณียใหบริการ ภายใน
เขตอำเภอตาง ๆ จำนวน 25 แหง
สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) ทรัพยากรปาไม
ทรั พยากรป า ไม เ ป น ทรั พ ยากรที ่ มี ความเกี ่ ย วข องกั บ ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมในดานอื่น ๆ อยางเดนชัด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไม จะสงผลกระทบ ตอทรัพยากร
อื่นในหลายดานไดแก การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่อยูอาศัยของสัตวปาซึ่งสงผลตอเนื่อง ถึงสถานการณ ความ
หลากหลายทางชีวภาพซึ่งหมายถึง ความหลากหลายของชนิดพันธุพืช และพันธุสัตว รวมไปถึงการดูดซับน้ำใน
พื้นที่ปาตนน้ำ และปญหาดินถลมจังหวัดเชียงใหมมีปาไมหลายประเภทประกอบดวย ปาดิบเขา ปาดิบแลง
ป าเบญจพรรณ ป า เต็ งรั ง และป า เต็ ง รั งผสมปาสนเขา และปาแดง เปน ตน พื้น ที่ป า ไม ประกอบด ว ย
ปาธรรมชาติ สวนปา และปาฟนฟูตามธรรมชาติ โดยมีพื้นที่ปาไมอยูในจังหวัดเชียงใหม 12,222,265.87 ไร
คิดเปนรอยละ 88.72 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด โดยแนวโนมลดลงจากอดีต การลดลงของพื้นที่ปาเกิดไดจากหลาย
สาเหตุ ทั้งจากการใชประโยชนที่ดิน การตัดไมเพื่อการคา รวมทั้งนโยบายของรัฐที่เนนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ไดแก การใหสัมปทานการทำไมการกอสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานตาง ๆ และการเกิดไฟปา
2) ทรัพยากรน้ำ
จังหวัดเชียงใหมมีแมน้ำสำคัญ คือ แมน้ำปง และมีแหลงน้ำขนาดใหญ 2 แหง คือ
เขื่อนแมกวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด และเขื่อนแมงัดสมบูรณชล อำเภอแมแตง และยังแบงตามพื้นที่ลุมน้ำ
คือ
- ลุมน้ำปงตอนบน เปนลุมน้ำที่สำคัญที่สุดในภาคเหนือตอนบน สภาพภูมิประเทศ
เปนเทือกเขาสลับซับซอนมีความลาดชันสูง วางตัวแนวเหนือ-ใต พื้นที่สวนใหญเสี่ยงตอแผนดินถลมและการชะ
ลางพังทลายของดินสูง ลักษณะภูมิอากาศเปนแบบสะวันนา คือ มีฤดูฝนสลับกับฤดูแลงอยางชัดเจน
- ลุมน้ำกก มีแมน้ำกกเปนแมน้ำสายหลัก ไหลผานเมืองกก เขาเขตประเทศไทยที่
ชองน้ำกก อำเภอแมอาย แลวไหลเขาสูจังหวัดเชียงรายกอนจะไหลลงสูแมน้ำโขง
- ลุมน้ำฝาง มีแมน้ำฝางเปนแมน้ำสายหลัก ซึ่งมีตนกำเนิดจากดอยขุนหวยฝางและ
ดอยหัวโท ทางตอนใตของอำเภอไชยปราการ ไหลลงสูแมน้ำกก
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3) ทรัพยากรธรณี
จังหวัดเชียงใหมมีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรณี โดยมีการผลิตแรที่สำคัญ
8 ชนิด ไดแก ถานหิน เฟลดสปาร (แรฟนมา) แมงกานีส ชีไลต ดีบุก ดินขาว ฟลูออไรด และแรหินอุตสาหกรรม
และจังหวัดเชียงใหมยังมีแหลงทรัพยากรธรณีที่สำคัญ เชน แหลงปโตรเลียม อำเภอฝาง สภาพทางธรณีวิทยาที่
เปนแหลงทองเที่ยว ไดแก บอน้ำพุรอน อำเภอสันกำแพงและ อำเภอฝาง โปงเดือด อำเภอแมแตง บอน้ำแร
ธรรมชาติ อำเภอแมริม เปนตน
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สวนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวของกับการจัดทำแผนปฏิบัตกิ ารประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม
การจั ดทำแผนปฏิ บั ติ ก ารประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนั ก งาน กศน.จั งหวัด เชี ย งใหม
มีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดใชเปนหลักในการดำเนินงานในระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนไปตามนโยบายที่วางไว
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม จัดทำแผนใหสอดคลองกับบริบทตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดแก นโยบาย
รัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2561-2580)
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ รางกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 13 (2566-2570) นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 ทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ
(พ.ศ. 2560-2579) เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) (พ.ศ. 25592573) คําแถลงนโยบายการจัด การศึ กษารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เที ยนทอง)
สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึ กษาตามอั ธยาศัยของสำนักงาน กศน. (พ.ศ. 2560 -2579) แผนพัฒ นาการศึกษากลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 พ.ศ. 2563-2565 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง) แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาจั งหวัด เชี ย งใหม พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับทบทวน) และ
การวิเคราะหสถานการณดานการศึกษาของสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหมมากำหนดเปนกรอบแนวทางใน
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีสาระสำคัญ
ดังนี้
1. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)
พลเอก ประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา นายกรั ฐ มนตรี แถลงนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี ต อ รั ฐ สภา
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลไดกําหนด นโยบายในการบริหารราชการแผนดิน ดังนี้
นโยบายหลัก 12 ดาน
นโยบายที่ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
นโยบายที่ 2 การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
นโยบายที่ 3 การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายที่ 4 การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก
นโยบายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
นโยบายที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค
นโยบายที่ 7 การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก
นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
นโยบายที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
นโยบายที่ 10 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน
นโยบายที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
นโยบายที่ 12 การป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ และ
กระบวนการยุติธรรม
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โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีสวนเกี่ยวของกับนโยบายขอที่ 1การปกปองและ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย นโยบายขอที่ 2 การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความ
สงบสุขของประเทศ นโยบายข อที่ 3 การทํ านุ บํารุ งศาสนา ศิลปะและวั ฒนธรรม นโยบายข อที่ 8 การปฏิ รูป
กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย และนโยบายขอที่ 12 การปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และ กระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
นโยบายที่ 1 : การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
สถาบันพระมหากษัตริยมีความสําคัญยิ่งตอประเทศและประชาชนชาวไทย รัฐบาลถือ
เปนหนาที่สําคัญที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยและปกปองรักษาพระบรมเดชานุภาพ ดวยความจงรักภักดี
ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายดําเนินการ ดังนี้
1.1 สืบสาน รักษา ตอยอดศาสตรพระราชาและโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนหลักสําคัญในการบําบัดทุกข และบํารุงสุขใหประชาชน และพัฒนา
ประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้ง สงเสริมการเรียนรูหลักการทรงงาน การนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติ
ราชการและการพัฒนา ประเทศ เพื่อประโยชนในวงกวาง รวมทั้งเผยแพรศาสตรพระราชาและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพียงไปสูเวทีโลกเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอยางยั่งยืน
1.2 ต อ ยอดการดํ า เนิ น การของหน ว ยพระราชทานและประชาชน จิ ต อาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดําริ ใหเปนแบบอยางการบําเพ็ญสาธารณประโยชนในพื้นที่ตาง ๆ เพื่อบรรเทา
ความเดือดรอน แกไขปญหาใหแกประชาชน และพัฒนาความเปนอยูของประชาชน โดยระดมพลังความรัก
ความสามัคคี ทั้งของหนวยงานในพระองค หนวยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชน
1.3 สรางความตระหนักรู เผยแพร และปลูกฝงใหประชาชนมีความรู ความเขาใจที่
ถูกตองและเปนจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ตลอดจนพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยทุกพระองค เพื่อกอใหเกิดการมีสวนรวมอยางถูกตองกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในบริบทของไทย
นโยบายที่ 2 : การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุข
ของประเทศ
2.1 รักษาและปองกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ ทั้งทางบก ทาง
ทะเล ทางอากาศ รวมทั้งปองกันและปราบปรามภัยคุกคามตาง ๆ และภัยคุกคาม รูปแบบใหม โดยมุงเนนการ
สรางอํานาจกําลังรบที่มีตัวตนและไมมีตัวตนใหเขมแข็ง การพัฒนาระบบเตรียมความพรอมแหงชาติ ระบบงาน
ขาวกรอง การจัดการขอมูลที่เปนเท็จทางสื่อออนไลน และการมีสวนรวมของประชาชนดานความมั่นคง รวมทั้ง
พัฒนาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวมใหมีความพรอมในการรักษาอธิปไตย ผลประโยชนของ
ชาติ และรวมพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ
2.2 ปลูกจิตสํานึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเปนชาติไทย การมีจิตสาธารณะและ
การมี ส ว นร ว มทํ าประโยชน ให ป ระเทศ รั ก ษาผลประโยชน ข องชาติ ความสามั ค คี ป รองดองและความ
เอื้อเฟอเผื่อแผระหวางกันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝงวินัยของคนในชาติ หลัก
คิ ด ที่ ถู ก ต อ ง สร า งค า นิ ย ม “ประเทศไทยสํ า คั ญ ที่ สุ ด ” การเคารพกฎหมายและกติ ก าของสั ง คม ปรั บ
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหเอื้อตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
2.3 พั ฒ นาและเสริ ม สร า งการเมื อ งการปกครองในระบอบ ประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษั ตริยทรงเป นประมุขที่ มีธรรมาภิบ าล ความรักชาติ และความเป นน้ ำหนึ่ งใจเดียวกัน พรอมทั้ ง
ส ง เสริ ม ให นั ก การเมื อ งมี คุ ณ ภาพ เป น คนดี มี คุ ณ ธรรม มี ค วามรู ค วามสามารถ เห็ น แก ป ระโยชน ข อง
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ประเทศชาติมากกวาสวนตน เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเอื้ออํานวยตอการพัฒนาประเทศใหมีความ
เจริญกาวหนาอยางมั่นคง
2.4 สรางความสงบและความปลอดภัยตั้งแตระดับชุมชน โดยกําหนดใหหนวยงานที่
เกี่ยวของเฝาระวัง ดูแล และรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน ความสงบสุขของ
ประชาชน และปญหายาเสพติดในระดับชุมชนและหมูบาน อยางตอเนื่อง และสนับสนุนใหประชาชนมีสวน
รวมกับภาครัฐในการสรางความปลอดภัยในพื้นที่
2.5 แก ไขป ญ หายาเสพติ ด อย างจริ งจั งทั้ งระบบ ด ว ยการบั งคั บ ใช กฎหมายอย าง
เครงครัด ปราบปรามแหลงผลิตและเครือขายผูคายาเสพติด โดยเฉพาะผูมีอิทธิพล และเจาหนาที่ของรัฐที่
เกี่ยวของอยางเด็ดขาด ปองกันเสนทางการนําเขาสงออกโดยรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน การลดจํานวนผูคา
และผูเสพรายใหม และให ความรูเยาวชนถึงภัยยาเสพติดอยางตอเนื่อง รวมทั้งฟนฟู ดูแล รักษาผูเสพผาน
กระบวนการทางสาธารณสุข
นโยบายที่ 3 : การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลให ความสํ าคั ญ กับ การสงเสริมให ส ถาบัน ทางสังคมรวมปลูกฝงคานิย ม และ
วัฒนธรรมที่ดี รวมทั้งการทํานุบํารุงศาสนา การอนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรมไทย และการยอมรับ ประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีที่มีความหลากหลาย เพื่อสรางสังคมใหมีคุณภาพ คุณธรรม และอยูรวมกัน ไดอยางมีความสุข
ดังนี้
3.1 ส งเสริม วั ฒ นธรรมและเอกลั ก ษณ ข องชาติ โดยอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู และเผยแพร
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ศิลปะ ประเพณี ภูมิปญญา ภาษาไทย และภาษาถิ่นที่มีอัตลักษณ
และความหลากหลายผานชองทางตาง ๆ เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณของชาติ พรอมทั้งสนับสนุน
การสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย เพื่อกระตุนกระแสนิยมวัฒนธรรมไทย พัฒนาตอยอดและ
สรางมูลคาเพิ่มในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอยางเหมาะสม
3.2 ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม กตัญู ความซื่อสัตย
การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีสวนรวมทําประโยชนใหประเทศ และเปนพลเมืองที่ดี โดย
สงเสริมใหสถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชนเปนฐานในการบมเพาะ สงเสริมใหภาคเอกชนดําเนิน
ธุรกิจอยางมีธรรมาภิ บาล ใหสื่อมี บทบาทกระตุนและสรางความตระหนั กในคานิยมที่ดี รวมถึงผลิตสื่อที่มี
คุณภาพและมีความรับผิดชอบ และเปดพื้นที่สาธารณะใหประชาชนไดแสดงออกอยางสรางสรรค
3.3 ทํานุบํารุงศาสนาใหมีความเขมแข็ง สงเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาใหมีบทบาท
ในการเผยแผหลักคําสอนที่ดีงาม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสรางความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต จิตใจ และพัฒนาสังคมใหมีความสามัคคี ปรองดอง และยั่งยืน และใหพุทธศาสนิกชนเขาถึงแกนแทคํา
สอนของพระพุทธเจาและสามารถนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได
3.4 สรางความรู ความเขาใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒ นธรรม ของประเทศ
เพื่อนบาน ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ และชาวตางชาติที่มีความหลากหลาย
ในลักษณะพหุสังคมที่อยูรวมกัน โดยสนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศควบคูกับการสงเสริม สรางสรรค
งานศิลปวัฒนธรรมที่เปนสากล เพื่อการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก
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นโยบายที่ 8 : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
8.1.1 จัดใหมีระบบพัฒ นาเด็กแรกเกิดอยางตอเนื่องจนถึง เด็กวัยเรียนให มี
โอกาสพั ฒ นาตามศั กยภาพ เพื่ อสรางคนไทยที่ มีพัฒ นาการเต็มตามศักยภาพผานครอบครัวที่อบอุน ในทุก
รูปแบบครอบครัว เพื่อสงตอการพัฒนาเด็กไทยใหมีคุณภาพสูการพัฒ นาในระยะถัดไปบนฐานการใหความ
ชวยเหลือที่คํานึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพรอมการเปนพอแม ความรูเรื่องโภชนาการ
และสุขภาพ การอบรมเลี้ ยงดู การสงเสริม พั ฒ นาการเด็ กปฐมวัย ผานการให บ ริการสาธารณะที่ เกี่ ยวของ
โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศใหไดมาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทางการศึกษาและผูดูแลเด็กปฐมวัยใหสามารถจัดการศึกษาไดอยาง มีคุณภาพ
8.1.2 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคํานึงถึงพหุปญญาที่หลากหลายของ
เด็กแตละคนใหไดรับการสงเสริมและพัฒ นาอยางเต็มตามศักยภาพ ผานการออกแบบ การจัดการเรียนรูที่
เชือ่ มโยงกับระบบโรงเรียนปกติที่เปนระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน
8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม
8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรูและการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ และอาชีพของคน
ทุกชวงวัยสําหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสรางหลักสูตรการศึกษาใหทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีและการ
เรียนรูผานประสบการณจริงเขามามีสวนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การ
ผลิตและพัฒนาครู ที่นําไปสูการมีครูสมรรถนะสูง เปนครูยุคใหมที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสราง
ความรู สรางวินัย กระตุน และสรางแรงบั นดาลใจ เปดโลกทั ศน มุมมองของเด็กและครูดวยการสอนในเชิง
แสดงความคิดเห็นใหมากขึ้น ควบคูกับหลักการทางวิชาการ
8.2.2 จั ด การศึ กษาเชิ งบู รณาการกั บ การทํ างานเพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะของ
ผูเรียนทั้งในสวนฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความตองการของประเทศ
ในอนาคต และเปนผูเรียนที่สามารถปฏิบัติไดจริงและสามารถกํากับการเรียนรูของตนเองได รวมถึงมีทักษะ
ดานภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรูได มีความพรอมทั้งทักษะความรู ทักษะ
อาชีพ และทักษะชีวิตกอนเขาสูตลาดแรงงาน
8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0
โดยการจัดระบบและกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเปนระบบในการพัฒนา
กําลังคนที่มีทักษะขั้นสูงใหสามารถนําความรูและทักษะมาใชในการแกไขปญหา รวมถึงการสรางและพัฒนา
นวัตกรรม ซึ่งตองครอบคลุมการพัฒนากําลังคนที่อยูในอุตสาหกรรมแลว กําลังคนที่กําลังจะเขาสูอุตสาหกรรม
และเตรียมการสําหรับผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต
รวมทั้งเรงรัด และขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝมือแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
และอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน
8.4 ดึงดูดคนเกงจากทั่วโลกเขามารวมทํางานกับคนไทย และสงเสริมผูมีความสามารถ
สูง สนับสนุนใหธุรกิจชั้นนําในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย เพื่อ
กลับมาเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงและถายทอดประสบการณ ความรู ความเชี่ยวชาญใหแกบุคลากรในองคกร
ซึ่งจะชวยกระตุนใหเกิดการสรางธุรกิจ ผลิตภัณฑ และนวัตกรรมใหม ๆ ใหกับประเทศ โดยในระยะแรกให
ความสําคัญกับการดึงดูดนักวิจัย ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมารวมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหนาใน
สาขาอุตสาหกรรมเปาหมาย รวมทั้งมีพื้นทีใ่ หกลุมผูมีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงไดทํางานรวมกัน หรือ
รวมกับ เครือขายอื่น ๆ เพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมใหม ๆ ใหกับประเทศ
8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทีต่ อบโจทยการพัฒนาประเทศ
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม | 15

8.5.1 ส งเสริมการวิจัย และพัฒ นานวัตกรรมเพื่อขจัด ความเหลื่อมล้ำและ
ความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุงเนนการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมใน
เชิงพื้นที่ที่สามารถชวยแกปญหาความเหลื่อมล้ำ สรางโอกาสสําหรับผูดอยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู
สูงวัยควบคูไปกับการพัฒนาทุนมนุษยใหพรอมสําหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสม
ไดอยางเป น รูป ธรรม โดยระยะแรกจะให ความสําคัญ กับ การส งเสริมการวิจั ยและพัฒ นาดานสุขภาพของ
ประชาชนอยางครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
8.5.2 ส งเสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมทางด า นวิ ท ยาศาสตร และ
เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน สามารถตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลง และสราง
ความเปนเลิศของประเทศในอนาคต โดยมุงเนนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนใน
เชิงธุรกิจ กําหนดวาระการวิจัยแหงชาติ สงเสริมความรวมมือและการเปนหุนสวนของทุกฝายทั้งภาครัฐ ภาค
การศึกษา ชุมชน และภาคเอกชน ในทุกสาขาการผลิตและบริการ สรางสภาพแวดลอมและองคประกอบของ
ระบบวิจัยและ การพัฒนานวัตกรรมใหเขมแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการนําไปใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย
8.5.3 สรางเครือขายการทําวิจัยระหวางภาคสวนตาง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการ
ระบบการเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ใหเอื้อตอการเพิ่มศักยภาพดานนวัตกรรมของประเทศ
เพื่อสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการคาโลก สงเสริมกระบวนการการทํางาน
ของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมใหเปนระบบเปด และมี
การบูรณาการการทํางานกันอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาค
ธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสรางนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มและยกระดับงานวิจัย
สูการเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย
8.6.1 มุงเนนการพัฒ นาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริ ห ารจั ด การศึ กษาในทุ กระดั บ บนพื้ น ฐานการสนั บ สนุ น ที่ คํานึงถึงความจําเป น และศั ก ยภาพของ
สถาบันการศึกษาแตละแหง พรอมทั้งจัดใหมีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสรางระบบวัดผล
โรงเรียนและครูที่สะทอนความรับผิดชอบตอผลลัพธที่เกิดกับผูเรียน คืนครูใหนักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม
จําเป น รวมถึ งจัดให มีระบบฐานขอมู ล เพื่ อการพั ฒ นาทรัพยากรมนุ ษย โดยการเชื่อมโยงหรือส งตอขอมูล
ครอบครัวและผูเรียนระหวางหนวยงานตาง ๆ ตั้งแตแรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดชวงชีวิต ตลอดจนพัฒนา
ชองทางใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
8.6.2 พัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูผานระบบดิจิทัล พรอมทั้งสงเสริมใหมีการ
นํ าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสร า งสรรค ที่ เหมาะสมมาใช ในการเรี ย นการสอนออนไลน แ บบเป ด ที่
หลากหลาย เพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับชวงวัย ตลอดจนพัฒนาแหลง
เรียนรูและอุทยานการเรียนรูสําหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และสงเสริมการเรียนการสอนที่
เหมาะสมสําหรับผูที่เขาสูสังคมสูงวัย
8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยบูรณาการการดําเนินงานระหวาง
หนวยจัดการศึกษากับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุงเนนกลุมเด็กดอยโอกาสและกลุมเด็กนอก
ระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่
ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยง จับคูระหวางโรงเรียนขนาดใหญที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียน
ขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการสงเสริมใหภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการ
ออกแบบการศึกษาในพื้ นที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแตไมมีทุนทรัพยเปนกรณี พิเศษ ตลอดจนแกไข
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ปญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสรางหนี้กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา และทบทวนรูปแบบ
การใหกูยืมเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม
8.6.4 พั ฒ นาทักษะอาชีพ ทุกชวงวัย โดยกําหนดระบบที่เอื้อตอการพัฒ นา
ทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพของทุกชวงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับระบบ
คุณวุฒิ วิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมิ นผลเพื่อเที ยบโอนความรูและประสบการณ ห นวยการเรียนที่
ชัดเจน สงเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพดานกีฬาใหสามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ การกําหนดมาตรฐานฝมือ
แรงงาน การจัดใหมีระบบที่สามารถรองรับความตองการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกชวงวัย เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนสายอาชีพ ใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโนมความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีในอนาคต
8.6.5 สงเสริมหลักคิดที่ถกู ตอง โดยสอดแทรกการปลูกฝงวินัยและอุดมการณ
ที่ถูกตองของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และ
กติกาของสังคมเขาไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคูไปกับการสงเสริมกลไกสรางความเขมแข็งของ
สถาบันครอบครัวในทุกมิติอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาใหเอื้อตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผูละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทาง
สังคม ตลอดจนสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ
8.7 จัด ทําระบบปริญ ญาชุมชนและการจั ดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน นออกแบบ
หลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะตาง ๆ ที่ใชในการดํารงชีวิตประจําวันและทักษะอาชีพของคน
ทุกชวงวัยในพื้นที่และชุมชนเปนหลัก พรอมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเปนรูปแบบธนาคารหนวยกิต ซึ่งเปน
การเรียนเก็บหนวยกิตของวิชาเรียนเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนขามสาขาวิชาและขามสถาบันการศึกษา หรือ
ทํางานไปพรอมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสรางโอกาสของคนไทยทุกชวงวัยและทุกระดับ
สามารถพัฒนาตนเองทั้งในดานการศึกษาและการดํารงชีวิต
นโยบายที่ 12 : การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ กระบวนการ
ยุติธรรม
12.1 แกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดใหมีมาตรการและระบบเทคโนโลยี
นวัตกรรมที่ชวยปองกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอยางจริงจังและเขมงวด รวมทั้งเปนเครื่องมือในการ
ติดตามการแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอยางเปนระบบ พรอมทั้งเรงสรางจิตสํานึกของคนในสังคมให
ยึดมั่นในความซื่อสัตย สุจริต ถูกตอง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวมในการปองกัน
และเฝาระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ
12.2 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยสงเสริมใหมีรูปแบบการลงโทษอื่น ที่ไมใชโทษ
อาญาตามหลั ก สากล มุ งเน น ยกระดั บ การพั ฒ นาระบบ แก ไข บํ าบั ด ฟ น ฟู ผู กระทํ าผิ ด ส งเสริ ม ปกป อ ง
คุมครองสิทธิมนุษยชน พัฒนาประสิทธิภาพระบบการสืบสวนสอบสวน ดานการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
กําหนดมาตรการคุมครองเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมใหสามารถปฏิบัติหนาที่โดยปราศจากการ
แทรกแซงหรือครอบงําใด ๆ พรอมทั้งบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมใหดําเนินงาน
สอดประสานกั น อย า งเป น องคาพยพ เพื่ อ ให ส ามารถจั ด การกั บ ข อ ขั ด แย ง และกรณี พิ พ าทได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ โดยเนนการทํางานเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมใหสามารถอํานวยความ
ยุติธรรมไดอยางเปนธรรม เสมอภาค โปรงใส รวดเร็ว ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ สรางความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรมได และสรางสังคมที่พัฒนาอยางเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ เกิดความเสมอภาคและ
เท าเที ยม พรอมทั้ งผลักดัน ใหเกิดการนําเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมสมัย ใหมมาใชในการพั ฒ นาระบบ
ฐานขอมูลกฎหมาย พัฒ นากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อให การบังคับใชกฎหมายเป นไปอยางมี
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ประสิทธิภ าพ โปรงใส ไมเลื อกปฏิ บัติ และเปน ธรรม รวมทั้งใหความช วยเหลือทางกฎหมายที่ จําเป น และ
เหมาะสมแกผูยากไรหรือผูดอยโอกาสในการเขาถึง กระบวนการยุติธรรมไดโดยสะดวกและรวดเร็ว
นโยบายเรงดวน 12 ดาน
นโยบายที่ 1 การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน
นโยบายที่ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
นโยบายที่ 3 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
นโยบายที่ 4 การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
นโยบายที่ 5 การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
นโยบายที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต
นโยบายที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
นโยบายที่ 8 การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝายการเมือง และ
ฝายราชการประจํา
นโยบายที่ 9 การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต
นโยบายที่ 10 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน
นโยบายที่ 11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย
นโยบายที่ 12 การสนับสนุนใหมีการศึกษา การรับฟงความเห็นของประชาชน และการ
ดําเนินการเพื่อ แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีสวนเกี่ยวของกับ นโยบายรัฐบาลขอที่ 7 การ
เตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
นโยบายที่ 7 : การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
โดยสรางแพลตฟอรมการเรียนรูใหม ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูมุงสู
ระบบการเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี ด า นวิ ศ วกรรม คณิ ต ศาสตร โปรแกรมเมอร และ
ภาษาต า งประเทศ ส งเสริ ม การเรี ย นภาษาคอมพิ ว เตอร (Coding) ตั้ งแต ร ะดับ ประถมศึ ก ษา การพั ฒ นา
โรงเรียนคุณภาพในทุกตําบล สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลนของสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพื่อแบงปนองค
ความรูของสถาบั น การศึกษาสู ส าธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับ ภาคปฏิ บั ติจ ริงในภาคธุรกิ จ สราง
นักวิจัยใหมและนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สรางความรูความเขาใจ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน และโครงขายสังคมออนไลนของคนไทย เพื่อปองกันและลดผลกระทบใน
เชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร และสามารถใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการกระจาย
ข อ มู ล ข า วสารที่ ถู ก ต อ ง การสร า งความสมานฉั น ท และความสามั ค คี ในสั งคม รวมทั้ งปลู ก ฝ งคุ ณ ธรรม
จริยธรรมที่จําเปนในการดําเนินชีวิต
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2. กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่ อวัน ที่ 8 ตุ ล าคม พ.ศ.2561 เพื่ อใช เป น กรอบแนวทางการพั ฒ นาประเทศในระยะ 20 ป โดยกำหนด
วิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตร ดังนี้
วิสัยทัศน
“ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป น ประเทศพั ฒ นาแล ว ด ว ยการพั ฒ นา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ความมั่ น คง หมายถึง หมายถึง การมี ความมั่ น คงปลอดภั ย จากภั ยและการเปลี่ ยนแปลง
ทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจก
บุ คคล และมี ความมั่น คงในทุ กมิ ติ ทั้ งมิ ติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอ ม และการเมื อง เช น
ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปน
พระประมุข สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปน ศูนย กลางและเปน ที่ยึด เหนี่ยวจิต ใจ
ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นำไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง
ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคง พอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออม
สำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่ องและมีความยั่งยื น
จนเข า สู ก ลุ ม ประเทศรายได สู ง ความเหลื่ อ มล้ ำ ของการพั ฒ นาลดลง ประชากรมี ค วามอยู ดี มี สุ ข
ได รั บ ผลประโยชน จ ากการพั ฒ นาอย า งเท า เที ย มกั น มากขึ้ น และมี ก ารพั ฒ นาอย า งทั่ ว ถึ งทุ ก ภาคส ว น
มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนที่อยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจ
ในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆ ทั้งในตลาดโลก
และตลาดภายในประเทศ เพื่ อให สามารถสรางรายได ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมี การสราง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพื่อใหสอดรับกับบริบทการพัฒ นาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทย
มีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาค
เอเชี ย เป น จุ ด สำคั ญ ของการเชื่ อ มโยงในภู มิ ภ าคทั้ ง การคมนาคมขนส ง การผลิ ต การค า การลงทุ น
และการทำธุ รกิ จ เพื่ อให เป น พลั งในการพั ฒ นา นอกจากนั้ น ยังมีค วามสมบู ร ณ ในทุ น ที่ จ ะสามารถสราง
การพั ฒ นาต อ เนื่ องไปได ได แก ทุ น มนุ ษ ย ทุ น ทางป ญ ญา ทุ น ทางการเงิน ทุ น ที่ เป น เครื่อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร
ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ความยั่ งยื น หมายถึ ง การพั ฒ นาที่ ส ามารถสร า งความเจริ ญ รายได และคุ ณ ภาพชี วิ ต
ของประชาชนใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบ นหลักการใช การรักษา
และการฟ น ฟู ฐานทรั พยากรธรรมชาติอย างยั่งยื น ไม ใช ทรัพ ยากรธรรมชาติ จ นเกิน พอดี ไม สร างมลภาวะ
ตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เปนมิตร
กั บ สิ่ งแวดล อม และสอดคล องกั บ เป าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ทรั พ ยากรธรรมชาติ มี ความอุ ด มสมบู รณ
มากขึ้ น และสิ่ ง แวดล อ มมี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น คนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม มี ค วามเอื้ อ อาทร เสี ย สละ
เพื่อผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีน โยบายที่มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน และใหความสำคัญกับ การ
มีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน
โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พั ฒ นาอยางตอเนื่ อง สังคมเป น ธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดั บ ศักยภาพของประเทศ
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ในหลากหลายมิ ติ พั ฒ นาคนในทุ กมิ ติ และในทุ ก ชว งวัย ให เป น คนดี เก ง และมี คุณ ภาพ สรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสั ง คม สร า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม และมี ภ าครั ฐ
ของประชาชนเพื่ อประชาชนและประโยชน ส ว นรวม โดยการประเมิ น ผลการพั ฒ นาตามยุ ท ธศาสตร ช าติ
ประกอบดวย
1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ
เทคโนโลยี และระบบฐานข อ มู ล ขนาดใหญ ให มี ความพร อมสามารถรั บ มือกั บ ภั ย คุ กคามและภัย พิ บั ติได
ทุ กรูป แบบ และทุ กระดับ ความรุน แรง ควบคูไปกับ การปองกัน และแกไขป ญ หาดานความมั่ น คงที่ มีอยู ใน
ปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน
ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเอื้ ออำนวยประโยชน ตอการดำเนิน การของยุทธศาสตรชาติ ดานอื่น ๆ ให สามารถขั บเคลื่อนไปไดต าม
ทิศทางและเปาหมายที่กำหนด
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนน
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพืน้ ฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก
1) “ต อ ยอดอดี ต ” โดยมองกลั บ ไปที่ ร ากเหง า ทางเศรษฐกิ จ อั ต ลั ก ษณ วั ฒ นธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในด า นอื่ น ๆ นำมาประยุ ก ต ผ สมผสานกั บ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ ให ส อดรั บ กั บ บริ บ ท
ของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม
2) “ปรับ ป จ จุบั น ” เพื่ อปู ทางสูอนาคต ผานการพั ฒ นาโครงสรางพื้ น ฐานของประเทศ
ในมิ ติต างๆ ทั้ งโครงขายระบบคมนาคมและขนส ง โครงสรางพื้ น ฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิ จิทั ล
และการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม
รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคต
บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทย
สามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนใน เวทีโลก ควบคูไปกับ
การยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได
ในคราวเดียวกัน
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมาย
การพั ฒ นาที่ ส ำคั ญ เพื่ อ พั ฒ นาคนในทุ ก มิ ติ แ ละในทุ กช ว งวั ย ให เป น คนดี เก ง และมี คุ ณ ภาพ โดยคนไทย
มี ค วามพ ร อ มทั้ ง กาย ใจ สติ ป ญ ญ า มี พั ฒ นาการที่ ดี ร อบ ด า นและมี สุ ข ภ าวะที่ ดี ใ น ทุ ก ช ว งวั ย
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มี จิ ต สาธารณะ รั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมและผู อื่ น มั ธ ยั ส ถ อดออม โอบอ อ มอารี มี วิ นั ย รั ก ษาศี ล ธรรม
และเป น พลเมื อ งดี ข องชาติ มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต อ ง มี ทั ก ษะที่ จ ำเป น ในศตวรรษที่ 21 มี ทั ก ษะสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิตสูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่นๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
4. ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า นการสร า งโอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คม มี เป า หมาย
การพั ฒ นาที่ สำคัญ ที่ ให ความสำคั ญ การดึ งเอาพลังของภาคสวนตางๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุ มชน
ทองถิ่น มารวมขับ เคลื่อน โดยการสนั บสนุ นการรวมตัวของประชาชน ในการรวมคิ ด รวมทำเพื่ อสวนรวม
การกระจายอำนาจและความรับ ผิดชอบไปสูกลไกบริห ารราชการแผน ดิ น ในระดับ ท องถิ่น การเสริม สราง
ความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทำประโยชนแกครอบครัว
ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรม
และทั่วถึง
5. ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบ โตบนคุณ ภาพชีวิตที่เปน มิต รกับสิ่งแวดลอม
มีเปาหมายการพัฒ นาที่สำคัญเพื่อนำไปสูการบรรลุเป าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติดาน สังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายที่เกี่ยวของได
เขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดโดยเปนการดำเนินการ บนพื้นฐานการเติบโต
รวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสำคัญกับการสรางสมดุลทั้ ง
3 ดาน อันจะนำไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง
6. ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
มีเปาหมายการพัฒ นาที่สำคัญเพื่ อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และ
ประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐที่
ทำหน าที่ ในการกำกั บ หรื อ ในการให บ ริ ก ารในระบบเศรษฐกิ จ ที่ มี ก ารแข งขั น มี ขี ด สมรรถนะสู ง ยึ ด หลั ก
ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัยและพรอม
ที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี
ข อมู ล ขนาดใหญ ระบบการทำงานที่ เป น ดิ จิ ทัล เขามาประยุก ตใชอ ยางคุ ม ค า และปฏิ บั ติ งานเที ย บได กั บ
มาตรฐานสากล รวมทั้ งมี ลักษณะเป ดกวาง เชื่อมโยงถึงกัน และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตอง
รวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสำนึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริต
ประพฤติ มิชอบอยางสิ้ น เชิ ง นอกจากนั้ น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จ ำเปน มีความทัน สมัย
มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และ นำไปสูการลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมมี การบริ ห ารที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ เป น ธรรม ไมเลือกปฏิ บั ติ และการอำนวยความยุ ติ ธ รรมตามหลั ก
นิติธรรม
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3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติวา เมื่อมีพระบรม
ราชโองการ ประกาศใชยุทธศาสตรชาติแล ว ใหคณะกรรมการจั ดทำยุทธศาสตรชาติแตละดานจัดทำแผน
แมบทเพื่อบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ เสนอคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบ
และเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ เป น แผนแม บ ทเพื่ อ บรรลุ เป าหมายตามที่ ก ำหนดไว ใน
ยุทธศาสตรชาติ มีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำ
งบประมาณรายจ า ยประจำป ต อ งสอดคล อ งกั บ แผนแม บ ทด ว ย โดยแผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตรช าติ
ประกอบดวย 6 ดาน 23 ประเด็น (ขอมูล : พฤศจิกายน 2561) ดังนี้
1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
1. แผนแมบทประเด็นความมั่นคง
2. แผนแมบทประเด็นการตางประเทศ
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
3. แผนแมบทประเด็นการพัฒนาการเกษตร
4. แผนแมบทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
5. แผนแมบทประเด็นการทองเที่ยว
6. แผนแมบทประเด็นการพัฒนาพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ
7. แผนแมบทประเด็นโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล
8. แผนแมบทประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหมและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
9. แผนแมบทประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
23. แผนแมบทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
10. แผนแมบทประเด็นการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
11. แผนแมบทประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
12. แผนแมบทประเด็นการพัฒนาการเรียนรู
13. แผนแมบทประเด็นการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
14. แผนแมบทประเด็นการพัฒนาศักยภาพการกีฬา
4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
15. แผนแมบทประเด็นการเสริมสรางพลังทางสังคม
16. แผนแมบทประเด็นการพัฒนาความเสมอภาค และสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก
17. แผนแมบทประเด็นการสรางหลักประกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
18. แผนแมบทประเด็นการสรางการเติบโตอยางยั่งยืน
19. แผนแมบทประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
20. แผนแมบทประเด็นการพัฒนาการบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
21. แผนแมบทประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22. แผนแมบทประเด็นการพัฒนากฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
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โดยสำนั กงานปลัด กระทรวงศึ กษาธิการมี สว นเกี่ย วข องกั บ ทุ กแผนยอยในประเด็น 12 การ
พัฒนาการเรียนรู และแผนยอยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
4. แผนการปฏิรูปประเทศ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณ าจั ก รไทย มาตรา 65 กำหนดให รั ฐ จั ด ให มี ยุ ท ธศาสตร ช าติ
เพื่ อเป น เป าหมายระยะยาวในการพั ฒ นาประเทศ ประกอบกั บ มาตรา 257 และมาตรา 259 กำหนดให
ทำการปฏิ รู ป ประเทศเพื่ อ วางรากฐานการพั ฒ นาไปสู ป ระเทศที่ มี ค วามสามั ค คี ป รองดอง มี ก ารพั ฒ นา
อยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน
และมี คุณ ภาพชี วิตที่ ดี รวมทั้ งมี สว นรวมในการพัฒ นาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิป ไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข โดยจะต อ งดำเนิ น การปฏิ รู ป อย า งต อ เนื่ อ งในช ว งห า ป ข า งหน า
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไวในแผนการปฏิรูปแตละดาน คือ 1) ดานการเมือง 2) ดานการบริหารราชการ
แผ น ดิ น 3) ด านกฎหมาย 4) ด านกระบวนการยุ ติ ธ รรม 5) ด านเศรษฐกิ จ 6) ด านทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ ม 7) ด า นสาธารณสุ ข 8) ด า นสื่ อ สารมวลชน เทคโนโลยี ส ารสนเทศ 9) ด า นสั ง คม
10) ดานพลังงาน 11) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ดานการศึกษา 13)
ดานกระบวนการยุติธรรม(ตำรวจ) มีประเด็นที่เกี่ยวของกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จำนวน 8 ดาน ดังนี้
1. แผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง
การธำรงไวซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ที่มีความมั่น คง มี ความชอบธรรม มีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผล กอให เกิดประโยชน สุขแก ประเทศชาติ
บ า นเมื อ งและประชาชน สร า งการมี ส ว นร ว ม รู จั ก ยอมรั บ ความเห็ น ที่ แ ตกต า งกั น พรรคการเมื อ ง
ดำเนิ น กิ จ กรรมโดยเป ด เผยและตรวจสอบได แ ละพั ฒ นาเป น สถาบั น ทางการเมื อ งของประชาชน
ผูดำรงตำแหนงทางการเมืองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบตอประชาชนในการปฏิบัติ
หน า ที่ ข องตน และสร า งให เกิ ด การแก ไขป ญ หาความขั ด แย ง ทางการเมื อ งโดยสั น ติ วิ ธี โดยมี เป า หมาย
และประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
เป าหมายที่ 1 ให ประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกต องเกี่ย วกับการปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ตริ ย ท รงเป นประมุ ข มี ส ว นร ว มในการดำเนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ ง
รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ รูจักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกตางกัน และ
ใหประชาชนใชสิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงำไมวาดวยทางใด
ประเด็ น ปฏิ รู ป ที่ 1 การเสริ ม สร า งวั ฒ นธรรมทางการเมื อ งและการมี ส ว นร ว ม
ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
พั น ธกิ จ ที่ 1 การให การศึ กษาและเสริม สรางวัฒ นธรรมทางการเมื องการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของพลเมือง
กลยุ ท ธ ที่ 1 การให การศึกษาและเสริมสรางวัฒ นธรรมทางการเมื องการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขของพลเมือง
กลยุ ท ธ ที่ 2 จั ด ให มี ก ารให ค วามรู ท างด า นการเมื อ งการปกครอง (Political
Education) วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ
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2. แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
เปาหมายปรับเปลี่ยนภาครัฐ สูการเปน “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน” ตามยุทธศาสตรชาติที่
ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการของประชาชน อันจะสงผลใหภาครัฐไดรับความเชื่อถือ
ไววางใจจากประชาชน (Public Trust) แผนปฏิรูประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน กำหนดประเด็น
ปฏิ รู ป ไว 6 ประการ และกำหนดกลยุ ท ธ แผนงาน ไว ในแต ล ะประเด็ น ปฏิ รู ป ในส ว นของสำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวของอยู 2 ประเด็นปฏิรูป
รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็ น ปฏิ รูปที่ 2 : ระบบข อมูล ภาครัฐมีมาตรฐาน ทั นสมัย และเชื่ อมโยงกัน กาวสู

กลยุทธที่ 2 นำระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือนำระบบดิจิทัลมาใชปฏิบัติงานและการบริหารราชการ
เปาหมาย : หนวยงานภาครัฐสามารถดำเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพโดย
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชงาน
กิจกรรม : พั ฒนาหรือนำระบบดิจิทัล เพื่อรองรับทำงานตามภารกิจเฉพาะของหนวยงาน
กิจกรรม : พัฒ นาหรือนำระบบดิจิทัล เพื่อรองรับ งานพื้น ฐานของหนวยงาน
เชน งานสารบรรณ งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหารบุคคล เปนตน
กลยุทธที่ 3 บูรณาการขอมูลของหนวยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผนดิน
แผนงานที่ 1 การปรับปรุงพัฒนาการจัดทำ รวบรวมและวิเคราะหขอมูลดิจิทัลของ
หนวยงานภาครัฐ
เปาหมาย : หนวยงานภาครัฐมีการจัดทำขอมูลสำคัญตามมาตรฐานที่กำหนด และ
เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอกได
กิจกรรม : จัดทำชุดขอมูลสำคัญของหนวยงานใหอยูในรูปแบบดิจิทัลที่เปนไปตาม
มาตรฐานที่กำหนด
เปาหมาย : ผูบริหารระดับสูงมีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ทันสมัย สำหรับใชในการ
ตัดสินใจและการบริหารราชการแผนดิน
กิจกรรม : เชื่อมโยงขอมูลสำคัญของตนเขาสูศูนยขอมูลกลางภาครัฐเพื่อให
ผูบริหารระดับสูงสามารถนำไปใชในการตัดสินใจและการบริหารราชการแผนดินไดอยางมีประสิทธิภาพ
แผนงานที่ 3 สนับสนุนใหนำขอมูลไปใชประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน การ
บริการประชาชน และการมีสวนรวมของภาคประชาชน
เปาหมาย : บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะดานการบริหารจัดการขอมูล การวิเคราะหและ
นำเสนอขอมูล
กิจกรรม : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในดานการบริหารจัดการขอมูล
การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลและการใชประโยชนรวมกัน
ประเด็นปฏิรูปที่ 3 : โครงสรางภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวไดเร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุ ท ธ ที่ 1 ปรั บ ปรุงและพั ฒ นาโครงสร างและระบบบริห ารงานของรั ฐ และลด/
ละลายความเปนนิติบุคคลของกรม
แผนงานที่ 1 การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองคการ
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เปาหมาย : สวนราชการมีการจัดทำแผนปฏิรูปองคการ โดยมีการทบทวน 4 ดาน
ไดแก โครงสราง กระบวนงาน บุคลากร และกฎหมาย
กิจกรรม : การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองคการ
แผนงานที่ 2 การปฏิรูประบบราชการ (Government Reform)
เปาหมาย : ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ
กิจกรรม : การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform)
3. แผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย
กฎหมายเป น เครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ความสามารถในการแข ง ขั น ของประเทศ
ให ทั น ต อการพั ฒ นาตามกระแสโลกาภิ วั ตน เป น ธรรม และขจัดความเหลื่อ มล้ำในสังคม โดยมีเปาหมาย
และประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
เป าหมายที่ 1 มีก ลไกให การออกกฎหมายเป น กฎหมายที่ ดี และเท าที่ จ ำเป น รวมทั้ ง
มีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแลวเพื่อใหสอดคลองกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย
ประเด็ น การปฏิ รูป ที่ 1 มีกลไกให การออกกฎหมายเป น กฎหมายที่ ดี และเทาที่ จ ำเป น
รวมทั้ งมี ก ลไกในการทบทวนกฎหมาย ที่ มี ผ ลบั งคั บ แล ว เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ หลั ก การ ตามมาตรา 77
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
กิ จ กรรม จั ด ทำกฎหมายเพื่ อ กำหนดหลั ก เกณฑ เกี่ ย วกั บ การจั ด ทำร างกฎหมาย
การกำหนดหลั ก เกณฑ เกี่ ย วกั บ การตรวจสอบความจำเป น ในการตรากฎหมาย การรั บ ฟ งความคิ ด เห็ น
ของผูเกี่ยวของ การวิเคราะหผ ลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้นจากกฎหมาย เพื่ อเป นหลักเกณฑป ระกอบการจัดทำ
รางกฎหมายรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใชบังคับแลว
6. แผนการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มได รั บ การรั ก ษา ฟ น ฟู ใ ห ส มบู ร ณ แ ละยั่ ง ยื น
เป นรากฐานในการพั ฒ นาประเทศอยางสมดุล ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม มีการใชป ระโยชน
ทรัพยากรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสังคม เกิดความสมดุลระหวางการคุมครองรักษาและการใชประโยชน
อยางยั่งยืน รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีสวนรวมของภาคสวน
ตางๆ โดยมีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
เปาหมายที่ 1 ระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหลงกำเนิดมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชน
ประเด็ น การปฏิ รู ป ที่ 1 เสริ ม สร า งระบบบริ ห ารจั ด การมลพิ ษ ที่ แ หล ง กำเนิ ด
ใหมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 2 ให ความรูและทั กษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคั ดแยกขยะแตละประเภท
รวมทั้งผนวกความรูเรื่องการคัดแยกขยะเขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอน
8. แผนการปฏิรูปประเทศดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสร า งดุ ล ยภาพระหว า งเสรี ภ าพของการทำหน า ที่ ข องสื่ อ บนความรั บ ผิ ด ชอบ
กับการกำกับที่มีความชอบธรรม และการใชพื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอยางมีจรรยาบรรณ ดำรงรักษาเสรีภาพ
ของการแสดงออก การรับ รูของประชาชน ดวยความเชื่ อวาเสรีภ าพของการสื่อสาร คือ เสรีภ าพ ของ
ประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย สื่อเปนโรงเรียนของสังคม ในการใหความรูแกประชาชน ปลูกฝง
วัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝงทัศนคติที่ดี โดยมีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวของกับสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
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เปาหมาย
1. การมุงเนนการสรางดุลยภาพระหวางเสรีภาพของการทำหนาที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับ
ก ารก ำกั บ ที่ มี ค ว าม ช อ บ ธ รรม แ ล ะ ก ารใช พื้ น ที่ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ก ารสื่ อ ส ารอ ย างมี จ รรย าบ รรณ
ดำรงรั ก ษาเสรี ภ าพของการแสดงออก การรั บ รู ของประชาชน ด ว ยความเชื่ อ วาเสรีภ าพของการสื่ อ สาร
คือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย
2. สื่อเปนโรงเรียนของสังคม ในการใหความรูแกประชาชน ปลูกฝงวัฒ นธรรมของชาติ
และปลูกฝงทัศนคติที่ดี
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปการรูเทาทันสื่อของประชาชน
กิจ กรรม การจั ด สั ม มนาเรื่อ ง “การรูเท าทัน สื่ อ” ในโรงเรีย นและในมหาวิท ยาลั ย
และในสถานที่ ส าธารณะสำหรับ กลุ มเป าหมายที่ อยู น อกสถานศึ กษาในกรุ งเทพมหานครและต างจังหวั ด
อยางตอเนื่อง
9. แผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม
คนไทยมีหลักประกันทางรายไดในวัยเกษียณที่เพียงพอตอการดำรงชีวิตอยางมีคุณภาพ
และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูการมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สังคมไทยเปนสังคมแหงโอกาสและไมแบงแยก
ภาครัฐมีขอมูลและสารสนเทศดานสังคมที่บูรณาการทุกหนวยงานและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขาถึงได
และให ชุ ม ชนท อ งถิ่ น มี ค วามเข ม แข็ ง โดยสามารถบริ ห ารจั ด การชุ ม ชนได ด ว ยตนเอง โดยมี เป า หมาย
และประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
เปาหมาย คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูการมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น
ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การมีสวนรวม การเรียนรู การรับรูและการสงเสริมกิจกรรมทางสังคม
กิจกรรมที่ 2 สรางพลังแผนดิน
11. แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับการทุจริต มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการของหนวยงาน
ภาครั ฐ และเอกชน และยกระดั บ การบั ง คั บ ใช ม าตรการทางวิ นั ย และกฎหมายต อ เจ า พนั ก งานของรั ฐ
โดยมีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
เป าหมาย ประเท ศไทยมี ร ะดั บ คะแน นดั ช นี ก ารรั บ รู ก ารทุ จ ริ ต (Corruption
Perceptions Index : CPI) อยูใน 20 อันดับแรกของโลกในป 2579
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 ดานการปองกันและเฝาระวัง
กลยุทธที่ 1 เรงสรางการรับรูและจิตสำนึกของประชาชนในการตอตานการทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
กิ จ กรรมที่ 1.9 สร างทั ศ นคติ ความรูและปลู ก ฝงเยาวชนในสถานศึ กษาทุ ก ระดั บ
ใหรังเกียจการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอรรัปชั่นตอประเทศชาติ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 ดานการปองปราม
กลยุ ท ธ ที่ 2 ให หั ว หน า ส ว นราชการ หั ว หน า หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
มี ม าตรการเสริ ม สร า งวั ฒ นธรรมองค ก รในการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
และเป น ตั วอย างในการบริห ารงานด ว ยความซื่อตรงและรับ ผิดชอบ กรณี ป ลอยปละละเลยไมดำเนิ น การ
ใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดอาญา
กิจกรรมที่ 2.2 ปลุกจิตสำนึกใหเจาหนาที่ของรัฐมีคุณธรรมความซื่อตรง (Integrity)
โดยเนนความซื่อตรงตอหนาที่ (ซื่อสัตยสุจริตตามเปาหมายอยางดีที่สุด) และซื่อตรงตอประชาชน
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กลยุทธที่ 3 เสริมสรางหนวยงานตรวจสอบภายในใหเปนกลไกอิสระและมีการเฝาระวัง
การทุจริตในหนวยงาน
กิ จ กรรมที่ 3.3 วางระบบการประเมิ น ความเสี่ ย งต อ การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ
ในสวนราชการเปนประจำทุกป และรายงานผลการปฏิบัติตอผูบังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาที่กำหนด
กลยุทธที่ 4 ทำใหการใหสินบนแกเจาหนาที่ของรัฐเปนเรื่องที่นา รังเกียจไมพงึ กระทำ
กิจกรรมที่ 4.3 พัฒนาแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อใช
ในองค ก รภาครั ฐ และเอกชนในการป อ งกั น การให สิ น บนและการเรี ย กรั บ สิ น บนของเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ
ในทุกรูปแบบ
12. แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ไดกำหนดแผนงานเพื่อการปฏิรูป
การศึกษา 7 เรื่อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการปฏิรูปการศึกษา ไวดังนี้
เรื่ อ งที่ 1 : การปฏิ รู ป ระบบการศึ ก ษาและการเรี ย นรู โ ดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ไดแก
(1) การมี พระราชบั ญ ญั ติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... และมี ก ารทบทวน จั ด ทำ
แกไขและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ
(2) การสรางความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน เพื่อ
การจัดการศึกษา
(3) การขับ เคลื่อนการจัด การศึ กษาเพื่ อการพั ฒ นาตนเองและการศึ กษาเพื่ อการ
เรียนรูตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(4) การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแหงชาติ
(5) การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ
เรื่ อ งที่ 2 : การปฏิ รู ป การพั ฒ นาเด็ ก เล็ ก และเด็ ก ก อ นวั ย เรี ย น มี ป ระเด็ น ปฏิ รู ป 2
ประเด็น ไดแก
(1) การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการ
พัฒนา รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย
(2) การสื่อสารสังคมเพื่อสรางความเขาใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เรื่องที่ 3 : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ประกอบดวยประเด็นปฏิรูป
3 ประเด็น ไดแก
(1) การดำเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
(2) การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่
มีความตองการการดูแลเปนพิเศษ
(3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพืน้ ที่หางไกล หรือในสถานศึกษาที่ตอง
มีการยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน
เรื่องที่ 4 : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู
และอาจารยประกอบดวยประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ไดแก
(1) การผลิตครู และการคัดกรองครู เพื่อใหไดครูที่มีคุณภาพตรงกับความตองการ
ของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเปนครู
(2) การพัฒนาวิชาชีพครู
(3) เสนทางวิชาชีพครู เพื่อใหครูมีความกาวหนา ไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
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(4) การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา เพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
(5) องคกรวิชาชีพครู และการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ
เรื่ อ งที่ 5 : การปฏิ รู ป การจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ตอบสนองการเปลี่ ย นแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 ประกอบดวยประเด็นปฏิรูป 8 ประเด็น ไดแก
(1) การปรับหลักสูตร พรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ
(2) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
(3) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเขาศึกษาตอ
(4) การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา
(5) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผูเรียน
(6) การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
(7) การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา
(8) การจั ด ตั้ งสถาบั น หลั ก สู ต รและการเรี ย นรู แ ห งชาติ (National Institute of
Curriculum and Learning)
เรื่องที่ 6 : การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเปาหมายในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ประกอบดวยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ไดแก
(1) สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
(2) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
(3) การปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่ อ งที่ 7 : การปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการเรี ย นรู โ ดยการพลิ ก โฉมด ว ยระบบดิ จิ ทั ล
(Digitalization for Educational and Learning Reform) ประกอบดวยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ไดแก
(1) การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ
(Digital Learning Reform: National Digital Learning Platform (NDLP))
(2) ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (big data for education)
(3) การพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในดานความฉลาดรู
ดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรูสารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรูสื่อ (media literacy)
เพื่อการรูวิธีการเรียนรู (learning how to learn) ในการเรียนรูตลอดชีวิตตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะทอน
การรูกติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใชสื่อและการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต
การบรรลุผลของการปฏิรูปการศึกษาตามแผนขางตน จะแบ งเปน 3 ระยะ คือ (1) ระยะ
เรงดวน หรือภายในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งครบวาระการท างานของ กอปศ. (2) ระยะสั้น หรือ
ภายใน 3 ป และ (3) ระยะกลาง-ระยะยาว หรือภายใน 5 - 10 ป ทั้งนี้ประเด็นปฏิรูปที่มีลำดับสำคัญสูงสุด
และตองดำเนินการใหบรรลุผลใหไดในระยะเรงดวน มี 6 ประเด็น ไดแก
(1) ยกเครื่องระบบการศึกษาโดยการบังคับใชรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหม
รวมถึงกฎหมายสำคัญ อื่น ที่ เสนอโดย กอปศ. ซึ่งจะเป นเครื่องมือสำคัญ ในการปฏิ รูป การศึกษา ไดแก ราง
พระราชบัญญัติการพั ฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... รางพระราชบัญ ญัติพื้นที่น วัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... ราง
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... และการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรูแหงชาติ

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม | 28

(2) บุกเบิกนวัตกรรมของการจัดการศึกษาระดับโรงเรียน กลุมโรงเรียน หรือการจัดการระดับ
พื้นที่โดยใหโรงเรียนเปนศูนยกลางของการยกระดับคุณภาพของการศึกษา ผานการขับเคลื่อนเรื่องสถานศึกษา
ที่มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการ และระบบนิเวศทีส่ นับสนุนการดำเนินการของสถานศึกษา
(3) นำเสนอแนวทางการปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู
หลักสูตรฐานสมรรถนะ และรูปแบบการปรับหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1–3 จัดตั้งสถาบันหลักสูตร
และการเรียนรูแหงชาติเพื่อเปนเสมือนศูนยความเปนเลิศในการวิจัย พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู สำหรับการจัดการศึกษาในระดับตาง
(4) สราง “ดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรูแหงชาติ” ใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลนำ
ความรู และวิธีการเรียนรูไปสูโ รงเรียน นักเรียน และครูทั่วประเทศ โดยเฉพาะในทองถิ่นหางไกล
(5) จัดระบบการผลิตครูใหมีคุณภาพและสมรรถนะความเปนครู ผานการจัดตั้งกองทุนหรือ
แผนงานเพื่อการผลิตและพัฒนาครู สำหรับครูรุนใหม และพัฒนาบัณฑิตครูที่มีอยู ใหตรงตามความจำเปนของ
ประเทศในระยะแรกเนนครูปฐมวัย และครูประถมศึกษา สำหรับทองถิ่นขาดแคลน
(6) ให มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการนโยบายการศึ ก ษาแห ง ชาติ ตามที่ ก ำหนดไว ในร า ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหม เพื่อเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหงชาติและ
การปฏิรูปการศึกษาใหเริ่มดำเนินการได และมีความตอเนื่องในระยะยาว
5. รางกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (2566-2570)
แนวคิดของกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
ภายใตกระแสแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาทิ ความกาวหนาของเทคโนโลยีอยางพลิกผัน
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมสูงวัย และภาวะโลกรอนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รวมกับปจจัยเรงจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ที่กอใหเกิดความผันผวนของสถานการณทางเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลอมแกหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนั้น พบวาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
สามารถนำมาซึ่งโอกาสและความเสี่ยงที่จะชวยผลักดันใหการพัฒนาประเทศไทยในระยะตอไปใหเกิดผลสำเร็จ
หรือเปนอุปสรรค หนวงรั้งการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหไมสามารถบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว ขึ้นอยูกับ
บริบทหรือศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยโอกาสที่
สำคัญสำหรับประเทศไทยขี่งมีที่มาจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก พบวามีที่มาจากความกาวหนา
และความแพรหลายของเทคโนโลยีเปนหลัก ซึ่งการสรรคสรางประโชนจากเทคโนโลยีใหเกิดเปนโอกาสสำหรับ
ประเทศไทยไดนั้น ตองอาศัยการพัฒนาคนและระบบบริหารจัดการดานดิจิทัลและขอมูลสารสนเทศใหมีความ
พร อ มเพื่ อ รองรั บ โอกาสที่ เกิ ด ขึ้ น จากการเปลี่ ย นแปลงให ก ระจายลงสู ทุ ก ภาคส ว นอย า งทั่ ว ถึ ง เท า ทั น
ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงที่คาดวาจะสงผลกระทบเชิงลบและเปนความทาทายที่สำคัญตอประเทศไทยในการที่
จะต องเร งแสวงหาแนวทางในการแก ไขรั บ มือ นั้ น พบวามาจากแนวโน มด านการเปลี่ย นแปลงโครงสราง
ประชากร ความเหลื่ อ มล้ ำ ด า นดิ จิ ทั ล รวมถึ ง ป ญ หาสิ่ ง แวดล อ มและภั ย ธรรมชาติ ซึ่ ง จะบั่ น ทอนขี ด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ รวมถึงยังอาจเปนเงื่อนไขทาทายตอมิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และการสรางความเสมอภาคในสังคม ซึ่งบริบ ทสถานการณ ของประเทศไทยที่ยังมีขอจำกัดภายในหลาย
ประการนั้น หากไมไดรับการแกไขอยางเรงดวนแลว อาจสงผลใหประเทศไทยมีความเปราะบางยิ่งขึ้นเมื่อตอง
เผชิญ กับ ความเสี่ ยงตาง ๆ ที่มีความผัน ผวนสูง ตลอดจนอาจพลาดโอกาสที่จะใชป ระโยชนจากพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายที่ตองการ และสงผลใหประเทศไทยไมสามารถกาว
ตามโลกไดอยางเทาทัน นำไปสูการสูญเสียความสามารถในการแขงขันในระยะยาว และอาจตองจมกับปญหา
เรื้อรังที่จุดรั้งความกาวหนาของประเทศในทุกมิติอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได
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เพื่อใหสามารถขับ เคลื่อนการพั ฒ นาประเทศในชวงระยะเวลาของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บที่ 13 (พ.ศ.
2566 - 2570 ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่จะนำไปสูการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดอยาง
เปนรูปธรรม ภายใตเงื่อนไขความทาทายทั้งหลายดังกลาว จึงจำเปนที่ประเทศจะตองเสริมสรางใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญในระดับโครงสรางของประเทศบนพื้นฐานของความเขมแข็ง สมดุล และยั่งยืน เพื่อกาว
ขามปญหาอุปสรรคเดิมใหประทศไทยมีสมรรถนะเพียงพอตอการบริหารจัดการความเสี่ยง พรอมทั้งเรงเพิ่ม
ศักยภาพในการสรางสรรคประโยชนจากโอกาสที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมและทันทวงที
ทั้งนี้ การยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของประเทศไทยในระยะเวลาอันใกลจะไมสามารถเกิดขึ้น
ไดอยางเปนรูปธรรมหากอาศัยเพียงการมุงแกไขปญหาเฉพาะหนาหรือการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน
ในรายละเอียดเพียงเล็กนอย เนื่องจากการปรับตัวแบบคอยเปนคอยไปจะไมเทาทันตอพลวัตการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วฉับพลันในยุคปจจุบัน อีกทั้งยังไมเพียงพอสำหรับการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจสงผล
กระทบที่รุนแรงและแผขยายในวงกวาง หรือทัน ตอการแสวงหาโอกาสที่ จะสรางผลประโยชนที่ผลักดันให
ประเทศไทยสามารถบรรลุเปาหมายในการพัฒนาภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติไดตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
พลิกโฉมประเทศไทย สูเศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน (Transformation to
Hi-Value and Sustainable Thailand)
การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจุดประสงคเพื่อพลิก
โฉมประเทศไทย หรื อ เปลี่ ย นแปลงประเทศขนานใหญ (Thailand's Transformation) ภายใต แ นวคิ ด
"Resilience" ซึ่ งมี จุ ด มุ งหมายในการลดความเปราะบาง สรางความพร อ มในการรับ มื อ กับ เปลี่ ย นแปลง
สามารถปรับตัวใหอยูรอดไดในสภาวะวิกฤติ โดยสรางภูมิคุมกันทั้งในระยะสั้นและใหประเทศสามารถเติบโตได
อยางยั่งยืนโดยการพลิกโฉมประเทศไทยครอบคลุมตั้งแตการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสราง นโยบาย และ
กลไก ในขณะเดี ยวกัน กรอบแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 13 ยังมุงกำหนดทิศทางพัฒ นาประทศใหส อดคลองกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผานการสรางความสมดุลในการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาแกทุกภาค
สวนเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมทั้งการสรางความสมดุลระหวางความสามารถในการแขงขันกับ
ตางประเทศกับความสามารถในการพึ่งตนเอง พรอมทั้งการปรับเปลี่ยนองคาพยพในมิติตาง ๆ ใหเทาทันและ
สอดคลองกับพลวัตและบริบทใหมของโลก โดยคำนึงถึงเงื่อนไขของสถานการณและทรัพยากรของประเทศ
นอกจากนี้ กรอบแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 13 ยั งให ค วามสำคั ญ กับ เป าหมายการพั ฒ นาอย างยั งยื น ในการ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุม และสงตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดีไปยังคนรุน
ตอไป
เพื่อใหการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ
และสอดคล อ งกั บ แนวคิ ด การพั ฒ นาประเทศทั้ ง หมดตามที่ ก ล า วถึ งข า งต น การพลิ ก โฉมประเทศไทย
(Thailand's Transformation) ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีเปาหมายหลักเพื่อพลิกโฉมประเทศไปสู
"เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน" หรือ "Hi-Value and Sustainable Thailand" โดยใชองค
ความรู ความคิดสรางสรรค เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพและ
พัฒนาประเทศในทุกมิติ เพื่อสนับสนุน เสริมสรางการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการ
แขงขัน และเพื่อสงเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมอยางทั่วถึง ตลอดจนเพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหเปนไปในทิศทางที่ประเทศสามารถปรับตัวและ
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงไดอยางเทาทัน ตลอดจนสามารถอยูรอดและเติบโตไดอยางตอเนื่องในระยะยาวไป
พรอมกับการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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องค ป ระกอบหลั ก ของการขั บ เคลื่ อ นประเทศสู "เศรษฐกิ จ สร า งคุ ณ ค า สั ง คมเดิ น หน า อย า งยั่ ง ยื น "
(Hi-Value and Sustainable Thailand)
เนื่องดวยเปาประสงคที่ตองการใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทำหนาที่ ระบุทิศทาง
การพัฒนาประเทศที่ควรมุงเนนไดอยางชัดเจน การกำหนดกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมุงเนนคัดเลือก
ประเด็ น การพั ฒ นาที่ มี ล ำดั บ ความสำคั ญ สู งในการพลิ ก โฉมประเทศไทยสู Hi Value and Sustainable
Thailand ในองค ป ระกอบสำคั ญ 4 ประการ ไดแก 1) เศรษฐกิ จ มูล คาสูงที่ เปน มิตรตอสิ่ งแวดล อม (High
Value-Added Economy) 2) สั งคมแห งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) 3) วิถี
ชี วิ ต ที่ ยั่ ง ยื น (Eco-Friendly Living) และ 4) ป จ จั ย สนั บ สนุ น การพลิ ก โฉมประเทศ (Key Enablers for
Thailand's Transformation) โดยภายใต อ งค ป ระกอบในแต ล ะด า น ได มี ก ารกำหนด "หมุ ด หมาย"
Milestones) ซึ่งเปนการบงบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ 'เปน' มุงหวังจะ 'มี' หรือตองการจะ 'ขจัด'
ในชวงระยะเวลา 5 ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อสะทอนประเด็นการพัฒนาที่มีความสำคัญตอการพลิก
โฉมประเทศสู ก ารเป น Hi-Value and Sustainable Thailand ภายในป 2570 โดยรายละเอี ย ดของ
องคประกอบทัง้ 4 ดาน และหมุดหมาย มีดังนี้

ที่มา : https://www.nesdc.go.th/ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)
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6. นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 – 2564
นโยบายความมั่ น คงแห งชาติ เป น นโยบายระดั บ ชาติ กำหนดขึ้ น เพื่ อ เป น กรอบ ในการ
ดำเนิ น การด า นความมั่ น คงของภาครั ฐ ในระยะ 7 ป โดยได ป ระเมิ น สภาวะแวดล อ มทางภู มิ รั ฐ ศาสตร
สถานการณและความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคง นำไปสูการกำหนดทิศทางหลักในการดำเนินการเพื่อ
รักษาผลประโยชนและความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ ไดพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบตอความมั่นคงที่เปนแกน
หลักของชาติ ซึ่งสงผลตอความอยูรอดปลอดภัยของชาติและสงผลกระทบตอความมั่นคงในดานตางๆ และภูมิคุมกัน
ของชาติในภาพรวมเปน “เกณฑสำคัญ” แบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 นโยบายเสริมสราง ความมั่นคงที่เปนแกน
หลักของชาติ และสวนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแหงชาติทั่วไปซึ่งการจัดสรรทรัพยากร จะใหน้ำหนักตอนโยบาย
เสริมสรางความมัน่ คงที่เปนแกนหลักของชาติเปนลำดับสำคัญในระดับตน โดยทั้งสองสวนตองไดรับการขับเคลื่อนไป
พรอมกัน เพื่อใหเกิดภาพแหงความสำเร็จโดยรวมและสามารถรักษาผลประโยชนแหงชาติไดอยางครบถวน
ทั้งเสถียรภาพ ความเปนปกแผนของประเทศ และการมีจุดยืนที่ชัดเจนเหมาะสม ซึ่งจะทำใหประเทศมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีในประชาคมโลก
กรอบความคิดหลัก ในการกำหนดนโยบายไดคำนึงถึงคานิยมหลักของชาติซึ่งเปนสิ่งที่คนในชาติ
จะตองยึดถือและพึงรักษาไวรวมกัน และผลประโยชนแหงชาติ ซึ่งเปนความมุงประสงคของชาติ ที่จะทำให
คานิยมหลักของชาติดำรงอยูไดอยางมั่นคงตอเนื่อง คานิย มหลั กของชาติ ได แก 1) มีความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษั ต ริ ย 2) ซื่ อสั ต ย เสี ย สละ อดทน มี อุดมการณ ในสิ่งที่ ดีงามเพื่ อสว นรวม 3) กตั ญ ู ต อพ อแม
ผูปกครอง ครูบาอาจารย 4) ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม 5) รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีไทยอันงดงาม 6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน 7) เขาใจเรียนรูการ
เปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง 8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจัก
การเคารพผูใหญ 9) มีสติรูตัว รูคิด รูทำ รูปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 10) รูจักดำรง
ตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใช
เมื่อยามจำเปน มีไวพอกิน พอใช ถาเหลื อก็แจกจายจำหน ายและพรอมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพรอม
เมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี 11) มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจไมยอมแพตออำนาจฝายต่ำ หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา 12) คำนึงถึงผลประโยชน ของสวนรวมและของชาติมากกวา
ผลประโยชนของตนเอง
ผลประโยชน แห งชาติ ได แก 1) การมี เอกราช อธิป ไตย และบู รณภาพแห งเขตอำนาจรั ฐ
2) การดำรงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ 3) การดำรงอยูอยางมั่นคงของชาติและประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 4) การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสขุ เปนปกแผน มั่นคงทางสังคม ทามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 5) ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของ
ประชาชน 6) ความยั่ งยื น ของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ มความมั่ น คงทางพลั ง งาน อาหาร
7) ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ
8) การอยู รวมกั นอย างสั นติ ประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
อยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
วิสัยทัศน “ชาติมีเสถียรภาพและเปนปกแผน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา
อยางตอเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามขามพรมแดน พรอมเผชิญวิกฤติการณ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม
อาเซียนและดำเนินความสัมพันธกับนานาประเทศอยางมีดุลยภาพ”
วั ต ถุ ป ระสงค 1) เพื่ อ ส ง เสริ ม และรั ก ษาไว ซึ่ ง การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) เพื่อเสริมสรางจิตสำนึกของคนในชาติใหมีความจงรักภักดี และธำรงรักษา
ไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 3) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดอง ความเปนธรรม
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม | 32

และความสมานฉัน ทในชาติ เพื่ อลดการเผชิญหนา และการใชความรุนแรงในทุกรูป แบบ 4) เพื่ อให จังหวัด
ชายแดนภาคใตมีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของการใชความรุนแรง 5) เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ
และสงเสริมบทบาทและความเขมแข็งของทุกภาคสวนในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความ
มั่ น คง 6) เพื่ อ ให ก ารจั ด การฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม พลั ง งาน และอาหาร มี ค วามมั่ น คง
ความยั่งยืนและ มีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึง ลดความเสี่ยงจากผลกระทบของ
กระแสโลกาภิวัตน 7) เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและ
วิกฤติ การณ ความมั่ น คง อยา งมี เอกภาพและประสิท ธิภ าพ 8) เพื่ อเสริ มสรางศั กยภาพของกองทั พในการ
ปองกันประเทศ สนับสนุนภารกิจที่ไมใชการสงคราม และสามารถผนึกกำลังของกองทัพกับทุกภาคสวนในการ
เผชิญกับภัยคุกคามดานการปองกันประเทศในทุกรูปแบบ 9) เพื่อสงเสริมสภาวะแวดลอมที่สรางสรรคและสันติ
ในการอยูรวมกับประเทศเพื่อนบาน กลุมประเทศอาเซียน ประชาคมโลก บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน
และการดำรงเกียรติภูมิของชาติ
นโยบายความมั่นคง ในสวนทีเ่ กี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้
สวนที่ 1 นโยบายสำคัญเพื่อเสริมสรางความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติ (ศธ. เปนหนวยหลัก) ไดแก
นโยบายที่ 1 เสริ ม สร า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1.1) เสริ ม สร า งความรู ความเข า ใจที่ ถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
นโยบายที่ 2 สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ
2.4) สงเสริมใหประชาชนเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชาติ อยูรวมกันอยางสันติสุข
มีความรัก ความภาคภูมิใจในความเปนชาติและเปนสังคมพหุวัฒนธรรมที่เขมแข็ง
สวนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแหงชาติทั่วไป (ศธ. เปนหนวยรวม) ไดแก
นโยบายที่ 4 จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อปองกันและแกไขปญหาขามพรมแดน
4.3) สงเสริมการใชมิติทางสังคมและวัฒ นธรรมในการเสริมสรางความสัมพันธอันดี
ทุกระดับกับประเทศเพื่อนบาน
นโยบายที่ 6 ปกปอง รักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล
6.5) พั ฒ นาทรัพยากรมนุ ษย องค ความรู และความตระหนั กรู ความสำคั ญของทะเล
นโยบายที่ 8 เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความมั่นคงภายใน
8.1) ปกปองความมั่นคงของชาติจากภัยยาเสพติด
นโยบายที่ 10 เสริมสรางความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร
10.3) พัฒนาศักยภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายที่ 11 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
11.2) เสริมสร างกระบวนการมี ส วนรวมของภาคประชาชนและท องถิ่ นในการบริหาร
จัดการการตรวจสอบ และเฝาระวังการแสวงผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ
นโยบายที่ 16 เสริมสรางดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธระหวางประเทศ
16.3) ส ง เส ริ ม การแล กเป ลี่ ย น เรี ย น รู ท างวั ฒ น ธรรม แล ะความ เป น จริ ง
ทางประวัติศาสตรของภูมิภาค โดยเนนที่ความเชื่อมโยงใกลชิดกันในมิติทางวัฒนธรรมและการอยูรวมกันมา
อยางยาวนาน
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7. ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579)
แผนการศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป น แผนที่ วางกรอบเปาหมายและทิ ศทางการจั ด
การศึ ก ษาของประเทศ โดยมุ งจั ด การศึ ก ษาให ค นไทยทุ ก คนสามารถเข า ถึ ง โอกาสและความเสมอภาค
ในการศึ กษาที่มีคุณ ภาพ พั ฒ นาระบบการบริห ารจัด การศึกษาที่ มีป ระสิทธิ ภ าพ พั ฒ นาคนให มีสมรรถนะ
ในการทำงานที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษา
ตามแผนการศึ กษาแห งชาติ ยึ ดหลั กสำคั ญ ในการจั ดการศึ กษาประกอบดวย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเทาเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของสังคม (All For Education) อีกทั้ง
ยึ ด ตามเป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็ น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนชวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศ
ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได และวิกฤติดานสิ่งแวดลอม โดยนำยุทธศาสตรชาติมาเปนกรอบความคิด
สำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
วิสัยทั ศ น : คนไทยทุ กคนไดรับ การศึ กษาและเรียนรูตลอดชี วิตอยางมีคุณ ภาพ ดำรงชี วิต
อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค
1. เพือ่ พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี
และรวมมือผนึกกำลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนำประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง
ยุ ท ธศาสตร ประกอบด ว ย 6 ยุ ท ธศาสตร ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ ภารกิ จ ของสำนั ก งานปลั ด
กระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เปาหมาย
1. คนทุ กชว งวั ยมี ความรักในสถาบัน หลักของชาติ และยึ ดมั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษ
ไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ
3. คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. ยกระดั บ คุ ณ ภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพั ฒ นาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
3. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง
พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุมชน-ชายขอบ และแรงงานตางดาว)
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4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม
อาทิ อาชญากรรมและความรุน แรงในรูป แบบตางๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภั ยจากโรคอุบัติใหม
ภัยจากไซเบอร เปนตน
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิต และพั ฒ นากำลังคน การวิจัย และนวัต กรรมเพื่อสรางขี ด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาหมาย
1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ
เปนเลิศเฉพาะดาน
3. การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ สร า งองค ค วามรู แ ละนวั ต กรรมที่ ส ร า งผลผลิ ต และ
มูลคาเพิม่ ทางเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สงเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน
3. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและ
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
เปาหมาย
1. ผู เรี ย นมี ทั ก ษะและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของพลเมื อ งไทยและทั ก ษะและ
คุณลักษณะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
2. คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรได
อยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
4. แหลงเรียนรู สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานที่
5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
6. ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล
7. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย
2. ส งเสริม และพั ฒ นาแหล งเรี ย นรู สื่อตำราเรีย น และสื่ อ การเรีย นรูต างๆ ให มี
คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานที่
3. สร า งเสริ ม และปรั บ เปลี่ ย นค า นิ ย มของคนไทยให มี วิ นั ย จิ ต สาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ
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คนทุกชวงวัย

5. พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
เปาหมาย
1. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มคี ุณภาพ
2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับ

3. ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตอง เป น ป จ จุ บั น
เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย
3. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเขาถึงได
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
1. คนทุกชวงวัย มีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
2. หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิง่ แวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
3. การวิจัยเพื่อพัฒ นาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
2. ส ง เสริ มและพัฒ นาหลักสูตร กระบวนการเรีย นรู แหลง เรีย นรู และสื่ อการ
เรี ย นรู ต างๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. พัฒ นาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เปาหมาย
1. โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
3. ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและพื้นที่
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณที่
แตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกำลังแรงงานของประเทศ
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5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม สราง
ขวัญกำลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
4. ปรั บ ปรุ งกฎหมายเกี่ ย วกั บ ระบบการเงิน เพื่ อการศึ กษาที่ ส งผลตอ คุณ ภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
8. เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) (พ.ศ. 2559-2573)

เป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals : SDGs ) เป น วาระการ
พัฒนาภายหลังป 2015 ระยะ 15 ป ( ค.ศ. 2016-2030) ที่ผูนำประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จำนวน 193
ประเทศ ไดรวมกั นลงนามรับ รองพั น ธะสัญ ญาทางการเมือ งระดับ ผูน ำในเอกสาร “Transforming Our
World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
โลก 15 ป ข า งหน า เพื่ อ ยื น ยั น เจตนารมณ ร ว มกั น ที่ จ ะผลั ก ดั น และขั บ เคลื่ อ นการแก ไ ขป ญ หา
ความยากจนในทุกมิติและทุกรูปแบบ โดยมีเปาหมายหลัก 17 ขอ ครอบคลุม 3 เสาหลักดานการพัฒ นาที่
ยั่งยื น คื อ เศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่ งแวดล อม รวมทั้งเปน การสานต อภารกิจ ที่ยังไมบ รรลุผ ลสำเร็จ ภายใต
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) (ค.ศ. 2000-2015)
การดำเนินการในสวนของประเทศไทยนั้น สำนักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนรวมกับสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน โดยมีปลัดกระทรวง ผูแทนสวนราชการ และหนวยงานตางๆ เปนกรรมการ และมี
การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะภายใต กพย. ไดแก 1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่ งยืน 2) คณะอนุ ก รรมการส งเสริ ม ความเขาใจและประเมิ น ผลการพั ฒ นาที่ ยั่งยื น ตามหลั ก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ 3) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
และมีการแตงตั้งคณะทำงานตาง ๆ ภายใตคณะอนุกรรมการ ทั้ง 3 คณะ ทั้งนี้ กพย. ไดมอบหมายใหกระทรวง
ตาง ๆ เป นหน วยงานรั บผิดชอบหลั กในแตละเปาหมาย ซึ่งกระทรวงศึ กษาธิการ (ศธ.) ได รับมอบหมายใหเป น
หนวยงานรับผิดชอบหลักในเปาหมายที่ 4 สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุม
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม | 37

และเท า เที ย มและสนั บ สนุ น โอกาสในการเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต ซึ่ ง ประกอบด ว ย 10 เป า ประสงค โดยมี 2
เปาประสงคที่ถูกจัดลำดับใหอยูในเปาประสงคการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีสำคัญ 30 ลำดับแรก ไดแก
เปาประสงคที่ 4.1 สรางหลักประกันวาเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ กษาที่ มี คุณ ภาพ เท าเที ย ม และไม มี คาใชจ าย นำไปสูผ ลลั พ ธ ท างการเรีย นที่ มี
ประสิทธิผลภายในป 2573
เปาประสงคที่ 4.2 สรางหลักประกันวาเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเขาถึงการพัฒ นา การ
ดูแล และการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในป 2573 เพื่อใหเด็ก
เหลานั้นมีความพรอมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา
9. คําแถลงนโยบายการจัดการศึกษา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ไดมอบนโยบายและ
ยุทธศาสตรในการปฏิบัติงานใหกับผูบริหารระดับสูง บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานในกำกับ
เพื่อเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาใหเกิดความเชื่อมั่น และสรางความมั่นใจจใหกับสังคม โดย
มอบหลักการทำงาน นโยบายหลัก และนโยบายเรงดวน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ หองประชุมราชวัลลภ
ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) หลักการทํางาน “สรางความเชื่อมั่น และความไววางใจใหกับสังคม” หรือ “TRUST”
ภายใตหลักการ ดังนี้
T (Transparency) หมายถึ ง ความโปร ง ใส ทั้ ง ในเชิ ง กระบวนการทํ า งานและ
กระบวนการ ตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ
R (Responsibility) หมายถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบ สนั บ สนุ น ให ผู ป ฏิ บั ติ งานทุ ก คน
ดําเนินการ ตามภารกิจของตนดวยความรับผิดชอบตอตัวเอง องคกร ประชาชน และประเทศชาติ
U (Unity) หมายถึง ความเปนอันหนึ่งอันเดียว ระหวางครู บุคลากรทางการศึกษา
ผูปกครอง ผูเรียน และประชาชน
S (Student-Centricity) หมายถึง ผูเรียนเปนเปาหมายแหงการพัฒนา โดยการทําให
ผูเรียน มีวิธีคิดและทักษะที่เปนสากล สอดคลองกับพลวัตในศตวรรษที่ ๒๑ ควบคูไปกับสํานึกและความเขาใจ ใน
ความเปนไทย
T (Technology) หมายถึ ง ความพร อ มด า นเทคโนโลยี ทั้ ง ในเชิ ง โครงสร า ง
(Infrastructure) ไดแก สิ่งจําเปน และสิ่งอํานวยความสะดวกดานการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของโอกาส
ในการศึกษา และในเชิงการเรียนรู (Learning) ไดแก แหลงขอมูล แหลงเรียนรูรูปแบบตาง ๆ ที่ทันสมัยชวยให
ผูเรียนทุกคน ถึงพรอมซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงคทุกประการ
2) นโยบายการจัดการศึกษาทั้ง 12 ขอ ดังนี้
ข อ 1 การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและกระบวนการเรี ย นรู ใ ห ทั น สมั ย และทั น การ
เปลี่ ย นแปลง ของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ งพั ฒ นาผู เรี ย นทุ ก ระดั บ การศึ ก ษาให มี ค วามรู ทั ก ษะและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย
ขอ 2 การพัฒ นาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารยในระดับ การศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน และอาชี ว ศึ กษาให มีส มรรถนะทางภาษาและดิจิ ทัล เพื่ อให ครู และอาจารยไดรับ การพั ฒ นาให มี
สมรรถนะทั้งดานการจัด การเรียนรู ด วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับ วิธีการเรียนการสอนและการใชสื่ อ
ทันสมัย และมีความรับผิดชอบตอผลลัพธทางการศึกษาที่เกิดขึ้นกับผูเรียน
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ขอ 3 การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ
(NDLP) และการสงเสริมการฝกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจําวัน เพื่อใหมีหนวยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอรม
การเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ ที่สามารถนำไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูที่ทันสมัยและเขาถึงแหลงเรียนรู
ไดอยางกวางขวางผานระบบออนไลน และนำฐานขอมูลกลางทางการศึ กษามาใชป ระโยชน ในการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
ข อ 4 การพั ฒ นาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารและการจั ดการศึ กษา โดยการส งเสริ ม
สนับสนุน สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช
จังหวัดเปนฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแหงชาติที่ไดรับการปรับปรุงเพื่อกำหนดใหมีระบบ
บริห ารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสรางหน วยงานให เอื้อต อการจัด การเรีย นการสอนใหมีคุณ ภาพ
สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัดเปนฐาน มีระบบ
การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ขอ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พรอมจัด
ทดสอบวัดความรู และทักษะที่จำเปนในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษษทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให
ระบบการประเมิ น ผลการศึ กษาทุ กระดั บ และระบบการประกัน คุ ณ ภาพการศึกษษ ได รับ การปรั บ ปรุงให
ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธทางการศึกษษไดอยางเหมาะสม
ขอ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรใหทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย รวมถึงการ
ระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากความรวมมือทุกภาคสวน เพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความ
เปนธรรมและสรางโอกาสใหกลุมเปาหมายไดเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุมอื่นๆ กระจายทรัพยากร
ทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีไดอยางทั่วถึง
ขอ 7 การนํากรอบคุณวุฒิ แหงชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิ อางอิงอาเซียน (AQRF) สูการ
ปฏิบัติ เปนการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยใชกรอบคุณวุฒิแหงชาติ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษาและการอาชีพ โดยใชกลไกการเทียบโอนประสบการณดวยธนาคารหนวยกิตและการจัดทำมาตรฐาน
อาชีพในสาขาที่สามารถอางอิงอาเซียนได
ขอ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพื่อ
พัฒนา รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย เพื่อเปนการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ
การพัฒ นาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สูการปฏิบัติเปนรูปธรรม โดย
หนวยงานที่เกี่ยวของนำไปเป นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่ อพัฒ นาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม
ความกาวหนาเปนระยะ
ขอ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ของประเทศ
เพื่อใหผูจบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายไดที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีสวนชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกได
ขอ 10 การพลิ กโฉมระบบการศึ กษาไทย ดวยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่
ทั น สมั ย มาใช ในการจั ด การศึ กษาทุ ก ระดั บ การศึ กษา เพื่ อใหส ถาบั น การศึกษาทุก แหงนำนวั ตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใชในการจัดการศึกษาผานระบบดิจิทัล
ขอ 11 การเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาส
ทางการศึกษา และผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษาและผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม | 39

ขอ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึ ดหลักการ
เรียนรูตลอดชีวิตและการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษาและผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ
เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ในปจจุบันไดกอใหเกิดความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน (Online) มากยิ่งขึ้น สงผลกระทบ
อยางนัยสำคัญตอการเตรียมผูเรียนไทยใหมีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมุงเนนความเปนผูประกอบการ
(Entrepreneurship) และความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณ ตางๆ (Resilience) รวมถึงปญหา
ความปลอดภัยของสถานศึกษาและปญหาความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษาที่นับวันจะทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น
3) นโยบายระยะเรงดวน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 7 ขอ ดังนี้
1) ความปลอดภัยของผูเรียน โดยจัดใหมีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการ
ดูแล ชวยเหลือนักเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข และไดรับการปกปองคุมครอง
ความปลอดภัยทั้งดานรางกายและจิตใจ รวมถึงการสรางทักษะใหผูเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง
จากภัยอันตรายตาง ๆ ทามกลางสภาพแวดลอมทางสังคม
2) หลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ มุ ง เน น การจั ด การเรี ย นรู ที่ ห ลากหลายโดยยึ ด
ความสามารถของผูเรียนเปนหลัก และพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะที่ตองการ
3) ฐานข อ มู ล Big Data พั ฒ นาการจั ด เก็ บ ข อ มู ล อย างเป น ระบบและไม ซ้ ำซ อ น
เพื่อใหไดขอมูล ภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถวน สมบูรณ ถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถ
นํามาใชประโยชนไดอยางแทจริง
4) ขับเคลื่อนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน
การดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเปนเลิศของแตละ
สถานศึ กษา และตามบริ บ ทของพื้ น ที่ สอดคล องกับ ความต องการของประเทศทั้ งในป จ จุ บั น และอนาคต
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนดวยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบนั
5) พั ฒนาทั กษะทางอาชี พ ส งเสริ มการจัดการศึ กษา ที่ เน นพั ฒนาทั กษะอาชี พของ
ผูเรียน เพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพชี วิต สรางอาชี พและรายไดที่เหมาะสม และเพิ่ มขีดความสามารถในการแข งขันของ
ประเทศ
6) การศึ กษาตลอดชี วิต การจัดเรียนรูตลอดชี วิตสํ าหรับประชาชนทุ กช วงวั ย ให มี
คุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแตละชวงวัยไดรับการศึกษาตามความตองการอยางมีมาตรฐาน เหมาะสม และ
เต็มตามศักยภาพตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูสังคม
ผูสูงวัย
7) การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ ผู ที่ มี ค วามต อ งการจํ า เป น พิ เ ศษ ส ง เสริ ม การจั ด
การศึกษา ใหผูที่มีความตองการจําเปนพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ สามารถดํารงชีวิตในสังคม
อย างมี เกี ย รติ ศั ก ดิ์ ศรี เท าเที ย มกั บ ผู อื่น ในสังคม สามารถชว ยเหลือตนเอง และมี สว นรว มในการพั ฒ นา
ประเทศ
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10. สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565)
สาระสำคั ญ ของแผนยุ ท ธศาสตรก ระทรวงศึ ก ษาธิก าร (พ.ศ. 2563 – 2565) จะประกอบด ว ย
เปาหมายหลัก วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และผลผลิต /ผลลัพธภายใตยุทธศาสตร ดังนี้
เปาหมายหลัก
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น ผูเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภูมิภาค มีทรัพยากรพื้นฐานที่เพียงพอตามเกณฑมาตรฐาน
4. ผูเรียนทุกกลุมทุกชวงวัยไดรับโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบและวิธีการคัดเลือกเพื่อการศึกษาตอ ไดรับการพัฒนา ปรับปรุงแกไข
6. ผูเรียนในแตละระดับการศึกษา ไดรับการเพิ่มเติมความรู ทักษะในการประกอบอาชีพ ที่ตรงกับ
สภาพตลาดแรงงานในพื้นที่ชุมชน สังคม จังหวัด และภาค
7. กำลังคนไดรับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ
8. ผูเรียนปฐมวัยไดรับการเตรียมความพรอมในดานสุขภาพและโภชนาการ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
9. มีองคความรู นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ที่สนับสนุนการพัฒนาหรือแกไขปญหาในพื้นที่จังหวัดและภาค
10. ระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษารวมกับทุกภาคสวน
วิสัยทัศน
“กระทรวงศึ กษาธิการวางระบบเพื่อให ผูเรียนมีความรู - ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกต องตอบ านเมือง
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเปนพลเมืองที่เขมแข็ง”
“วางระบบ” หมายถึง วางระบบการจัดการเรียนรู และระบบการบริหารจัดการการศึกษา
ที่บูรณาการการทำงานระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึ กษาธิการใหมีความคลองตัว เพื่อดำเนิน การ
ปฏิรูปการศึกษารวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม “ผูเรียน” หมายถึง เด็กปฐมวัย เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกชวงวัย ที่ไดรับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการ
“มีความรู – ทักษะ” หมายถึง ผลลัพธที่พึงประสงคของการจัดการเรียนรู และการบริหารจัดการ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ จะเกิดกับผู เรียน ไดแก 1) ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน และ 2) ทั กษะที่จำเป นใน
ศตวรรษที่ 21 (ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม / ทักษะดานสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล / ทักษะชีวิตและอาชีพ
“มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง” หมายถึง 1) ความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง 2) ยึดมั่น
ในศาสนา 3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย และ 4) มีความเอื้ออาทรตอครอบครัวและชุมชน ของตน
“มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม” หมายถึง 1) รูจักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ /ชั่ว – ดี 2)
ปฏิบัติแตสิ่งที่ถูกตองดีงาม 3) ปฏิเสธสิ่งที่ไมถูกตอง 4) มีระเบียบวินัย และ 5) มีสุขภาพที่แข็งแรง
“มีงานทำ มีอาชีพ” หมายถึง 1) การฝกฝนอบรมในสถานศึกษาตองมุงใหเด็ก เยาวชน รัก
การทำงาน สู งาน อดทนทำงานจนสำเร็ จ 2) การเรีย นการสอนทั้ งในหลั ก สู ต รและนอกหลั ก สู ต รต อ งมี
จุดมุงหมายใหผูเรียนทำงานเปน 3) ตองสนับสนุนผูสำเร็จหลักสูตรใหมีอาชีพ และมีงานทำ
“เปนพลเมืองที่เขมแข็ง” หมายถึง การเปนผูมีสวนรวมในการพัฒนาชาติ มีจิตอาสา การอยู
รวมกันและยอมรับความแตกตางในสังคมไทยบนหลักการประชาธิปไตย ตามมาตรฐานการศึกษา ของชาติ
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
3. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
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4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร เพิ่มความคลองตัว
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
4. เพิ่มโอกาสใหคนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
5. สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ผลผลิต /ผลลัพธภายใตยุทธศาสตร
ยุ ทธศาสตรที่ 1 พั ฒ นาหลั กสู ตร กระบวนการจัด การเรีย นรู การวัดและประเมิน ผล ผลผลิต /
ผลลัพธ ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะการเรียนรูที่คอบคลุมทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ วิชา
ชีวิตและสุขภาวะที่ดี มีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดในเชิงสรางสรรค และแกไขปญหา ที่เกิดขึ้นได
มีความสามารถในการทำงานรวมกับผูอื่น สอดคลองกับทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีจิตอาสา มีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูการดำเนินชีวิต ผูสำเร็จ
การศึกษาทุกระดับ/ประเภทไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติ รวมทัง้ มีทัศนคติที่ถูกตอง
ตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสามารถอยูรวมกันในสังคมได
อยางมีความสามัคคีปรองดอง
ยุท ธศาสตรที่ 2 พั ฒ นาครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษา ผลผลิต /ผลลัพ ธ ผูป ระกอบวิ ช าชีพ ครู
ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ
มีองคความรูและทักษะในดานพหุปญญา มีความเปนมืออาชีพ สามารถใชศักยภาพในการจัดการเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพ และมีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งมีแผนการพัฒนาและการใชอัตรากำลัง
ครูใหมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะครูระดับปฐมวัย ครูระดับอาชีวศึกษา ครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม
ยุทธศาสตรที่ 3 ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
ผลผลิต /ผลลัพธ มีการผลิตกำลังคนดานอาชีวศึกษา และดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีท่ีมีปริมาณเพียงพอ
โดยมีคุณภาพ มีสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ผูมีความสามารถพิเศษดานพหุ
ปญญา สามารถตอยอดการประกอบอาชีพ ประชาชนในพื้นที่ชุมชนไดรับการศึกษาเพื่อฝกอาชีพตาม ความ
ถนัดและความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใชประโยชนไดจริงในเชิงพาณิชยและ
การสรางมูลคาเพิ่มทางสังคม
ยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่ มโอกาสให คนทุ กชวงวัยเข าถึ งบริการทางการศึกษาอย างตอเนื่องตลอดชีวิ ต
ผลผลิ ต /ผลลั พ ธ ผู เรี ย นทุ ก คนเข า ถึ งการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพอย างเท าเที ย มกั น ในทุ ก ระดั บ และประเภท
การศึกษา ไดรับการสนับสนุนคาใชจายตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรูจาก
แหล งเรีย นรูได อย างต อเนื่ องตลอดชี วิต สถานศึ กษาในภู มิภ าค/ชนบท ได รับ การยกระดับ คุณ ภาพในการ
ใหบริการ เด็กพิ การและดอยโอกาสไดรับโอกาสทางการศึกษาทั้ งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
รวมทั้ ง มี ร ะบบเที ย บโอนผลการเรี ย นและทั ก ษะประสบการณ เพื่ อ ขอรั บ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น ได 5.5
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผลผลิต /ผลลัพธ ผูเรียน
สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเขาถึงทรัพยากรพื้นฐานระบบดิจิทัล
แพลตฟอรมรองรับการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มองคความรูและทักษะ ตอยอดการประกอบอาชีพ /
การปฏิบัติงาน รวมทั้งมีศูนยกลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอน แบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบ
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม | 42

ฐานขอมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมูลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของได
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ผลผลิต /ผลลัพธ ระบบบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการมีความคลองตัวในการบริหารงานการศึกษา
มากยิ่ งขึ้ น มี เอกภาพ และเป น ที่ ย อมรั บ ของผูรับ บริการ โครงสรางของกระทรวงไดรับ การปรับ ปรุงให มี
ประสิทธิภาพ โดยการกระจายอำนาจลงไปสูสวนภูมิภาค สถานศึกษาทุกระดับมีมาตรฐานขั้นต่ำตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มีธรรมาภิบาลในการบริหาร และมีกลไกการสงเสริมพลังทางสังคมใหทุกภาคสวนเขามา
ดำเนินการรวมและ/หรือสนับสนุนทรัพยากรในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งมีกลไกการนำความรู ทักษะ
ประสบการณ และภูมิปญญาของผูสูงอายุมาถายทอดสูผูเรียนในพื้นที่ชุมชน เพื่อนำไปใชสำหรับการประกอบ
อาชีพได
11. แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน. (พ.ศ. 2560 -2579)
สำนักงาน กศน. ไดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสำนักงาน
กศน. (พ.ศ. 2560 – 2579) สำหรับ เป น แผนระดั บ หน ว ยงาน เพื่อวางกรอบเปาหมายและทิ ศทางการจั ด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสำนักงาน กศน. ใหสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานดาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงจัดการศึกษาใหคน
ไทยทุกคนสามารถเข าถึ งโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณ ภาพ พั ฒ นาระบบการบริห ารจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนใหมีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคลองกับความตองการของตลาด
งานและการพัฒนาประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน
“คนไทยไดรับโอกาสการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสม
กับชวงวัย สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเปนในโลกศตวรรษที่ 21”
จุดเนน

“สงเสริม สนับสนุน และใหบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ มีสาระการเรียนรูที่เปนปจจุบันและตรงกับความตองการของผูเรียนและ
สังคม โดยนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใชสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายและทันสมัยมาเปน
กลไกในการจัดรวมทั้งพัฒนาครูใหเปนผูจัดการศึกษาและการเรียนรูมืออาชีพ เนนพัฒนากระบวนการคิดและ
การวิจัยใหกับกลุมเปาหมาย ใชกลยุทธการบริหารจัดการเชิงรุก โดยใหชุมชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมภายใต
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน”
เปาหมายหลัก
1) คนไทยสามารถเขาถึงบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการเรียนรู
ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมาตรฐานอยางทั่วถึง
2) คนไทยมีสมรรถนะและทักษะในการดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับชวงวัย สอดคลองกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
3) หนวยงานและสถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพเพื่อใหบริการ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับประชาชนอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
4) หนวยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ภายใตการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
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5) ทุกภาคสวนมีบทบาทและมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร
1) เพิ่มและกระจายโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพ
2) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนทุกชวงวัยใหมีสมรรถนะและทักษะเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี
3) สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย
4) พั ฒ นาระบบบริห ารจั ดการศึกษาและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีบ ทบาทและมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา
เปาหมายตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มและกระจายโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพ
เปาหมายตามยุทธศาสตร
1) คนไทยได รั บ โอกาสและความเสมอภาคในการเข าถึ งการศึ ก ษาและการเรีย นรูต ลอดชี วิต ที่ มี
คุณภาพและมาตรฐาน
2) แหลงเรียนรู สื่อและนวัตกรรมการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนสามารถเขาถึงไดโดย
ไมจำกัดเวลาและสถานที่
3) คนไทยทุกชวงวัยในเขตพัฒ นาพิ เศษเฉพาะกิ จชายแดนใต และพื้นที่พิเศษไดรับ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา
การศึกษานอกระบบ
1) ประกันโอกาสการเขารับบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกผูเรียนในทุกพื้นที่
ครอบคลุมผูที่มีความตองการจำเปนพิเศษ
2) สงเสริมใหมีการบูรณาการ การศึกษานอกระบบเพื่อใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการศึกษาที่
มี คุณ ภาพ สอดคล องกั บ วั ย สภาพร างกายและสุ ขภาพ ความจำเป น ความต องการและความสนใจ และ
สามารถนำผลที่ไดจากการศึกษาและการเรียนรูไปเทียบระดับ เทียบโอน เชื่อมโยงสงตอระหวางการศึกษาทุก
รูปแบบทุกระดับได
3) ส ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษานอกระบบที่ ส อดคล อ งกั บ ความสนใจและวิ ถี ชี วิ ต ของผู เ รี ย นทุ ก
กลุมเปาหมาย
4) สงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษานอกระบบของคนทุกชวงวัยในพื้นที่พิเศษ และเขตพัฒ นา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใตใหเหมาะสมกับภูมิสังคม อัตลักษณ และความตองการของชุมชนและพื้นที่
5) จัดทำ SMART CARD ทางการศึกษาสำหรับทุกกลุมเปาหมายโดยเฉพาะกลุมเปาหมายพิเศษเพื่อ
ขอรับบริการทางการศึกษา
6) พัฒนาระบบ E-exam และระบบการสอบอิเล็กทรอนิกสใหมีมาตรฐานและยกระดับสถานศึกษา
ทุกแหงใหเปนศูนยทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพใหแก
ประชาชน
7) พั ฒ นาระบบการเที ย บโอนและการเที ยบระดับ การศึกษา ให มีมาตรฐานและสามารถเชื่อมโยง
การศึกษาและการเรียนรูทุกระดับ ทุกรูปแบบ
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การศึกษาตามอัธยาศัย
1) พัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนใหมีมาตรฐานตามประเภทแหลงการเรียนรู และสอดคลองกับความ
สนใจและวิถีชีวิตของผูรับบริการแตละกลุมเปาหมาย รวมทั้ง สามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง
2) พัฒนาหองสมุด พิพิธภัณฑ และจัดแหลงเรียนรูที่หลากหลาย กระจายอยูทุกพื้นที่ใหเปนกลไกใน
การแสวงหาความรูของประชาชน
3) เพิ่ มโอกาสในการเขาถึงการศึกษาตามอัธยาศัยของคนทุกชวงวัยในพื้น ที่พิเศษ และเขตพั ฒ นา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใตใหเหมาะสมกับภูมิสังคม อัตลักษณ และความตองการของชุมชนและพื้นที่
4) พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู สื่อเพื่อการเรียนรู และการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุก
รูป แบบ ตลอดจนขยายเครือข า ยอิ น เทอรเน็ ตความเร็วสูงในสถานศึกษาทุ กแหง ครอบคลุ มทุ กพื้ น ที่ และ
เพียงพอกับผูเรียน เพื่อเอื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูแบบมี สวนรวม
ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 พั ฒ นาและเสริ ม สร า งศั ก ยภาพคนทุ ก ช ว งวั ย ให มี ส มรรถนะ และทั ก ษะเหมาะสม
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เปาหมายตามยุทธศาสตร
1) คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตได
ตามศักยภาพ
2) คนไทยไดรับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับชวงวัย และพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 รวมพื้นที่ชายแดนใตและพื้นที่พิเศษ
3) ระบบการวัดผลและประเมินผลและการเทียบโอนการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
4) คนไทยมี ความรั กในสถาบั น หลั กของชาติ และยึ ดมั่ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
5) สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน
6) ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะอยางตอเนื่อง
7) กลุมผูดอยโอกาส กลุมผูพลาดโอกาส และกลุมผูขาดโอกาส ไดรับโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะ
และทักษะในการดำรงชีวิตเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
8) ผู เรี ย น ผู รั บ บริ ก าร ได รั บ โอกาสและความเสมอภาคในการเข ารับ การศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอยางมีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา
การศึกษานอกระบบ
1) ปฏิ รูป หลักสูตร ยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานการจัด การเรีย นรู ใหทัน ตอความเปลี่ยนแปลง
เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของกลุมเปาหมาย
2) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบคุณภาพการศึกษานอก
ระบบระดับชาติ (N-NET)
3) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานอกระบบใหเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพที่นำไปสูเสนทาง
อาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรูและประสบการณ และพั ฒนาให มีระบบการ
สะสมและเทียบโอนหนวยการเรียน (Credit Bank System)
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4) พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาวการณการพัฒนาประเทศและเปนไป
ตามสภาพและความตองการของกลุมเปาหมาย โดยคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน เสริมสรางความ
ตระหนักในคุณคาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความรูเรื่องทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
5) พัฒนารูปแบบและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถวัดและ
ประเมินไดตรงตามวัตถุประสงค และนำผลการประเมินไปใชไดจริง
6) สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู สื่อเพื่อการเรียนรู และการใหบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่ไดมาตรฐาน
7) พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและหลักสูตรการอบรมแกกลุมผูสูงวัยใหมีคุณภาพและชีวิตที่ดี
8) พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับประชาชนเพื่อยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษของ
คนไทย และภาษาตางประเทศอื่น ๆ ที่เปนไปตามความตองการของพื้นที่และประชาชน
9) สงเสริมใหมีการจัดทำแผนการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน/รายบุคคล เพื่อเปนเครื่องมือในการ
กำหนดทิศทางและสรางแรงจูงใจในการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน
10) สงเสริมใหสถานประกอบการจัดการศึกษานอกระบบ ซึ่งอาจจัดเองหรือรวมจัดโดยสามารถนำ
คาใชจายในการจัดการศึกษาไปลดหยอนภาษีได
11) พัฒนาหลักสูตรอาชีพเพื่อเสริมสรางการพัฒนาอาชีพใหกับประชาชนในชุมชนแบบครบวงจรซึ่ง
เปนกระบวนการตนทางถึงปลายทางตั้งแตกระบวนการผลิต การแปรรูป การจัดจำหนาย การตลาด และการ
ดำเนินการในเชิงธุรกิจ
12) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สรางเสริม และปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวินัยจิต
สาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค
13) พัฒ นาสมรรถนะครูใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู สามารถใชเทคโนโลยี และประสานภูมิ
ปญญาทองถิ่นเพื่อประโยชนในการจัดการเรียนรู เปนครูมืออาชีพ และมีมาตรฐานคุณภาพตามที่สำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ (องคกรมหาชน) กำหนด
14) พัฒ นาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรใหตรงกับสายงานหรือความชำนาญเพื่อให
สามารถจัดการศึกษาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ
15) สงเสริมใหแรงงานไดรับโอกาสยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและทักษะความรูที่สูงขึ้น
การศึกษาตามอัธยาศัย
1) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูที่ปลูกจิตวิทยาศาสตรใหกับประชาชนผาน STEM Education
สำหรับประชาชน อันจะนำไปสูการใชความคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค และการใชเหตุผลในการดำเนิน
ชีวิต
2) สงเสริมการสรางสรรคความรูใหม ๆ ทั้งจากภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูเดิมและความรูดานนวัตกรรม
ใหมๆ
3) จัดกิจกรรม สื่อ และนิทรรศการที่มีชีวิตและกระตุนความคิดสรางสรรค ในแหลงเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย
เปาหมายตามยุทธศาสตร
1) โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาของหนวยงานและสถานศึกษามีความทันสมัย
และมีคุณภาพ
2) ระบบฐานขอมูล รายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาครอบคลุ ม ถู กตอง เป น ป จจุบั น และ
ระบบเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นเพื่อประโยชนในการจัดและบริการการศึกษาได
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แนวทางการพัฒนา
1) พัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การจัดกระบวนการ
เรียนรูที่มีความยืดหยุนหลากหลาย สามารถเขาถึงไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานที่
2) พัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา (ETV) ใหเปนสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษาสาธารณะ
(Free ETV)
3) สงเสริมใหมีการจัดตั้งสถานีโทรทัศนสาธารณะแบบดิจิทัลและการผลิตรายการเพื่อการศึกษา
4) พัฒนากระบวนการเผยแพร ICT เพื่อการศึกษาใหมีรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย เปนปจจุบันและ
สอดรับกับความตองการของสังคม
5) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการวิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบ แนวทางในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในการจัดและสงเสริมการจัดการศึกษา
6) ใหมีและบังคับใชมาตรการทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนใหเกิดการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ
7) สงเสริมใหมีสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสงเสริมการมีอาชีพเพิ่มขึ้น
8) จัด และสนั บสนุน สถานศึกษา แหล งการเรียนรู กศน.ตำบล ใหมีความพรอมเกี่ยวกับโครงสราง
พื้นฐานดาน ICT และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่นที่เหมาะสมกับพื้น
9) พัฒนาระบบฐานขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาใหครอบคลุมถูกตอง เปน
ปจจุบัน และเชื่อมโยงทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการ การติดตาม ประเมิน และ
รายงานผล ใหมีมาตรฐานที่ครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน และตรงกับความตองการในการใชงานที่เชื่อมโยง
กับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคกรอยางเปนระบบ
10) พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งโครงสรางพื้นฐาน อุปกรณ เนื้อหา และวิชาการ เพื่อชวยใน
การเรียนรูดวยตนเองสำหรับประชาชน
11) พั ฒ นาประสิทธิ ภ าพเทคโนโลยีเพื่ อการศึกษาทางไกล และการศึกษาในระบบเปด อาทิ ETV
E-learning MOOC เพื่อเปนเครื่องมือในการขยายการใหบริการในรูปแบบตาง ๆ
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีบทบาทและมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา เพือ่ สรางสังคมแหงการเรียนรู
เปาหมายตามยุทธศาสตร
1) ระบบบริ ห ารจั ด การมี ป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ส งผลต อ คุ ณ ภาพและมาตรฐานการจั ด
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
2) ระบบบริหารงานบุคคล มีความเปนธรรม สรางขวัญและกำลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดเต็ม
ตามศักยภาพ
3) บุ คลากรทุ กประเภททุ กระดับ ไดรับ การพั ฒ นาความรู ทั ก ษะ ตามมาตรฐานตำแหน ง รวมทั้ ง
บทบาทภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
4) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ รองรับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
บริบทของสภาพสังคม
5) ระบบและกลไกการวัด ติดตาม และประเมินผลการศึกษาและการเรียนรูมีประสิทธิภาพ
6) ทุ กภาคส วนมี บ ทบาทและมี ส วนรว มในการจัดการศึกษาและการเรีย นรูที่ ต อบสนองต อความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้นในพื้นที่/ชุมชน
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แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่เนนการกระจายอำนาจลงสูพื้นที่ภาค การมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน และมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2) กำหนดใหมีมาตรการจูงใจทั้งดานภาษี และสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหกับภาคีเครือขายที่เขา
มารวมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3) ผลักดันใหเกิดกองทุนเพื่อการพัฒนาสำหรับการศึกษานอกระบบ เพื่อเปนกลไกในการสรางโอกาส
ทางการศึกษา
4) สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการเปนภาคีเครือขาย และสรางแรงจูงใจใน
รูปแบบตาง ๆ ใหภาคีเครือขายรวมจัดและสงเสริมการจัดการเรียนรูในชุมชนอยางตอเนื่องและยั่งยืน
5) สรางเครือขายความรวมมือดานการศึกษากับองคกรหรือหนวยงานทั้งในและตางประเทศ
โดยเนนการทำงานในลักษณะบูรณาการการวิจัยและพัฒนา
6) วิเคราะห วิจัย ปรับปรุงกฎ ระเบียบตาง ๆ ที่สอดคลองกับการพัฒ นาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหเอื้อตอการบริหารจัดการ
7) สงเสริมการสรางสภาพแวดลอมของชุมชน ทองถิ่น สังคม เพื่อเอื้อตอการศึกษาและการเรียนรูและ
สนับสนุนการสรางกลไกการขับเคลื่อนชุมชนไปสูสังคมแหงการเรียนรู
8) วิเคราะหและจัดทำแผนอัตรากำลังตามบทบาท หนาที่ และภารกิจ ของหนวยงานและสถานศึกษา
ในสั งกั ด โดยใช รู ป แบบการวิจั ย เพื่ อให การเกลี่ ย อัตรากำลัง/บรรจุ แต งตั้ งบุคลากรตามอัตรากำลังมีความ
เหมาะสม
9) พัฒนาบุคลากร กศน. ทุกระดับ ใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานตำแหนง ใหตรงกับสายงาน
หรือความชำนาญ
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ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(พ.ศ. 2560 – 2579)
ตัวชี้วดั

ขอมูล
ปจจุบัน

ปที 1- 5

คาเปาหมาย
ปที 6 - 10 ปที 11 - 15

ปที 16 - 20

เพิ่มและกระจายโอกาส ในการเขาถึงบริการการศกึษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพ
1) ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15–59 ป) มีป
การศึกษาเฉลี่ยเพิมขึ้น

9.4

10.15

10.90

11.70

12.50

2) รอยละของกําลังแรงงาน ที่สําเร็จการศึกษา
ระดับมธัยมตอนตนหรือเทียบเทา ไดรับ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา

N/A

60

85

100

100

3) รอยละของแรงงานที่ขอเทียบโอน
ความรูและประสบการณเพือยกระดับ
คุณวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น

N/A

20

25

30

40

4) รอยละของแหลงเรียนรูที่ไดรับการพัฒนา
ใหสามารถจัดบริการทางการศึกษาและมี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ตลอดชีวิตที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

N/A

50

75

100

100

5 ) ผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนไดรับ
การสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา15ป

N/A

100

100

100

100

6) รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่
ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรม
การศึกษาตอเนื่องเทียบกับเปาหมาย

N/A

80

80

80

80

7) จํานวนผูรับบริการในพื้นทีเปาหมายไดรับ
การสงเสริมดานการรูหนังสือและ
การพัฒนาทักษะชีวิต

16,884

16,884

16,884

16,884

16,884

8) รอยละของผูเขารวมกิจกรรมที่สามารถ
อานออกเขียนไดและคิดเลขเป็นตาม
จุดมุงหมายของกิจกรรม

80

100

100

100

100

9) จํานวนนักเรียนนักศึกษาที่ไดรับบริการ
ติวเขมเต็มความรู

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000
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คาเปาหมาย
ปที 6 - 10 ปที 11 - 15

ขอมูล
ปจจุบัน

ปที 1- 5

10) รอยละของผูเรียนพิการไดรับการพัฒนา
สมรรถภาพและบริการทาง การศึกษาที่
เหมาะสม

N/A

100

100

100

ปที 16 - 20
100

11) รอยละของผูเรียนการศึกษาภาคบังคับได
รับการอุดหนุนและการชวยเหลือ คาใช
จายตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ การศึกษา
ภาคบังคับ

N/A

100

100

100

100

ตัวชี้วดั

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนทุกชวงวัยใหมีสมรรถนะ และทักษะเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี
1) รอยละของผลการทดสอบระดับชาติ
นอยกวา
50
51
52
N-Net แตละระดับ/สาระการเรียนรูผาน
รอยละ
เกณฑรอยละ 50ขึ้นไป
50

53

2) รอยละการอานของคนไทยเพิ่มขึ้น
3 )รอยละของผูผานการฝกอบรม/พัฒนา
ทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถนําความรูไป
ใชในชีวิตประจําวันและพัฒนาตนเองได

77.7
60

85
65

90
70

95
75

100
80

4) รอยละของสถานศึกษาที่มีงานวิจัยและ/
หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู

N/A

10

20

30

40

5) รอยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดย
บูรณาการองคความรูแบบสะเต็มศึกษา
เพิ่มขึ้น

5

30

60

90

95

6) รอยละของชุมชนที่นําความรูไปใชตอยอด
ในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

N/A

50

70

90

100

7) รอยละของแหลงเรียนรูที่มีนิทรรศการสื่อ
กิจกรรมเพื่อปลูกฝงกระบวนการ เรียนรู
ตลอดชีวิต

N/A

100

100

100

100

8) รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมการ
เรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาแนวคิดไปสูการปฏิบัติ

N/A

30

60

90

100
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ตัวชี้วดั

ขอมูล
ปจจุบัน

ปที 1- 5

70

80

คาเปาหมาย
ปที 6 - 10 ปที 11 - 15
90

100

ปที 16 - 20
100

สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย
1) รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน
N/A
100
100
การสอนผานเทคโนโลยีดิจิทัล

100

100

9) รอยละของสถานศึกษาที่เขารับการประเมิน
มีคุณภาพตามเกณฑประกัน คุณภาพ
เพิ่มขึ้น

2) จํานวนระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาที่ทันสมยัสนองตอบ ความตองการ
ของผูเรียนและผูใชบริการอยางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพเพิมขึ้น

N/A

1

1

1

1

3) รอยละของสถานศึกษาไดรับบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมทุกพื้นที่
ขั้นต่ำ 30mbps ใน 5 ปแรกและ 100
mbps ภายใน 20 ปเพิ่มขึ้น

N/A

98

100

100

100

50

53

53

60

4) รอยละของนักเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ต่ำวา
ชายแดนใต และพื้นที่พิเศษที่มีคะแนนผล รอยละ 50
การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net)
แตละสาระวิชา รอยละ 50 เพิ่มขึ้น

พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีบทบาทและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
1) รอยละของบุคลากรที่บรรจุตามกรอบ
30
40
50
60
70
อัตรากําลังเพิ่มขึ้น
2) รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
เพิ่มขึ้น
3) รอยละหนวยงาน/สถานศึกษาทีไดรับการ
สนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มขึ้น

10.68

20

25

30

35

58

65

70

80

90
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คาเปาหมาย
ปที 6 - 10 ปที 11 - 15

ขอมูล
ปจจุบัน

ปที 1- 5

4) รอยละของหนวยงาน/สถานศึกษาที่ไดรับ
การจัดสรรงบประมาณตาม แผนพัฒนา
การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตาม
อัธยาศัย

N/A

60

62

80

ปที 16 - 20
100

5) มีกฎระเบียบที่สามารถนําไปปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

N/A

มี

มี

มี

มี

6) จํานวนภาคีเครือขายที่รวมระดมทุนและ
ทรัพยากรทางการศึกษา

3,017

3,050

3,100

3,150

3,200

7) จํานวนภาคีเครือขายที่รวมจัดกิจกรรม/
แหลงเรียนรู

57

60

65

70

75

9) จํานวนผลงานของภาคีเครือขายที่มีการสราง
และเผยแพรองคความรู/ นวัตกรรม

N/A

20

40

60

80

10) รอยละของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
กศน.ทีไดรับแตงตั้งเปน ศูนยทดสอบดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส

14.65

40

65

85

100

ตัวชี้วดั
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12. แผนพัฒนาการศึกษากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับปรับปรุงประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564)
วิสัยทัศน
บูรณาการจัดการศึกษาที่หลากหลายบนพื้นฐานความเปนอัตลักษณ ของพื้นที่อยางมีคุณภาพ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ

1. บูรณาการการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่
3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
4. สรางโอกาสทางการศึกษาหลากหลาย แกประชาชนทุกกลุม อยางเสมอภาค เปนธรรม และทั่วถึง
5. เสริมสรางคุณภาพชีวิตในสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร

ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาและเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. สงเสริมและพัฒ นางานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถของผูเรียนในการแขงขัน
ระดับประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผูเรียน ใหมีคุณลักษณะใน
ศตวรรษที่ 21
4. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
5. เสริมสรางปจจัยทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติที่เปนอัตลักษณของพื้นที่ และนำแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการของหนวยงานทางการศึกษา
เปาประสงค
1. หนวยงานทุกภาคสวนในพื้นที่มีสวนรวมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. ผู เรี ย นได รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพในการดำรงชี วิ ต เพื่ อ สร า งขี ด ความสามารถในการแข งขั น
ระดับประเทศ
3. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพในการบริหาร
จัดการศึกษาและสามารถจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
4. ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และคุณลักษณะที่จำเปนของ
โลกศตวรรษที่ 21
5. ประชากรทุ กกลุ ม อายุ ได รั บ โอกาสการศึ กษาที่ ห ลากหลาย เหมาะสม และเสมอภาค อย างมี
คุณภาพ
6. ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีความภูมิใจในอัตลักษณของพื้นที่ และนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
7. หนวยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
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กลยุทธ

1. สงเสริมและประสานงานดานการศึกษากับองคกร หนวยงาน สถานศึกษาในพื้นที่ใหเขามามีสวน
รวมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อความมั่นคง
2. สงเสริมงานดานการวิจัยและพัฒนา ที่เปนมาตรฐาน ใหมีความยืดหยุนตามบริบทของทองถิ่น และ
เหมาะสมกับผูเรียนในแตละชวงวัย
3. พั ฒ นาระบบการบริห ารงานบุ คคลและพัฒ นาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผูบ ริห าร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
4. สงเสริมสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรใหมีความเหมาะสม ทันสมัย และจัดการเรียนการสอนตาม
พหุปญญาของผูเรียนใหสอดคลองกับทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
5. สงเสริมการจัดการศึกษาจากทุกภาคสวนและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหประชาชนสามารถ
เขาถึงโอกาสทางการเรียนรูไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุมเปาหมาย
6. รณรงค ก ารอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรทางธรรมชาติ และเสริมสรางวิถีก ารเรีย นรูตามอั ต ลัก ษณ ทาง
วัฒนธรรมและบริบทของทองถิ่น และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
7. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
มาตรการ/จุดเนน/แนวทางการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาและเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง
มาตรการ/จุดเนน/แนวทางการพัฒนา
- ใหมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการจัดการศึกษาระดับภาค กลุมจังหวัดและจังหวัด เพื่อการ
พัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่แบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน
- การสรางความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน เพื่อการจัดการศึกษา
- เฝ าระวั งภั ย ทุ ก รู ป แบบที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ ผู เรีย น ครู และสถานศึ ก ษา โดยเฉพาะ ภั ย จากยาเสพติ ด
อาชญากรรมทางไซเบอร การคามนุษย และโรคระบาดตางๆ
- ควรสงเสริมการนำหลักธรรมทางศาสนาเพื่อเปนเครื่องมือพัฒนาทุนมนุษย ใหมีคุณคาและคุณภาพ
สูเปาหมายของการศึกษาที่ยั่งยืนและมั่นคง
- การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ ไดแก ภัยพิบัติ ภัยโรค
อุ บั ติ ใหม เช น พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนออนไซต (On site) ออนแอร (On air) ออนไลน
(On line) และสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น เพื่ อ การศึ ก ษา (ETV) ซึ่ ง เป น สถานี โ ทรทั ศ น ข องศู น ย เ ทคโนโลยี ท าง
การศึกษา สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ พัฒ นา
ระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับการสอนแบบใหม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแกไขปญหา เปนตน
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการจัดการศึกษาระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกัน
- ประสานจั ด ทำแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาให ส อดคล อ งกั บ นโยบายการพั ฒ นาประเทศ นโยบาย
ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของพื้นที่
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- ศึ ก ษา วิ เคราะห วิ จั ย ศั ก ยภาพการจั ดการศึก ษาของพื้ น ที่ เพื่ อเป น ขอ มูล ในการวางแผนพั ฒ นา
การศึกษาของพื้นที่ รวมทั้งเพื่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทโดยยึดพื้นที่เปน
ฐาน (Cluster-based, Area-based)
- กำกับ ตรวจติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของพื้นที่
และการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
- สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา และใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดและ
รับผิดชอบการจัดการศึกษา
- สงเสริมการศึกษาเอกชน การศึกษาพิเศษ การศึกษาเพื่อคนพิการ การศึกษาโดยครอบครัว ศูนยการ
เรียนรูชุมชนการศึกษาทางเลือกและการศึกษาในพื้นที่พิเศษ
- พัฒนาคายลูกเสือ ในพื้นที่ใหเปนแหลงเรียนรู และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสรางระเบียบวินัย
คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป อยางตอเนื่อง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถ
ของผูเรียนในการแขงขันระดับประเทศ
มาตรการ/จุดเนน/แนวทางการพัฒนา
- การพั ฒ นาความเป นพลเมื องดิจิต อล (Digital citizenship) ในดานความฉลาดรูดิจิตอล (Digital
literacy) ความฉลาดรู ส ารสนเทศ (Information literacy) ความฉลาดรูสื่ อ (Media literacy) เพื่ อ การรู
วิธีการเรียนรู (Learning how to learn) ในการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะทอนการรู
กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใชสื่อและสื่อสารบนอินเตอรเน็ต
- วิจัยและพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหเกิดคุณภาพการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่โดยยึดความสอดคลองกับ
ความตองการตามสภาพบริบทของพื้นที่ที่มีความแตกตางกัน
- ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดในการจัดทำหลักสูตร เพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยใหเปนไปเพื่อ
ประโยชนของการนำพาชุมชน ทองถิ่น ประเทศชาติ พรอมเขาสูโลกของการทำงาน และยกระดับคุณภาพชีวิต
ปลูกฝงผูเรียนใหมีทักษะ (Skills) ที่จำเปนควบคูกับความรู (Contents) ในสาระวิชาหลัก เพื่อสรางผูเรียนที่มี
คุณลักษณะ (Characters) อันพึ่งประสงคตอการเปนพลเมืองและการทำงานในโลกศตวรรษที่ 21
- จัดหลักสูตรการเรียนรู และหลักสูตรทองถิ่นใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละชวงวัย สอดคลองกับความ
ตองการของพื้นที่ สถานประกอบการ และความเปนอัตลักษณของทองถิ่น
- สงเสริม สนับสนุน จัดเวทีการนำเสนอเผยแพรการนำเทคนิควิธี และนวัตกรรมที่เปนเลิศในดาน
การศึกษา
- สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู โดยบูรณาการวิชาเรียน เพื่อใหโรงเรียน
ผูเรียน มีกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูนอกหองเรียน ใหเหมาะสมกับผูเรียน สงเสริมการพัฒนาการดำเนิน
ชีวิต และจิตอาสาตอการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น สังคม และประเทศชาติ
- วิจัยและพัฒนาระบบขอมูลดานการศึกษาที่มีความจำเปนตอการกำหนดยุทธศาสตรการศึกษา ใน
การพัฒนากำลังคนของจังหวัดและกลุมจังหวัด ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด
- สนั บ สนุ น ให สถานศึกษาอาชีวศึ กษาผลิต กำลั งแรงงานที่ มีคุณ ภาพ ตามความเป น เลิ ศของแต ล ะ
สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคลองกับความตองการของประเทศทั้งในปจจุบัน และอนาคต
- สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ และจัดการเรียน การสอนดวย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคลองกับเทคโนโลยี โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะการวิเคราะห ขอมูล (Data
Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ
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- สงเสริมความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการในทุกภาคสวนจัดการเรียนการสอน
ในระดับอาชีวศึกษาดวยระบบทวิภาคี ที่เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกอาชีพไดกอนเลือกวิชาเรียน
- สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา และรณรงคสรางคานิยมและกระบวน
ทัศนการศึกษาตอสายอาชีพ และภาพลักษณการอาชีวศึกษา ปรับคานิยม ใหกับนักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง
อยางเปนระบบ และตอเนื่อง
- สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือทางการศึกษาอาชีพระดับจังหวัด กลุมจังหวัด เพื่อขับเคลื่อน
การศึกษาดานอาชีพในพื้นที่ รวมกันพัฒนาหลักสูตรอาชีพ ตรงความตองการของพื้นที่ โดยภาคีความรวมมือ
จากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และสถานประกอบการ
- สงเสริมการฝกอาชีพนอกระบบการศึกษาใหหลากหลายของผูใชแรงงาน เยาวชนที่หลุดจากระบบ
การศึกษา ตามความตองการของสังคม และเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน
- ระดมทรัพยากรและจัดแหลงเรียนรูฝกอาชีพในพื้น ที่ใหหลากหลายทั่วถึงตามความต องการของ
ผูเรียน การจัดการศึกษาทางเลือกทุกระดับทั้งสายสามัญอาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน
ผูเรียน ใหมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
มาตรการ/จุดเนน/แนวทางการพัฒนา
- จัดตั้งศูนยประสานงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
การเรียนรู สำหรับการจัดการศึกษาในระดับตางๆ
- การปรับหลักสูตร พรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู
เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ
- ออกแบบกระบวนการเรียนรูในทุกระดับชั้นอยางเปนระบบ ตั้งแตปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุงเนน
การใชฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ
- จัดทำแผนงานเพื่อพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
- พัฒนาครู และผูบริหารสถานศึกษา ใหมีความรูความเขาใจในเรื่องระบบหลักสูตร การจัดการเรียนรู
การวัดผลและประเมินผล และสามารถบรรลุเปาหมายคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรที่กำหนด และใหเปนไป
ตามบริบททั้งสภาพภูมิศาสตร และศักยภาพของผูเรียน
- พัฒ นาครูใหมีศักยภาพในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดอยางหลากหลาย เหมาะสมกับการ
พัฒนาผูเรียนในบริบทที่ประสบอยูไดอยางมีคุณภาพ และมีการนำไปใชอยางจริงจัง
- พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบที่
หลากหลายตามความเหมาะสมทั้งรูปแบบออนไซต (On site) ออนแอร (On air) ออนไลน (On line) และ
สถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา (ETV) ซึ่งเปนสถานีโทรทัศนของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
- สรางขวัญและกำลังใจ และแรงจูงใจใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อลดปญหาการขอ
โยกยายออกจากพื้นที่
- เสริมสรางอุดมการณความเปนขาราชการ จิตวิญญาณครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ตลอดจน
การเชิดชูเกียรติครู อาจารย โดยเฉพาะครูในทองถิ่นหางไกลทุรกันดาร และนักศึกษาที่เรียนวิชาชีพครู
- พั ฒ นาระบบการบริห ารงานบุคคลดานการศึกษาของพื้ นที่ ใหเกิด ประสิทธิภ าพในการบริหารจั ด
การศึกษาในพื้นที่
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
มาตรการ/จุดเนน/แนวทางการพัฒนา
- ส งเสริ ม การเรี ย นรู ด ว ยดิ จิ ต อลแพลตฟอร ม การเรี ย นรู ด ว ยดิ จิต อลแห งชาติ (Digital Learning
Reform : National Digital Learning Platform (NDLP)) ไปสู โ รงเรี ย น นั ก เรี ย น และครู ทั่ ว ประเทศ
โดยเฉพาะในทองถิ่นหางไกล
- สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่ขาดแคลนครู ใชชองทางการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
(DLTV) และการจั ด การศึ กษาทางไกลผ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (DLIT) รวมถึงการสงเสริมการเรีย นรูใน
รูป แบบที่ ห ลากหลายตามความเหมาะสมทั้งรูป แบบออนไซต (On site) ออนแอร (On air) ออนไลน (On
line) และสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา (ETV) ซึ่งเปนสถานีโทรทัศนของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ เพื่อขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
- จัดทำระบบฐานขอมูลทางการศึกษา เพื่อตรวจสอบ ปองกัน และแกไขปญหาเด็กตกหลน เด็กออก
กลางคัน อัตราการเขาเรียน การจบการศึกษาและการเรียนตอของประชากรวัยเรียนในแตละชวงชั้น
- สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหผูเรียนเขาถึงการเรียนรูอยางทั่วถึง และมี
คุณภาพ ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ สอดคลองกับบริบทของแตละพื้นที่ ชุมชน ทองถิ่น โดยเฉพาะวัยกำลัง
แรงงานและผูสูงอายุ
- สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาใหกับผูเรียนที่พิการ ดอยโอกาส และเด็กพิเศษใหสามารถเขารับ
บริการการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
- สงเสริมการจัดระบบเทียบโอน การประเมินจบระดับการศึกษา ของหนวยงานทางการศึกษาในพื้นที่
เพื่อสนองการพัฒนาศักยภาพของแตละบุคคล ใหเกิดคุณภาพ และมาตรฐาน
- รณรงคสรางนิสัยใหคนในพื้นที่มีนิสัยรักการอาน และพัฒนาหองสมุดประชาชนใหสามารถเขาถึงงาย
ในทุกพื้นที่
- สงเสริม สนับสนุนใหชุมชนจัดแหลงเรียนรูในพื้นที่ โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย
อาศัยความรวมมือจากภาครัฐ เอกชน และชุมชน
- พัฒนาศูนยการเรียนรูใหกับเยาวชน ประชาชนในพื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน
- จัดตั้งกองทุนการศึกษา และการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อชวยเหลือเด็กดอยโอกาสทุกประเภท โดย
ความรวมมือจากภาครัฐ เอกชน และชุมชนอยาง
- ระดมสรรพกำลังเพื่อสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำรองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อม
ล้ำทางการศึกษาใหสอดคลองพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางปจจัยทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติที่เปนอัตลักษณของ
พื้นที่ และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
มาตรการ/จุดเนน/แนวทางการพัฒนา
- สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการที่เปนมิตรกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ส งเสริมการจัดทำหลักสูตรอั ตลักษณ ทองถิ่น ที่ บูรณาการการเรียนการสอนในวิชาหลัก เพื่ อการ
เรียนรูประวัติศาสตร อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม ภูมิปญญาตัวตนทองถิ่น สังคมชาติพันธุ และ
สภาพทั่วไปอันหลากหลายตามบริบทของพื้นที่แตละจังหวัด รวมทั้งสงเสริมการนำหลักสูตรไปใชในการเรียนรู
ในระบบ/นอกระบบ
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- รวบรวม พัฒนา จัดทำเอกสาร ตำรา สื่อ องคความรู ภูมิปญญาทองถิ่น พหุวัฒนธรรมที่มีมิติการ
เรียนรูเชิงบูรณาการ (Blended Based Learning) ที่ใหผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะชีวิตของตนเองเชื่อมโยง
กับภูมิปญญาและภูมิสังคมได อยางสมดุล ยอมรับและเห็นคุณคาในความแตกตางหลากหลาย รวมถึงสราง
เครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูขามวัฒนธรรม
- เสริมสรางวิถีการเรียนรูอัตลักษณทางวัฒนธรรมของพื้นที่แตละจังหวัด โดยการรวมฟนฟูสืบคน และ
ถายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นที่ทรงคุณคา ใหมีจุดรวมเพื่อรักษวัฒนธรรมของจังหวัดใหดำรง
คุณคาและความสงางามตามอัตลักษณที่หลากหลาย
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ ที่ใชภาษาอยาง
หลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒ นาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะ การสื่อสารและใช
ภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการของหนวยงานทางการศึกษา
มาตรการ/จุดเนน/แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
- พัฒนาจัดทำระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (big data for education) ในพื้นที่
- สงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกร
- สงเสริมใหสถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสรางสรรคในการปฏิบัติงาน
- สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่ขาดแคลนครู ใชชองทางการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
(DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การศึกษาในพื้นที่
- สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูใหทั่วถึงทุกพื้นที่ ในรูปแบบที่หลากหลาย
ตามความเหมาะสมทั้ งรู ป แบบออนไซต (On site) ออนแอร (On air) ออนไลน (On line) และสถานี วิทยุ
โทรทั ศน เพื่ อการศึกษา (ETV) ซึ่ งเป น สถานี โทรทัศน ของศู น ย เทคโนโลยี ทางการศึ กษา สำนั กงานสงเสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การศึกษาในพื้นที่
- สงเสริมผูเรียนไดขยายพื้นที่การเรียนรูออกไปนอกหองเรียน โดยเรียนรูทักษะดานสารสนเทศ สื่อ
และไอซีที ใหมีทักษะในการจัดการ และการใชประโยชนกับขอมูลที่มีอยู รวมถึงการเชื่อมเครือขายทางสังคม
ออนไลนเพื่อการเรียนรูดวยตนเองอยางเทาทัน
- สนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไดอยางอิสระและมีประสิทธิภาพ
ภายใตกรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
- สงเสริมหนวยงานให มีการวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) แกผูบริหาร ครูและบุ คคลากร
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหเอื้อตอการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
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13. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564)
วิสัยทัศน
“เชียงใหม : นครแหงการเรียนรูสูคุณภาพชีวิต
Chiang Mai : Learning City for Quality of Life ”
นิยามศัพท
“นครแหงการเรียนรู” หมายถึง เมืองที่เปดโอกาสใหประชาชนทุกชวงวัยเขาถึงการเรียนรูตลอดชีวิต
อยางมีคุณภาพ
“คุณภาพชีวิต” หมายถึง ประชาชนมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาชีพ มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีความสุข
“ประชาชนทุ ก ช ว งวั ย ” หมายถึ ง ประชาชนตั้ ง แต แ รกเกิ ด จนถึ ง ตลอดช ว งชี วิ ต ประชาชน
กลุมเปาหมายเฉพาะ และประชาชนทั่วไป
“เมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)” หมายถึง เมืองที่ทุกภาคสวนรวมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาที่
สามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองตามบริบทของพื้นที่ เพื่อสามารถนำไปประยุกตใชในการพัฒนาที่รองรับการ
เป น อัจฉริย ะดานสิ่งแวดลอม (Smart Environment) อัจฉริยะดานการอยูอาศัย (Smart Living) อัจฉริย ะ
ดานพลังงาน (Smart Energy) อัจฉริยะดานการเดินทาง (Smart Mobility) อัจฉริยะดานเศรษฐกิจ (Smart
Economy) อั จ ฉริ ย ะด า น คน (Smart People) และอั จ ฉริ ย ะด า น การบ ริ ห ารงานภ าครั ฐ (Smart
Governance) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
พันธกิจ

(1) สรางโอกาสให ป ระชาชนทุ กช วงวัย เขาถึงการศึกษาและการเรียนรูต ลอดชีวิต ที่ มีคุณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของชาติอยางทั่วถึงและเทาเทียม
(2) จัดการเรียนรูทุกระดับโดยนอมนำและประยุกตใชศาสตรพระราชาและพระบรมราโชบายของ
รัชกาลที่ 10 สูการพัฒนาที่ยั่งยืน
(3) ยกระดับการผลิตและพั ฒ นากำลังคนใหมีเจตคติ ทักษะ และสมรรถนะตรงตามความตองการ
แรงงานในพื้นที่ เพื่อรองรับการเปนเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)
(4) พัฒนาและสงเสริมการดำเนินการพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
(5) สรางและพัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อรองรับการเปนนครแหงการเรียนรู
(6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล บูรณาการการทำงานจากทุกภาคสวน
และพรอมรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
เปาประสงค
(1) ประชาชนทุกชวงวัยไดรับสิทธิ์และโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตอยางเสมอภาค ทั่วถึง อยางมี
คุณภาพตามศักยภาพของบุคคล
(2) ประชาชนทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาใหเปนมนุษยที่สมบูรณตามชวงวัย
(3) ประชาชนทุกชวงวัยมีคุณลักษณะและทักษะที่จำเปนรองรับการเปนเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)
(4) หนวยงานทางการศึกษามีนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ทุกภาคสวน
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(5) หน ว ยงานมี ระบบการบริ ห ารจั ดการศึกษาอยางมีป ระสิท ธิภ าพตามหลั กธรรมมาภิบ าล และ
ร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษาของจั งหวั ด เชี ย งใหม เข าสู ศู น ย ก ลางการศึ ก ษาของภาคเหนื อ (Chiang Mai
Education Hub)
เปาประสงค
(1) ประชาชนทุกชวงวัยไดรับสิทธิ์และโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตอยางเสมอภาค ทั่วถึง อยางมี
คุณภาพตามศักยภาพของบุคคล
(2) ประชาชนทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาใหเปนมนุษยที่สมบูรณตามชวงวัย
(3) ประชาชนทุกชวงวัยมีคุณลักษณะและทักษะที่จำเปนรองรับการเปนเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)
(4) หนวยงานทางการศึกษามีนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ทุกภาคสวน
(5) หน ว ยงานมี ระบบการบริ ห ารจั ดการศึกษาอยางมีป ระสิท ธิภ าพตามหลั กธรรมมาภิบ าล และ
ร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษาของจั งหวั ด เชี ย งใหม เข าสู ศู น ย ก ลางการศึ ก ษาของภาคเหนื อ (Chiang Mai
Education Hub)
ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคง และคงความเปนอัตลักษณของพื้นที่
ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อการมีงานทำและสงเสริมการสรางนวัตกร เพื่อรองรับ
การเปนเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY SMART CITYSMART CITY SMART CITYSMART CITY)
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และสรางสังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒ นาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อรองรับ การเปน เมืองอัจฉริยะ
(SMART CITY) SMART CITY) SMART CITY)SMART CITY)
ยุทธศาสตรที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา ใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง
เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ ตามประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคง และคงความเปนอัตลักษณของพื้นที่
เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร
คนทุ กชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และรักษาความเปนอัตลักษณของพื้นที่
กลยุทธตามประเด็นยุทธศาสตร
(1) จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร า งความมั่ ง คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(2) จัดการศึกษาโดยนอมนำศาสตรพระราชาสูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(3) จัดการศึ กษาด านความเป น พลเมือง สรางความภูมิใจในอัตลักษณ ทางวัฒ นธรรม ของจังหวัด
เชียงใหม โดยนำหลักสูตรที่สงเสริมความเปนอัตลักษณของเชียงใหมและพื้นที่ไปใชในการจัดการเรียนการสอน
(4) จัดการศึ กษาเพื่ อให ผู เรียนทุ กคนมีความรู ความเขาใจและมีความพรอมสามารถรับ มือกับ ภัย
คุกคามทุกรูปแบบ
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ตัวชี้วัด
(1) รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมที่สะทอนความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขเพิ่มขึ้น
(2) รอยละของผูเขารวมกิจกรรมที่รับรูสิทธิและหนาที่ในการแสดงความคิดเห็นในสถาบันหลักของ
ชาติ
(3) รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการนอมนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืนมา
เปนแนวปฏิบัติในวิถีชีวิต
(4) รอยละของสถานศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม มีการนำหลักสูตรที่สงเสริมความเปน อัตลักษณของ
เชียงใหมและพื้นที่ไปใชในการจัดการเรียนการสอน
(5) รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจและมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อการมีงานทำและสงเสริมการสรางนวัตกรเพื่อรองรับ
การเปนเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)
เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร
ผูเรียนมีทักษะที่ส ำคัญ จำเป นเพื่ อรองรับ การเป นเมืองอัจฉริย ะ (SMART CITY) เมื องน าอยู และมี
สมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
กลยุทธตามประเด็นยุทธศาสตร
(1) จัดการศึ กษาเพื่ อผลิตและพั ฒ นากำลังคนให มีความรูและทั กษะที่จ ำเป น รองรับ การเป น เมือง
อัจฉริยะ (SMART CITY)
(2) สงเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาที่จำเปนในการประกอบอาชีพ
(3) สงเสริมความรู ความเขาใจของผูปกครองเพื่อใหมีทัศนคติและความเขาใจตอการเรียนสายอาชีพ
(4) สงเสริมการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา/การศึกษาขั้นพื้นฐาน และทุกภาค
สวน ในการการฝกประสบการณอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของจังหวัด และพัฒนาการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
(5) สงเสริมการวิจัย และการสรางนวัตกรเพื่อรองรับการเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
(6) สงเสริมการสรางพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)
ตัวชี้วัด
(1) รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากำลังคนใหมีความรูและทักษะเพื่อรองรับ
การเปนเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) SMART CITY) SMART CITY) SMART CITY) SMART CITY)
(2) ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษของผูสำเร็จการศึกษาในแตละระดับสูงขึ้น
(3) สัดสวนของผูเรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผูเรียนสายสามัญ
(4) รอยละผูเรียน ที่ผานการเทียบโอนประสบการณและความรู ไดวุฒิการศึกษาเทียบโอน
(5) อัตราการไดงานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผูสำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลา 1 ป
(6) จำนวนงานวิจัย เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ความเชี่ยวชาญ และความสนใจที่รองรับ
การเปนเมืองอัจฉริยะ(Smart City)
(7) นวัตกรที่สอดคลองกับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพิ่มขึ้นภายใน 3 ป
(8) หนวยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมการสรางพลเมืองอัจฉริยะ
(Smart People)
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ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และสรางสังคมแหงการเรียนรู
เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร
(1) ประชาชนทุกชวงวัยมีเจตคติ ทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ
(2) ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) มีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย มีคุณภาพไดมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงและใชบริการได
โดยสะดวก
กลยุทธตามประเด็นยุทธศาสตร
(1) พัฒนาประชาชนทุกชวงวัยใหมีเจตคติ ทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ
(2) พัฒนาผูบริหาร ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
(3) พั ฒ นาระบบการบริห ารงานบุคคลดานการศึกษาใหมีความคล องตัว มี ความโปรงใสเป น ธรรม
สรางขวัญกำลังใจใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
(4) พัฒนาประชาชนทุกชวงวัยใหมีทักษะและคุณลักษณะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการเรียนรู
ดวยตนเอง
(5) สงเสริมการใชแหลงเรียนรู สื่อ ภูมิปญญาทองถิ่นในกระบวนการจัดการเรียนรู
(6) ส งเสริ ม การสรา งสั งคมแห งการเรีย นรู และพั ฒ นาแหล งการเรีย นรูที่มี มาตรฐานหลากหลาย
สะดวกตอการเขาถึง
(7) สงเสริมการจัดการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือขายสังคมรูปแบบตางๆ
ตัวชี้วัด
(1) รอยละผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามชวงวัย
(2) รอยละของประชาชนทุกชวงวัย ที่ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพ
(3) รอยละของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) รอยละของผูเรียนที่มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
(5) รอยละของแหลงเรียนรูที่ไดรับการพัฒนาใหสามารถจัดบริการทางการศึกษาและมีการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
(6) รอยละของผูผานการเรียนรูและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือขาย
ยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มโอกาส ความเสมมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร
(1) ประชาชนทุกชวงวัยไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตามบริบท
ของพื้นที่
(2) เพิ่มชองทางการเขาถึงการศึกษาและแหลงเรียนรู ใหกับประชาชนทุกชวงวัย
กลยุทธตามประเด็นยุทธศาสตร
(1) สรางโอกาสการเขาถึงการบริการทางการศึกษา ที่ตอบสนองกับประชาชนทุกชวงวัยในจังหวัด
เชียงใหมตามบริบทของพื้นที่
(2) สงเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ตามบริบทของพื้นที่
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ปจจุบัน

ปจจุบัน

(3) พัฒนาระบบฐานขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตอง ครบถวน เปน
(4) จัดตั้งกองทุนการศึกษาและจัดหาแหลงทุนเพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาสในจังหวัด
(5) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาทุกชวงวัยผานเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัล
ตัวชี้วัด
(1) สัดสวนนักเรียนปฐมวัย (3-5) ป ตอประชากรกลุมอายุ 3-5 ป เพิ่มขึ้น
(2) รอยละของประชากรอายุ 6-11 ป ไดเขาเรียนระดับประถมศึกษา
(3) รอยละของประชากรอายุ 12-14 ป ไดเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
(4) รอยละของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 หรือเทียบเทา ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
(5) อัตราการออกกลางคันของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง
(6) รอยละของเด็กดอยโอกาส ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม
(7) รอยละของเด็กที่มีความตองการจำเปนพิเศษ ไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น
(8) มีระบบฐานขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ ครอบคลุม ถูกตอง ครบถวน เป น

(9) รอยละผูเรียนไดรับการสนับสนุนจากกองทุนในการเขาถึงโอกาสทางการศึกษา
(10) ร อยละของผู เรี ย นในระบบ นอกระบบและตามอั ธ ยาศัย โรงเรี ย นบนพื้ น ที่ สูงและชายแดน
สามารถใชระบบการสอนทางไกล เทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัล ไดสะดวกรวดเร็ว
(11 ) รอยละของประชากรอายุ 15 ป ขึ้นไป ที่ไดรับบริการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อรองรับการเปนเมืองอัจฉริยะ
(SMART CITY)SMART CITY) SMART CITY)SMART CITY) SMART CITY)
เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร
(1) สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
(2) สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเปนเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)
กลยุทธตามประเด็นยุทธศาสตร
(1) สงเสริมพัฒนาหลักสูตรโดยใชพื้นที่เปนฐาน สอดคลองเปาหมายเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)
(2) สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชพื้นที่เปนฐาน สอดคลองเปาหมายเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)
(3) สงเสริมกระบวนการวัดและประเมินผลที่มีความสอดคลองกับเปาหมายเมืองอัจฉริยะ (SMART
CITY SMART CITYSMART CITY SMART CITYSMART CITY) และบริบทของสถานศึกษา
(4) สงเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่เนนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
(5) สรางความรวมมือทุกภาคสวนในการพัฒนา ออกแบบ หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
เพื่อรองรับการเปนเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)
ตัวชี้วัด
(1) รอยละของสถานศึกษา สถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตร โดยใชพื้นที่เปน
ฐาน เพื่อรองรับการเปนเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)
(2) รอยละของสถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชพื้นที่เปนฐานเพื่อรองรับการ เปนเมือง
อัจฉริยะ (SMART CITY SMART CITYSMART CITY SMART CITYSMART CITY)
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(3) รอยละสถานศึกษามี กระบวนการวัดและประเมิ น ผลที่ ห ลากหลาย เพื่ อรองรับ การ เป น เมื อง
อัจฉริยะ (SMART CITY SMART CITYSMART CITY SMART CITYSMART CITY)
(4) รอยละของสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
(5) รอยละของสถานศึกษามีการสรางความรวมมือทุกภาคสวนในการพัฒนา ออกแบบ หลักสูตรและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู เพื่อรองรับการเปนเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)
ยุทธศาสตรที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา ใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง
เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร
(1) หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดมีการบูรณาการการจัดการศึกษารวมกัน
(2) มีภาคีเครือขายความรวมมือในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
(3) หนวยงานทางการศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล (4) มีระบบขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษาและดานอื่นที่เกี่ยวของที่ครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหาร
จัดการศึกษา การติดตามประเมินผลและรายงานผล
กลยุทธตามประเด็นยุทธศาสตร
(1) สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแบบบูรณาการรวมกัน
(2) สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(3) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานทางการศึกษาตามนโยบาย
รัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
(4) พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดใหเปนเอกภาพและสามารถ
นำขอมูลไปใชในการพัฒนารวมกัน
(5) พัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมเชิงพื้นที่
(6) สงเสริมการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา
(7) สงเสริมการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
(1) จำนวนหนวยงาน องคกรภาครัฐ/เอกชนที่มีสวนรวมจัดการศึกษาแบบบูรณาการรวมกัน
(2) มีเครือขายและการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดในภาคเหนือ
เพื่อสงเสริมใหจังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางการศึกษาของภาคเหนือ
(3) มีกลไกสงเสริมใหทุกภาคสวนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
(4) มี ระบบขอมูลสารสนเทศดานการศึ กษาและดานอื่นที่เกี่ยวของเพื่ อการวางแผนการบริหารจั ด
การศึกษา
(5) จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
(6) รอยละของหนวยงานการศึกษาในจังหวัดมีการบริหารจัดการศึกษาเปนไปตามหลัก ธรรมาภิบาล
ในระดับดีขึ้นไป
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14. แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2563 – 2565
(ฉบับปรับปรุงประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564)
วิสัยทัศน
“คนไทยในจังหวัดเชียงใหมไดรับโอกาสการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ สามารถ
ดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับชวงวัย สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะที่จำเปนในโลก
ศตวรรษที่ 21 และเปนองคกรคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล”
จุดเนน

“สงเสริม สนับสนุน และใหบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ มีสาระการเรียนรูที่เปนปจจุบันและตรงกับความตองการของผูเรียนและ
สังคม โดยนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใชสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายและทันสมัยมาเปน
กลไกในการจัดรวมทั้งพัฒนาครูใหเปนผูจัดการศึกษาและการเรียนรูมืออาชีพ เนนพัฒนากระบวนการคิดและ
การวิจัยให กับกลุมเป าหมาย ใชกลยุทธการบริห ารจัดการ เชิงรุก โดยใหชุมชนและทุกภาคสวนมีสวนรวม
ภายใตการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน”
พันธกิจ

1. จั ด และส งเสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ที่ มี คุ ณ ภาพ สอดคล อ งกั บ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับการศึกษาและ
พั ฒ นาสมรรถนะ ทั กษะการเรีย นรูของประชาชนกลุ มเป าหมายให เหมาะสมในแต ละช วงวั ย ให พรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในการดำรงชีวิตไดอยางเหมาะสม กาวสูการเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางยั่งยืน
2. พัฒ นาหลักสู ตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบใหมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลองกับรูปแบบการจัดการเรียนรูและ
บริบทในปจจุบัน
3. สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อเพิ่มชองทางและ
โอกาสการเรียนรู รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดและใหบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยใหกับประชาชนกลุมเปาหมายอยางทั่วถึง
4. สงเสริมสนับสนุน แสวงหา และประสานความรวมมือเชิงรุกกับภาคีเครือขาย ใหเขามามีสวนรวม
ในการสนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรูตลอดชีวิตในรูปแบบ
ตาง ๆ ใหกับประชาชน
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองคกรใหมีเอกภาพ เพื่อการบริหารราชการที่ดี บนหลักของ
ธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคลองตัวมากยิ่งขึ้น
6. ยกระดับการบริหารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู ทักษะ สมรรถนะ คุณธรรมและ
จริยธรรมที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใหบริการทางการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
เปาหมายประสงค
1. ประชาชนผู ดอย พลาด และขาดโอกาสทางการศึ กษารวมทั้ งประชาชนทั่ ว ไปไดรับ โอกาสทาง
การศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาตอเนื่อง และการศึกษาตาม
อัธยาศั ยที่ มีคุณภาพอยางเทาเทียมและทั่วถึง เปนไปตามบริบท สภาพปญหาและความตองการของแตละ
กลุมเปาหมาย
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2. ประชาชนไดรับการยกระดับการศึกษา สรางเสริมและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม หนาที่ความเปน
พลเมืองที่ดีภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ที่สอดคลองกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง อั น นำไปสู การยกระดับ คุณ ภาพชี วิตและเสริมสรางความเข มแข็ งใหชุ มชน
เพื่อพัฒนาไปสูความมั่นคงและยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และสิ่งแวดลอม
3. ประชาชนไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูและแสวงหาความรูดวยตนเองผานแหลงเรียนรูชองทาง
การเรีย นรู และกิ จ กรรมการเรี ย นรู รูป แบบตาง ๆ รวมทั้งมีเจตคติท างสังคม การเมือง วิท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถคิด วิเคราะห แยกแยะอยางมีเหตุผล และนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน
รวมถึงการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางสรางสรรค
4. หนวยงานและสถานศึกษา กศน. มีหลักสูตร สื่อ นวัตกรรม ชองทางการเรียนรู และกระบวนการ
เรียนรู ในรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย และรองรับกับสภาวะการเรียนรูในสถานการณตาง ๆ เพื่อแกปญหา
และพัฒ นาคุณภาพชีวิตตามความตองการของประชาชนและชุมชน รวมทั้งตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลง
บริบทดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และสิ่งแวดลอม
5. หน ว ยงานและสถานศึ กษา กศน. สามารถนำเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา และเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล
มาพัฒนาเพื่อเพิ่มชองทางการเรียนรู และนำมาใชในการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรูและโอกาสการ
เรียนรูใหกับประชาชน
6. ชุมชนและภาคีเครือขายทุกภาคสวน มีสวนรวมในการจัด สงเสริม และสนับสนุนการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรูของชุมชน
7. หนวยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการองคกรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
8. บุ ค ลากร กศน. ทุ ก ประเภททุ ก ระดั บ ได รั บ การพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานและการใหบริการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงการปฏิบัติงานตาม
สายงานอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสรางความสามารถใน
การแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงบริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรูที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
เปาหมายตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
เปาหมายตามยุทธศาสตร
1. คนไทยมีจิตสำนึกรักและตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น การปกครอง
ในระอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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2. คนไทยเปนพลเมืองดี ยอมรับและเคารพความแตกตาง หลากหลาย ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม
3. คนไทยมี ค วามพร อ มในการดู แ ลและป อ งกั น ตนเองจากภั ย คุ ก คามในชี วิ ต รู ป แบบใหม อาทิ
การแพรระบาดของโรคอุบัติใหม อาชญากรรมขามชาติและอาชญากรรมในประเทศ การโจมตีและการจาร
กรรมทางไซเบอร
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ เพื่อใหคนในชาติมีจิตสำนึกรักและ
หวงแหน มุงจงรักภักดี พรอมธำรงรักษาไวซึ่งสถาบั นชาติ ศาสนาพระมหากษัตริยใหเปนสิ่งยึดเหนี่ ยวและ
ศูน ยรวมจิต ใจหนึ่ งเดีย วกัน ของคนทั้งชาติ พรอมทั้ งเสริมสรางความรูความเขาใจและการมี สวนรวมอยาง
ถูกตองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. พัฒ นาหลักสู ตรและกิจกรรมที่ สนองตอบตอสภาพปญหาและความตองการของกลุมเปาหมาย
รวมทั้งอัตลักษณและความเปนพหุวัฒนธรรมของพื้นที่
3. สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝงคุณธรรม สรางวินัย จิตสาธารณะ และอุดมการณความ
ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งการมีจิตอาสา โดยสอดแทรกเขาไปในสาระวิชาตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมลูกเสือ กศน.และกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การบำเพ็ญประโยชน
กิจกรรมปองกันยาเสพติด จิตอาสา การตั้งชมรมตาง ๆ เปนตน
4. พั ฒ นาการจั ดการศึ กษาเพื่ อการจัด ระบบการดู แลและป องกั น ภั ย คุ กคามในรู ป แบบใหม อาทิ
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจาก
ไซเบอร
ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 การจั ด การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เพื่ อ การสร า ง
ความสามารถในการแขงขัน
เปาหมายตามยุทธศาสตร
1. คนไทยไดรับการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่เหมาะสมกับชวงวัย สอดคลองกับบริบทของพื้นที่
และทิศทางการพัฒนาประเทศ
2. คนไทยสามารถใช ท รั พ ยากรต า ง ๆ ในท อ งถิ่น มาใช ในการสรางและพั ฒ นาอาชีพ และสราง
มูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ
แนวทางการพัฒนา
1. จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ที่สอดคลองกับศักยภาพและความตองการของตลาด
2. สงเสริมใหแรงงานไดรับโอกาสยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและทักษะความรูที่สูงขึ้น
3. พั ฒ นาหลั กสูตรอาชี พเพื่ อเสริมสรางการพั ฒ นาอาชีพ ให กับ ประชาชนในชุมชนแบบครบวงจร
ตั้งแตกระบวนการผลิต การแปรรูป การจัดจำหนาย การตลาด และการดำเนินการในเชิงธุรกิจ
4. พั ฒ นาทั ก ษะให กั บ ประชาชนในการประกอบอาชี พ โดยใช เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม ในการ
ประกอบอาชีพ
5. สงเสริมการเรียนรูในชุมชน เพื่อสรางความเขมแข็งในชุมชน โดยใชภูมิปญญา และทุนทางสังคม
ผานกระบวนการวิจัยชุมชน
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ประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
เปาหมายตามยุทธศาสตร
1. คนไทยเปนคนดี มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และคานิยมที่พึง

2. คนไทยไดรับการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะกับชวงวัย
3. คนไทยไดรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
4. ระบบการเรียนรูไดรับการพัฒนาใหตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
5. คนไทยมีความตระหนักรูในเรื่องทักษะดานสุขภาวะที่เหมาะสม
6. ระบบฐานขอมูลดานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับความสนใจและวิถี
ชีวิตของผูประชาชนทุกกลุมเปาหมาย
2. จัดกิจกรรมใหชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชุมชน จัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ
ใหกับประชาชน สรางกระบวนการจิตสาธารณะ ความเปนพลเมือง สงเสริมการบำเพ็ญประโยชน
3. สงเสริมการรูหนังสือของประชาชน
4. สงเสริมการอานของประชาชน ในรูปแบบตาง ๆ สงเสริมการอาน หองสมุดประชาชน บานหนังสือ
ชุมชน หองสมุดเคลื่อนที่
5. พั ฒ นาแหล งการเรียนรูให ตอบสนองความตองการของผูเรีย นให เป น การเรีย นรูเชิงสร างสรรค
มีมาตรฐาน และสอดคลองกับ ความสนใจและวิถีชีวิตของผูรับ บริการแต ละกลุมเปาหมาย รวมทั้ งสามารถ
ใหบริการไดอยางทั่วถึงเพื่อเสริมสรางและปลูกฝงกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต
6. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยาง
เหมาะสม ตามศักยภาพในแตละชวงวัย
7. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผูสูงอายุ “Active Aging”
รองรับสังคมผูสูงอายุ จัดกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักถึงการเตรียมพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เปดโอกาสให
มีการเผยแพรภูมิปญญาของผูสูงอายุ และใหมีสวนรวมในกิจกรรมดานตาง ๆ ในชุมชน เชน ดานอาชีพ กีฬา
ศาสนาและวัฒนธรรม
8. ยกระดับทักษะการใชภาษาตางประเทศ เปนไปตามความตองการของพื้นที่และประชาชน
9. สงเสริ ม การจั ด การเรี ย นรู ด า นเทคโนโลยี ดิ จิทั ล โดยให ป ระชาชนมี ทั ก ษะความเข าใจและใช
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ที่สามารถนำไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน และสรางรายได
10. สงเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่ออื่น ๆ ที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน
11. สงเสริมและสนั บ สนุ น การศึ กษาวิจั ย และพั ฒ นานวัต กรรมการจัดการเรีย นรู พั ฒ นาหลักสู ต ร
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู สื่อเพื่อการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล ที่ไดมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงบริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรูที่มีคุณภาพ
เปาหมายตามยุทธศาสตร
1. คนไทยได รับ โอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึ กษานอกระบบและการศึก ษาตาม
อัธยาศัยและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
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2. กลุมผูดอยโอกาส กลุมผูพลาดโอกาส และกลุมผูขาดโอกาส อาทิ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูที่อยูในพื้นที่
หางไกลทุรกันดาร ยากจน ไดรับโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการดำรงชีวิตเพื่อการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
3. โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาของหนวยงานและสถานศึกษามีความทันสมัย
และมีคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย
4. ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน เพื่อการ
เชื่อมโยงขอมูลกลางของประเทศ วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
แนวทางการพัฒนา
1. ประกันโอกาสการเขารับบริการทางการศึกษานอกระบบ ใหแกผูเรียนในทุกพื้นที่ทุกกลุมเปาหมาย
2. สงเสริมใหมีการบูรณาการการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนและการนัดกระบวนการเรียนรูที่
มีความยืดหยุนหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณ ภาพ สอดคลองกับวัย
สภาพรางกายและสุขภาพ ความจำเปน ความตองการและความสนใจ และสามารถนำผลที่ไดจากการศึกษา
และการเรียนรูไปเทียบระดับ เทียบโอน เชื่อมโยงสงตอระหวางการศึกษาทุกรูปแบบทุกระดับได
3. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบคุณภาพการศึกษานอก
ระบบระดับชาติ (N-NET)
4. พัฒ นานวัต กรรมการจัดการเรียนรู สื่อเพื่อการเรียนรู และการให บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
รูป แบบ ตลอดจนขยายเครือขายอิน เทอรเน็ต ความเร็วสูงในสถานศึ กษาทุกแห ง ครอบคลุ มทุ กพื้น ที่ และ
เพียงพอกับผูเรียน เพื่อเอื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูแบบมีสวนรวม
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเสริมสรางคุณ ภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาหมายตามยุทธศาสตร
1. คนไทยมีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม สามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมได
อยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. เสริมการจัดกิจกรรมใหกับ ประชาชนในการป องกัน ผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และตระหนักถึงความสำคัญของการสรางสังคมสีเขียว
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
เปาหมายตามยุทธศาสตร
1. บุ คลากรทุ กประเภททุ กระดั บ ได รับ การพั ฒ นาความรู ทัก ษะ ตามมาตรฐานตำแหน ง รวมทั้ ง
บทบาทภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
2. ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของประชาชนและ
พื้นที่
3. องคกรมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. ระบบการบริห ารจั ดการศึ กษามีป ระสิทธิภ าพและประสิทธิผลสงผลต อคุณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
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แนวทางการพัฒนา
1. พั ฒ นาบุ คลากรทุ กประเภททุ กระดับ ใหมีความรูและทั กษะตามมาตรฐานตำแหน ง ใหต รงกั บ
สายงานหรือความชำนาญ
2. สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
3. สรางจิตสำนึกและคานิยมใหบุคลากรยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
รวมทั้งตื่นตัวและละอายตอการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน
15. การวิเคราะหสถานการณดานการศึกษาของสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม (SWOT Analysis)
จากการวิ เคราะห ส ภาพการศึ ก ษาในพื้ น ที่ โดยใช เทคนิ ค SWOT Analysis ทั้ งสภาพแวดล อ ม
ภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน ปรากฏดังนี้
จุดแข็ง (Strengths : S)
1. บุ คลากรระดั บ ปฏิ บั ติ งานในพื้ น ที่ มี ค วามรูความสามารถในการปฏิ บั ติ งาน สามารถจั ด
การศึกษา ที่ยืดหยุน หลากหลาย และตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย รวมถึง
สามารถบูรณาการการทำงานภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. มีจำนวนบุคลากรที่การจัดการศึกษาครอบคลุมในระดับตำบล ครบทุกแหง
3. มีหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู และการวัดผล
ประเมินผลที่มีความยืดหยุน
4. ใหบริการการศึกษาสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาตอเนื่อง
และการศึกษาตามอัธยาศัย แกประชาชนอยางทั่วถึง สอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่
5. แหลงเรียนรูหลากหลายประเภท และคลอบคลุมทุกพื้น ทั้งในระดับตำบล และระดับหมูบาน
ทั้งในเมืองและชุมชนบนพื้นที่สูง
6. สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนงบประมาณคาเชาบริการอินเทอร สงผลดีตอการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
7. สถานศึกษาหลายแหงไดรับการสนับสนุนทรัพยากรจากภาคีเครือขายในพื้นที่
8. มีภาคีเครือขายที่สนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในระดับจังหวัด
อำเภอ ตำบลและหมูบาน
จุดออน (Weaknesses : W)
1. บุคลากรทางการศึกษา จำนวนมากยังขาดทักษะความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยีที่จำเปนตองการ
ปฏิบัติงาน
2. แหลงเรียนรูหลายแหงมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ลาสมัย
3. สถานศึกษาขาดวัสดุ อุปกรณที่ทันสมัย
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โอกาส (Opportunities : O)
1. จังหวัดเชียงใหมมีทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม ผูคนมีความเปนมิตร
รวมถึงความหลากหลายทางกลุมชาติพันธและประวัติศาสตรที่เปนอัตลักษณอันทรงคุณคา
2. ความกา วหน าทางเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สามารถนำมาช วยในการ
บริห ารจั ด การภาคสว นต างๆ ไดทั้งสถานศึ กษา ภาครัฐ และเอกชนที่ จ ะสนั บ สนุ น การจั ด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพและสรางสรรค และลดตนทุน
3. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทั่วถึงทุกพื้นที่ ทำใหการจัด
การศึ กษาได ห ลากหลายรูป แบบตามความเหมาะสม แก ไขการเขาถึงการศึก ษาในพื้ น ที่
หางไกลได เชน การศึกษาออนไซต (On site) ออนแอร (On air) และออนไลน (On line)
เปนตน
4. จังหวัด เชี ยงใหม มีฐานเศรษฐกิจที่ เปนตนทุนกระจายตัวในภาคการผลิตหลายสาขา เช น
การเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว ทำใหเกิดรายไดและชองทางทำงานของคนใน
พื้นที่
5. รัฐมีการประกาศนโยบายที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปการศึกษาที่ชัดเจน เพื่อรองรับการพัฒนา
ประเทศ และการเขาถึงคุณภาพการศึกษายุคใหม
6. รัฐมีการจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาเปนจำนวนมากและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป
7. มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จำนวนมาก
8. จังหวัดเชียงใหมมีพื้นที่สวนใหญเปนปาไมที่ยังคงมีพืชพันธุที่หลากหลาย นับเปนแหลงเรียนรู
ที่สำคัญและมีคุณคา
9. ภาคีเครือขาย ทั้งสวนราชการภาครัฐ ภาคเอกชนในระดับทองถิ่น และชุมชนมีสวนรวมใน
การดำเนินกิจกรรมพัฒนาความรูแกประชาชน
อุปสรรค (Threats : T)
1. ความหลากหลายของชนเผ า พื้ น ที่ สู ง และชาติ พั น ธุ ที่ แ ตกต า งกั น ทำให ย ากต อ การจั ด
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. สภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาสูงชัน มีพื้นที่กวางขวางและระยะทางแตละพื้นที่หางไกล
และการคมนาคมไมสะดวกปลอดภัย ทำใหผูเรียนขาดโอกาสการเขาถึงทางการศึกษา
3. สังคมยุคดิจิตอล (โลกเสมือนจริง) ที่ขาดการควบคุมการใช สงผลตอวิถีการดำรงชีวิต และ
ความสัมพันธในสังคม/ครอบครัว
4. ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจยังทำใหคนยากจนตองแบกรับคาใชจายดานการศึกษามากกวา
ครอบครัวที่ร่ำรวย โดยเฉพาะครอบครัวที่อาศัยบนพื้นที่สูง หรือในพื้นที่ทุรกันดาร หลาย ๆ
ครั้งผูเรียนในกลุมยากจนตองลาเรียนบอย ๆ หรือขาดสอบ เพราะตองไปทำงานเพื่อใหพอ
คาใชจายในการดำรงชีพวันตอวัน
5. ป ญ หาที่ เกิ ด จากโรคระบาดและโรคอุ บั ติ ใหม ส งผลต อ ระบบเศรษฐกิ จ รายได จ ากการ
ประกอบอาชีพ ลดลง และมีแนวโนมอัตราการวางงานที่เพิ่มขึ้น
6. สภาพแวดลอมเปนพิษอันเกิดจากปญหาฝุนควันและไฟปา สงผลตอสุขภาพอนามัยของเด็ก
และเยาวชน รวมทัง้ เปนอุปสรรคตอการเรียนรู
7. พื้นที่บางสวนเปนแนวตะเข็บชายแดน ประสบทั้งปญหายาเสพติดเนื่องจากมีชองทางพักและ
ลำเลียงยาเสพติดหลายชองทาง ปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง การขอลี้ภัย การกอ
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การรายขามชาติ รวมทั้งนโยบายและสถานการณของประเทศเพื่อนบานไมแนนอน สงผลตอ
ความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสินของคนในพื้นที่
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สวนที่ 3 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม
1. วิสัยทัศน
“คนไทยในจังหวัดเชียงใหมไดรับโอกาสการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ สามารถ
ดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับชวงวัย สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะที่จำเปนในโลก
ศตวรรษที่ 21 และเปนองคกรคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล”
2. จุดเนน
“สงเสริม สนับสนุน และใหบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ มีสาระการเรียนรูที่เปนปจจุบันและตรงกับความตองการของผูเรียนและ
สังคม โดยนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใชสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายและทันสมัยมาเปน
กลไกในการจัดรวมทั้งพัฒนาครูใหเปนผูจัดการศึกษาและการเรียนรูมืออาชีพ เนนพัฒนากระบวนการคิดและ
การวิจัยใหกับกลุมเปาหมาย ใชกลยุทธการบริหารจัดการ เชิงรุก โดยใหชุมชนและทุกภาคสวนมีสวนรวม
ภายใตการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน”
3. พันธกิจ
1) จั ดและส งเสริ ม การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธ ยาศัย ที ่ม ี คุ ณภาพ สอดคล อ งกั บ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับการศึกษาและ
พัฒนาสมรรถนะ ทักษะการเรียนรูของประชาชนกลุมเปาหมายใหเหมาะสมในแตละชวงวัย ใหพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในการดำรงชีวิตไดอยางเหมาะสม กาวสูการเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางยั่งยืน
2) พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบใหมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลองกับรูปแบบการจัดการเรียนรูและ
บริบทในปจจุบัน
3) สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อเพิ่มชองทางและ
โอกาสการเรียนรู รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดและใหบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยใหกับประชาชนกลุมเปาหมายอยางทั่วถึง
4) สงเสริมสนับสนุน แสวงหา และประสานความรวมมือเชิงรุกกับภาคีเครือขาย ใหเขามามีสวนรวม
ในการสนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรูตลอดชีวิตในรูปแบบ
ตาง ๆ ใหกับประชาชน
5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองคกรใหมีเอกภาพ เพื่อการบริหารราชการที่ดี บนหลักของ
ธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคลองตัวมากยิ่งขึ้น
6) ยกระดับการบริหารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู ทักษะ สมรรถนะ คุณธรรมและ
จริยธรรมที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใหบริการทางการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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4. เปาหมายประสงค
1) ประชาชนผูดอย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไปไดรับโอกาสทาง
การศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาตอเนื่อง และการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมและทั่วถึง เปนไปตามบริบท สภาพปญหาและความตองการของแตล ะ
กลุมเปาหมาย
2) ประชาชนไดรับการยกระดับการศึกษา สรางเสริมและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม หนาที่ความเปน
พลเมืองที่ดีภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ที่สอดคลองกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันนำไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน
เพื่อพัฒนาไปสูความมั่นคงและยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และสิ่งแวดลอม
3) ประชาชนไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูและแสวงหาความรูดวยตนเองผานแหลงเรียนรูชองทาง
การเรียนรู และกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งมีเจตคติทางสังคม การเมือง วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถคิด วิเคราะห แยกแยะอยางมีเหตุผล และนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน
รวมถึงการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางสรางสรรค
4) หนวยงานและสถานศึกษา กศน. มีหลักสูตร สื่อ นวัตกรรม ชองทางการเรียนรู และกระบวนการ
เรียนรู ในรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย และรองรับกับสภาวะการเรียนรูในสถานการณตาง ๆ เพื่อแกปญหา
และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความตองการของประชาชนและชุมชน รวมทั้งตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลง
บริบทดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และสิ่งแวดลอม
5) หน ว ยงานและสถานศึกษา กศน. สามารถนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัล
มาพัฒนาเพื่อเพิ่มชองทางการเรียนรู และนำมาใชในการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรูและโอกาสการ
เรียนรูใหกับประชาชน
6) ชุมชนและภาคีเครือขายทุกภาคสวน มีสวนรวมในการจัด สงเสริม และสนับสนุนการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรูของชุมชน
7) หนวยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการองคกรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
8) บุคลากร กศน. ทุกประเภททุกระดับไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
และการใหบริการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงการปฏิบัติงานตามสายงานอยาง
มีประสิทธิภาพ
5. ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสรางความสามารถใน
การแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงบริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรูที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
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6. เปาหมายตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
เปาหมายตามยุทธศาสตร
1) คนไทยมีจิตสำนึกรักและตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น การปกครอง
ในระอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2) คนไทยเปนพลเมืองดี ยอมรับและเคารพความแตกตาง หลากหลาย ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม
3) คนไทยมี ความพร อ มในการดู แ ลและป องกั น ตนเองจากภัย คุ ก คามในชีว ิตรู ป แบบใหม อาทิ
การแพรระบาดของโรคอุบัติใหม อาชญากรรมขามชาติและอาชญากรรมในประเทศ การโจมตีและการจาร
กรรมทางไซเบอร
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ เพื่อใหคนในชาติมีจิตสำนึกรักและ
หวงแหน มุงจงรักภักดี พรอมธำรงรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริยใหเปนสิ่งยึดเหนี่ยวและ
ศูนยรวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติ พรอมทั้งเสริมสรางความรูความเขาใจและการมีสวนรวมอย าง
ถูกตองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมที่สนองตอบตอสภาพปญหาและความตองการของกลุมเปาหมาย
รวมทั้งอัตลักษณและความเปนพหุวัฒนธรรมของพื้นที่
3. สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝงคุณธรรม สรางวินัย จิตสาธารณะ และอุดมการณความ
ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งการมีจิตอาสา โดยสอดแทรกเขาไปในสาระวิชาตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมลูกเสือ กศน.และกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การบำเพ็ญประโยชน
กิจกรรมปองกันยาเสพติด จิตอาสา การตั้งชมรมตาง ๆ เปนตน
4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป องกันภัย คุกคามในรูปแบบใหม อาทิ
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจาก
ไซเบอร
ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการสรางความสามารถใน
การแขงขัน
เปาหมายตามยุทธศาสตร
1. คนไทยไดรับการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่เหมาะสมกับชวงวัย สอดคลองกับบริบทของพื้นที่
และทิศทางการพัฒนาประเทศ
2. คนไทยสามารถใช ทรั พยากรตาง ๆ ในทองถิ ่น มาใชในการสร างและพัฒ นาอาชี พ และสราง
มูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ
แนวทางการพัฒนา
1. จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ที่สอดคลองกับศักยภาพและความตองการของตลาด
2. สงเสริมใหแรงงานไดรับโอกาสยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและทักษะความรูที่สูงขึ้น
3. พัฒนาหลักสูตรอาชีพเพื่อเสริมสรางการพัฒนาอาชีพใหกับประชาชนในชุมชนแบบครบวงจร
ตั้งแตกระบวนการผลิต การแปรรูป การจัดจำหนาย การตลาด และการดำเนินการในเชิงธุรกิจ
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4. พั ฒ นาทั กษะให กั บ ประชาชนในการประกอบอาชี พโดยใช เ ทคโนโลยี และนวั ต กรรม ในการ
ประกอบอาชีพ
5. สงเสริมการเรียนรูในชุมชน เพื่อสรางความเขมแข็งในชุมชน โดยใชภูมิปญญา และทุนทางสังคม
ผานกระบวนการวิจัยชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
เปาหมายตามยุทธศาสตร
1. คนไทยเปนคนดี มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และคานิยมที่พึง
ประสงค
2. คนไทยไดรับการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะกับชวงวัย
3. คนไทยไดรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
4. ระบบการเรียนรูไดรับการพัฒนาใหตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
5. คนไทยมีความตระหนักรูในเรื่องทักษะดานสุขภาวะที่เหมาะสม
6. ระบบฐานขอมูลดานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับความสนใจและวิถี
ชีวิตของผูประชาชนทุกกลุมเปาหมาย
2. จัดกิจกรรมใหชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชุมชน จัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ
ใหกับประชาชน สรางกระบวนการจิตสาธารณะ ความเปนพลเมือง สงเสริมการบำเพ็ญประโยชน
3. สงเสริมการรูหนังสือของประชาชน
4. สงเสริมการอานของประชาชน ในรูปแบบตาง ๆ สงเสริมการอาน หองสมุดประชาชน บานหนังสือ
ชุมชน หองสมุดเคลื่อนที่
5. พัฒนาแหลงการเรียนรูใหตอบสนองความตองการของผูเรียนใหเปนการเรียนรูเชิงสรางสรรค
มีมาตรฐาน และสอดคลองกับความสนใจและวิถีชีวิตของผูรับบริการแตละกลุมเปาหมาย รวมทั้งสามารถ
ใหบริการไดอยางทั่วถึงเพื่อเสริมสรางและปลูกฝงกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต
6. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยาง
เหมาะสม ตามศักยภาพในแตละชวงวัย
7. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผูสูงอายุ “Active Aging”
รองรับสังคมผูสูงอายุ จัดกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักถึงการเตรียมพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เปดโอกาสให
มีการเผยแพรภูมิปญญาของผูสูงอายุ และใหมีสวนรวมในกิจกรรมดานตาง ๆ ในชุมชน เชน ดานอาชีพ กีฬา
ศาสนาและวัฒนธรรม
8. ยกระดับทักษะการใชภาษาตางประเทศ เปนไปตามความตองการของพื้นที่และประชาชน
9. สงเสริมการจั ดการเรี ยนรู ดา นเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใหประชาชนมีทักษะความเขาใจและใช
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ที่สามารถนำไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน และสรางรายได
10. สงเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่ออื่น ๆ ที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน
11. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู พัฒนาหลักสูตร
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู สื่อเพื่อการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล ที่ไดมาตรฐาน
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ยุ ท ธศาสตร ที่ 4 การสร า งโอกาสและความเสมอภาคในการเข า ถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรูที่มีคุณภาพ
เปาหมายตามยุทธศาสตร
1. คนไทยไดร ับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. กลุมผูดอยโอกาส กลุมผูพลาดโอกาส และกลุมผูขาดโอกาส อาทิ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูที่อยูในพื้นที่
หางไกลทุรกันดาร ยากจน ไดรับโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการดำรงชีวิตเพื่อการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
3. โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาของหนวยงานและสถานศึกษามีความทันสมัย
และมีคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย
4. ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน เพื่อการ
เชื่อมโยงขอมูลกลางของประเทศ วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
แนวทางการพัฒนา
1. ประกันโอกาสการเขารับบริการทางการศึกษานอกระบบ ใหแกผูเรียนในทุกพื้นที่ทุกกลุมเปาหมาย
2. สงเสริมใหมีการบูรณาการการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนและการนัดกระบวนการเรียนรูที่
มีความยืดหยุนหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคลองกับวัย
สภาพรางกายและสุขภาพ ความจำเปน ความตองการและความสนใจ และสามารถนำผลที่ไดจากการศึกษา
และการเรียนรูไปเทียบระดับ เทียบโอน เชื่อมโยงสงตอระหวางการศึกษาทุกรูปแบบทุกระดับได
3. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบคุณภาพการศึกษานอก
ระบบระดับชาติ (N-NET)
4. พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู สื่อเพื่อการเรียนรู และการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
รูปแบบ ตลอดจนขยายเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษาทุกแหง ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ
เพียงพอกับผูเรียน เพื่อเอื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูแบบมีสวนรวม
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาหมายตามยุทธศาสตร
1. คนไทยมีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม สามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมได
อยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. เสริมการจัดกิจกรรมใหกับประชาชนในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และตระหนักถึงความสำคัญของการสรางสังคมสีเขียว
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
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ยุ ท ธศาสตร ท ี ่ 6 การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพของระบบบริ ห ารจั ด การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัย
เปาหมายตามยุทธศาสตร
1. บุคลากรทุกประเภททุกระดับไดร ับ การพั ฒนาความรู ทักษะ ตามมาตรฐานตำแหน ง รวมทั้ง
บทบาทภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
2. ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของประชาชนและ
พื้นที่
3. องคกรมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาบุคลากรทุกประเภททุกระดับ ใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานตำแหนง ใหตรงกับ
สายงานหรือความชำนาญ
2. สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
3. สรางจิตสำนึกและคานิยมใหบุคลากรยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
รวมทั้งตื่นตัวและละอายตอการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน
7. (ราง) นโยบายและจุดเนนการดำเนินงาน สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ไดกำหนดแผนแมบทประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต โดยมีแผนยอยที่เกี่ยวของกับการใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนไดแก แผนยอย
ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู และแผนยอยประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ที่มุงเนนการสราง
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพมนุษย การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึง
ปฐมวัย การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงาน รวมถึงการสงเสริมศักยภาพ
วัยผูสูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปญญา
ของมนุษยที่หลากหลาย ประกอบกับแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา นโยบายรัฐบาลทัง้ ในสวนนโยบาย
หลักดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต และนโยบายเรงดวนเรื่อง
การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 ตลอดจนแผนพัฒนาประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2568) นโยบายและแผนระดับชาติ วาดวยความมั่นคงแหงชาติ
(พ.ศ. 2562 - 2568) โดยคาดหวังวาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ประชาชนจะไดรับการพัฒนาการ
เรียนรูใหเปนคนดี คนเกงมีคุณภาพ และมีความพรอมรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน และกระทรวงศึกษาธิการ ไดกำหนดนโยบายและจุดเนน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น
เพื่อเปนเข็มมุงของหนวยงานภายใตกระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ของแผนตาง ๆ ดังกลาว
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สำนักงาน กศน. เปนหนวยงานที่มีภารกิจในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต ไดมุงมั่นขับเคลื่อนภารกิจหลักตามแผนพัฒ นา
ประเทศ และนโยบาย และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ที่คำนึงถึงหลักการบริหารจัดการทั้งในเรื่องหลัก
ธรรมาภิบาล หลักการกระจายอำนาจ การใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ และปฏิบัติการดานขอมูลขาวสาร การสรางบรรยากาศในการทำงานและการเรียนรู ตลอดจนการ
ใชทรัพยากรดานการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ โดยเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาตอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ใน 4 ประเด็นใหญ ประกอบดวย การ
จัดการเรียนรูคุณภาพ การสรางสมรรถนะและทักษะคุณภาพ องคกร สถานศึกษาและแหลงเรียนรูคุณภาพ
และการบริหารจัดการคุณภาพ อันจะนำไปสูการสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา การ
ยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการสำหรับทุกกลุมเปาหมาย และสรางความพึงพอใจใหกับ
ผูรับริการ โดยไดกำหนดนโยบายและจุดเนนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดังนี้
หลักการ
กศน. เพื่อประชาชน “กาวใหม : กาวแหงคุณภาพ”
นโยบายและจุดเนนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ดานการจัดการเรียนรูคุณภาพ
1.1 นอมนำพระบรมราโชบายสูการปฏิบัติ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการ และโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ
1.2 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูที่สนองตอบยุทธศาสตรชาติ และนโยบายของรัฐมนตรีวาการ และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
1.3 สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคง การสรางความเขาใจที่ถูกตอง ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย การเรียนรูที่ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม สรางวินัย จิตสาธารณะ และอุดมการณ ความยึด
มั่นในสถาบันหลักของชาติ รวมถึงการมีจิตอาสา ผานกิจกรรมตางๆ
1.4 ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับทุกประเภทใหสอดรับกับการพัฒนาคน ทิศทางการพัฒนาประเทศ
สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ความตองการและความหลากหลายของผูเรียน/ผูรับบริการ รวมถึงปรับลด
ความหลากหลายและความซ้ำซอนของหลักสูตร เชน หลักสูตรการศึกษาสำหรับกลุมเปาหมายบนพื้นที่สูง
พื้นที่พิเศษ และพื้นที่ชายแดน รวมทั้งกลุมชาติพันธุ
1.5 ปรับระบบทดสอบ วัดผล และประเมินผล โดยเนนการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือใหผูเรียน
สามารถเขาถึงการประเมินผลการเรียนรูไดตามความตองการ เพื่อการสรางโอกาสในการเรียนรู ใหความสำคัญ
กับ การเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรูและประสบการณ พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะ
ผู  เ รี ย น ให ต อบโจทย การประเมิน ในระดั บ ประเทศและระดับ สากล เชน การประเมิน สมรรถภาพผูใหญ
ตลอดจนกระจายอำนาจ ไปยังพื้นที่ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู
1.6 สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการจัดหลักสูตรการเรียนรูในระบบออนไลนดวยตนเองครบวงจร
ตั้งแตการลงทะเบียนจนการประเมินผลเมื่อจบหลักสูตร ทั้งการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึ กษาต อเนื ่ อง และการศึ กษาตามอั ธ ยาศัย เพื่อเปน การสรางและขยายโอกาสในการเรีย นรูใ ห กั บ
กลุมเปาหมายที่สามารถเรียนรูไดสะดวก และตอบโจทยความตองการของผูเรียน
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1.7 พัฒนา Digital Learning Platform แพลตฟอรมการเรียนรูของสำนักงาน กศน. ตลอดจนพัฒนา
สื่อการเรียนรูทั้งในรูปแบบออนไลนและออฟไลน และใหมีคลังสื่อการเรียนรูที่เปนสื่อที่ถูกตองตามกฎหมาย
งายตอการสืบคนและนำไปใชในการจัดการเรียนรู
1.8 เรงดำเนินการเรื่อง Academic Credit-bank System ในการสะสมและเทียบโอนหนวยกิต เพื่อ
การสรางโอกาสในการศึกษา
1.9 พัฒ นาระบบนิ เ ทศการศึ กษา การกำกับ ติดตาม ทั้งในระบบ On-Site และ Online รวมทั้ ง
สงเสริมการวิจัยเพื่อเปนฐานในการพัฒนาการดำเนินงานการจัด การศึ กษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
2. ดานการสรางสมรรถนะและทักษะคุณภาพ
2.1 สงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่เนนการพัฒนาทักษะที่จำเปนสำหรับแตละชวงวัย และ
การจัดการศึกษาและการเรียนรูที่เหมาะสมกับแตละกลุมเปาหมายและบริบทพื้นที่
2.2 พัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นที่เนน New skill Up skill และ Re skill ที่สอดคลองกับบริบท
พื ้ น ที ่ ความต องการของกลุ  มเป า หมาย ความตองการของตลาดแรงงาน และกลุ  ม อาชี พ ใหม ท ี ่ ร องรั บ
Disruptive Technology
2.3 ยกระดับผลิตภัณฑ สินคา บริการจากโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน ที่เนน “สงเสริมความรู สราง
อาชีพ เพิ่มรายได และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ใหมีคุณภาพมาตรฐาน เปนที่ยอมรับของตลาด ตอยอดภูมิปญญา
ท องถิ ่ น เพื ่ อสร า งมู ล ค า เพิ ่ ม พั ฒ นาสู  ว ิ ส าหกิจ ชุมชน ตลอดจนเพิ่มชองทางประชาสัมพัน ธและชองทาง
การจำหนาย
2.4 สงเสริมการจัดการศึกษาของผูสูงอายุเพื่อใหเปน Active Ageing Workforce และมี Life skill
ในการดำรงชีวิตที่เหมาะกับชวงวัย
2.5 สงเสริมการจัดการศึกษาที่พัฒนาทักษะที่จำเปนสำหรับกลุมเปาหมายพิเศษ เชน ผูพิการ ออทิ
สติก เด็กเรรอน และผูดอยโอกาสอื่นๆ
2.6 สงเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลและทักษะดานภาษาใหกับบุคลากร กศน. และผูเรียนเพื่อรองรับ
การพัฒนาประเทศ
2.7 สงเสริมการสรางนวัตกรรมของผูเรียน กศน.
2.8 สราง อาสาสมัคร กศน. เพื่อเปนเครือขายในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ในชุมชน
2.9 สงเสริมการสรางและพัฒนานวัตกรรมของบุคลากร กศน. รวมทั้งรวบรวมและเผยแพรเพื่อให
หนวยงาน / สถานศึกษา นำไปใชในการพัฒนากระบวนการเรียนรูร วมกัน
3. ดานองคกร สถานศึกษา และแหลงเรียนรูคุณภาพ
3.1 ทบทวนบทบาทหนาที่ของหนวยงาน สถานศึกษา เชน สถาบัน กศน.ภาค สถาบันการศึกษา และ
พัฒนาตอเนื่องสิรินธร สถานศึกษาขึ้นตรงสังกัดสวนกลาง กลุมสำนักงาน กศน.จังหวัด ศูนยฝกและพัฒนา
ราษฎรไทยบริเวณชายแดน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในพื้นที่
3.2 ยกระดับมาตรฐาน กศน.ตำบล และศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” (ศศช.) ให
เปนพื้นที่การเรียนรูตลอดชีวิตที่สำคัญของชุมชน
3.3 ปรับรูปแบบกิจกรรมในหองสมุดประชาชน ที่เนน Library Delivery เพื่อเพิ่มอัตราการอานและ
การรูหนังสือของประชาชน
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3.4 ใหบริการวิทยาศาสตรเชิงรุก Science@home โดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือนำวิทยาศาสตร สู
ชีวิตประจำวันในทุกครอบครัว
3.5 ส งเสริ มและสนั บ สนุ น การสร า งพื้น ที่ก ารเรีย นรู ในรูป แบบ Public Learning Space/ Colearning Space เพื่อการสรางนิเวศการเรียนรูใหเกิดขึ้นสังคม
3.6 ยกระดับและพัฒนาศูนยฝกอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ใหเปนสถาบันพัฒนาอาชีพระดับ
ภาค
3.7 สงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุม กศน. จังหวัดใหมีประสิทธิภาพ
4. ดานการบริหารจัดการคุณภาพ
4.1 ขับเคลื่อนกฎหมายวาดวยการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนทบทวนภารกิจบทบาท
โครงสรางของหนวยงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย
4.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และขอบังคับตาง ๆ ใหมีความทันสมัย เอื้อตอการบริห าร
จัดการ และการจัดการเรียนรู เชน การปรับหลักเกณฑคาใชจายในการจัดหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง
4.3 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง รวมทั้งกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการนำคนเขาสูตำแหนง การยาย โอน
และการเลื่อนระดับ
4.4 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานตำแหนงใหตรงกับ สาย
งาน และทักษะที่จำเปนในการจัดการศึกษาและการเรียนรู
4.5 ปรับปรุงระบบการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาใหมีความครอบคลุม เหมาะสม เชน การปรับ
คาใชจายในการจัดการศึกษาของผูพิการ เด็กปฐมวัย
4.6 ปรับปรุงระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการอยางเปนระบบ เชน
ขอมูลการรายงานผลการดำเนินงาน ขอมูลเด็กตกหลนจากการศึกษาในระบบ เด็กเรรอน ผูพิการ
4.7 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการอยางเต็มรูปแบบ
4.8 สงเสริมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูระบบราชการ 4.0 และการประเมินคุณภาพ
และความโปรงใสการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA)
4.9 เสริมสรางขวัญและกำลังใจใหกับ ขาราชการและบุ คลากรทุ กประเภทในรูปแบบต าง ๆ เชน
ประกาศ เกียรติคุณ การมอบโล / วุฒิบัตร
4.10 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวน เพื่อสรางความพรอมในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
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8. ตัวชี้วดั และคาเปาหมาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

แหลงขอมูล*

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
1. รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมสะทอนความรักใน
รอยละ 50
กศ./ภค.
สถาบันหลักของชาติและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. รอยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับภูมิปญญา
และอัตลักษณทางวัฒนธรรมและบริทบของทองถิ่น

รอยละ 100

กศ./ภค.

3. รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมที่สงเสริมการดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยูรวมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย

รอยละ 50

กศ./ภค.

4. รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและ
ยุวกาชาด

รอยละ 50

กศ./ภค.

5. รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู
ทักษะการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม (อาทิ ยาเสพติด
ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร
เปนตน)

รอยละ 50

กศ./ภค.

ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสรางความสามารถ
ในการแขงขัน
1. จำนวนผูรับบริการพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น

7,869 คน

DMIS

2. รอยละของผูผานการอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น
สามารถนำความรูไปใชในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน
ได

รอยละ 80

กศ./DMIS

3. รอยละของสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรอาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการของกลุมเปาหมายและสอดคลองกับบริบท
ปจจุบัน

รอยละ 50

กศ.

759 คน

DMIS

2. จำนวนผูรับบริการพัฒนาทักษะชีวิต

2,652 คน

DMIS

3. จำนวนผูรับบริการการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

2,856 คน

DMIS

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
1. จำนวนผูรับบริการสงเสริมการรูหนังสือ
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ตัวชี้วัด

4. จำนวนผูรับบริการกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน
5. จำนวนผูรับบริการกิจกรรมสงเสริมการรูหนังสือและพัฒนา
ทักษะชีวิตตามโครงการขยายผลเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝน
อยางยั่งยืน
6. จำนวนผูรับบริการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุ
7. จำนวนผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
8. จำนวนผูรับบริการการอบรมภาษาตางประเทศเพื่อการ
สื่อสารดานอาชีพ
9. จำนวนผูรับบริการหลักสูตรความเขาใจดิจิทัลและการคา
ออนไลน

คาเปาหมาย

แหลงขอมูล*

1,632 คน

DMIS

10,918 คน

DMIS

80 คน

DMIS

7,605 คน

DMIS

375 คน

DMIS

(รอการอนุมัติ)

DMIS

10. รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่ลงทะเบียนเรียน
ในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง

รอยละ 80

DMIS

11. รอยละของชุมชนที่เขารวมกิจกรรมนำความรูไปใชตอยอดใน
การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

รอยละ 80

DMIS

12. รอยละผูรับบริการในพื้นที่เปาหมายไดรับการสงเสริมดานการ
รูหนังสือและพัฒนาทักษะชีวิต

รอยละ 90

DMIS

13. รอยละของกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการ/เขารวมกิจกรรมการ
เรียนรูตามอัธยาศัย

รอยละ 80

สศ./DMIS

14. รอยละของแหลงเรียนรูในระดับตำบลที่มีความพรอมในการ
ใหบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.ตำบล)

รอยละ 85

สศ.

15. รอยละของแหลงเรียนรูที่ไดรับการพัฒนาใหสามารถ
จัดบริการทางการศึกษาและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

รอยละ 50

สศ.

16. รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่เขารวมหลักสูตร/
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผูสูงอายุ

รอยละ 80

กศ./DMIS

17. รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่ลงทะเบียนเรียนใน
หลักสูตร/กิจกรรมเพื่อยกระดับทักษะการใช
ภาษาตางประเทศ

รอยละ 80

กศ./DMIS
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ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

แหลงขอมูล*

18. รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่ลงทะเบียนเรียนใน
หลักสูตร/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะความเขาใจในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

รอยละ 90

กศ./DMIS

19. รอยละของสถานศึกษาที่มีงานวิจัยและ/นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู

รอยละ 40

นป.

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงบริการการศึกนอกกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยและการเรียนรูที่มีคุณภาพ
1. จำนวนผูรับบริการการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

38,540 คน

ยพ./กศ.

2. จำนวนผูรับบริการการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.)

7,564 คน

กศ./DMIS

3. จำนวน ศศช. ที่ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

149 แหง

กศ.

4. จำนวนผูที่ไดรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กสภาวะยากลำบากใน
เขตพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม

1,582 คน

กศ.

5. จำนวนเด็กและเยาวชนที่ไดรับการสนับสนุนเสื้อผาและ
อุปกรณการเรียน

3,633 คน

กศ.

6. รอยละของผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายตามสิทธิที่กำหนดไว
เทียบกับคาเปาหมาย

รอยละ 100

กศ.

7. รอยละของผูรับการประเมินเทียบระดับการศึกษาและการ
เทียบโอนความรูและประสบการณตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพึงพอใจในการ
ประเมิน

รอยละ 80

กศ.

39.28

นป./กศ.

9. รอยละของเด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูง
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไดรับบริการ
การศึกษาตลอดชีวิตเทียบกับคาเปาหมาย

รอยละ 90

ภค./DMIS

10. รอยละของสถานศึกษาที่นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลไปใชใน
การจัดการศึกษา หรือพัฒนางาน

รอยละ 60

นป/.ยพ.

8. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติฯ
(N-NET) ทุกรายวิชาทุกระดับ

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม | 84

ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
1. รอยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เสริมสราง
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รอยละ 100

ภค.

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
1. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะสูงขึ้น

รอยละ 80

กอ./ยพ./กศ./
ภค./สศ.

2. จำนวนภาคีเครือขายที่เขามามีสวนในการสงเสริม พัฒนา
และจัดการศึกษา

รอยละ 80

ภค.

3. รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบการบริหารจัดการที่เปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล

รอยละ 80

กอ.

4. รอยละของสถานศึกษาที่พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงใหเปน
ศูนยการเรียรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการศึกษา

รอยละ 50

ภค.

5. รอยละของสถานศึกษาที่เขารับการประเมินมีคุณภาพตาม
เกณฑการประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น

รอยละ 90

นป.

หมายเหตุ * กอ. หมายถึง กลุมอำนวยการ
ยพ. หมายถึง กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา
กศ. หมายถึง กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ
ภค. หมายถึง กลุมสงเสริมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ
สศ. หมายถึง กลุมสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
นป. หมายถึง กลุมนิเทศ ติตตามและประเมินผล
DMIS หมายถึง ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการของสำนักงาน กศน.

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม | 85

9. โครงการ/กิจกรรม ตามตัวชี้วัด/ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
ที่

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

1.

รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมสะทอนความ
รักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

รอยละ 50

2.

รอยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ภูมิปญญาและอัตลักษณทางวัฒนธรรมและบริทบ
ของทองถิ่น

รอยละ 100 โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน : สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม
ประเพณีและเอกลักษณของชาติ

3.

รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมที่สงเสริมการ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย

รอยละ 50

โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน : การเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.

รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี และยุวกาชาด

รอยละ 50

โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน : กิจกรรมลูกเสือและอาสายุวกาชาด

5.

รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมที่สงเสริมการ
เรียนรูทักษะการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม
(อาทิ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรค
อุบัติใหม ภัยจากไซเบอร เปนตน)

รอยละ 50

โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน : กิจกรรมทักษะชีวิต (ในสาระทักษะการดำเนินชีวิต)

โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน :
1) การแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย
2) การเรียนรูการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และกฎหมายที่เกี่ยวของในชีวิตประจำวัน
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ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน
ที่

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

1.
2.

จำนวนผูรับบริการพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น

7,869 คน

รอยละของผูผานการอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพ
ระยะสั้นสามารถนำความรูไปใชในการประกอบ
อาชีพหรือพัฒนางานได

รอยละ 80

3.

รอยละของสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรอาชีพที่
ตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายและ
สอดคลองกับบริบทปจจุบัน

รอยละ 50

โครงการ/กิจกรรม
โครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ที่

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
759 คน

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสงเสริมการรูหนังสือไทย

1.

จำนวนผูรับบริการสงเสริมการรูหนังสือ

2.

จำนวนผูรับบริการพัฒนาทักษะชีวิต

3.

จำนวนผูรับบริการกิจกรรมสงเสริมการรูหนังสือ
และพัฒนาทักษะชีวิตตามโครงการขยายผลเพื่อ
แกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน

10,918 คน

4.

รอยละผูรับบริการในพื้นที่เปาหมายไดรับการ
สงเสริมดานการรูหนังสือและพัฒนาทักษะชีวิต

รอยละ 90

5.

จำนวนผูรับบริการการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

2,856 คน

โครงการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6.
7.

จำนวนผูรับบริการกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน

1,632 คน

โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

รอยละของชุมชนที่เขารวมกิจกรรมนำความรูไปใช
ตอยอดในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

รอยละ 80

8.

รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่ลงทะเบียน
เรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง

รอยละ 80

1. โครงการสงเสริมการรูหนังสือไทย
2. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
3. โครงการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

9.

รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการ/
เขารวมกิจกรรมการเรียนรูตามอัธยาศัย

รอยละ 80

โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

2,652 คน

1. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
2. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน
- กิจกรรมสงเสริมการรูหนังสือ
- กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
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ที่

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

10.

รอยละของแหลงเรียนรูในระดับตำบลที่มีความ
พรอมในการใหบริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.ตำบล)

รอยละ 85

โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูในระดับตำบล

11.

รอยละของแหลงเรียนรูที่ไดรับการพัฒนาให
สามารถจัดบริการทางการศึกษาและมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

รอยละ 50

1. โครงการพัฒนาหองสมุดประชาชนเคลื่อนที่
2. โครงการศูนยการเรียนรูตนแบบ กศน. ใน 5 ภูมิภาคเปน Co-Learning Space

12.
13.

จำนวนผูรับบริการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุ
จำนวนผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ

7,605 คน

14.

รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่เขารวม
หลักสูตร/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับ
ผูสูงอายุ

รอยละ 80

15.

จำนวนผูรับบริการการอบรมภาษาตางประเทศเพื่อ
การสื่อสารดานอาชีพ

16.

รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่ลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตร/กิจกรรมเพื่อยกระดับทักษะการ
ใชภาษาตางประเทศ

80 คน

375 คน

1. โครงการความรวมมือการผลิตผูดูแลผูสูงอายุฯ
2. โครงการจัดและสงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต
และสมองของผูสูงอายุฯ

โครงการภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารดานอาชีพ

รอยละ 80

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม | 89

ที่

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

17.

จำนวนผูรับบริการหลักสูตรความเขาใจดิจิทัลและ
การคาออนไลน

18.

รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่ลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตร/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะความ
เขาใจในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

รอยละ 90

19.

รอยละของสถานศึกษาที่มีงานวิจัยและ/นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู

รอยละ 40

โครงการ/กิจกรรม

(รอการอนุมัติ) โครงการศูนยดิจิทัลชุมชน (อบรมหลักสูตรความเขาใจดิจิทัลและการคาออนไลน)

1. โครงการประชุมวิชาการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม (Open House)
2. โครงการวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (ผลสอบปลายภาคเรียนและผลสอบ
N-net)
3. โครงการติดตามผูจบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4. โครงการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงบริการการศึกนอกกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรูที่มีคุณภาพ
ที่

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

38,540 คน

1.

จำนวนผูรับบริการการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.

รอยละของผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจาย
ตามสิทธิที่กำหนดไวเทียบกับคาเปาหมาย

3.

รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติฯ (N-NET) ทุกรายวิชาทุก
ระดับ

4.

รอยละของผูรับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
และการเทียบโอนความรูและประสบการณตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีความพึงพอใจในการประเมิน

รอยละ 80

โครงการเทียบโอนความรูเทียบระดับการศึกษา

5.

จำนวนผูรับบริการการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา
(ศศช.)

7,564 คน

1. โครงการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.)

6.

จำนวน ศศช. ที่ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

149 แหง

2. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระ
กนิษฐาธราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรันตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

7.

จำนวนผูที่ไดรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กสภาวะ
ยากลำบากในเขตพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม

1,582 คน

3. โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม

1. โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
รอยละ 100
3. โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4. โครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายจัดการศึกษา ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565
39.28

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม | 91

ที่

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

8.

จำนวนเด็กและเยาวชนที่ไดรับการสนับสนุนเสื้อผา
และอุปกรณการเรียน

3,633 คน

4. โครงการสนับสนุนเสื้อผาและอุปกรณการเรียนสำหรับเด็กฯ

9.

รอยละของเด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชนบน
พื้นที่สูง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ไดรับบริการการศึกษาตลอดชีวิตเทียบกับคา
เปาหมาย

รอยละ 90

1. โครงการรอยใจรักษ
2. โครงการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.)
3. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระ
กนิษฐาธราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรันตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4. โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม
5. โครงการสนับสนุนเสื้อผาและอุปกรณการเรียนสำหรับเด็กฯ

10.

รอยละของสถานศึกษาที่นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ไปใชในการจัดการศึกษา หรือพัฒนางาน

รอยละ 60

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกิจกรรมสงเสริมการรูหนังสือ
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานโดยนำเทคโนโลยีมาใชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน : ระบบการจองหองประชุม / กิจกรรมติดตามและ
ประเมินผลการใชระบบการจองรถยนตราชการ
3. โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานงบประมาณงานการเงินและบริหารสินทรัพย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม | 92

ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ที่
1.

ตัวชี้วัด
รอยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรูที่
เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

รอยละ 100

1. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรันตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
2. โครงการสรางปา สรางรายได ตามพระราชดำริสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรันตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่
1.

ตัวชี้วัด
รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาใหมี
สมรรถนะสูงขึ้น

คาเปาหมาย
รอยละ 80

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจิตอาสา ประจำป พ.ศ. 2565
2. โครงการฝกอบรมวิชาผูกำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรูเบื้องตน B.T.C. 2 รุน
3. โครงการอบรมบุคลากรยุวกาชาด กศน.
3.1 โครงการวิทยากรยุวกาชาดหลักสูตรปฐมพยาบาลตามมาตรฐาน
สภากาชาดไทย
3.2 โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบำรุงรักษาระบบไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย
สำหรับการจัดการเรียนการสอนในศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แมฟาหลวง” จังหวัดเชียงใหม
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรดานการนิเทศภายในของ
สถานศึกษา
6. โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การบริหารจัดการความเสี่ยงและการวาง
ระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
7. โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนา
กลยุทธเพื่อการนำนโยบายสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2565
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ที่

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

2.

รอยละของภาคีเครือขายที่เขามามีสวนในการ
สงเสริม พัฒนา และจัดการศึกษา

รอยละ 80

โครงการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม

3.

รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบการบริหารจัดการ
ที่เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

รอยละ 80

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาองคกรคุณธรรม
2. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย
3. โครงการสถานศึกษาสีขาว
4. โครงการประชุมมอบนโยบายและจุดเนนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2565
5. โครงการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการบริหารสถานศึกษาในสังกัดใน
การขับเคลื่อนงานตามนโยบายระดับพื้นที่ประจำป 2565
6. โครงการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในการสอบทานและติดตาม
การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมการเงินและบัญชีของหนวยงานยอย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

4.

รอยละของสถานศึกษาที่พัฒนาสถานศึกษา
พอเพียงใหเปนศูนยการเรียรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา

รอยละ 50

โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงใหเปนศูนยการเรียรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา

5.

รอยละของสถานศึกษาที่เขารับการประเมินมี
คุณภาพตามเกณฑการประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น

รอยละ 90

1. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานงาน
ประกันคุณภาพภายในสำหรับผูปฏิบัติงาน กศน.อำเภอ
2. โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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10. ตารางสรุปแผนงานงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม
แผนงานงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งหมด

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิต : กิจกรรมบุคลากรภาครัฐสำนักงาน กศน.

2. แผนงานยุทธศาสตร

2.1 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
• โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
• โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
1) โครงการภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารดานอาชีพ
2) โครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน
3) โครงการหลักสูตรจิตอาสา 904
4) โครงการพัฒนาหองสมุดประชาชนเคลื่อนที่
5) โครงการศูนยการเรียนรูตนแบบ กศน. ใน 5 ภูมิภาค
เปน Co-Learning Space
2.3 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
• โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
1) โครงการความรวมมือการผลิตผูดูแลผูสูงอายุ ระหวาง
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข
2) โครงการการจัดและสงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผูสูงอายุ
2.4 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
• โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
1) โครงการศูนยดิจิทัลชุมชน

งบประมาณ
(หนวย : บาท)
297,753,399 บาท
167,823,678 บาท

67,444,714 บาท
59,148,964 บาท
7,208,800 บาท

442,500
6,510,900
119,000
101,400
35,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

635,150 บาท
102,800 บาท
532,350 บาท

451,800 บาท
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แผนงานงบประมาณ

3. แผนงานพื้นฐาน

3.1 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ผลผลิตที่ 4 : ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ
ผลผลิตที่ 5 : ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย

4. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือ เยียวยา และ
ชดเชยใหแกประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งไดรับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4.1 โครงการใหความชวยเหลือบรรเทาภาระคาใชจายดาน
การศึกษาในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณ
(หนวย : บาท)
54,625,007 บาท
43,846,143 บาท
10,778,864 บาท
7,860,000 บาท
7,860,000 บาท

หมายเหตุ * ขอมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2565
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11. งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม ไดรับงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับ
การดำเนิ น งานการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จำนวนทั ้ ง สิ ้ น 297 ,753 ,399 บาท
ประกอบดวย 4 แผนงานหลัก ดังนี้ (ขอมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2565)
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ : จำนวน 167,559,678 บาท
1.1 กิจกรรมบุคลากรภาครัฐสำนักงาน กศน.
1) คาตอบแทนพนักงานราชการ
2) คาประกันสังคมพนักงานราชการ
3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
4) คาเชาบานขาราชการ

162,066,678
5,031,000
264,000
462,000

บาท
บาท
บาท
บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร : จำนวน 67,444,714 บาท
2.1 แผนงานสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
59,148,964 บาท
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
1) คาหนังสือเรียน
8,397,380 บาท
2) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
9,916,300 บาท
3) คาจัดการเรียนการสอน
40,835,284 บาท
2.2 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
7,208,800 บาท
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
1) โครงการภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารดานอาชีพ
442,500 บาท
2) โครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน
6,510,900 บาท
3) โครงการหลักสูตรจิตอาสา 904
119,000 บาท
4) โครงการพัฒนาหองสมุดประชาชนเคลื่อนที่
101,400 บาท
5) โครงการศูนยการเรียนรูตนแบบ กศน. ใน 5 ภูมิภาค
35,000 บาท
เปน Co-Learning Space
2.3 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
635,150 บาท
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
1) โครงการความรวมมือการผลิตผูดูแลผูสูงอายุระหวาง
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข
102,800 บาท
2) โครงการการจัดและสงเสริมการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและ
สมองของผูสูงอายุ
532,350 บาท
2.4 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
451,800 บาท
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
1) โครงการศูนยดิจิทัลชุมชน
451,800 บาท
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3. แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย : จำนวน 54,625,007 บาท
ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ 43,846,143 บาท จำแนกดังนี้
3.1 กิจกรรมการศึกษานอกระบบ
42,052,913 บาท
1) งบบริหารจัดการ (คาบริหาร/คาจางเหมาบริการ/เชารถยนต/
คาสาธารณูปโภค ฯลฯ)
6,138,108 บาท
2) การสงเสริมการรูหนังสือ
417,450 บาท
3) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
279,045 บาท
4) การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
594,400 บาท
5) การเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1,081,200 บาท
6) การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.)
1,891,000 บาท
7) โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบาก
8,226,400 บาท
ในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ
8) โครงการสนับสนุนเสื้อผาและอุปกรณการเรียน
2,423,540 บาท
สำหรับเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยูในถิ่นทุรกันดาร
9) โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน
20,762,830 บาท
ในถิ่นทุรกันดาร
10) โครงการเทียบโอนความรูเทียบระดับการศึกษา
32,640 บาท
มิติความรูความคิด
11) คาปรับปรุงลานจัดกิจกรรมอเนกประสงค กศน.อำเภอแมวาง 148,000 บาท
12) คาครุภัณฑ (ครุภัณฑคอมพิวเตอร)
58,300 บาท
3.2 กิจกรรมแกไขปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน
1,793,230 บาท
1) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหา
1,793,230 บาท
พื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน
ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 10,778,864 บาท จำแนกดังนี้
9,408,080 บาท
3.3 กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
1) คาบริหาร/หนังสือพิมพและวารสารหองสมุดประชน
4,184,180 บาท
2) คาสาธารณูปโภค หองสมุดประชาชน
107,900 บาท
3) คาปรับปรุง โครงการ Co-Learning Library
5,116,000 บาท
หองสมุดแหงการเรียนรู
3.4 กิจกรรมจัดสรางแหลงเรียนรูระดับตำบล
575,760 บาท
1) คาหนังสือพิมพ กศน.ตำบล 204 แหง
497,760 บาท
2) คาสาธารณูปโภค กศน.ตำบล 20 แหง
78,000 บาท
3.5 กิจกรรมสนับสนุนคาบริการเครือขายสารสนเทศ
795,024 บาท
1) คาเชาบริการอินเทอรเน็ต
795,024 บาท
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4. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือ เยียวยา และชดเชย

ใหแกประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จำนวน 7,860,000 บาท
4.1 โครงการใหความชวยเหลือบรรเทาภาระคาใชจายดานการศึกษา 7,860,000 บาท
ในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ
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สวนที่ 4 โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
ที่
1.

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมหลัก :
1) จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ตามกรอบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551

วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอังพึง
ประสงคตามหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วดั ความสำเร็จ
รอยละ 80 ของผูเรียน
ไดเขารวมกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน

กลุมเปาหมาย
ประเภท
จำนวน
ผูเรียน
38,540 คน

พื้นที่ดำเนินการ
25 อำเภอ

งบประมาณ
9,916,300 บาท
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ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน
ที่
1.

โครงการ/กิจกรรม
โครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน
กิจกรรมหลัก
1) พัฒนาอาชีพระยะสั้น
(กลุมสนใจ ไมเกิน 30 ชั่วโมง)
2) ชั้นเรียนวิชาชีพ
(ตั้งแต 31 ชั่วโมงขึ้นไป)
3) 1 อำเภอ 1 อาชีพ

2.

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร(พัฒนา
อาชีพ/การศึกษาตอเนื่อง)
กิจกรรมหลัก
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตร
2) สถานศึกษาพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร
3) จัดทำคลังหลักสูตร

วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อใหประชาชนมีความรู ความสามารถ
และทักษะในการประกอบอาชีพ
สามารถเขาสูอาชีพ สามารถประกอบ
อาชีพ หรือพัฒนาอาชีพของตนเองได

เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง
และจัดทำคลังหลักสูตรการศึกษา
ตอเนื่องใหสถานศึกษานำไปปรับใชตาม
บริบทของพื้นที่

ตัวชี้วดั ความสำเร็จ
รอยละ 80 ของประชาชนที่
ไดรับบริการจัดการศึกษา
สามารถเขาสูอาชีพ สามารถ
ประกอบอาชีพ หรือพัฒนา
อาชีพของตนเองได

รอยละ 80 ของหลักสูตร
การศึกษาตอเนื่องไดรับการ
ปรับปรุงใหสอดคลองกับบริบท
ในปจจุบัน และรวบรวมไวใน
คลังหลักสูตร

กลุมเปาหมาย

ประเภท

ประชาชน

สถานศึกษา

จำนวน

7,869 คน
จำแนก ดังนี้

พื้นที่ดำเนินการ
25 อำเภอ

งบประมาณ
6,510,900 บาท
จำแนก ดังนี้

2,856 คน

1,999,200 บาท

4,.488 คน

4,039,200 บาท

525 คน

472,500 บาท

25 แหง

25 อำเภอ

-
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

ตัวชี้วดั ความสำเร็จ

กลุมเปาหมาย
ประเภท
จำนวน
ประชาชน
759 คน

1.

โครงการสงเสริมการรูหนังสือ
กิจกรรมหลัก
1) สงเสริมการรูหนังสือไทย

เพื่อยกระดับการรูหนังสือ การคงสภาพ
การรูหนังสือ ใหกบั ประชาชนสามารถ
อานออก เขียนได และคิดเลขเปน

รอยละ 80 ของประชาชนที่
ไดรับบริการกิจกรรมสงเสริม
การรูหนังสือ สามารถอานออก
เขียนไดและคิดเลขเปนตาม
จุดมุงหมายของกิจกรรม

2.

โครงการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาทักษะชีวิต
กิจกรรมหลัก
1) จัดอบรมประชาชน

เพื่อใหประชาชนมีทักษะการดำรงชีวิต
มีความรูความสามารถในการบริหาร
จัดการชีวิตของตนเองใหอยูในสังคมได
อยางมีความสุขสามารถเผชิญ
สถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเตรียมพรอมสำหรับการปรับตัวให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของขาวสาร
ขอมูลและเทคโนโลยีสมัยใหมในอนาคต

รอยละ 80 ของประชาชนที่
ไดรับบริการจัดการศึกษา
สามารถบริหารจัดการชีวิตของ
ตนเองใหอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข สามารถเผชิญ
สถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจำวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถ
ปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของขาวสารขอมูล
และเทคโนโลยีสมัยใหมใน
อนาคต

ประชาชน

3.

โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ รียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก
1) จัดอบรมประชาชน

เพื่อใหประชาชนไดนอมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางใน
การดำเนินชีวิต สามารถเสริมสราง
ภูมิคุมกัน สามารถยืนหยัดอยูไดอยาง
มั่นคง และมีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงอยางเหมาะสม

รอยละ 80 ของประชาชนที่
ไดรับบริการจัดการศึกษา ได
นอมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปน
แนวทางในการดำเนินชีวิต
สามารถเสริมสรางภูมิคุมกัน
สามารถยืนหยัดอยูไดอยาง
มั่นคง และมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอยางเหมาะสม

ประชาชน

พื้นที่ดำเนินการ

งบประมาณ

17 อำเภอ

417,450 บาท

2,652 คน

25 อำเภอ

279,045 บาท

2,856 คน

25 อำเภอ

1,081,200 บาท
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โครงการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาสังคมและ
ชุมชน
กิจกรรมหลัก
1) จัดอบรมประชาชน

เพื่อใหประชาชนไดรวมกลุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ชวยเหลือซึ่ง
กันและกันในการพัฒนาสังคมและชุมชน
อยางยั่งยืน ในดานวัฒนธรรมประเพณี
สิ่งแวดลอม พลังงาน ประชาธิปไตย
เปนตน รวมทั้งสรางกระบวนการจิต
สาธารณะโดยยึดหลักปรัชญาคิดเปน/
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน
หลักคิด
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหา 1. เพื่อรวมบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ทมี่ ี
พื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน
ปญหาการปลูกฝนซ้ำซาก ใหชุมชนมี
กิจกรรมหลัก
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งดานเศรษฐกิจ
1) สงเสริมการรูหนังสือ
สังคมและสิ่งแวดลอม
2) พัฒนาทักษะชีวิต
2. เพื่อยกระดับการรูหนังสือ การคง
สภาพการรูหนังสือ ใหกบั ประชาชน
สามารถอานออก เขียนได และ
คิดเลขเปน
3. เพื่อพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่
จำเปนใหกับประชาชน ใหมีความรู
ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิต
ของตนเองใหอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุขสามารถเผชิญสถานการณตาง
ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
กิจกรรมหลัก
1) ประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มอัตรา
การอานของประชาชน

1. เพื่อเพิ่มอัตราการอานของประชาชน
2. เพื่อปลูกฝงนิสัยรักการอาน และ
พัฒนาความสามารถ ในการอานและ

ตัวชี้วดั ความสำเร็จ
รอยละ 80 ของประชาชนที่
ไดรับบริการจัดการศึกษา
สามารถชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ในการพัฒนาสังคมและชุมชน
อยางยั่งยืน

กลุมเปาหมาย
ประเภท
จำนวน
ประชาชน
1,632 คน

- รอยละ 80 ของประชาชนที่
ประชาชน
10,918 คน
ไดรับบริการกิจกรรมสงเสริม (ที่อาศัยอยูในพื้นที่ จำแนก ดังนี้
การรูหนังสือ สามารถอาน
โครงการฯ)
ออกเขียนไดและคิดเลขเปน
1,236 คน
ตามจุดมุงหมายของกิจกรรม
9,682 คน
- รอยละ 80 ของประชาชนที่
ไดรับบริการจัดการศึกษา
สามารถบริหารจัดการชีวิต
ของตนเองใหอยูในสังคมได
อยางมีความสุข สามารถ
เผชิญสถานการณตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได
อยางมีประสิทธิภาพ และ
สามารถปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของขาวสาร
ขอมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม
ในอนาคต
รอยละ 80 ของประชาชนที่
ประชาชน
200,000 คน
ไดรับบริการมีความพึงพอใจ
ตอการบริการ/เขารวม

พื้นที่ดำเนินการ

งบประมาณ

25 อำเภอ

594,400 บาท

5 อำเภอ ไดแก
1. เชียงดาว
2. ไชยปราการ
3. แมแตง
4. เวียงแหง
5. อมกอย

1,793,230 บาท
จำแนก ดังนี้

25 อำเภอ

679,800 บาท
1,113,430 บาท

9,408,080 บาท
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2) จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
(1) บานหนังสือชุมชน
(2) หองสมุดเคลื่อนที่สำหรับ
ชาวตลาด
(3) หองสมุดมีชีวิต
(4) Open House เพื่อคัดเลือก
นวัตกรรมสงเสริมการอาน
(5) รถหองสมุดเคลื่อนที่
(6) หองสมุดประชาชน Digital
Library (6G)
(7) โครงการ Co-Learning
Library หองสมุดแหงการ
เรียนรู
โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูในระดับตำบล
กิจกรรมหลัก
1) พัฒนา กศน.ตำบล เครือขายแหลง
เรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น
2) พัฒนาหนังสือ สื่อ และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย (ออนไลน)
3) จัดทำ “ทำเนียบเครือขายแหลง
เรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น”

ศักยภาพการเรียนรูของประชาชนทุก
กลุมเปาหมาย
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
เพื่อประโยชนตอ การศึกษาและ
กลุมเปาหมาย

เพื่อพัฒนา กศน.ตำบล และเครือขาย
แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น ให
เปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมสงเสริม
การอานทีห่ ลากหลาย ตอเนื่อง และเปน
สถานที่เรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน

8.

โครงการพัฒนาหองสมุดประชาชนเคลื่อนที่
กิจกรรมหลัก
1) จัดกิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่

เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอานในรูปแบบของหองสมุด
เคลื่อนที่

9.

โครงการศูนยการเรียนรูตนแบบ กศน. ใน 5
ภูมิภาคเปน Co-Learning Space

เพื่อพัฒนาหองสมุดประชาชนใหเปน
ศูนยการเรียนรูตนแบบในภาคเหนือ

ตัวชี้วดั ความสำเร็จ
กิจกรรมการเรียนรู
การศึกษาตามอัธยาศัย

รอยละ 80 ของ กศน.ตำบล
และเครือขายแหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่น ไดรับการ
พัฒนาปรับปรุงทางดาน
กายภาพ มีความเหมาะสม
สอดคลองกับ ความตองการของ
ประชาชน ใหบริการดวย
รูปลักษณที่ทันสมัย มี
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่
เอื้อตอการอานในชุมชน
รอยละ 80 ของหองสมุด
ประชาชนมีการพัฒนาใน
รูปแบบของหองสมุดประชาชน
เคลื่อนที่
หองสมุดประชาชนจังหวัด
เชียงใหมไดรับการพัฒนาเปน

กลุมเปาหมาย
ประเภท
จำนวน

-กศน.ตำบล

204 แหง

-เครือขายแหลง
การเรียนรู

204 แหง

หองสมุด
ประชาชน
หองสมุด
ประชาชนจังหวัด

พื้นที่ดำเนินการ

งบประมาณ

25 อำเภอ

575,760 บาท

26 แหง

25 อำเภอ

101,400 บาท

1 แหง

หองสมุด
ประชาชนจังหวัด
เชียงใหม

35,000 บาท
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กิจกรรมหลัก
1) จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
10.

โครงการความรวมมือการผลิตผูดูแลผูสูงอายุ
ระหวางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
สาธารณสุข
กิจกรรมหลัก
1) จัดอบรมผูดูแลผูสูงอายุ

11.

โครงการจัดและสงเสริมการจัดการศึกษาและ
สงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพือ่ คง
พัฒนาการทางกาย จิต และสมองของ
ผูสูงอายุ
กิจกรรมหลัก
1) จัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

12.

13.

ตัวชี้วดั ความสำเร็จ
ศูนยการเรียนรูตนแบบใน
ภาคเหนือ

1. เพื่อพัฒนาประชาชนทั่วไปที่มีบุคคลผู

กลุมเปาหมาย
ประเภท
จำนวน

พื้นที่ดำเนินการ

งบประมาณ

ประชาชนที่ตอง
ดูแลผูมีภาวะ
พึ่งพิงใน
ครอบครัว/
อสม.

80 คน

4 อำเภอ

102,800 บาท

ผูสูงอายุกลุมติด
สังคม

7,605 คน

13 อำเภอ

532,350 บาท

375 คน

25 อำเภอ

442,500 บาท

(รอการอนุมัติ
เปาหมาย)

204 ตำบล

451,800 บาท
(รอการจัดสรรเพิ่มเติม)

มีภาวะพึ่งพิงในครอบครัวใหมีความรู
และทักษะเบือ้ งตนในการดูแล
2. เพื่อรวมพัฒนา อสม. ทีจ่ ะไปเปน
Caregiver ในระบบ Long Term Care
ของกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมอง
ใหแกผูสูงอายุกลุมติดสังคม โดยใช
กระบวนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ
กศน.

รอยละ 80 ของประชาชน
ผูรับบริการ สามารถดูแล
ผูสูงอายุในครอบครัวและชุมชน
หรือไปเปน Caregiver ในระบบ
Long Term Care ของกระทรวง
สาธารณสุข
ผูสูงอายุ รอยละ 80 ของ
ผูสูงอายุที่เปนกลุมเปาหมาย มี
โอกาสเขารวมกิจกรรม
การศึกษาตลอดชีวิตมากกวา 1
กิจกรรม

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดาน
อาชีพ
กิจกรรมหลัก
1) จัดอบรมประชาชนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดาน
อาชีพ

เพื่อใหประชาชนมีความรูพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานอาชีพ
สามรถนำไปประยุกตใชในการดำเนิน
ชีวิตได

รอยละ 80 ของประชาชน
ประชาชน
ผูรับบริการสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ
อาชีพได

โครงการศูนยดิจิทัลชุมชน
กิจกรรมหลัก : จัดอบรมประชาชน ใน 2
หลักสูตร คือ
1) หลักสูตร Digital Literacy
2) หลักสูตรการคาออนไลน

1. เพื่อใหประชาชนมีทักษะความเขาใจ
และใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถ
นำไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน
รวมทั้งสรางรายไดใหกับตนเองได
2. เพื่อสรางเครือขายผลิตภัณฑของ
ชุมชนผานชองทางออนไลน

รอยละ 80 ของประชาชน
ผูรับบริการสามารถปรับตัวเทา
ทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม
เศรษฐกิจยุคดิจิทัล

ประชาชน
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14.

โครงการประชุมวิชาการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม (Open House)
กิจกรรมหลัก
1) กิจกรรมเปดโลกวิชาการ กศน.จังหวัด
เชียงใหม (Open House)

1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
สถานศึกษาในสังกัดไดมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุก
ระดับ ทุกประเภทใหทันสมัย
ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของ
บริบทในปจจุบัน
2. เพื่อใหครูและบุคลากร กศน.
สามารถนำไปประยุกตใชในการ
จัดการเรียนรูใหกับผูเรียนทุก
กลุมเปาหมาย

15.

โครงการวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
(ผลสอบปลายภาคเรียนและผลสอบ N-net)
กิจกรรม
1) ศึกษาวิจยั

16.

โครงการติดตามผูจบการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กิจกรรม
1) ศึกษาวิจัย
โครงการประเมินผลการดำเนินงานตาม
โครงการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมหลัก
1) การประเมินผลโครงการ

17.

ตัวชี้วดั ความสำเร็จ

รอยละ 80 ของผูเขารวม
กิจกรรม ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานวิชาการ หลักสูตร รูปแบบ
การจัดกิจกรรม การเรียนรู สื่อ
และนวัตกรรม การวัด และ
ประเมินผล ในทุกรูปแบบให
สอดคลองกับบริบทในปจจุบัน
รวมทั้งผลการดำเนินงานที่เปน
เลิศหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) ของแตละ
สถานศึกษา
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอ
สถานศึกษาทุกแหงไดใหขอมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (ผลสอบปลาย ปจจัยที่มีผลกระทบตอ
ภาคเรียนและผลสอบ N-net) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการจบ สถานศึกษาทุกแหงไดใหขอมูล
การศึกษาของผูเรียนในสถานศึกษาใน
ผลการติดตามผูจบการศึกษา
สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม
1. เพื่อประเมินปจจัยหรือทรัพยากร
(Input Evaluation) ประเมิน
กระบวนการ (Process Evaluation)
และประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ
(Product Evaluation) ของโครงการ
2. เพื่อใหทราบขอมูลที่แสดงถึง
ผลสำเร็จและปญหาหรือขอผิดพลาด
ของโครงการ แนวทางปรับปรุงการ

รอยละ 80 ของ โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคที่กำหนดไว เปนไป
ตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ผลที่เกิดขึ้นคุมคา รวมถึงทราบ
ถึงปญหาที่ตองปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรือแกไข เพื่อ
พัฒนาและวางแผนการจัด
โครงการในครั้งตอไป และ
สามารถติดตามและประเมินผล

กลุมเปาหมาย
ประเภท
จำนวน
-ผูบริหาร
300 คน
-ครู
-บุคลากรทางการ
ศึกษา

พื้นที่ดำเนินการ

งบประมาณ

สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม

178,000 บาท

สถานศึกษา

25 แหง

25 อำเภอ

-

สถานศึกษา

25 แหง

25 อำเภอ

-

51 โครงการ

สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม

-

โครงการของ
สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ
ดำเนินงานของโครงการ แสดงใหเห็น
ประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ
3. เพื่อนำขอมูลไปใชในการพัฒนา การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดโครงการ
การตรวจสอบความพรอมของ
ทรัพยากรตางๆ ที่จำเปนตองใชใน
การดำเนินโครงการ ตลอดจนความ
เปนไปไดในการจัดทำโครงการในครั้ง
ตอไป

ตัวชี้วดั ความสำเร็จ
การดำเนินงานตามโครงการ
ประเมินได

กลุมเปาหมาย
ประเภท
จำนวน

พื้นที่ดำเนินการ

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงบริการการศึกนอกกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรูที่มีคุณภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมหลัก :
1) จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.1 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
1.2 จัดการเรียนการสอน
1.3 สนับสนุนหนังสือเรียน
2) จัดตั้งศูนยทดสอบดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-Exam)

1. เพื่อใหประชาชนไดรับโอกาสใน
การศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย
2. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รอยละ 100 ของผูเรียน
ไดรับการสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กิจกรรมหลัก
1) ประชุมเชิงปฎิบัติการ

เพื่อจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

รอยละ 80 ของผูเขารวม
โครงการ สามารถจัดทำ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลาย
ภาคเรียน หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551

3.

โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กิจกรรมหลัก
1) นิเทศ สถานศึกษา
2) ติดตามการใชสื่อในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน (Google
classroom)
3) ติดตามผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา

1. เพื่อนิเทศ ติดตามประเมินผล และ
รายงานผลการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา
จัดการศึกษาไดตามมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย

สถานศึกษาทุกแหง ไดพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามนโยบาย
ที่สำนักงาน กศน.กำหนด

1.

ตัวชี้วดั ความสำเร็จ

กลุมเปาหมาย

ประเภท
ผูเรียน

จำนวน

พื้นที่ดำเนินการ

38,540 คน

กศน.อำเภอ
25 แหง

- ครู
- บุคลากรที่
เกี่ยวของ

12 คน

สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม

สถานศึกษา

25 แหง

25 อำเภอ

งบประมาณ
59,148,964 บาท

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ การศึกษา
นอกระบบ (N-NET) ทุกรายวิชา
ทุกระดับ อยูที่ 39.28 คะแนน

50,000 บาท
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

4.

โครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมหลัก
1) จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพื่อใหผูบริหาร ครู และบุคลากรที่
เกี่ยวของ ไดรวมกันสรุปผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565

5.

โครงการเทีบบโอนความรูเทียบระดับ
การศึกษา
กิจกรรมหลัก
1) ประชุมชี้แจง
2) กิจกรรมประเมินเทียบระดับ
การศึกษามิติความรู ความคิด
โครงการจัดการศึกษาเพือ่ ชุมชนในเขตภูเขา
(ศศช.)
กิจกรรมหลัก
1) เตรียมความพรอมเด็กปฐมวัย
2) สงเสริมการรูหนังสือ
3) พัฒนาทักษะชีวิต
4) พัฒนาสังคมและชุมชน
5) พัฒนาอาชีพ
6) การเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
7) การศึกษาตามอัธยาศัย
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐา
ธราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรันตราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

6.

7.

ตัวชี้วดั ความสำเร็จ

กลุมเปาหมาย

ประเภท

จำนวน

พื้นที่ดำเนินการ

- ผูบริหาร
- ครูและบุคลากร
เกี่ยวของ

เพื่อเปดโอกาสใหผูมีความรู
ความสามารถ ประสบการณและ
คุณธรรม จริยธรรม ไดรับการรับรอง
คุณวุฒิทางการศึกษา

รอยละ 80 ของผูเขารวมการ
ประชุม สามารถนำตัวอยางการ
จัดการเรียนรูที่เปนแบบอยางที่
ดีหรือเปนตนแบบที่ดี (Best
Practices) และขอเสนอแนะไป
ปรับปรุงและพัฒนาการจัด
การศึกษา
รอยละ 80 ของผูเขารับการ
ประเมินเทียบระดับการศึกษา
ไดรับคุณวุฒิทางการศึกษาที่
สูงขึ้น

นักศึกษาเทียบ
ระดับการศึกษา
กศน.

108 คน

กศน.อำเภอ

32,640 บาท

เพื่อใหประชาชนบนพื้นที่สูง ไดรับการ
พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเปนเพือ่ เปน
เครื่องมือในการเรียนรูตลอดชีวิต
สามารถบริหารจัดการดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
อยางเหมาะสม สามารถธำรงไวซึ่ง
วัฒนธรรมและภูมปิ ญญาของชนชาวเผา
และเปนพลเมืองดีของชาติ

รอยละ 80 ของประชาชนที่
ไดรับบริการจัดการศึกษา
สามารถบริหารจัดการดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม
สามารถธำรงไวซึ่งวัฒนธรรม
และภูมิปญญาของชนชาวเผา
และเปนพลเมืองดีของชาติ

ประชาชน
(ที่อยูชุมชนใน
เขตภูเขา)

7,564 คน

15 อำเภอ

1,891,000 บาท

เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
โดยไดรับการพัฒนาศักยภาพอยาง
สมดุลในดานพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถ
ศึกษา และพลศึกษา ดวยกระบวนการ
เรียนรูจากการปฏิบัติ มีความรักและหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจใน

ร อ ยละ 80 ของเด็ ก แ ละ เด็กและเยาวชน
เยาวชน ครอบครัวและชุมชน ในถิน่ ทุรกันดาร
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข็ม
แข็ งพึ ่ งพาตนเองได สามารถ
ปรับตัวไดเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงบริบททางสั ง คม

156 คน

งบประมาณ

1,490 คน

269,800 บาท

3 อำเภอ ไดแก
1. แมแจม
2. อมกอย
3. กัลยาณิวัฒนา

20,762,830 บาท
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ที่

8.

9.

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลัก
1) โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการ
ดำเนินงานโครงการจัดการศึกษา
สำหรับเด็กละเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2565
3) ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูศูนยการ
เรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟา
หลวง” ผลงานทางวิชาการ “แนว
ปฏิบัติที่ดี”
4) ประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
5) รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรันตราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบาก
ในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ
กิจกรรมหลัก
1) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
2) สนับสนุนทุนการศึกษา
3) นิเทศ ติดตาม
4) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
โครงการสนับสนุนเสื้อผาและอุปกรณการ
เรียนสำหรับเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยูในถิ่น
ทุรกันดาร

วัตถุประสงคของโครงการ
ความเปนไทย และมีสว นรวมในการ
พัฒนาชุมชนและประเทศชาติได

เพื่อใหผูเรียนทุกระดับที่ขาดปจจัย
สนับสนุน และประสบ
สภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงให
ไดรับโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได
และเปนพลเมืองที่ดีที่มีคุณภาพเพื่อเปน
กำลังสำคัญในการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน
และประเทศชาติ
เพื่อใหผูเรียนไดรับการสนับสนุนปจจัยที่
จำเปนในการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อม
ล้ำทางการศึกษาของผูเรียนในศูนยการ
เรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง”
(ศศช.)

ตัวชี้วดั ความสำเร็จ

กลุมเปาหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

งบประมาณ

ประเภท

จำนวน

รอยละ 80 ของผูรับบริการมี
การเรียนอยางตอเนื่องจนจบ
หลักสูตรในแตละระดับ

เด็กยากจน ดอย
โอกาส เด็ก
ชาวเขา

1,582 ทุน

15 อำเภอ

8,226,400 บาท

รอยละ 100 ของผูเรียนปฐมวัย/
ผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (อายุไมเกิน 15 ป) ที่
กำลังศึกษาใน ศูนยการเรียน

ผูเรียนปฐมวัย/
ผูเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้น

3,633 คน

12 อำเภอ

2,423,540 บาท

วัฒนธรรม ประวัติศาสตรและ
สิ่งแวดลอม
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

กิจกรรมหลัก
1) สนับสนุนเสื้อผาและอุปกรณ
การเรียน

ตัวชี้วดั ความสำเร็จ

กลุมเปาหมาย

ประเภท

ชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟา
หลวง" (ศศช.) ไดรับการ
สนับสนุนเสื้อผาและอุปกรณ
การเรียน

พื้นฐาน (อายุไม
เกิน 15 ป) ที่กำลัง
ศึกษาใน ศูนยการ
เรียนชุมชนชาว
ไทยภูเขา “แมฟา
หลวง" (ศศช.)

จำนวน

พื้นที่ดำเนินการ

งบประมาณ

10.

โครงการรอยใจรักษ
กิจกรรมหลัก
1) การศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน
2) กิจกรรมสงเสริมการรูหนังสือ
3) กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
4) กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน
5) การเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
6) กิจกรรมพัฒนาอาชีพ
7) กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมดาน
อาชีพเกษตร ปศุสัตว หัตถกรรม และ
วางแผนพัฒนาพื้นที่เพือ่ เปนแหลง
ทองเที่ยว

รอยละ 80 ของประชาชนใน
พื้นที่มีความเปนอยูที่ดี มีรายได
มั่นคงอยางตอเนื่อง สามารถ
พึ่งพาตนเองได

ประชาชน

1,500 คน

5 อำเภอ

บูรณาการงบปกติของ
แตละอำเภอ

11.

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกิจกรรม
สงเสริมการรูหนังสือ
กิจกรรมหลัก
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ/
ฐานขอมูลผูไมรูหนังสือไทย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการการจัดกิจกรรมสงเสริมการรู
หนังสือ

มีระบบฐานขอมูลผูไมรูหนังสือ
จำนวน 1 ระบบฐานขอมูล

ระบบฐานขอมูล

1 ระบบ

สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม

-
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ที่
12.

13.

กลุมเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

ตัวชี้วดั ความสำเร็จ

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงาน
โดยนำเทคโนโลยีมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน : ระบบการจองหองประชุม /
กิจกรรมติดตามและประเมินผลการใชระบบ
การจองรถยนตราชการ
กิจกรรมหลัก
1) พัฒนาระบบการจองหองประชุม
2) พัฒนาระบบจองรถยนตราชการ
โครงการพัฒนาระบบการบริหารงาน
งบประมาณงานการเงินและบริหารสินทรัพย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
กิจกรรมหลัก
1) พัฒนาบุคลากรดานการเงิน บัญชี พัสดุ
2) สอบทานและตรวจติดตามระบบการ
ควบคุมการเงินของหนวยงานยอย
3) พัฒนาประสิทธิภาพของหนวยงานยอย
ในการเบิกจายงบประมาณโครงการ
อาหารกลางวัน
4) พัฒนาระบบการแจงรายการจายเงิน
งบประมาณผานระบบ KTB
Corporate Online
5) เพิ่มทักษะการใชงานระบบบริหาร
การเงินภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
GFMIS

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
ทำงานใหมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพ

รอยละ 80 ของงานธุรการและ
อาคารสถานที่ สามารถลดการ
ใชทรัพยากร ประหยัด
งบประมาณ และใชเวลาในการ
ปฏิบัติงานไดเร็วขึ้น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
งบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ และ
สินทรัพยของสำนักงาน กศน.จังหวัด
เชียงใหม

รอยละ 80 ของสถานศึกษา
สถานศึกษา
สามารถบริหารงานการเงิน
งบประมาณ บัญชีพัสดุไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ประเภท

กลุมงาน
อำนวยการ

พื้นที่ดำเนินการ

งบประมาณ

1 กลุม

สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม

20,000 บาท

25 แหง

25 อำเภอ

319,530 บาท

จำนวน
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ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

ตัวชี้วดั ความสำเร็จ

1.

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรันตราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี(อพ.สธ.)
กิจกรรมหลัก
1) อบรมใหความรู

เพื่อใหกลุมเปาหมายมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม และการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชของประเทศ จน
ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน
ของการอนุรักษทรัพยากรที่กอใหเกิด
ประโยชน

รอยละ 80 ของผูเขารวม
โครงการสามารถนำความรูที่
ไดรับไปขยายผลใหกับผูเรียนได

2.

โครงการสรางปา สรางรายได ตามระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรันตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมหลัก
1) กิจกรรม 9 ขั้นตอน การสรางปา
สรางรายได
2) อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดาน
โปรแกรม สรางปา สรางรายได

1. เพื่อฟนฟูปาตนน้ำลำธาร
2. เพื่อลดรายจาย สรางรายไดใหแก
ชาวบานในพื้นที่เปาหมาย
3. เพื่อสรางจิตสำนึกในการดูแลรักษา
ปา
4. เพื่อสรางชุมชนใหเขมแข็ง

รอยละ 80 สมาชิกกลุมสรางปา
สรางรายได ไดฟนฟูปาตนน้ำลำ
ธาร ลดรายจาย สรางรายได
ใหแกชาวบานในพื้นที่เปาหมาย
ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแล
รักษาปารวมกันและสรางชุมชน
ใหเขมแข็ง

กลุมเปาหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

งบประมาณ

ประเภท

จำนวน
50 คน

25 อำเภอ

65,000 บาท

สมาชิกกลุมสราง
ปา สรางรายได

1,916 คน

6 อำเภอ

-

ครูผูสอน
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงคของโครงการ

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วดั ความสำเร็จ

ประเภท

จำนวน

ขาราชการครู
ครู กศน.ตำบล
ครูอาสาสมัคร

120 คน

1.

โครงการจิตอาสา
กิจกรรมหลัก
1) อบรมหลักสูตรจิตอาสา

เพื่อสงเสริม สรางจิตสำนึก ปลูกฝงความ
เสียสละประโยชนสว นตน เพื่อประโยชน
สวนรวม รูคุณคา ของการแบงปนและ
การชวยเหลือผูอื่น

รอยละ 80 ของผูรวมโครงการมี ครู
จิตสำนึก มีความเสียสละ
ประโยชนสวนตน เพื่อประโยชน
สวนรวม รูคุณคา
ของการแบงปนและการ
ชวยเหลือผูอื่น

2.

โครงการฝกอบรมวิชาผูก ำกับลูกเสือวิสามัญ
ขั้นความรูเบื้องตน B.T.C. 2 รุน
กิจกรรมหลัก
1) ฝกอบรมวิชาผูก ำกับลูกเสือวิสามัญ
ขั้นความรูเบื้องตน R.B.T.C.
2) ฝกอบรมวิชาผูก ำกับลูกเสือวิสามัญ
ขั้นความรูชั้นสูง R.A.T.C.

เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหมใหมี
วุฒิทางลูกเสือ

รอยละ 80 ของบุคลการผาน
การอบรมหลักสูตรผูกำกับ
ลูกเสือวิสามัญขั้นความรู
เบื้องตน R.B.T.C.

โครงการอบรมบุคลากรยุวกาชาด กศน.
กิจกรรมหลัก
1) อบรมวิทยากรยุวกาชาดหลักสูตร
ปฐมพยาบาลตามมาตรฐาน
สภากาชาดไทย
2) อบรมวิทยากรยุวกาชาด

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหมให
สามารถทำหนาที่เผยแพรกิจกรรม
กาชาด ยุวกาชาด สูเยาวชนที่อยูใน
ความรับผิดชอบไดตามมาตรฐานของ
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

3.

พื้นที่ดำเนินการ

งบประมาณ
50,000 บาท

-ณ คายลูกเสือช
เยศ ต.แมกา
อ.สันปาตอง
จ.เชียงใหม

848,360 บาท

-ณ คายลูกเสือ
วชิราวุธ
อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี
รอยละ 80 ของผูบริหาร
ขาราชการครู
สถานศึกษา ขาราชการครูและ ครู กศน.ตำบล
บุคลากรทางการศึกษาครู กศน. ครูอาสาสมัคร
ตำบล ครูอาสาสมัครฯ สังกัด
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม
ผานการอบรมตามหลักสูตรและ
ไดรับวุฒิบัตรผูสำเร็จผูสำเร็จ
การอบรมวิทยากรยุวกาชาด

120 คน

-ณ คายลูกเสือ
ชเยศ ต.แมกา
อ.สันปาตอง
จ.เชียงใหม

668,750 บาท
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบำรุงรักษา
ระบบไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยสำหรับการ
จัดการเรียนการสอนในศูนยการเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลัก
1) จัดอบรม-ฝกทักษะ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
บุคลากรดานการนิเทศภายในของสถานศึกษา
กิจกรรมหลัก
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร
การบริหารจัดการความเสีย่ งและการวาง
ระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมหลัก
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรสำนักงาน
กศน.จังหวัดเชียงใหม ดานการพัฒนากลยุทธ
เพื่อการนำนโยบายสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2565
กิจกรรมหลัก
1) ประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากร
โครงการประชุมคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม

เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจและ
ทักษะในการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟา
ดวยเซลลแสงอาทิตยที่ใชในการจัดการ
เรียนการสอนในศูนยการเรียนชุมชนชาว
ไทยภูเขา “แมฟาหลวง” จังหวัด
เชียงใหม
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดาน
การนิเทศภายในของสถานศึกษา

รอยละ 80 ของผูเขารับการ
อบรมสามารถบำรุงรักษาระบบ
ผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย
ที่ใชในการจัดการเรียนการสอน
ได

ครู ศศช.

รอยละ 80 ของผูเขารับการ
อบรมสามารถนิเทศ

ผูนิเทศปฏิบ
ภายในของ
สถานศึกษา

35 คน

เพื่อสรางความรูความเขาใจในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงและการวาง
ระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

รอยละ 80 ของผูเขารวม
โครงการมีความเขาใจใน
หลักการบริหารจัดการความ
เสีย่ งและการวางระบบควบคุม
ภายใน

ผอ.กศน.อำเภอ
บุคลากรที่
เกี่ยวของ

50 คน

เพื่อใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและ รอยละ 80 ของผูเขารวม
พัฒนากลยุทธในการนำนโยบายไปสูก าร กิจกรรมไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
และมีสวนรวมในการกำหนดกล
ยุทธการนำนโยบายไปสูการ
ปฏิบัติได

ผูบริหาร
หน.กลุมงาน
ผูที่เกี่ยวของ

42 คน

1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษา

คณะกรรมการ
สงเสริม
การศึกษานอก
ระบบและ

50 คน

รอยละ 90 ของคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงใหม ไดมีสวนรวมใน

ประเภท

จำนวน
197 คน

พื้นที่ดำเนินการ

งบประมาณ

ศูนยบริการ
วิชาการที่ 7 (ชม)
กรมพัฒนา
พลังงานทดแทน
และอนุรักษ
พลังงาน

154,760 บาท

สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม

50,000 บาท

65,000 บาท

25,000 บาท

สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม

25,600 บาท
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กิจกรรมหลัก
1) จัดประชุมคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม

ตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหมให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหภาคสวนตาง ๆ ของสังคมได
เขามามีสวนรวมในการสงเสริมและ
สนับสนุนการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหมใหเปน
คนดี มีคุณธรรมมีความจงรักภักดีตอ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มี
ความสมานฉันทยึดมั่นในหลักธรรมคำ
สอนทางศาสนา นอมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถี
วัฒนธรรมไทยที่ดีงามไปใชในการ
ดำรงชีวิต และมีจิตสาธารณะ สงเสริม
และสนับสนุนการนำทุนและทรัพยากร
มาสรางสรรค พัฒนา ตอยอด เพื่อเพิ่ม
คุณคาทางสังคมเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
และสรางเกียรติภูมิ ภาพลักษณของ
ประเทศไทยสูนานาประเทศ
เพื่อสรางความตระหนัก ดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทำงานใหเกิดขึ้น
ภายในสถานศึกษา สรางเครือขายความ
รวมมือของการพัฒนาและรณรงค ความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งสราง
ตนแบบ การดำเนินการความปลอดภัย
ในสถานศึกษา

การใหคำปรึกษาและรวมมือใน
การพัฒนาการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกับภาคีเครือขาย

การศึกษา
ตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงใหม,
ผูบริหาร และผูที่
เกี่ยวของ

สถานศึกษาทั้ง 25 แหง ผาน
เกณฑการประเมินทั้ง 3 ระดับ
ไดแก
- ระดับที่ 1 องคกรสงเสริม
คุณธรรม
- ระดับที่ 2 องคกรคุณธรรม
- ระดับที่ 3 องคกรคุณธรรม
ตนแบบ

สถานศึกษา

สถานศึกษาทั้ง 25 แหง ไดผาน
ผานเกณฑการประเมิน ตาม
เกณฑการประเมินผลของ
สำนักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัด
เชียงใหม

สถานศึกษา

9.

โครงการสงเสริมและพัฒนาองคกรคุณธรรม
กิจกรรมหลัก
1) องคกรสงเสริมคุณธรรม
2) องคกรคุณธรรม
3) องคกรคุณธรรมตนแบบ

10.

โครงการสถานศึกษาปลอดภัย
กิจกรรมหลัก
1) จัดกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย”

ประเภท

พื้นที่ดำเนินการ

งบประมาณ

25 แหง

25 อำเภอ

-

25 แหง

25 อำเภอ

-

จำนวน
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11.

โครงการสถานศึกษาสีขาว
กิจกรรมหลัก
1) จัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ
กับภาคีเครือขาย
2) ดำเนินกิจกรรมหองเรียนสีขาว/
แผนกสีขาว
3) ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ตามยุทธศาสตร 5 มาตรการ
4) ประเมินผลงานโครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดอบายมุข
ประจำป

12.

1. เพื่อปองกันการแพรระบาดของยา
เสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา
2. เพื่อลดปญหาการแพรระบาดของยา
เสพติดและอบายมุข ทั้งในและนอก
สถานศึกษา
3. เพื่อสนับสนุนและสงเสริม
กระบวนการดำเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดและอบายมุข
นอกสถานศึกษาใหมีกระบวนการที่
เขมแข็ง ตอเนื่อง และยั่งยืน
4. ใหสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูในการ
นำไปพัฒนาและสรางระบบการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
อบายมุข ปจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา
ในทุกพื้นที่
เพื่อสรางความเขาใจในนโยบายและ
จุดเนนการดำเนินงานของสำนักงาน
กศน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการประชุมมอบนโยบายและจุดเนนการ
ดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมหลัก
1) จัดประชุมชี้แจง
โครงการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน 1. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
การบริหารสถานศึกษาในสังกัดในการ
การศึกษาของหนวยงานและ
ขับเคลื่อนงานตามนโยบายระดับพื้นที่
สถานศึกษาใหบรรลุตามเปาหมาย
2. เพื่อกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน
ประจำป 2565
กิจกรรมหลัก
ตามนโยบายและจุดเนนของ
1) จัดประชุมติดตามผลฯ ประจำเดือน
สำนักงาน กศน.
จำนวน 12 ครั้ง
โครงการประเมินความเพียงพอของระบบ
1. เพื่อดำเนินการตามบทบัญญัติที่ให
ควบคุมภายในการสอบทานและติดตามการ
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีระบบ
ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมการเงินและ
การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

13.

14.

กลุมเปาหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

งบประมาณ

25 อำเภอ

-

สถานศึกษา 25 แหง ผานการ
ประเมินโครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดอบายมุข

ประเภท

สถานศึกษา

จำนวน

รอยละ 90 ของผูเขารวมประชุม
สามารถนำนโยบายและจุดเนน
การดำเนินงานไปปฏิบัติไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
รอยละ 90 ของผูเขารวมประชุม
ไดรับการสนับสนุนการจัด
การศึกษาตามนโยบายและ
จุดเนนของสำนักงาน กศน.

ผอ.กศน.จังหวัด
ผอ.กศน.อำเภอ
ครู

35 คน

สำนักงาน กศน.
จังหวัด
แมฮองสอน

50,000 บาท

-ผูบริหาร
-หน.กลุมงาน
-ผูที่เกี่ยวของ

40 คน

สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม

84,400 บาท

รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่
เปนเปาหมายโครงการ มีระบบ
การควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถบริหาร

สถานศึกษา

3 แหง

3 อำเภอ ไดแก
-สะเมิง
-อมกอย
-กัลยาณิวัฒนา

30,000 บาท

25 แหง
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15.

16.

โครงการ/กิจกรรม
บัญชีของหนวยงานยอย ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2565
กิจกรรมหลัก
1) ลงพื้นที่เพื่อสอบทาน และติดตามการ
ปฏิบัติงานตามระบบควบคุมการเงิน
และบัญชีของหนวยงานยอย
2) ประชุมการประเมินความเพียงพอของ
ระบบและวางแผนเพื่อพัฒนาระบบ
ควบคุมภายใน
โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงใหเปน
ศูนยการเรียรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดานการศึกษา
กิจกรรมหลัก
1) สถานศึกษาดำเนินโครงการขับเคลื่อน
สถานศึกษาพอเพียงใหเปนศูนย
การเรียรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานงานประกัน
คุณภาพภายในสำหรับผูปฏิบัติงาน กศน.
อำเภอ
กิจกรรมหลัก
1) จัดปะชุมเชิงปฏิบัติการ

วัตถุประสงคของโครงการ

ตัวชี้วดั ความสำเร็จ

2. เพื่อใหบริการตอฝายบริหารในการให ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดอยาง
คำปรึกษา แนะนำและทำใหเกิดความ มีประสิทธิภาพ
มั่นใจตอความมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของการดำเนินงาน

กลุมเปาหมาย

ประเภท

จำนวน

เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงให
เปนศูนยการเรียรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา

รอยละ 80 ของสถานศึกษาใน
สังกัดดำเนินการขับเคลื่อน
สถานศึกษาพอเพียงใหเปนศูนย
การเรียรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดาน
การศึกษา

สถานศึกษา

25 แหง

เพื่อใหสถานศึกษาสามารถดำเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในและจัดทำ
รายงานการประเมินตนเองที่สะทอน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

รอยละ 90 ของกลุมเปาหมาย
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
ความเปนมาความสำคัญ
หลักการ มาตรฐาน ตัวบงชี้และ
แนวทางการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
สามารถพัฒนาและปฏิบัติงาน
ใหมีคุณภาพสอดคลองกับ
มาตรฐาน กศน. นำไปสูการ
ประกันคุณภาพ

-ผูบริหาร
-เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา

85 คน

พื้นที่ดำเนินการ

งบประมาณ

25 อำเภอ

(งบประมาณของ
สถานศึกษา)

227,500 บาท
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สวนที่ 5 การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล

ตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม
1. การบริหารจัดการ
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม ดำเนินการ
ภายใตทิศทางการบริหารประเทศ และกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ อาทิ นโยบายรัฐบาล
กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรู ป
ประเทศ รางกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (2566-2570) นโยบายความมั่นคง
แหงชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 ทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) (พ.ศ. 2559-2573) คํ า แถลงนโยบายการจั ด การศึ ก ษา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 –
2565) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน. (พ.ศ. 2560 -2579)
แผนพัฒนาการศึกษากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับทบทวน) แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม พ.ศ.
2563-2565 (ฉบับปรับปรุง) และการวิเคราะหสถานการณดานการศึกษาของสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม
เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหมไดกำหนดแนวทางในการ
บริหารจัดการ ไวดังนี้
1.1 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม ดำเนินการเสริมสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรของ
หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใตนโยบายและจุดเนนการ
ดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดประชุมชี้แจงผูบริหารสถานศึกษาใน
สังกัด และเผยแพรเอกสารยุทธศาสตรและจุดเนนการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2565 ใหกับสถานศึกษาในสังกัด และเผยแพรผาน website ของสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม
1.2 สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ภายใตภารกิจและผลผลิตที่รับผิดชอบ ตามวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและนำแผนปฏิบัติการ
เสนอตอสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม
1.3 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ อาทิ ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส
(E-budget) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล (E-Person) ระบบบริหารการจัดการศึกษาตอเนื่อง
(C-Smart) เปนตน ดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในทุกระดับ โดยการเชื่อมโยง
โครงขายขอมูล ขาวสาร และองคความรูของทุกหนวยงานในสังกัดอยางเปนระบบ เพื่อเปนประโยชนตอการใช
ขอมูลรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.4 พั ฒ นาระบบการประสานงานโดยจั ด ทำ website ของสำนั ก งาน กศน.จั ง หวั ด เชี ย งใหม
ที่ cmi.nfe.go.th เพื่อเชื่อมโยงระบบการบริหารจัดการดวยอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ไวดวยกัน พรอมทั้งจัดใหมี
ระบบแจงขอมูลขาวสารผานระบบโทรศัพทมือถือ ระบบออนไลน และ E-mail รวมทั้งมอบหมายใหกลุมงาน
ตาง ๆ เปนผูประสานงานโดยตรงระหวางสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหมและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของของแต
ละกิจกรรมในสถานศึกษา
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2. การติดตามและประเมินผล
สำนั กงาน กศน.จั งหวัด เชีย งใหม ไดกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนิ นงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามกรอบนโยบายและทิศทางของแผนปฏิบัติการประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้
2.1 กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
1) การกำกับดูแลการดำเนินงานตามกรอบนโยบายและทิ ศทางของแผนปฏิบ ัติ การประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการโดยกลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ
กลุมสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย กลุมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ
2) การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน โดยกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
2.2 กำหนดชวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
1) การนิเทศและติดตามผลการดาเนินงาน สานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม มอบหมายใหกลุม
นิเทศ ติดตามและประเมินผล ดำเนินการนิเทศและติด ตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
กิจกรรม กศน. ของสถานศึกษาในสังกัด และกำหนดใหสถานศึกษาในสังกัดจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ตามความเหมาะสมเปนรายเดือน/ไตรมาส/ภาคเรียน/ป หรือรายโครงการ
2) การประเมินผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม กำหนดใหมีการประเมินผล
การดำเนินงาน ทั้งในระหวางการดำเนินงานและสิ้นสุดการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการตามนโยบายและจุดเนนการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจำป
2.3 การประเมินผลการดำเนินงาน
1) สถานศึกษา นำผลการประเมินไปใชพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับ
ปงบประมาณตอไป
2) สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม นำผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง และนำไปขยายผลการ
ดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) ภาคีเครือขาย และหนวยงานที่เกี่ยวของ นำผลการประเมินไปใชในการพัฒนาและบูรณาการ
การดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยรวมกัน
3. การรายงานผลการดำเนินงาน
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม ไดกำหนดแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใหรายงานผลการดำเนินงานภายใตแผน นโยบาย ยุทธศาสตร และสถิติ
สารสนเทศตาง ๆ ตามระยะเวลา และแบบรายงานผลตาง ๆ ดังนี้
3.1 รายงานผลการดำเนินงานตามประเภทของการจัดการศึกษา กิจกรรม และโครงการสำคัญตาม
งบประมาณรายจายประจำป โดยใหสถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนในภาพรวม ผานระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ (DMIS) และสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหมสามารถสรุปผลการดำเนินงาน
ตามประเภทของการจัดการศึกษา กิจกรรม และโครงการสำคัญ
3.2 รายงานผลการดำเนิ น งานรายไตรมาส โดยใหส ถานศึกษาในสังกัดสำนั กงาน กศน.จังหวัด
เชียงใหมรายงานผลการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายและจุดเนน
การดำเนินงาน ของ สำนักงาน กศน. ประจำเดือนในภาพรวมผานระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัด การ
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(DMIS) และสำนักงาน กศน.จังหวัดเชี ยงใหมส ามารถสรุปผลการดำเนิ นงานในภาพรวมเปนรายไตรมาส
(4 ครั้งตอป)
3.3 รายงานผลการดำเนินงานและการใชจายงบประมาณ และรายงานความพึงพอใจตามตัวชี้วัด โดย
สถานศึกษารายงานผ านระบบการรายงานที่กำหนด อาทิ ระบบงบประมาณอิ เล็กทรอนิกส (E-budget)
ระบบบริ ห ารการจั ด การศึ ก ษาต อ เนื ่ อ ง (C-Smart) ระบบฐานข อ มู ล เพื ่ อ การบริ ห ารจั ด การ (DMIS)
ระบบบริหารจัดการกิจกรรมสงเสริมการหนังสือ เปนตน สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหมสรุปผลเพื่อรายงาน
สถานะการดำเนินงานใหผูบริหารสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของทราบเปนประจำทุกเดือน
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คณะผูจัดทำเอกสาร
ที่ปรึกษา
นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช

ผูอำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม

ผูใหขอมูล
นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช
นายวิรัตน คงดี
นางนฤมล พรมมหาราช
นางชฎาภรณ เกตุสม
นายพุธชรัช อรรถวสุ
นางมงคลทิพย บุญสันท

ผูอำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผูเรียบเรียงเนื้อหา
นายพุธชรัช อรรถวสุ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาววิลาวัณย วิโสจสงคราม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวจิติดา อินตานวล
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ออกแบบปก
นางสาวรุจิรา คันธา

นักวิชาการศึกษา

จัดทำรูปเลม
นางสาววิลาวัณย วิโสจสงคราม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวจิติดา อินตานวล
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่

