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ความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ กับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผน 

ระดับ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
1. ความมั่นคง 

 
2. การสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพ 

ทรัพยากรมนุษย ์
4. การสร้างโอกาสและ 

ความเสมอภาคทางสังคม 
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

แผน
ระดับ 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(๒๓ ประเด็นพัฒนา) 

๑. ประเด็นความมั่นคง (แผนย่อยที่ ๓.๑) 
การรกัษาความสงบภายในประเทศ (แผน
ย่อยที่ ๓.๒) การป้องกันและแก้ไขปญัหาที่
มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
 

6. พื้นที่และเมืองน่าอยูอ่ัจฉริยะ (แผนย่อยที่ 
3.1) การพฒันาเมอืงน่าอยู่อจัฉริยะ 
๒๓. การวิจัยและพฒันานวัตกรรม (แผนย่อย
ที่ ๓.๔) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์
ความรู้พื้นฐาน 
 

๑0. การปรบัเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (แผนยอ่ยที่ 
๓.๑) ปลกูฝงัคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมอืงที่ด ี
๑๑. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (แผนย่อยที่ ๓.๒)  
การพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  
(แผนยอ่ยที่ ๓.๓) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (แผน
ย่อยที่ ๓.๔) การพฒันาและยกระดบัศักยภาพวัย
แรงงาน  (แผนยอ่ยที่ ๓.๕) การส่งเสริมศักยภาพผูส้งูอาย ุ
๑๒. การพัฒนาการเรียนรู้ (แผนย่อยที่ ๓.๑) การ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  

๑๗. ความเสมอภาคและหลักประกันทาง
สังคม (แผนย่อยที่ ๓.๑) การคุ้มครองทาง
สังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกจิ 
สังคม และสุขภาพ 
 

๑๘. การเติบโตอย่างยั่งยืน (แผนย่อยที่ 
๓.๕) การยกระดับกระบวนทัศน์เพือ่
กำหนดอนาคตประเทศ 
 

๒o. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (แผน
ย่อยที่ ๓.๑) การพฒันาบริการประชาชน       (แผนย่อยที่ 
๓.๒) การบรหิารจัดการการเงินการคลัง (แผนย่อยที่ ๓.๔) 
การพัฒนาระบบบรหิารงานภาครัฐ  (แผนย่อยที่ ๓.๕) การ
สร้างและพฒันาบุคลากรภาครัฐ  
๒๑. การตอ่ต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ  (แผนยอ่ยที่ ๓.๑) 
การป้องกันการทจุริตและประพฤติมิชอบ   
๒๒. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (แผนย่อยที่ ๓.๑) 
การพัฒนากฎหมาย  
 

แผนปฏิรูปประเทศ 
๑ = ด้านการเมือง 
๒ = ด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน 
๓ = ด้านกฎหมาย 
๖ = ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
๘ = ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ 
๙ = ด้านสังคม 
๑๑ = ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
12 = ด้านการศึกษา (1) – (7) 

 

๑.ดา้นการเมือง (๑) การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมอืงและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 
๑๒.ด้านการศึกษา (๑) ปฏิรูประบบ
การศึกษาและการเรียนรูโ้ดยรวม (๒) 
ปฏิรูปการพฒันาเด็กเลก็และเด็กก่อนวัย
เรียน (๓) ปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา (๕) ปฏิรูปจัดการเรียนการ
สอนเพือ่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 
 

๑๒.ด้านการศึกษา (๗) ปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจทิัล  
 

๙.ดา้นสังคม (๕) การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การ
รับรู้ และการสง่เสริมกิจกรรมทางสงัคม 
๑๒.ด้านการศึกษา (๑) การปฏิรปูการศึกษาและ
การเรียนรู้ของประเทศ  ๑.๑) – ๑.๓) 
(๒) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน  ๒.๑) – ๒.๒) 
(๔) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรอง
และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูอาจารย์ ๔.๑) – 
๔.๕) 
(๕) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพือ่
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  ๕.๑) – ๕.๕) 
(๗) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดย 
พลิกโฉมด้วยระบบดิจทิัล 
๘. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(๑) ปฏิรูปการรู้เท่าทันสือ่ของประชาชน 
 

๑๒.ด้านการศึกษา (๓) การปฏิรปูเพือ่ลด
ความเหลือ่มล้ำทางการศึกษา ๓.๑) , ๓.๓)  
 

๖.ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
(๑) เสริมสร้างระบบบรหิารจัดการมลพิษที่
แหล่งกำเนิด 
ให้มีประสิทธิภาพ 
 

๒.ดา้นการบริหารราชการแผ่นดนิ (๒) ระบบข้อมูลภาครัฐมมีาตรฐาน 
ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน กา้วสู่รฐับาลดจิิทลั (๓) โครงสร้างภาครัฐ
กะทัดรัด ปรับตัวไดเ้ร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธ์ิสงู (๔) กำลังคน
ภาครัฐขนาดเหมาะสมและมสีมรรถนะสูง (๕) ระบบบริหารงานบุคคล
ดึงดูด สร้าง รักษาคนดีคนเกง่ (๖) จัดซื้อจดัจ้างคลอ่งตัว โปรง่ใส มี
กลไกป้องกันทุจริต 
๓.ดา้นกฎหมาย (๑) มกีลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและ
เท่าทีจ่ำเป็น รวมทั้งมกีลไกในการทบทวนกฎหมายที่มผีลบงัคับแล้วฯ 
๑๑.ดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
(๑) ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง (๒) ด้านการป้องปราม 
๑๒.ดา้นการศึกษา (๑) การปฏิรูปการศึกษาและการเรยีนรู้ของประเทศ 
(๖) การปรบัโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาฯ (๗) ปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดจิิทลั 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

๕. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 

๕. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 

๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
๙. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 
 

๒. การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ำในสงัคม 

๔. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๖. การบรหิารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 
นโยบายรัฐบาล 

(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี) 

นโยบายหลัก 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบนัพระมหากษัตริย ์
๒. การสร้างความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุข
ของประเทศ 
 

นโยบายหลกั 
๔. การสรา้งบทบาทของไทยในเวทีโลก 
๕. การพฒันาเศรษฐกจิและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
๖. การพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิและการกระจายความเจริญสู่
ภูมิภาค 

นโยบายหลัก 
๘. การปฏิรปูกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
3. การทำนบุำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

นโยบายหลัก 
๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและ
หลักประกันทางสงัคม 
 

นโยบายหลัก 
๑o. การฟื้นฟทูรัพยากรธรรมาชาติและ
การรกัษาสิ่งแวดลอ้มเพื่อการสร้างการ
เติบโตที่ยัง่ยืน 
 

นโยบายหลัก 
๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและกระบวนการยุติธรรม 

แผน
ระดับ 3 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
2560 - 2579 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การ
วิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้าง ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนร 

4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
2563-2565 

๑. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
จัดการ เรียนรู้การวัดและ 
ประเมินผล 
 
 

๓. ผลิตและพัฒนา กำลังคน รวมทั้ง 
งานวิจัยที่สอดคล้อง กับความ
ต้องการของประเทศ 
 

๑. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการ 
เรียนรู้การวัดและ ประเมินผล 
๒. พัฒนาครูและ บุคลากรทางการ 
ศึกษา 

๔. เพิ่มโอกาสให้คนทุก ชว่งวัยเข้าถึงบริการทาง 
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อการศึกษา 

 ๖. พัฒนาระบบบริหาร จัดการและส่งเสริมให้ 
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ 2563-2565 

ฉบับทบทวน 2564 
 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ความม่ันคง และความเป็น 
อัตลักษณ์ของพื้นที่ 

2. ผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัย เพื่อการ
มีงานทำและส่งเสริมการสร้างนวัตกรเพื่อรองรับ
การเปน็เมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 

3. พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4. เพิ่มโอกาส ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา 

5. พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับการ
เป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 

6. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา
ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 



 คำนำ 
 

 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562  มาตรา 16 โดยมีสาระสำคัญ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผน 5 ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง มาตรา 33 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน โดยคำนึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.
2561 - 2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
กำลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน โดยในวาระเริ่มแรก
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ให้จัดทำเป็นแผน 3 ปี โดยมีห้วงระยะเวลา ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบ 
ให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ นั้น 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดี พ.ศ.2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 
รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 นโยบาย 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด  
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 2565)  
ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดใช้เป็นแนวทาง 
การดำเนินงานในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ 
   

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  

     
 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562  มาตรา 16 โดยมีสาระสำคัญ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผน 5 ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง มาตรา 33 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน โดยคำนึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.
2561 - 2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
กำลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน โดยในวาระเริ่มแรก
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ให้จัดทำเป็นแผน 3 ปี โดยมีห้วงระยะเวลา ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบ 
ให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ นั้น 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดี พ.ศ.2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 
รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 นโยบาย 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด  
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 2565)  
ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดใช้เป็นแนวทาง 
การดำเนินงานในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“เชียงใหม่ : นครแห่งการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิต 

Chiang Mai : Learning City  for Quality of Life ” 

  นิยามศัพท ์
  “นครแห่งการเรียนรู้” หมายถึง  เมืองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการเรียนรู้

ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
  “คุณภาพชีวิต” หมายถึง  ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาชีพ 

มีความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข 
  “ประชาชนทุกช่วงวัย” หมายถึง ประชาชนตั้งแต่แรกเกิด จนถึงตลอดช่วงชีวิต ประชาชน

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และประชาชนท่ัวไป 
  “เมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)” หมายถึง เมืองที่ทุกภาคส่วนร่วมกันกำหนดแนวทางการ

พัฒนาที่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาที่รองรับการเป็น
อัจฉริยะด้านสิ่งแวดล้อม (Smart Environment) อัจฉริยะด้านการอยู่อาศัย (Smart Living) อัจฉริยะด้านพลังงาน (Smart 
Energy) อัจฉริยะด้านการเดินทาง (Smart Mobility) อัจฉริยะด้านเศรษฐกิจ (Smart Economy) อัจฉริยะด้านคน (Smart 
People) และอัจฉริยะด้านการบริหารงานภาครัฐ (Smart Governance) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ่

พันธกิจ 
  (1) สร้างโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของชาติอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 



ข 
 

  (2) จัดการเรียนรู้ทุกระดับโดยน้อมนำและประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบาย
ของรัชกาลที่ 10 สู่การพฒันาที่ยั่งยืน 
  (3) ยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีเจตคติ ทักษะ และสมรรถนะตรงตามความ
ต้องการแรงงานในพ้ืนที่ เพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
  (4) พัฒนาและส่งเสริมการดำเนินการพ้ืนที่นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
  (5) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือรองรับการเป็นนครแห่งการเรียนรู้ 
  (6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล บูรณาการการทำงานจากทุก
ภาคส่วนและพร้อมรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

 เป้าประสงค์ 
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับสิทธิ์และโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตอย่างเสมอภาค ทั่วถึง  
อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพของบุคคล 
  (2) ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามช่วงวัย 
  (3) ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นรองรับการเป็นเมืองอัจฉริ ยะ 
(SMART CITY) 
  (4) หน่วยงานทางการศึกษามีนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
ทุกภาคส่วน 
  (5) หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
และร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่ศูนย์กลางการศึกษาของภาคเหนือ (Chiang Mai 
Education Hub) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง และคงความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคน เพ่ือการมีงานทำและส่งเสริมการสร้างนวัตกร 
เพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับการเป็นเมือง
อัจฉริยะ (SMART CITY) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศกึษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคง และคงความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ 

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
  กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (1) จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ังคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  (2) จัดการศึกษาโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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  (3) จัดการศึกษาด้านความเป็นพลเมือง สร้างความภูมิใจในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ของจังหวัดเชียงใหม่  โดยนำหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของเชียงใหม่และพ้ืนที่ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน   
  (4) จัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
  ตัวช้ีวัด 
  (1) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่สะท้อนความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ิมข้ึน   
  (2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่รับรู้สิทธิและหน้าที่ในการแสดงความคิดเห็นในสถาบัน
หลักของชาติ 
  (3) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
มาเป็นแนวปฏิบัติในวิถีชีวิต  
  (4) ร้อยละของสถานศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ มีการนำหลักสูตรที่ ส่งเสริมความเป็น 
อัตลักษณ์ของเชียงใหม่และพ้ืนที่ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 (5) ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม  
ทุกรูปแบบ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อการมีงานทำและส่งเสริมการสร้างนวัตกร

เพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ผู้เรียนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นเพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) เมืองน่าอยู่  

และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
  กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (1) จัดการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นรองรับการเป็น
เมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
  (2) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาท่ีจำเป็นในการประกอบอาชีพ 
  (3) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจของผู้ปกครองเพ่ือให้มีทัศนคติและความเข้าใจต่อการเรียน
สายอาชีพ  
  (4) ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา/การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และทุกภาคส่วน ในการการฝึกประสบการณ์อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัด และพัฒนา
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
  (5) ส่งเสริมการวิจัย และการสร้างนวัตกรเพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
  (6) ส่งเสริมการสร้างพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)  

 ตัวช้ีวัด 
  (1) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากำลังคนให้มีความรู้และทักษะ
เพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ  (SMART CITY)   
  (2) ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับสูงขึ้น 
  (3) สัดส่วนของผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสายสามัญ  
  (4) ร้อยละผู้เรียน ที่ผ่านการเทียบโอนประสบการณ์และความรู้ ได้วุฒิการศึกษาเทียบโอน  
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  (5) อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลา 1 ปี  
  (6) จำนวนงานวิจัย เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ความเชี่ยวชาญ และความสนใจ
ทีร่องรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City)   

 (7) นวัตกรที่สอดคล้องกับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพ่ิมข้ึนภายใน 3 ปี   
 (8) หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างพลเมือง

อัจฉริยะ (Smart People) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีเจตคติ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ 
  (2) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (3) มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีคุณภาพได้มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้
บริการได้โดยสะดวก 
  กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (1) พัฒนาประชาชนทุกช่วงวัยให้มีเจตคติ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
  (2) พัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  
  (3) พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลด้านการศึกษาให้มีความคล่องตัว  มีความโปร่งใสเป็น
ธรรม สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (4) พัฒนาประชาชนทุกช่วงวัยให้มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  (5) ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  (6) ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานหลากหลาย 
สะดวกต่อการเข้าถึง 
  (7) ส่งเสริมการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายสังคมรูปแบบต่างๆ 
  ตัวช้ีวัด 
  (1) ร้อยละผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามช่วงวัย 
  (2) ร้อยละของประชาชนทุกช่วงวัย  ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพ 
  (3) ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
  (4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  (5) ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดบริการทางการศึกษาและมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน  
  (6) ร้อยละของผู้ผ่านการเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่าย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 



จ 
 

  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามบริบทของพ้ืนที่ 
  (2) เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 
  กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (1) สร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการศึกษา ที่ตอบสนองกับประชาชนทุกช่วงวัยใน
จังหวัดเชียงใหม่ตามบริบทของพ้ืนที่  
  (2) ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ตามบริบทของพ้ืนที่ 
  (3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
  (4) จัดตั้งกองทุนการศึกษาและจัดหาแหล่งทุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัด 
  (5) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาทุกช่วงวัยผ่านเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัล 
  ตัวช้ีวัด 
  (1) สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5) ปี ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี เพ่ิมขึ้น 
  (2) ร้อยละของประชากรอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษา 
  (3) ร้อยละของประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า  
  (4) ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
  (5) อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 
  (6) ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  (7) ร้อยละของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
  (8) มีระบบฐานข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
  (9) ร้อยละผู้เรียนได้รับการสนับสนุนจากกองทุนในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
  (10) ร้อยละของผู้เรียนในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย โรงเรียนบนพื้นที่สูงและ
ชายแดน สามารถใช้ระบบการสอนทางไกล เทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัล ได้สะดวกรวดเร็ว 
  (11) ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่ได้รับบริการทางการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับการเป็นเมือง
อัจฉริยะ (SMART CITY) 

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (1) สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการวัดและประเมินผลที่มี
คุณภาพ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
  (2) สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน เพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
  กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (1) ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน สอดคล้องเป้าหมายเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)                   
  (2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน สอดคล้องเป้าหมายเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
  (3) ส่งเสริมกระบวนการวัดและประเมินผลที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเมืองอัจฉริยะ 
(SMART CITY) และบริบทของสถานศึกษา 
  (4) ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่เน้นการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่   
  (5) สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนา ออกแบบ หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 



ฉ 
 

  ตัวช้ีวัด 
  (1) ร้อยละของสถานศึกษา สถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตร โดยใช้
พ้ืนที่เป็นฐาน เพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)   
    (2) ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือรองรับการ 
เป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
   (3) ร้อยละสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เพ่ือรองรับการ  
เป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
    (4) ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 
    (5) ร้อยละของสถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนา ออกแบบ หลักสูตร
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (1) หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดมีการบูรณาการการจัดการศึกษาร่วมกัน 
  (2) มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 
  (3) หน่วยงานทางการศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  (4) มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ครอบคลุม ถูกต้อง  
เป็นปัจจุบัน  เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินผลและรายงานผล 
   กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแบบบูรณาการร่วมกัน  
  (2) ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   (3) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางการศึกษาตาม
นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ      
   (4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดให้เป็นเอกภาพและ
สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาร่วมกัน 
   (5) พัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเชิงพื้นที่      
   (6) ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา 
  (7) ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล    
  ตัวช้ีวัด 
  (1) จำนวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชนที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบบูรณาการร่วมกัน 
   (2) มีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใน
ภาคเหนือ เพ่ือส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคเหนือ 
  (3) มีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา 
  (4) มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือการวางแผนการ
บริหารจัดการศึกษา 
  (5) จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
   (6) ร้อยละของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดมีการบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาลในระดับดีขึ้นไป 
 
 



ส่วนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไปของจังหวดั 

1. ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด 
 จังหวัดเช ียงใหม่ (คำเมือง: Lanna - Chiang Mai เจ ียงใหม่) เป็นจังหวัดหนึ ่งทางภาคเหนือ 
ของประเทศไทย ครอบคลุมพื ้นที ่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 1 ,779,254 คน  
(กรมการปกครอง มกราคม 2563) จังหวัดเชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ โดยมีอำเภอเมือง
เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด  
  จังหวัดเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ  
มี "คำเมือง" เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรม และมีแหล่งท่องเที่ยว 
จำนวนมาก โดยเริ่มวางตัวเป็นนครสร้างสรรค์ และได้รับการประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์ของโลกทางด้าน
หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เมื่อปี พ.ศ. 2560 และปัจจุบันกำลังพิจารณาสมัครเมืองมรดกโลกจากองค์การ
ยูเนสโก เชียงใหม่ยังถือเป็นศูนย์กลางด้านดาราศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นที่ตั้งของหอดูดาว
แห่งชาติและอุทยานดาราศาสตร์แห่งชาติ 
 

 ที่ตั้งและอาณาเขต  
 จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย เส้นรุ้งที่  16 องศาเหนือ และ เส้นแวงที่ 99 
องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,027 ฟุต (310 เมตร) ห่างจากกรุงเทพมหานคร 696 
กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 20,107.057 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,566,911 ไร่ มีพ้ืนที่กว้างใหญ่เป็นอันดับ
ที่ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัด นครราชสีมา 
 อาณาเขตติดต่อ  
  ทิศเหนือ ติดรัฐฉานของสหภาพเมียนมาร์  
  ทิศใต้    ติดอำเภอสามเงา อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง (จังหวัดตาก)      
   ทิศตะวันออก   ติดอำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่า
    เป้า (จังหวัดเชียงราย) อำเภอเมืองปาน อำเภอเมืองลำปาง (จังหวัดลำปาง) 
    อำเภอบ้านธิ อำเภอเมืองลำพูน  อำเภอป่าซาง อำเภอ เวียงหนองล่อง 
    อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอลี้ (จังหวัดลำพูน)  
  ทิศตะวันตก   ติดอำเภอปาย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย 
    อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย (จังหวัดแม่ฮ่องสอน)  

  จังหวัดเชียงใหม่มีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าเพียงประเทศเดียว มีระยะทางแนวชายแนว
ทั้งสิ้น 227 กิโลเมตร และมีพ้ืนที่ติดต่อใน 5 อำเภอ ได้แก่  
  1) อำเภอแม่อาย : 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่อาย ตำบลมะลิกา ตำบลแม่สาว ตำบล ท่าตอน 
   เมืองที่ติดต่อคือ เมืองยอน รัฐฉาน  
  2) อำเภอฝาง : 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลม่อนปิ่น และตำบลแม่งอน  
   เมืองที่ติดต่อคือ  บ้านโป่งป่าแขม เมืองต่วน รัฐฉาน  
  3) อำเภอเชียงดาว : 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลเมืองนา  
   เมืองที่ติดตอ่คือ บ้านน้ำยุม เมืองต่วน รัฐตองยี  
  4) อำเภอเวียงแหง : 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลเปียงหลวง ตำบลเมืองแหง ตำบลแสนไห  
   เมืองที่ติดต่อคือ บ้านบางใหม่สูง บ้านปางเสือเฒ่า บ้านกองเฮือบิน เมืองต่วน รัฐตองยี  
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  5) อำเภอไชยปราการ : 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนวงบัว  
   เมืองที่ติดต่อคือ บ้านโป่งป่าแขม เมืองต่วน รัฐฉาน   
 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและป่าละเมาะ มีที่ราบอยู่ตอนกลาง  
ตามสองฟากฝั่งแม่น้ำปิง มีภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ ดอยอินทนนท์ สูงประมาณ 2,565 เมตร อยู่ใน
เขตอำเภอจอมทอง นอกจากนี้ยังมีดอยอื่นที่มีความสูงรองลงมาอีกหลายแห่ง เช่น ดอยผ้าห่มปก (อำเภอฝาง)      
สูง 2,285 เมตร ดอยหลวงเชียงดาว (อำเภอเชียงดาว) สูง 2,170 เมตร ดอยสุเทพ (อำเภอเมืองเชียงใหม่)      
สูง 1,601 เมตร  
  สภาพพ้ืนที่แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ 
  1) พื้นที่ภูเขา คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 80 ของจังหวัด ประกอบด้วยทิวเขาอินทนนท์ 
(หรือถนนธงชัยตะวันออก) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด พาดยาวจากทิศเหนือจรดใต้ ตามแนวรอยต่อกับ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และทิวเขาขุนตาน ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวั ด พาดผ่านในทิศเหนือ-ใต้ พื้นที่
ภูเขาส่วนใหญ่เป็นป่าต้นน้ำลำธาร ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ส่วนบางพื้นที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชาวเขา
ชาติพันธุ์ต่าง ๆ 
  2) พื้นที่ราบลุ่มน้ำและที่ราบเชิงเขา กระจายอยู่ทั่วไประหว่างหุบเขาทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ 
ได้แก่ ที่ราบลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำฝาง ลุ่มน้ำแม่งัด เป็นพื้นที่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตร 
 

 ลักษณะภูมิอากาศ 
  จังหวัดเชียงใหม่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศา
เซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส  
มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,100-1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้อิทธิพลมรสุม  
2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งภูมิอากาศออกได้เป็น 3 ฤดู  
ได้แก่ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน 
  

 การปกครอง 
  จังหวัดเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 204 ตำบล และ 2,066 หมู่บ้าน 
  มีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ี ดังนี้               
   1) หน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง จำนวน 166 หน่วยงาน               
   2) หน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 34 หน่วยงาน               
   3) หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 211 แห่ง ประกอบด้วย  
    - องค์การบริหารส่วนจังหวัด  จำนวน 1 แห่ง 
    - เทศบาลนคร    จำนวน 1 แห่ง 
    - เทศบาลเมือง    จำนวน 4 แห่ง 
    - เทศบาลตำบล    จำนวน 116 แห่ง 
    - องค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 89 แห่ง  
  

 ประชากร        
  จังหวัดเชียงใหม่มีประชากรรวมทั้งสิ ้น 1,779,254 คน แยกเป็นชาย 816,692 คน  
หญิง 917,562 คน (ข้อมูล:กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) อำเภอที่มีประชากรมากที่สุด 
ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 233,632 คน คิดเป็นร้อยละ 13.13 ของประชากรทั้งหมด รองลงมา
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ได้แก่ อำเภอสันทราย จำนวน 135,964 คน คิดเป็นร้อยละ 7.64 และอำเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด ได้แก่ 
อำเภอกัลยาณิวัฒนา จำนวน 12,610 คน คิดเป็นร้อยละ 0.71 
 
ตารางท่ี 1.1 จำนวนประชากรจำแนกรายอำเภอและเพศ 

ลำดับ อำเภอ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
1 อำเภอเมืองเชียงใหม่       109,565        124,067           233,632  
2 อำเภอสันทราย         62,925          73,039           135,964  
3 อำเภอฝาง         59,693          61,066           120,759  
4 อำเภอเชียงดาว         48,017          48,477            96,494  
5 อำเภอแม่ริม         46,308          48,029            94,337  
6 อำเภอหางดง         42,453          47,675            90,128  
7 อำเภอสันกำแพง         41,076          46,564            87,640  
8 อำเภอสารภี         40,017          45,548            85,565  
9 อำเภอแม่แตง         39,564          40,739            80,303  

10 อำเภอแม่อาย         39,138          39,427            78,565  
11 อำเภอสันป่าตอง         35,416          39,681            75,097  
12 อำเภอดอยสะเก็ด         35,299          38,873            74,172  
13 อำเภอจอมทอง         32,615          34,114            66,729  
14 อำเภออมก๋อย         32,067          31,543            63,610  
15 อำเภอแม่แจ่ม         30,513          29,666            60,179  
16 อำเภอเวียงแหง         26,140          25,890            52,030  
17 อำเภอไชยปราการ         24,241          24,998            49,239  
18 อำเภอพร้าว         23,891          24,623            48,514  
19 อำเภอฮอด         21,670          22,086            43,756  
20 อำเภอแม่วาง         15,755          16,128            31,883  
21 อำเภอดอยเต่า         13,659          13,736            27,395  
22 อำเภอดอยหล่อ         12,518          13,171            25,689  
23 อำเภอสะเมิง         12,084          11,696            23,780  
24 อำเภอแม่ออน         10,546          10,638            21,184  
25 อำเภอกัลยาณิวัฒนา          6,522           6,088            12,610  

รวม      861,692       917,562       1,779,254  
 
  



4 
 
สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      สภาพเศรษฐกิจ  
 ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่มีผลิตภัณฑ์มวลรวม มูลค่า 231,726 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี พ.ศ. 2559 จำนวน 9,881 ล้านบาท ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP) ปี พ.ศ. 2560  
มีมูลค่า 135,991 บาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 จำนวน 6,301 บาท โดยโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
ของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2560 ขึ้งอยู่กับภาคนอกเกษตร ร้อยละ 82.4 (190,944 ล้านบาท)  
และภาคการเกษตร ร้อยละ 17.6 (40,782 ล้านบาท) โดยสาขาการผลิตที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจ  
ของจังหวัด ได้แก่ อันดับ 1 สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง ร้อยละ 17.6 อันดับ 2 สาขา  
การขนส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์แลจักรยานยนต์ ร้อยละ 13.8 อันดับ 3 สาขาการผลิต  
ร้อยละ 8.8 อันดับ 4 สาขาการศึกษา ร้อยละ 8.5 อับดับ 5 สาขาที ่พักแรมและบริการด้านอาหาร  
ร้อยละ 8.4 อันดับ 6 สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกัน ร้อยละ 8.0 อันดับ 7 สาขาการก่อสร้าง  
ร้อยละ 6.0 อันดับ 8 สาขาการขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค่า ร้อยละ 5.7 และสาขาอ่ืนๆ ร้อยละ 23.2 
  1) การค้าชายแดน  
  จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสองจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่มีพ้ืนที่ ชายแดน
กับประเทศเพ่ือนบ้านโดยอีกจังหวัดคือ จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมีพ้ืนที่ชายแดนกับสหภาพ เมียนมาร์เช่นกัน โดย
จังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มทางการวางอุทยานโลจิสติกส์  (Logistics Parks) ให้รองรับการขยายตัวของเมือง ๒ 
มิติคือ การจัดสร้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่เพ่ือเป็นศูนย์กลางทางการบิน (Aviation Hub) และการพัฒนา
ยกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้าเป็นจุดผ่านแดนถาวร ณ จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก ณ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมียุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงกับภูมิภาคที่สำคัญ ๒ แห่ง คือ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
(Greater Mekong Sub region: GMS) และกลุ่มประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือ อนุภูมิภาค “ความริเริ่ม
แห่งอ่าวเบงกอล สำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ” (Bay of Bengal Initiative 
for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation : BIMSTEC) ผ่านทางสหภาพเมียนมาร์ 
  2) การท่องเที่ยว 
  จังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยว ในรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายและแห่ง
อำนวยความสะดวกทันสมัยสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งที่พัก โรงแรม รีสอร์ทและโฮมสเตย์ ที่มีชื ่อเสียงทั้ง
ร้านอาหารจำนวนมาก จึงเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เชียงใหม่จึงเป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่สำคัญประเทศและระดับโลกด้านสินค้าบริการ จังหวัดเชียงใหม่มีจุดแข็งด้านสินค้าและบริการ
หลากหลายรูปแบบที่สามารถสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์เชิงวัฒนธรรม และรองรับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว อย่างเพียงพอ การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่มีหลายรูปแบบ เช่น  
  - การท่องเที ่ยวเช ิงวัฒนธรรม (Cultural and Traditional Tourism) บนพื ้นฐาน ทาง
วัฒนธรรม ประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ และประวัติศาสตร์อันยาวนาน  
  - การท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว (Long Stay) ได้แก่ การท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้น การพักผ่อน
หย่อนใจ เนื่องจากเชียงใหม่เป็นสถานที่พักผ่อนที่ครบรูปแบบทั้งธรรมชาติและ ในรูปแบบเมือง  
  - การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) ได้แก่ การท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
เรียนรู้วิถชีีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ หรือการบำบัดรักษาฟ้ืนฟู สุขภาพ เป็นต้น 
  - การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา (Education Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา 
เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาชาวต่างชาติที่ต้องเข้ามา ศึ กษายังสถาบันในจังหวัด
เชียงใหม่ 
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  - การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมสัมมนา (MICE) โดยจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพและ ความ
พร้อมในการเป็น MICE City 
  สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
(ชุนช่างเคี่ยน) อุทยานแห่งชาติแม่วาง (ผาช่อ) ถ้ำเชียงดาว ดอยหลวงเชียงดาว  ดอยอ่างขาง อุทยานแห่งชาติ
ดอยผ้าห่ม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ปางช้างแม่แตง น้ำพุร้อนสัน
กำแพง น้ำพุร้อนฝาง ดอยม่อนจอง ดอยม่อนแจ่ม ถนนคนเดินท่าแพ-ถนนคนเดินวัวลาย อุทยานหลวงราช
พฤกษ์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เวียงกุมกาม พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์   
  3) การเกษตร 
  จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 25 อำเภอ พื้นที่รวม 13,785,962 ไร่ จำนวน 782,290 
ครัวเรือน ครัวเรือนภาคการเกษตร 176,639 ครัวเรือน พื้นที่ทำการเกษตร 1,154,727 ไร่  โดยแบ่งเป็น
พื้นที่ปลูกข้าว 440,005 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชผัก 118,780 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชไร่ 200,485 ไร่ พื้นที่ปลูกไม้ผล 
502,121 ไร่ พื้นที่ไม้ยืนต้น 98,548 ไร่ พื้นที่ปลูกไม้ดอก 2,323 ไร่ และพื้นที่ปลูกไม้ประดับ 292 ไร่  
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวจ้าวนาปี ข้าวเหนียวนาปี ข้าวเหนี่ยวนาปรัง ลำไย ลิ้นจี่กระเทียม หอมหัวใหญ่ 
หอมแดง มะม่วง ส้มเขียวหวาน กาแฟ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
  4) อุตสาหกรรม 
             จังหวัดเชียงใหม่มีธุรกิจอุตสาหกรรมแบ่งเป็น 21 ประเภท  มีโรงการประกอบกิจการทั้งสิ้น
1,593 แห่ง โดยมีเงินลงทุนในอุตสาหกรรมทั้งหมด 33,630.26 ล้านบาท และจำนวนคนงาน รวม 39,418
คน ธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  
   1. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตภัณฑ์จากพืช ประกอบด้วยกิจการเกี่ยวกับการสีข้าว 
อบพืชผลทางการเกษตร บ่มและอบใบยาสูบ การคัดแยกเมล็ดพื้น คัดแยกขนาดและเลือกผิวส้ม เป็นต้น 
ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 229 โรงงาน เงินลงทุน 6,698.92 ล้านบาท คนงาม 3,645 คน 
   2. อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยการผลิตเกี่ยวกับการแปรรูปผักและผลไม้  
การแช่แข็งทุกชนิด ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตน้ำแข็ง ผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง เป็นต้น 
ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 215 โรงงาน เงินลงทุน 6,200.09 ล้านบาท คนงาน 7,154 คน 
   3. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยานพาหนะรวมทั้งการซ่อมยานพาหนะ ประกอบด้วย
การผลิตเกี่ยวกับศูนย์บริการ จำหน่ายอะไหล่ ซ่อมบำรุงและเคาะพ้นสีรถ ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อและปะยางรถยนต์ 
ทำท่อไอเสียและซ่อมหม้อน้ำรถยนต์ เป็นต้น ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ ้น 198 โรงงาน เงินลงทุน 
5,570.53 ล้านบาท คนงาน 3,618 คน 
      สภาพทางสังคม 
  1) วัฒนธรรม 
  จ ังหว ัดเช ียงใหม ่ เป ็นนครแห ่งว ัฒนธรรมที ่ร ุ ่ ง เร ืองและม ีประ ว ัต ิศาสตร ์ยาวนาน  
มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท่ีมีเอกลักษณ์ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดสู่งานหัตกรรมที่มีคุณค่า รวมทั้งมีความ
หลากหลายของชาติพันธุ์ชนเผ่าที่มีวัฒนธรรมโดดเด่นและหลากหลายถึง 13 ชนเผ่า เป็นชาว เขา 7 เผ่า  
และเป็นชนกลุ่มน้อย 5 กลุ่ม ภาษาราชการที่ใช้ในจังหวัดเชียงใหม่ ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมีภาษาท้องถิ่น    
เรียกว่า “ภาษาคำเมือง” ซ่ึงแต่ละท้องถ่ินของภาคเหนือมีลักษณะของภาษาที่คล้ายๆกัน จะแตกต่างกันเฉพาะ
สำเนียงและศัพท์บางคำ 
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  2) ประเพณี 
   เมืองเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน คนเชียงใหม่ได้สั่งสมวัฒนธรรมประเพณีสืบทอด  
มาจากบรรพบุรุษอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่มีความผูกพันกับพุทธศาสนาและความเชื่อดั้งเดิม ประเพณี  
ที่สำคัญ ได้แก่ 
   ปีใหม่เมือง (สงกรานต์) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี เป็นประเพณีที่สำคัญ
และยิ่งใหญ่ของชาวเชียงใหม่ แบ่งเป็นวันที่ 13 เป็นวันสังขารล่อง มีขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ และพิธีสรงน้ำ
พระ วันที่ 14 เป็นวันเน่า ชาวบ้านจะเตรียมข้าวของไปวัดและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่วันต่อไป และวันที่ 15 
เมษายน ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และมีการเล่นสาดน้ำตลอดช่วงเทศกาล 
   ประเพณียี่เป็ง จัดขึ้นในช่วงวันลอยกระทงของทุกปี ราวเดือนพฤศจิกายน มีการตกแต่ง
บ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ ด้วยโคมชนิดต่างๆ มีการปล่อยโคมลอย มีการลอยกระทง ประกวดกระทงและนาง
นพมาศ 
   ประเพณีเข้าอินทขิล จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ที่วัดเจดีย์หลวง เป็นการบูชา
เสาหลักเมืองโดยการนำดอกไม้ธูปเทียนมาใส่ขันดอก 
   เทศกาลร่มบ่อสร้าง จัดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกปี ที่ศูนย์หัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง อำเภอ
สันกำแพง มีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน มีการแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห่ ประเพณีพ้ืนบ้าน 
  มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จัดขึ ้นในอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี บริเวณ
สวนสาธารณะบวกหาด มีขบวนรถบุปผาชาติ และนางงามบุปผาชาติ 
   งานไม้แกะสลักบ้านถวาย จัดขึ ้นในเดือนมกราคม ที ่หมู ่บ้านถวาย อำเภอหางดง มีการ
จำหน่ายและสาธิตการแกะสลักไม้ และหัตถกรรมพื้นบ้าน 
   ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ จัดขึ้นในเดือนเมษายน ในวันที่ 15 เป็นต้นไป ของทุกปี ที่บริเวณ 
ตัวเมืองจอมทอง มีขบวนรถจากชุมชน ห้างร้าน กลุ่มต่างๆ กว่า 40 ขบวน แห่ไปตามเมืองจอมทอง อำเภอ
จอมทอง จนถึง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานกว่า 200 ปี ตามตำนาน
เกิดข้ึนที่อำเภอจอมทอง ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและแห่งเดียวในโลก ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ กลายเป็น
ต้นแบบของการแห่ไม้ค้ำสะหลีของชาวล้านนา จนได้รับความนิยมไปทั่วภาคเหนือ และเป็นประเพณีที่เริ่มมี
ชื่อเสียงโด่งดัง และได้รับความนิยมอย่างมาก 
  โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
  1) การคมนาคม 
  จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองหลักของภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ อุตสาหกรรม และ
การคมนาคม จึงมีเส้นทางคมนาคมหลักทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทางอากาศ มีทางหลวง แผ่นดิน ทางหลวง
จังหวัด และเส้นทางมาตรฐานหลายสาย ทำให้การเดินทางติดต่อภายในจังหวัด การเดินทางสู่จังหวัดใกล้เคียง
และกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความสะดวก  
   - การคมนาคมทางรถยนต์ การเดินทางจากกรุงเทพมหานคร มายังจังหวัดเชียงใหม่ 
ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (ถนนสาย
เอเชีย) ผ่านจังหวัด พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดลำปาง 
แยกซ้าย ผ่านจังหวัดลำพูน จนถึงจังหวัดเชียงใหม่ 
   - การคมนาคมทางรถไฟ ปัจจุบันมีรถไฟสายกรุงเทพมหานคร – เชียงใหม่ โดยผ่าน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง และลำพูน เปิดการเดินรถไฟทุก
วัน ซึ่งสถานีปลายทางภาคเหนือคือสถานีรถไฟเชียงใหม่ 
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   - การคมนาคมทางอากาศ จังหวัดเชียงใหม่มีท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่  
ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้น รองจากท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีเส้นทางบิน ไป-
กลับวันละหลายเที่ยวบิน ทั้งสายการบินภายในประเทศ และสายการบินระหว่างประเทศโดย สายการบิน
ระหว่างประเทศมีสายการบินจากเชียงใหม่ ปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่มีสายการบินที ่ให้บริการ
ภายในประเทศจำนวน 7 สายการ บิน ได้แก่ การบินไทย การบินกรุงเทพ นกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย ไทยสไมล์  
ไทยไลออ้นแอร์ ไทยเวียดเจ็ต และมีสายการบินระหว่างประเทศให้บริการ 27 สายการบิน  
 การสาธารณูปโภค  
  - การไฟฟ้าของจังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานรับผิดชอบและให้บริการ คือ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแบ่งตามเขตรับผิดชอบตามพ้ืนที่สาขาของแต่ละอำเภอ ทั้งหมด 24 อำเภอ 
 - ประปา ประกอบด้วย การประปาส ่วนภ ูม ิภาคเขต 9 ม ีสำน ักงานประปา 
ส่วนภูมิภาคสาขาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) สาขาแม่ริม 
สาขาสันกำแพง สาขาฮอด สาขาฝาง  สาขาแม่แตง และสาขาจอมทอง  
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรป่าไม้        
  ทรัพยากรป่าไม้ เป็นทรัพยากรที ่ม ีความเกี ่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมในด้านอื่นๆอย่างเด่นชัด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ จะส่งผลกระทบ ต่อทรัพยากร
อื่นในหลายด้านได้แก่ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที ่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าซึ่งส่งผลต่อเนื่อง ถึงสถานการณ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพซึ่งหมายถึง ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืช และ พันธุ์สัตว์ รวมไปถึงการดูดซับน้ำ 
ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ และปัญหาดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่มีป่าไม้หลายประเภทประกอบด้วย ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง
ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าเต็งรังผสมป่าสนเขา และป่าแดง เป็นต้ น พื ้นที ่ป่าไม้ ประกอบด้วย   
ป่าธรรมชาติ สวนป่า และป่าฟื้นฟูตามธรรมชาติ โดยมีพื้นที่ป่าไม้อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8,787,656 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 69.92 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  
  ทรัพยากรน้ำ  
  จังหวัดเชียงใหม่มีแม่น้ำสำคัญ คือ แม่น้ำปิง และมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ 
เขื่อนแมก่วงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง และยังแบ่งตามพ้ืนที่ลุ่มน้ำคือ  
   - ลุ่มน้ำปิงตอนบน เป็นลุ่มน้ำที่สำคัญที่สุดในภาคเหนือตอนบน สภาพภูมิประเทศ
เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีความลาดชันสูง วางตัวแนวเหนือ-ใต้ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เสี่ยงต่อแผ่นดินถล่มและการชะ
ล้างพังทลายของดินสูง ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบสะวันนา คือ มีฤดูฝนสลับกับฤดูแล้งอย่างชัดเจน  
   - ลุ่มน้ำกก มีแม่น้ำกกเป็นแม่น้ำสายหลัก ไหลผ่านเมืองกก เข้าเขตประเทศไทยที่
ช่องน้ำกก อำเภอแม่อาย แล้วไหลเข้าสู่จังหวัดเชียงรายก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำโขง  
   - ลุ่มน้ำฝาง มีแม่น้ำฝางเป็นแม่น้ำสายหลัก ซึ่งมีต้นกำเนิดจากดอยขุนห้วยฝางและ
ดอยหัวโท ทางตอนใต้ของอำเภอไชยปราการ ไหลลงสู่แม่น้ำกก 
  ทรัพยากรธรณี 
  จังหวัดเชียงใหม่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี โดยมีการผลิตแร่ที่สำคัญ 8 ชนิด 
ได้แก่ ถ่านหิน เฟลด์สปาร์ (แร่ฟันม้า) แมงกานีส ชีไลต์ ดีบุก ดินขาว ฟลูออไรด์ และแร่หินอุตสาหกรรม และ
จังหวัดเชียงใหม่ยังมีแหล่งทรัพยากรธรณีที่สำคัญ เช่น แหล่งปิโตรเลียม อำเภอฝาง สภาพทางธรณีวิทยาที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ บ่อน้ำพุร้อน อำเภอสันกำแพงและอำเภอฝาง โป่งเดือด อำเภอแม่แตง บ่อน้ำแร่
ธรรมชาติ อำเภอแม่ริม เป็นต้น 
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2. ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา 
การศึกษาในระบบ 
ตารางท่ี  2.1 ข้อมูลจำนวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย์ ห้องเรียน แต่ละสังกัด  
                  ปีการศึกษา 2563 ในจังหวัดเชียงใหม่ 

สังกัด 
สถาน 
ศึกษา 

ห้อง 
เรียน 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ครู/
อาจารย์ 

กระทรวงศึกษาธิการ     
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
    1.1 ประเภทสามัญศึกษา 849 8,688 172,710 12,553 

2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
    2.1 ประเภทสามัญศึกษา 128 2,087 63,727 3,961 

 
   2.2 ประเภทอาชีวศึกษา 10 331 8,574 530 
   2.3 โรงเรียนนานาชาต ิ 22 264 4,333 750 
   2.4 นอกระบบ  283 - - - 

3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 8 508 14,431 1,083 
 กระทรวงอื่น ๆ 

4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
    4.1 มหาวิทยาลัย 9 - 83197 10,279 
    4.2 โรงเรียนสาธิต 3 64 2136 112 

5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (สพช.) 
    5.1 โรงเรียนพระปริยตัิธรรม 28 227 3,976 334 

6. กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา/(กก.)     
    6.1 โรงเรียนกีฬา 1 9 213 23 
    6.2 มหาวิทยาลัย 1 56 1,218 82 

7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/(อปท.) 
    7.1 ประเภทสามัญศึกษา 703 648 16,722 700 

8. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/(สตร.) 
    8.1 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน 16 123 1,554 147 

9. กรมศิลปากร/(ศก.) 
    9.1 วิทยาลัยนาฏศลิป ์ 1 24 707 66 

10 สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ/(สป.สธ.) 1 8 613 63 

 รวมท้ังสิ้น 2,063 13,037 374,111 30,684 

หมายเหตุ : ครู/อาจารย์ นับเฉพาะจำนวนบุคคลที่มีชั่วโมงการสอนนักเรียน/นักศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
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ตารางท่ี 2.2  จำนวนสถานศึกษาทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ จำแนกตามระดับ  
                 การจัดการศึกษา/สังกัด ปีการศึกษา 2563 

ที ่ สังกัด 
ระดับการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวม 
กระทรวงศึกษาธิการ  

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

1.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 671 - - 671 
1.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 34 - - 34 
1.3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 9 - - 9 
1.4 โฮมสคูล 135 - - 135 

2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 
2.1 ในระบบ 128 10 - 138 
2.2 นอกระบบ - - - - 
2.3 โรงเรียนนานาชาต ิ 22 - - 22 

3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา - 8 - 8 
กระทรวงอ่ืน  

4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม 

3 - 9 12 

5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 28 - - 28 
6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1 - 1 2 
7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 703 - - 703 
8. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 16 - - 16 
9. กรมศิลปากร  - - 1 1 
10. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - - 1 1 

รวมทั้งสิ้น 2,033 18 12 2,063 
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ตารางท่ี 2.3  จำนวนสถานศึกษาทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ จำแนกตามระดับ  
                 ที่เปิดสอน/สังกัด ปีการศึกษา 2563 

ระดับที่เปิดสอน 
สังกัดของสถานศึกษา 

สพฐ. สช. อปท. พศ. ตชด. สอศ. รวม 
เด็กเล็ก 1 - 625 - - - 626 
อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีท่ี 6 392 19 19 - 16 - 446 
อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 172 13 10 - - - 195 
อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6 12 17 - - - - 29 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – ประถมศึกษาปทีี่ 6 69 4 2 - - - 75 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 30 1 2 - - - 33 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6 3 3 - - - - 6 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 - 1 - 3 - - 4 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6 34 2 1 25 - - 62 
อนุบาล 1 – อนุบาล 3 - 68 44 - - - 112 
อนุบาล 1 – ปวช. 1 - - - - - 1 
ปวช.  - 2 - - - - 2 
ปวช. – ปวส. - 8 - - - 5 13 
ปวช. - อนุปริญญา - - - - - 3 3 
ปวช. - ปริญญาตร ี - - - - - - - 
ปวส. - - - - - - - 
ปวส. - อนุปริญญา - - - - - - - 
ปวส. - ปริญญาตร ี - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 714 138 703 28 16 8 1,607 
 
ตารางท่ี 2.4  จำนวนห้องเรียนในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2563 
                 จำแนกตามสังกัด/ประเภทการจัดการศึกษา 

ที ่ สังกัด 

ประเภทการจัดการศึกษา 

รวม ขั้นพื้นฐาน 
อาชีวศึกษา ก่อน 

ประถม  ประถม ม.ต้น ม.ปลาย 

 กระทรวงศึกษาธิการ  
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,488 5,003 1,498 707 8 8,688 
2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 622 802 380 283 331 2,418 
3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา - - - - 508 508 

กระทรวงอื่น  
4. กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม 6 16 18 24 - 64 
5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - - 123 104 - 227 
6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - 6 3 - 9 
7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 897 288 71 17 - 1,273 
8. สำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ 28 95 - - - 123 
9. กรมศิลปากร  - - 9 9 - 18 
10. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 3,025 6,204 2,105 1,147 847 13,328 
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ตารางท่ี 2.5 จำนวนห้องเรียนในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2563 
                จำแนกตามระดับชั้น/สังกัด 

ระดับชั้น 
สังกัด 

รวม 
สพฐ. สช. อปท. พศ. ตชด. สอศ. 

เด็กเล็ก - - 625 - - - 625 
อนุบาล 1 101 207 89 - 5 - 402 
อนุบาล 2 649 212 93 - 9 - 963 
อนุบาล 3 738 203 90 - 14 - 1,045 

รวมก่อนประถม 1,488 622 897 - 28 - 3,425 
ประถมศึกษาปีที่ 1 873 138 55 - 17 - 1,083 
ประถมศึกษาปีที่ 2 858 145 53 - 17 - 1,073 
ประถมศึกษาปีที่ 3 844 139 49 - 16 - 1,048 
ประถมศึกษาปีที่ 4 821 124 46 - 15 - 1,006 
ประถมศึกษาปีที่ 5 804 129 43 - 16 - 992 
ประถมศึกษาปีที่ 6 803 127 42 - 14 - 986 

รวมประถมศึกษา 5,003 802 288 - 95 - 6,188 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 514 127 24 43 - - 708 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 498 127 24 41 - - 690 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 486 126 23 39 - - 674 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,498 380 71 123 - - 2,072 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 248 96 6 35 - - 385 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 233 94 6 34 - - 367 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 226 93 5 35 - - 359 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 707 283 17 104 - - 1,111 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1 3 85 - - - 103 191 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 2 3 72 - - - 92 167 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 3 2 74 - - - 101 177 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 4   - - - - - 

รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ 8 231 - - - 296 535 
อนุปริญญาปีที่ 1 - - - - - - - 
อนุปริญญาปีที่ 2 - - - - - - - 
อนุปริญญาปีที่ 3 - - - - - - - 

รวมอนุปริญญา - - - - - - - 
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ตารางท่ี 2.5 จำนวนห้องเรียนในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2563  

                    จำแนกตามระดับชั้น/สังกัด (ต่อ) 

ระดับชั้น 
สังกัด 

รวม 
สพฐ. สช. อปท. พศ. ตชด. สอศ. 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 - 51 - - - 95 146 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 - 49 - - - 104 153 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 3 - - - - - - - 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 4 - - - - - - - 
รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง - 100 - - - 199 299 
ปริญญาตรีปีที่ 1 - - - - - 6 6 
ปริญญาตรีปีที่ 2 - - - - - 7 7 
ปริญญาตรีปีที่ 3 - - - - - - - 
ปริญญาตรีปีที่ 4 - - - - - - - 
ปริญญาตรีปีที่ 5 - - - - - - - 
ปริญญาตรีปีที่ 6 - - - - - - - 

รวมปริญญาตรี - - - - - 13 13 
รวมทั้งสิ้น 8,704 2,418 1,273 227 123 508 13,253 

 
ตารางท่ี 2.6  จำนวนนักเรียน/นักศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2563 
                 จำแนกตามระดับ/ประเภทการจัดการศึกษา            

ที ่ สังกัด 

ประเภทการจัดการศึกษา 

รวม 
ขั้นพื้นฐาน 

อาชีว 
ศึกษา 

อุดม 
ศึกษา ก่อน 

ประถม  
ประถม ม.ต้น ม.ปลาย 

 กระทรวงศึกษาธิการ 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
22,756 90,139 38,906 20,779 130 - 172,104 

2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

14,375 25,509 13,490 10,353 8,574 - 72,301 

3. สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชวีศึกษา 

- - - - 14,130 301 14,431 

 กระทรวงอื่น 

4. อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจยัและ
นวัตกรรม 

200 521 706 709 290 83,197 85,623 

5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - - 2,715 1,261 - - 3,976 

6. การท่องเท่ียวและกีฬา - - 132 81 - 1,218 1,431 

7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26,463 7,206 1,974 536 - - 36,179 

8. สำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ 409 1,145 - - - - 1,554 

9. กรมศิลปากร - - 245 246 - 216 707 

10. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - - - - - 613 613 

รวมท้ังสิ้น 64,203 124,520 58,168 33,965 23,124 85,545 389,525 
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ตารางท่ี 2.7 จำนวนนักเรียนในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2563 
จำแนกตามระดับชั้น/สังกัด 

  

ระดับชั้น/สังกัด สพฐ. สช. อปท. พศ. ตชด. สอศ. รวม 
เด็กเล็ก  606  - 19,457  -  -   -  20,063 
อนุบาล 1 1,334 4,488 2,247  - 91  -  8,160 
อนุบาล 2 9,475 4,752 2,413  - 142  -  16,782 
อนุบาล 3 10,951 5,135 2,346  - 176  -  18,608 

รวมก่อนประถม 22,366 14,375 26,463  - 409  -  63,613 

ประถมศึกษาปีที ่1 16,611 4,204 1,423  - 235  -  22,473 
ประถมศึกษาปีที ่2 16,209 4,585 1,324  - 233  -  22,351 
ประถมศึกษาปีที ่3 15,308 4,262 1,227  - 163  -  20,960 
ประถมศึกษาปีที ่4 14,392 4,143 1,117  - 169  -  19,821 
ประถมศึกษาปีที ่5 14,064 4,088 1,089  - 171  -  19,412 
ประถมศึกษาปีที ่6 13,555 4,227 1,026  - 174  -  18,982 

รวมประถมศึกษา 90,139 25,509 7,206  - 1,145  -  123,999 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 13,521 4,548 657 1,030  -   -  19,756 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13,048 4,402 671 906  -   -  19,027 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12,337 4,540 646 779  -   -  18,302 

รวมมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

38,906 13,490 1,974 2,715  -   -  57,085 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 7,479 3,600 180 462  -   -  11,721 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 6,900 3,433 161 443  -   -  10,937 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 6,370 3,320 195 356  -   -  10,241 

รวมมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

20,749 10,353 536 1,261  -   -  32,899 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที ่1 

44 2,121  -  -   -  3,178 5,343 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที ่2 

49 1,859  -  -   -  2,393 4,301 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที ่3 

37 1,843  -  -   -  3,059 4,939 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที ่4 

 -   -  -  -   -   -   -  

รวมประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

130 5,823  -  -   -  8,630 14,583 

อนุปริญญาปีที่ 1  -  -   -  -   -   -   -  
อนุปริญญาปีที่ 2  -  -   -  -   -   -   -  
อนุปริญญาปีที่ 3  -  -   -  -   -   -   -  

รวมอนุปริญญา  -  -   -  -   -   -   -  
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ตารางท่ี 2.7 จำนวนนักเรียนในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2563 
จำแนกตามระดับชั้น/สังกัด (ต่อ) 

 
 

ระดับชั้น/สังกัด สพฐ. สช. อปท. พศ. ตชด. สอศ. รวม 
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 

 -  1,331  -  -   -  2,422  -  

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 

 -  1,420  -   -   -  3,078  -  

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 3 

 -  -  -  -   -   -  -  

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 4 

 -  -  -   -   -   -  -  

รวมประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 

 -  2,751  -  -   -  5,500  -  

ปริญญาตรีปีที่ 1  -  -  -   -   -  140  -  
ปริญญาตรีปีที่ 2  -  -  -  -   -  161  -  
ปริญญาตรีปีที่ 3  -  -  -   -   -   -  -  
ปริญญาตรีปีที่ 4  -  -  -  -   -   -  -  
ปริญญาตรีปีที่ 5  -  -  -   -   -   -  -  
ปริญญาตรีปีที่ 6  -  -  -  -   -   -  -  
รวมปริญญาตรี  -  -  -   -   -  301  -  

รวมท้ังสิ้น 172,290 72,301 36,179 3,976 1,554 14,431 277,596 
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 ตารางท่ี 2.8 จำนวนสถานศึกษาทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ จำแนกตามระดับ 
                 การจัดการศึกษา/สังกัด ปีการศึกษา 2563 

ที ่ สังกัด 
ระดับการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวม 
กระทรวงศึกษาธิการ 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

   1.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

671 - - 671 

   1.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 34 - - 34 
   1.3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 9 - - 9 
   1.4 โฮมสคลู 135 - - 135 

2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

   2.1 ในระบบ 128 10 - 138 
   2.2 นอกระบบ - - - - 
   2.3 โรงเรียนนานาชาติ 22 --  22 
   2.4 นอกระบบ  - - - - 

3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา - 8 - 8 
กระทรวงอ่ืน 

4. 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม 

3 - 9 12 

5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 28 - - 28 
6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1 - 1 2 
7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 703 - - 703 
8. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 16 - - 16 
9. กรมศิลปากร  - - 1 1 

10. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - - 1 1 
รวมทั้งสิ้น 2,033 18 12 2,063 
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ตารางท่ี 2.9 จำนวนสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ จำแนกตามระดับ  
                ที่เปิดสอน/สังกัด ปีการศึกษา 2563 

ระดับที่เปิดสอน 
สังกัดของสถานศึกษา 

สพฐ. สช. อปท. พศ. ตชด. สอศ. รวม 
เด็กเล็ก 1 - 625 - - - 626 
อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 392 19 19 - 16 - 446 
อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 172 13 10 - - - 195 
อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 17  - - - 29 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 69 4 2 - - - 75 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 30 1 2 - - - 33 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6 3 3 - - - - 6 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 - 1 - 3 - - 4 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6 34 2 1 25 - - 62 
อนุบาล 1 – อนุบาล 3 - 68 44 - - - 112 
อนุบาล 1 – ปวช. 1 - - - - - 1 
ปวช.  - 2 - - - - 2 
ปวช. – ปวส. - 8 - - - 5 13 
ปวช. - อนุปริญญา - - - - - 3 3 
ปวช. - ปริญญาตรี - - - - - - - 
ปวส. - - - - - - - 
ปวส. - อนุปริญญา - - - - - - - 
ปวส. - ปริญญาตร ี - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 714 138 703 28 16 8 1,607 
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ตารางท่ี 2.10  จำนวนห้องเรียนในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2563 
                   จำแนกตามสังกัด/ประเภทการจัดการศึกษา 

ที ่ สังกัด 

ประเภทการจัดการศึกษา 

รวม 
ขั้นพื้นฐาน 

อาชีว 
ศึกษา ก่อน 

ประถม  
ประถม ม.ต้น ม.ปลาย 

 กระทรวงศึกษาธิการ 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
1,488 5,003 1,498 707 8 8,688 

2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

622 802 380 283 331 2,418 

3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา - - - - 508 508 
กระทรวงอ่ืน 
4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวตักรรม 
6 16 18 24 - 64 

5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - - 123 104 - 227 
6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - 6 3 - 9 
7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 897 288 71 17 - 1,273 
8. สำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ 28 95 - - - 123 
9. กรมศิลปากร  - - 9 9 - 18 

10. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 3,025 6,204 2,105 1,147 847 13,328 
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ตารางท่ี 2.11  จำนวนห้องเรียนในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2563 
                   จำแนกตามระดับชั้น/สังกัด 

ระดับชั้น 
สังกัด 

รวม 
สพฐ. สช. อปท. พศ. ตชด. สอศ. 

เด็กเล็ก - - 625 - - - 625 
อนุบาล 1 101 207 89 - 5 - 402 
อนุบาล 2 649 212 93 - 9 - 963 
อนุบาล 3 738 203 90 - 14 - 1,045 

รวมก่อนประถม 1488 622 897 - 28 - 3,425 
ประถมศึกษาปีที่ 1 873 138 55 - 17 - 1,083 
ประถมศึกษาปีที่ 2 858 145 53 - 17 - 1,073 
ประถมศึกษาปีที่ 3 844 139 49 - 16 - 1,048 
ประถมศึกษาปีที่ 4 821 124 46 - 15 - 1,006 
ประถมศึกษาปีที่ 5 804 129 43 - 16 - 992 
ประถมศึกษาปีที่ 6 803 127 42 - 14 - 986 

รวมประถมศึกษา 5003 802 288 - 95 - 6,188 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 514 127 24 43 - - 708 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 498 127 24 41 - - 690 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 486 126 23 39 - - 674 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1498 380 71 123 - - 2,072 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 248 96 6 35 - - 385 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 233 94 6 34 - - 367 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 226 93 5 35 - - 359 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 707 283 17 104 - - 1,111 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 3 85 - - - 103 191 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 3 72 - - - 92 167 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 2 74 - - - 101 177 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 4 - - - - - - - 
รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ 8 231    296 535 

อนุปริญญาปีที่ 1 - - - - - - - 
อนุปริญญาปีที่ 2 - - - - - - - 
อนุปริญญาปีที่ 3 - - - - - - - 

รวมอนุปริญญา - - - - - - - 
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ตารางท่ี 2.12 จำนวนห้องเรียนในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2563 จำแนก 
                  ตามระดับชั้น/สังกัด (ต่อ) 

ระดับชั้น 
สังกัด 

รวม 
สพฐ. สช. อปท. พศ. ตชด. สอศ. 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปทีี่ 1 - 51 - - - 95 146 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปทีี่ 2 - 49 - - - 104 153 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปทีี่ 3 - - - - - - - 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปทีี่ 4 - - - - - - - 
รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง - 100 - - - 199 299 
ปริญญาตรีปีที่ 1 - - - - - 6 6 
ปริญญาตรีปีที่ 2 - - - - - 7 7 
ปริญญาตรีปีที่ 3 - - - - - - - 
ปริญญาตรีปีที่ 4 - - - - - - - 
ปริญญาตรีปีที่ 5 - - - - - - - 
ปริญญาตรีปีที่ 6 - - - - - - - 

รวมปริญญาตรี - - - - - 13 13 
รวมทั้งสิ้น 8,704 2,418 1,273 227 123 508 13,253 

 
ตารางท่ี 2.13  จำนวนครู/อาจารย์ในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2563 
                   จำแนกตามระดับ/ประเภทการจัดการศึกษา 

ที ่ สังกัด 
ระดับ/ประเภทการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวม 
กระทรวงศึกษาธิการ 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12,504 - - 12,504 
2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3,961 530 - 4,491 
3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา - 1,083 - 1,083 
กระทรวงอ่ืน 

4. 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

112 - 10,279 10,382 

5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 334 - - 334 
6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 23 - 82 105 
7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 700 - - 700 
8. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 147 - - 148 
9. กรมศิลปากร - - 66 66 
10 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - - 63 63 

รวมทั้งสิ้น 17,773 1,613 10,490 29,876 
 
 



20 
 
ตารางท่ี 2.14 สัดส่วนนักเรียนต่อครู ปีการศึกษา 2563  

จำนวนครู  
(คน) 

จำนวนนักเรียน 
(คน) 

สัดส่วน 

30,675 374,157 1/12 
 
ตารางท่ี 2.9 จำนวนครู/อาจารย์ในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2563 

ระดับการศึกษา สพฐ สช. อปท. พศ. ตชด. สอศ. รวม 
ปริญญาเอก 219 5 - - 1 3 228 
ปริญญาโท 3,067 178 83 75 4 62 3,469 
ปริญญาตรี 8,348 1,497 617 254 85 996 11,797 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 870 192 - 5 57 22 1,146 

รวมทั้งสิ้น 12,504 2,064 700 334 147 1,083 16,640 
หมายเหตุ : ครู/อาจารย์ นับเฉพาะจำนวนบุคคลที่มีชั่วโมงการสอนนักเรียน/นักศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
 
การจัดการศึกษานอกระบบ 
ตารางท่ี 2.15 จำนวนสถานศึกษาและศูนย์การเรียน สังกัด สำนักงาน กศน. ปีการศึกษา 2563  

สถานศึกษา 
ศูนย์การเรียน (แห่ง) 

กศน.ตำบล  ศรช. ศศช. รวม 

25 204 7 252 488 
 
ตารางท่ี 2.16 จำนวนครู สังกัด สำนักงาน กศน. ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามวุฒิการศึกษา/เพศ 

 ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี  ต่ำกว่าปริญญาตรี  
ข้าราชการครู - 13 133 - 
ครู กศน.ตำบล - - 201 - 
ครูอาสาสมัครฯ  
พ้ืนที่ปกติ 

- 8 60 - 

ครูอาสาสมัครฯ พื้นที่สูง (ครู ศศช.) - 3 192 9 
ครู ศรช. - - 8 - 
ครู กพด. - - 128 - 
ครู ปวช. - - - - 
ครูสอนเด็กเร่ร่อน - - 3 - 
ครูผู้สอนคนพิการ - - - - 

รวมทั้งสิ้น - 24 725 9 
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ตารางท่ี 2.17 สัดส่วนนักศึกษาต่อครู สังกัด สำนักงาน กศน. ภาคเรียนที่ 2/2562  
                  และภาคเรียนที่ 1/2563 

ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 
จำนวนครู  (คน) จำนวน

นักศึกษา 
สัดส่วน จำนวนครู (คน) จำนวน

นักศึกษา  
สัดส่วน 

ครู ครูประจำ
กลุ่ม 

รวม ครู ครูประจำ
กลุ่ม 

รวม 

701 112 813 19,875 24.45 703 100 803 19,283 24.01 
 
ข้อมูลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน 

ตารางท่ี 2.13 ข้อมูลจำนวนนักเรียนพิการจำแนกตามประเภทความพิการ 

 
 
ตารางท่ี 2.14 ข้อมูลจำนวนนักเรียนด้อยโอกาสจำแนกตามประเภทและสังกัด 

 

กศ.เขต8 สพป.ชม 1 สพป.ชม 2 สพป.ชม 3 สพป.ชม 4 สพป.ชม 5 สพป.ชม 6
1 ทางการมองเห็น 5          6          5          16        6          9          4          51         
2 ทางการได้ยิน 24        3          4          18        10        5          5          69         
3 ทางสติปัญญา 152       138       230       381       74        33        133       1,141    
4 ทางร่างกายและสุขภาพ 163       14        20        32        20        13        9          271       
5 ทางการเรียนรู้  - 1,558    2,228    2,079    1,334    594       622       8,415    
6 ทางการพูดและภาษา 1          3          5          27        8          3          4          51         
7 ทางพฤติกรรมและอารมณ์ 1          40        106       38        54        9          62        310       
8 ออทิสติก 84        100       28        31        62        8          7          320       
9 พิการซ ้าซ้อน 176       18        15        13        33        12        13        280       

606      1,880   2,641   2,635   1,601   686      859      10,908  

หน่วยงาน/สังกัด
ท่ี ประเภทความพิการ รวมท้ังหมด

รวม

สพป.ชม
 1

สพป.ชม
 2

สพป.ชม
 3

สพป.ชม
 4

สพป.ชม
 5

สพป.ชม
 6

สพม.34

1 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน  -  -  -  -  -  -  -  -

2 เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทางเพศ  -  -  -  -  -  -  -  -

3 เด็กถูกทอดทิ ง 3 24 6 2 6 1 4 46

4 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน  -  -  -  - 1  - 5 6

5 เด็กเร่ร่อน  -  - 3 5  -  - 0 8

6 ผลกระทบจากเอดส์  - 1  -  - 1  - 3 5

7 ชนกลุ่มน้อย 9 79 149 89 5 16 65 412

8 เด็กท่ีถูกท้าร้ายทารุณ  -    -   2 2  -   1 1 6

9 เด็กยากจน 8,491 18,770 35,859 10,984 11,429 10,814 14,493 110,840

10 เด็กท่ีมีปัญหาเก่ียวกับยาเสพติด  -  -  -  - 1  - 0 1

11 อ่ืนๆ  -  -  -  -  -  - 0 0

12 ก้าพร้า 18 21 43 5 27 3 93 210

13 ท้างานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 1  - 6  -  -  - 22 29

14 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท  - 102 70 8 19 37 40 276

8,522 18,997 36,138 11,095 11,489 10,872 14,726 111,839

ท่ี ประเภทความด้อยโอกาส รวม

รวมนักเรียนด้อยโอกาสท้ังหมด

หน่วยงาน/สังกัด
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ตารางท่ี 2.15 จำนวนนักเรยีนติด G จำแนกชายหญิงและสังกัด 

 
ตารางท่ี 2.16 จำนวนนักเรยีนออกกลางคัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   
                  จำแนกตามสาเหตุการออกกลางคันและสังกัด  

 
 
ตารางท่ี 2.17 จำนวนนักศึกษาที่ลาออกกลางคันจากการศึกษาในระบบ และเข้ารับการศึกษา 
     ในสถานศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน. ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2562  
     จำแนกตามระดับการศึกษา 

ปีการศึกษา 
จำนวนนักศึกษาออกกลางคันที่รับเข้าศึกษา (คน) 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

รวมทุกระดับชั้น 

2562 19 240 150 409 
2561 31 237 175 443 
2560 23 277 277 577 

 
  

สพป.ชม 1 สพป.ชม 2 สพป.ชม 3 สพป.ชม 4 สพป.ชม 5 สพป.ชม 6
1 มปัีญหาในการปรับตัว   -   - 1   -   -   - 1
2 สมรส   -   - 2   -   - 2 4
3 ต้องคดี/ถูกจับ   -   -   -   -   -   - 0
4 เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ   -   -   -   -   -   - 0
5 หาเลี ยงครอบครัว   -   -   -   -   - 2 2
6 อพยพตามผู้ปกครอง   -   - 13   -   -   - 13
7 ฐานะยากจน   -   - 1   -   -   - 1
8 มปัีญหาครอบครัว   -   - 1   -   -   - 1

  -   - 18   -   - 4 22รวมนักเรียนออกกลางคัน

หน่วยงาน/สังกัด
สาเหตุการออกกลางคันท่ี รวมท้ังหมด

สังกัด ชาย หญิง รวมทั้งหมด 
สพป.เชียงใหม่ เขต 1                     847                       760                    1,607  
สพป.เชียงใหม่ เขต 2                   1,088                       955                    2,043  
สพป.เชียงใหม่ เขต 3                   3,666                    3,457                    7,123  
สพป.เชียงใหม่ เขต 4                     965                       783                    1,748  
สพป.เชียงใหม่ เขต 5                       34                         33                        67  
สพป.เชียงใหม่ เขต 6                     312                       260                      572  

รวมทั้งหมด                  6,912                   6,248                 13,160  
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ข้อมูลด้านโอกาสทางการศึกษา 
2.18 ผลการรับนักเรียนเปรียบเทียบกับแผนการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563  
        สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับชั้น โรงเรียนที่
เปิดรับ 

แผนการรับนักเรียน ผลการรับนักเรียน 
ห้องเรียน นักเรียน 

(คน) 
ห้องเรียน ร้อยละ นักเรียน 

(คน) 
ร้อยละ 

อนุบาล 3 ขวบ 75 84 2,400 77 91.67 1,068 44.50 
อนุบาล 533 639 18,135 637 99.69 9,765 53.85 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 651 842 29,328 833 98.93 16,441 56.06 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 266 538 20,242 466 86.62 12,929 63.87 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 42 272 10,890 206 75.74 6,896 63.32 

 

2.19 จำนวนนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา 
        ปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  

สังกัด 
จำนวน
นักเรียน 
ที่จบ ป.6 

จำนวนนักเรียนที่เรียนต่อ (คน) 
รวม ร้อยละ สพฐ. เอกชน ปริยัติ

ธรรม 
อปท. กศน. อื่นๆ 

สพป. เชียงใหม่ 1 2,477 2,275 113 42 15 15 17 2,477 100.00 

สพป. เชียงใหม่ 2 2,454 2,347 20 48 5 25 100 2,545 103.71 

สพป. เชียงใหม่ 3 3,558 3,094 33 161 119 54 97 3,558 100.00 

สพป. เชียงใหม่ 4 1,708 1,488 20 51 21 12 116 1,708 100.00 

สพป. เชียงใหม่ 5 1,546 1,412 7 65 40 22 0 1,546 100.00 

สพป. เชียงใหม่ 6 1,446 1,268 22 64 1 9 82 1,446 100.00 

รวม 13,189 11,884 215 431 201 137 412 13,280 100.69 
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2.20 จำนวนนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 
        ปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562  เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า 

สังกัด 
จำนวน

นักเรียน ท่ี
จบ ม.3 

จำนวนนักเรียนที่เรียนต่อ  
ปีการศึกษา 2563 

จำนวนนักเรียนไม่เรียนต่อ  
ปีการศึกษา 2563 

จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ 

สพป. เชียงใหม่ 1 639 626 97.97 13 2.03 
สพป. เชียงใหม่ 2 1,003 956 95.31 47 4.69 
สพป. เชียงใหม่ 3 1,777 1,618 91.05 959 53.97 
สพป. เชียงใหม่ 4 583 579 99.31 4 0.69 
สพป. เชียงใหม่ 5 758 683 90.11 67 8.84% 
สพป. เชียงใหม่ 6 622 586 94.21 36 5.79 
สพม.34 6,791 6,737 99.20 54 0.80 

รวม 12,173 11,785 96.81 1,126 9.25 
 
2.21 จำนวนเด็กด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเภท 

เด็กด้อยโอกาส 
จำนวนทั้งหมด 

(คน) 
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 

จำนวน ร้อยละ 

1. เด็กท่ีถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก - - - 
2. เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณี - - - 
3. เด็กท่ีถูกทอดทิ้งหรือกำพร้าเด็ก 219 206 94.06 
4. เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 6 6 100.00 
5. เด็กเร่ร่อน 4 4 100.00 
6. เด็กท่ีได้รับผลจากโรคเอดส์ฯ 5 5 100.00 
7. เด็กในชนกลุ่มน้อย 454 454 100.00 
8. เด็กท่ีถูกทำร้ายทารุณ 2 2 100.00 
9. เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ) 73,076 65,863 90.13 
10. เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 2 2 100.00 

รวม 73,768 66,542 90.20 
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2.22 จำนวนนักเร ียนได้ร ับการดูแลช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเร ียน ภาคเรียนที ่ 1  
        การศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเภท 
เด็กด้อยโอกาส 

จำนวนทั้งหมด (คน) 
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 

จำนวน ร้อยละ 
1. กลุ่มปกติ 139,985 136,416 97.45 
2. กลุ่มเสี่ยง 18,776 18,757 99.90 
3. กลุ่มมีปัญหา 12,034 11,989 99.63 
4. กลุ่มพิเศษ 2,466 2,419 98.09 

รวม 173,261 169,581 97.88 
 

ด้านคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
2.24 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

 
 
2.25 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

 
 

ผู้เข้าสอบ
คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่างเมื่อเทยีบ
กับระดับประเทศ ผู้เข้าสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่างเมื่อเทยีบ
กับระดับประเทศ ผู้เข้าสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่างเมื่อเทยีบ
กับระดับประเทศ ผู้เข้าสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่างเมื่อเทยีบ
กับระดับประเทศ

ระดับประเทศ 495,206 29.99 495,250 44.54 495,217 43.55 495,223 38.78
ระดับกระทรวง ศธ. 441,247 30.16 0.17 441,288 44.60 0.06 441,257 43.67 0.12 441,260 38.89 0.11
ระดับภาคเหนือ 40,500 31.29 1.3 40,498 45.85 1.31 40,498 45.60 2.05 40,498 40.07 1.29
ระดับ ศธภ.15 21,268 30.53 0.54 21,267 45.31 0.77 21,268 45.00 1.45 21,267 39.47 0.69
ระดับจังหวัด 12,398 30.77 0.78 12,397 45.58 1.04 12,397 46.55 3.00 12,396 39.92 1.14
สังกัด สพฐ. 7,412 28.61 -1.38 7,411 43.46 -1.08 7,411 38.61 -4.94 7,410 37.73 -1.05
สังกัด สพป. 7,412 28.61 -1.38 7,411 43.46 -1.08 7,411 38.61 -4.94 7,410 37.73 -1.05
สังกัด สช. 3,835 36.21 6.22 3,835 51.05 6.51 3,835 64.35 20.80 3,835 45.12 6.34
สังกัด สศศ. 138 21.59 -8.4 138 33.99 -10.55 138 28.21 -15.34 138 30.86 -7.92
สังกัด อปท. 845 27.96 -2.03 845 44.28 -0.26 845 42.04 -1.51 845 38.63 -0.15
สังกัด ตชด. 168 23.42 -6.57 168 30.25 -14.29 168 28.10 -15.45 168 31.68 -7.10

ผลสอบ ONET ป.6
ภาษาไทยคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

ผู้เข้าสอบ
คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่างเมื่อ
เทยีบกับ

ระดับประเทศ
ผู้เข้าสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่างเมื่อ
เทยีบกับ

ระดับประเทศ
ผู้เข้าสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่างเมื่อ
เทยีบกับ

ระดับประเทศ
ผู้เข้าสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่างเมื่อ
เทยีบกับ

ระดับประเทศ

ระดับประเทศ 357,425 25.46 357,051 54.29 352,119 34.38 352,867 29.89

ระดับกระทรวง ศธ. 319,517 25.9 0.44 319,132 54.81 0.52 314,548 34.85 0.47 315,263 30.14 0.25

ระดับภาคเหนือ 36,586 26.99 1.53 36,568 56.55 2.26 36,384 35.75 1.37 36,425 31 1.11

ระดับ ศธภ.15 20,116 26.2 0.74 20,124 55.72 1.43 20,034 35.37 0.99 20,055 30.64 0.75

ระดับจังหวัด 11,253 27.1 1.64 11,253 56.63 2.34 11,224 36.97 2.59 11,233 31.22 1.33

ระดับสังกัด สพฐ. 7,136 25.2 -0.26 7,134 55.47 1.18 7,120 33.74 -0.64 7,127 30.16 0.27

ระดับสังกัด สพม. 4,212 27.59 2.13 4,209 58.08 3.79 4,196 36.86 2.48 4,204 31.27 1.38

ระดับสังกัด สพป. 2,924 21.76 -3.70 2,925 51.72 -2.57 2,924 29.28 -5.10 2,923 28.55 -1.34

ระดับสังกัด สช. 2,651 32.7 7.24 2,652 61.66 7.37 2,640 46.58 12.20 2,641 34.4 4.51

ระดับสังกัด สกอ. 255 53 27.54 256 73.69 19.40 256 65.13 30.75 256 43.44 13.55

ระดับสังกัด สศศ. 318 19.42 -6.04 318 49.14 -5.15 318 27.48 -6.90 318 27.07 -2.82

ระดับสังกัด อปท. 489 22.35 -3.11 489 53.39 -0.90 486 31.6 -2.78 487 29.07 -0.82

ระดับสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 39 19.69 -5.77 39 51.7 -2.59 39 33.01 -1.37 39 29.86 -0.03

ระดับสังกัดส้านักงานพระพุทธฯ 365 19.22 -6.24 365 42.27 -12.02 365 26.38 -8.00 365 27.15 -2.74

ผลสอบ ONET ม.3
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
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2.26 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

 
 
2.27 จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
        (O-NET) ปีการศึกษา 2563 แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป ระดับชั้น ป.6/ม.3/ม.6 

 
 
2.28 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร 
        วิชาชีพชั้นปีท่ี 3 (ปวช.3) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีท่ี 2 (ปวส.2) ปีการศึกษา 2562  
 ปวช.3 ปวส.2 
 จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 141,322 43.63 123,489 40.75 
ระดับเขตตรวจราชการที่ 15 7,210 45.29 6,241 42.01 
ระดับจังหวัดเชียงใหม่ 3,759 45.35 3,034 42.00 

 
2.29 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน 
        ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 
 คะแนนเฉลี่ย 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับประเทศ 42.99 38.14 33.78 
ระดับเขตตรวจราชการที่ 15 39.60 38.99 34.80 
ระดับจังหวัดเชียงใหม่ 40.43 39.37 35.42 

 

ผู้เข้าสอบ
คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่างเมื่อ
เทยีบกับ

ระดับประเทศ
ผู้เข้าสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่างเมื่อ
เทยีบกับ

ระดับประเทศ
ผู้เข้าสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่างเมื่อ
เทยีบกับ

ระดับประเทศ
ผู้เข้าสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่างเมื่อ
เทยีบกับ

ระดับประเทศ
ผู้เข้าสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่างเมื่อเทยีบ
กับระดับประเทศ

ระดับประเทศ 365,770 26.04 363,113 44.36 365,170 29.94 362,284 32.68 366,117 35.93
ระดับกระทรวงศึกษาธิการ 333,049 26.16 0.12 330,596 44.65 0.29 332,489 30.03 0.09 329,824 32.8 0.12 333,369 36.04 0.11
ระดับภาคเหนือ 33,590 27.44 1.40 33,505 46.19 1.83 33,575 30.45 0.51 33,486 34.37 1.69 33,584 36.88 0.95
ระดับ ศธภ.15 17,354 27.65 1.61 17,301 46.15 1.79 17,340 31.18 1.24 17,281 34.51 1.83 17,353 36.91 0.98
ระดับจังหวัด 10,156 28.78 2.74 10,138 47.12 2.76 10,154 33.16 3.22 10,128 35.33 2.65 10,154 37.44 1.51
ระดับสังกัด สพฐ. 5,811 25.47 -0.57 5,802 44.98 0.62 5,813 28.97 -0.97 5,797 33 0.32 5,811 36.39 0.46
ระดับสังกัด สพม. 5,628 25.72 -0.32 5,619 45.37 1.01 5,630 29.19 -0.75 5,614 33.23 0.55 5,628 36.57 0.64
ระดับสังกัด สพป. 183 17.84 -8.20 183 32.99 -11.37 183 22.02 -7.92 183 25.77 -6.91 183 30.93 -5.00
ระดับสังกัด สช. 3,260 35.01 8.97 3,254 52.5 8.14 3,258 41.27 11.33 3,249 40.04 7.36 3,258 39.88 3.95
ระดับสังกัด สกอ. 221 63.18 37.14 220 69.13 24.77 220 64.21 34.27 220 59.25 26.57 221 50.1 14.17
ระดับสังกัด สศศ. 249 19.11 -6.93 249 37.27 -7.09 249 22.11 -7.83 249 28.12 -4.56 249 33.11 -2.82
ระดับสังกัด อปท. 193 21.16 -4.88 192 38.84 -5.52 193 23.85 -6.09 192 28.73 -3.95 193 33.1 -2.83
ระดับสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 62 19.35 -6.69 61 37.08 -7.28 61 24.67 -5.27 61 27.09 -5.59 62 32.6 -3.33
ระดับสังกัดส้านักพุทธฯ 360 17.1 -8.94 360 32.6 -11.76 360 22.7 -7.24 360 25.78 -6.90 360 30.65 -5.28

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผลสอบ ONET ม.6

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

จ้านวนผู้เข้าสอบ
จ้านวน นร.ที่ได้

คะแนน 50% ขึ น
ไป

คิดเป็นร้อยละ จ้านวนผู้เข้าสอบ
จ้านวน นร.ที่ได้
คะแนน 50% 

ขึ นไป

คิดเป็นร้อยละ จ้านวนผู้เข้าสอบ
จ้านวน นร.ที่ได้
คะแนน 50% 

ขึ นไป

คิดเป็นร้อยละ

ภาษาไทย 12,397 8,337 67.25 11,253 7,548 67.08 10,138 4,622 45.59
ภาษาอังกฤษ 12,397 4,470 36.06 11,224 2,199 19.59 10,154 1,614 15.90
คณิตศาสตร์ 12,398 1,451 11.70 11,253 1,000 8.89 10,156 1,441 14.19
วิทยาศาสตร์ 12,396 2,773 22.37 11,233 600 5.34 10,128 1,551 15.31
สังคมศาสตร์  -  -  -  -  -  - 10,154 1,024 10.08

วิชา
ป.6 ม.3 ม.6



 

ส่วนที่ 2 
กรอบแนวคิด ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  

และบริบทที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ 

 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดทำภายใต้กรอบแนวคิดแผนระดับ 1 ระดับ 2 และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่
แถลงต่อรัฐสภา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ บริบทของพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ และการวิเคราะห์ SWOT ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 
 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 2) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ.2561 - 2580     
 3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 4) แผนการปฏิรูปประเทศ  

 5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564  
 6) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 2565)   
 7) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
 8) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
   9) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579  
   10) พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 
   11) แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ตามพระราชกำหนด 
ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
   12) นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565  
   13) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 14) แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรับปรุง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  
 15) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2564 
 16) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ 
(SWOT Analysis) 

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการปกครอง
ประเทศได้กำหนดหมวดสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  
และการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน  
 หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรม       
ในการศึกษาภาคบังคับ  
  หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา   
สิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้อง ดำเนินการ
ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการใน

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
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ระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุน
ให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่ง
อย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการ
ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย 
ภูมิใจในชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 
หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ และได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของ
ตน ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพ่ือ
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการ
หรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและ
กำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา     
ใหเ้กิดผลดังต่อไปนี้  
 (1) เริ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 
เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย  
 (2) ดำเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
   (3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์     
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถ และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล    
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู    
    (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด 
และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ 
และระดับพื้นท่ีดังกล่าว  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษาให้มี
คณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะและ
รา่งกฎหมายที่เก่ียวข้องในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการ  

2) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
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 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน และภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง   
  2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

 4) ยุทธศาสตรช์าติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   

3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้ งการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย 23 ประเด็น 62 แผนย่อย (ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 11 ประเด็น 18 แผนย่อย ดังนี้ 
  (1) ประเด็นความมั่นคง ใน 2 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
  (6) ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่  3.1 การพัฒนาเมือง    
น่าอยู่อัจฉริยะ 
  (10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ด ี
  (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.2 การ
พัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 3.4 การพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอาย ุ
  (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  (17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การ
คุ้มครองทางสังคมข้ันพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
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  (18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.5 การยกระดับกระบวน
ทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 
  (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 
การพัฒนา บริการประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
  (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนย่อย คือ 3 .1  
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การพัฒนา
กฎหมาย 
  (23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.4 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 

4) แผนการปฏิรูปประเทศ  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเป็น
เป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กำหนดให้ทำการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่ างยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข โดยจะต้องดำเนินการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องในช่วงหา้ปีข้างหน้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ที่กำหนด
ไว้ในแผนการปฏิรูปแต่ละด้าน รวม 13 ด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวม 8 ด้าน  
  (1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในเป้าหมายที่1 ให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯ ประเด็นปฏิรูป
ที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ใน 5 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ 
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ประเด็น
ปฏิรูปที่ 3 โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สู ง ประเด็นปฏิรูปที่ 4 
กำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นปฏิรูปที่ 5 
ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ ประเด็นปฏิรูปที่ 6 การจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 
  (3) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ในเป้าหมายที่ 1 ประเด็นปฏิรูปที่ 1 มีกลไกให้  
การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จำเป็น รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแล้ว 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  (6) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเป้าหมายที่ 1 
ระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
สำหรับประชาชน ประเด็นปฏิรูปที่ 1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหล่งกำเนิดให้มีประสิทธิภาพ  
  (8) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเป้าหมายที่ 2  
สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี 
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
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  (9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ในเป้าหมาย คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้และการส่งเสริม
กิจกรรมทางสังคม 
  (11) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ       
มิชอบในเป้าหมาย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index  
: CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง  
และประเด็นการปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม 
  (12) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ใน 7 เรื่อง รวม 22 ประเด็น  
   เรื่องที่ 1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ ประเด็น 
ที่ 1.1)  การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และมีการทบทวน จัดทำ แก้ไข และปรับปรุงกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่ 1.2) การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน  
เพ่ือการจัดการศึกษา ประเด็นที่ 1.3) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษา 
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน ประเด็นที่ 2.1) การพัฒนา
ระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาให้ สมกับวัย ประเด็นที่ 2.2) การสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   เรื่องที่  3  การปฏิ รูป เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  ประเด็นที่  3 .1 )  
การดำเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ประเด็นที่ 3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
ในพ้ืนที่ห่างไกล หรือในสถานศึกษา ที่ตอ้งมีการยกระดบัคุณภาพอย่างเร่งดว่น 
   เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
อาจารย์ ประเด็นที่ 4.1) การผลิตครู และการคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ      
ของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ประเด็นที่ 4.2) การพัฒนาวิชาชีพครู ประเด็นที่ 4.3) 
เส้นทางวิชาชีพครู เพ่ือให้ครูมีความก้าวหน้าได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ประเด็นที่ 4.4 )  
การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ประเด็นที่ 4.5) องค์กร
วิชาชีพครู และปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   เรื่องที่  5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง          
ในศตวรรษที่ 21 ประเด็นที่ 5.1) การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ประเด็นที่  5.2) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
และจริยธรรม ประเด็นที่ 5.3) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษา 
ต่อ ประเด็นที่ 5.4) การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา  
   เรื่องที่  6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประเด็นที่  6.1 ) 
สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาประเด็นที่  6.3 ) การปรับปรุงโครงสร้าง 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
   เรื่องที่  7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform) ประเด็นที่ 7.1) การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล
ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ประเด็นที่ 7.2 ) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
(Big Data for Education)ประเด็นที่  7 .3 ) การพัฒนาความเป็นพลเมือง ดิจิทัล  (digital citizenship)  
ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้สื่อ 
(media literacy) เพ่ือการรู้วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจน 
การมีพฤติกรรมที่สะท้อนการรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 
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5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560 - 2564  
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง  พ.ศ.2560-2564 สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่ง
เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทย ให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ   
(พ.ศ.2561-2580) และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่ เป็นปัจจัยสนับสนุน ซึ่งภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายรวม 9 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1) การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่  2) การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่ อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4) การเติบโตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่  5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน  ยุทธศาสตร์ที่ 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 9) การพัฒนา 
ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกจิ 

6) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 2565)   
 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) ได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพ่ือเป็นแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบ
ทิศทาง การดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ 
รวม 7 กรอบแนวคิด   16 นโยบาย 19 แผน ซึ่งภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง 
รวม 7 นโยบาย 6 แผน ได้แก่นโยบายที่ 1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดรับด้วย แผนที่  3) แผนการเสริมสร้าง 
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข นโยบายที่ 2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ สอดรับด้วย แผนที ่6) 
แผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง นโยบายที่ 3) ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ สอดรับด้วย แผนที่ 7) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ นโยบายที่ 5) สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ 8) 
เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน สอดรับด้วย แผนที่  10) แผนการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด นโยบายที่  9) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับด้วย  
แผนที่ 11) แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต และนโยบายที่ 10) เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ สอดรับด้วย แผนที่ 15) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 

7) นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้  
 นโยบายหลักที่  1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริ ย์  นโยบายหลักที่  2  
การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การทำนุ
บำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู 
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ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศ และการ
เป็นพลเมืองดี)นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน) 
นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร  
5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว) นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญ 
สู่ภูมิภาค (6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัด
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย (8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัย 
และพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย  
8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สร้างหลักประกันทางสังคม) นโยบายหลักที่ 10 การฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูป
การบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และกระบวนการยุติธรรม  
 นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วน 
ที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการ นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

8) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
 เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และ
ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน  
 ประเทศไทยได้ร่วมรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 
: SDGs) ใน ก ารป ระชุ ม สุ ด ยอดส ห ป ระช าช าติ ส มั ย ส ามั ญ  (UN General Assembly) ค รั้ งที่  70  
ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ซึ่งประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goals)  
169 เป้าประสงค์ (Targets) มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2573 (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2030) 
และประเทศไทยได้มีการดำเนินการกำหนดและจัดทำกรอบแนวทางตามกลไกติดตามเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน เพ่ือให้เกิดกลไก การติดตามผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (กพย.) โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (กพย.) 3 คณะ 
    เป้าหมายที่ 4 เป็นเป้าหมายด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
เพียงกระทรวงเดียวและมีหน่วยงานอ่ืนมีบทบาทเป็นหน่วยงานสนับสนุน กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาเพ่ือรับผิดชอบ  (1) กำหนด
นโยบายและอำนวยการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (2) กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
การพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 และเป้าหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบท
การศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศ (3) จัดทำ Roadmap การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 (4) ให้คำปรึกษาและกำหนดกรอบการติดตามประเมิน และการรายงานผล 
การดำเนินงานการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 และเป้าหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา และ (5) ทำหน้าที่กำกับ ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
ของส่วนราชการและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้เป็นไปตาม Roadmap 
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  ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนด้านการศึกษา เป้าหมายที่  4 สร้างหลักประกัน   
ให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน 
ประกอบด้วย เป้าประสงค์ 10 ข้อ (ข้อมูล : เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในส่วนของประเทศไทย SDG 4 National Indicators วันที่ 7-8 สิงหาคม 
2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร) และจำแนกเป็น 2 ส่วนคือ (1) ส่วนที่เป็นตัวชี้วัดระดับโลก            
ที่ทุกประเทศจะต้องรายงาน และ (2) ส่วนที่กำหนดตัวชี้วัดทดแทนและตัวชี้วัดเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูลในประเทศและการจัดทำฐานข้อมูลของประเทศที่มีอยู่แล้ว  รวมทั้งมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในแต่ละประเด็นด้วย  

9) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579  
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทาง 
การจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค  
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะ 
ในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษา
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเ พ่ือปวงชน 
(Education for All) หลักการจัดการศึ กษาเพ่ื อความ เท่ า เที ยม  และทั่ วถึ ง (Inclusive Education)  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For 
Education) อีกท้ังยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) 
ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 
ของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ 
มาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต 
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบญัญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
    3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 
   ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์       
ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
     เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา  
การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
   แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับคุณภาพ 



35 
 

และส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  3) ยกระดับ
คุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน  
และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงาน
ต่างด้าว) 4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบ ใหม่  
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่  
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
   ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้าง          
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เป้าหมาย 1) กำลงัคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิต
บัณฑิต   ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
   แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคน
ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม     
ที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย 1) ผู้ เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะ 
และคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่  21 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุก
ระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
4) แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล  7) ครู อาจารย์   
และบุคลากรทางการศกึษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
   แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ  
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มคุีณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ  
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   เป้าหมาย 1) ผู้เรยีนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 3) ระบบข้อมูล
รายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหาร  
จัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
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   แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ   
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษา 
ที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 2) ส่งเสริม 
และพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   เป้าหมาย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่  4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา
รองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 5) ระบบ
บริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริม
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
   แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 4) ปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 5) พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

10) พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 
   พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา คือ พ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับการประกาศให้เป็นพ้ืนที่สำหรับ 
การทดลองนวัตกรรมการศึกษา โดยให้อำนาจแก่สถานศึกษาในการบริหารงานได้อย่างอิสระและจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพตามเป้าหมายการศึกษาที่กำหนดไว้  โดยมีหน่วยงานส่วนกลางให้การสนับสนุนทั้งในด้านทรัพยากร
และกลไกการหนุนเสริมแก่โรงเรียนในพ้ืนที่อย่างเหมาะสมผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนและมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาของพ้ืนที่  โดยมีหลักการสำคัญดังนี้ 
   1) กระจายอำนาจให้โรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ มีอิสระในการบริหารจัดการ
หลักสูตร บุคลากร และการจัดการเรียนการสอนได้เอง  ให้โรงเรียนและพ้ืนที่สร้างหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ท้องถิ่นได้โดยยังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางที่สำคัญ 
   2) เป็นพ้ืนที่สำหรับทดลองนวัตกรรมการศึกษาแบบใหม่ตามแนวทางการจัดทำพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาดังนี ้
     1. ใช้หลักสูตรสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 ตามบริบทพื้นที่ 
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     2. จัดหาสื่อการสอนรูปแบบใหม่ 
     3. สร้างภาคีร่วมพัฒนาบุคลากรในพ้ืนที่ 
     4. การสอบและการประเมินผลต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนา 
     5. การบริหารจัดการช่วยลดภาระโรงเรียน 
   เป้าหมายของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา มีดังนี้ 

  1. เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของนักเรียนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่  
เจตคติ ทักษะสำคัญ และความรู ้รวมทัง้ขยายผลสู่นักเรียนทั่วประเทศในอนาคต 
   2. ลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษา โดยยกระดับผลการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มผล
การเรียนอ่อนและยากจน 
     3. พัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด  ขยายผลนวัตกรรมการศึกษา  
ทั้งเชิงนโยบายการจัดการเรียนรู้   และการบริหารในสถานศึกษาไปสู่นโยบายการศึกษาในระดับชาติ  
และพ้ืนที่อ่ืน อาทิ ด้านหลักสูตร ตำรา สื่อการเรียนรู้ การทดสอบ การประเมินสถานศึกษา บุคลากร การเงิน 
รวมทั้งความสอดคล้องของการบริหารงานด้านต่างๆ 
   4 ร่วมมือกับภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน  และประชาสังคมในการ 
จัดการศกึษาการพัฒนา และการขยายผลนวัตกรรมการศึกษา 
   พื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่อง 
   กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานำร่อง จำนวน 6 พ้ืนที่ 
ใน 6 ภูมิภาค ดังนี้ 
   1. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
   2. พืน้ที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง (ภาคตะวันออก) 
   3. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล (ภาคใต)้ 
   4. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (ภาคเหนือ) 
   5. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (ภาคกลาง) 
   6. พื้นที่นวัตกรรมการศกึษาจังหวัด 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) 

11) แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ตามพระราชกำหนดให้อำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 
เมษายน 2563 โดยการดำเนินการตามพระราชกำหนดฯ จะให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในวงเงินไม่เกิน 
1 ล้านล้านบาท เพื่อดำเนินการใน 3 แผนงานหลัก (กลุ่ม) 
   1. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือแก้ปัญหาการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินรวม 45,000 ล้านบาท 
   2. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับ 
ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินรวม 555,000 ล้านบาท 
   3. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ   
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงนิรวม 400,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 
    แผนงานที่ 3.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจการการพัฒนาที่สามารถ พลิกฟ้ืน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพ่ิมศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญ
ของประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
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    แผนงานที่ 3.2 แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชน         
ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว หรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัย      
การผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้าง     
การเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและผลิตภัณฑ์
ท้องถิน่และชุมชน 
    แผนงานที่ 3.3 แผนงานหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน
และเอกชน รวมถึงการลงทุนต่าง ๆ ของภาคเอกชน เพ่ือให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับ
ปกติโดยเร็ว 
    แผนงานที่ 3.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
เพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพ่ือการพัฒนา
ประเทศในระยะต่อไป 
    ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดอยู่ในแผนงานหลักที่ 3. แผนงานหรือ
โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 แผนงานที่ 3.2 แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ  

12) นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565  
  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา  
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้องอาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ .ศ .2546 รั ฐมนตรี ว่ าก ารก ระท รวงศึ กษ าธิ ก าร  จึ งป ระกาศน โยบ ายการจั ด การศึ กษ าขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 
  หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
  1. สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อม่ัน ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและ
ผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถท่ีจะเป็นหลัก หรือเป็นที่พ่ึงได้ 
   T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส 
   R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ 
   U (Unity) หมายถึง ความเป็นอนัหนึ่งอันเดียว 
   S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา 
   T (Technology) หมายถึง เทคโนโลยี 
  2. ให้ทุกหน่วยงานนำรูปแบบการทำงาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การทำงานร่วมกัน 
เป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และนำ “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบในการทำงานที่จะทำให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการทำงาน  
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นส่ วน เสริม ใน เรื่องความโปร่งใส ทั้ งใน เชิ งกระบวน การทำงาน  
และกระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
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  3. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง 
องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่านกลไก
การรับฟงัความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  ดังนั้น จึงกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2565 ดังนี้ 
  นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
  1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทย 
  2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 
  3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) 
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
  4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัด
เป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือกำหนดให้มีระบบบริหาร
และการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษา
ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบ  
การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ 
วัดความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
  6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากร 
ทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
  7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และกรอบ
คุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิต
และการพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษา 
และการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทำมาตรฐานอาชีพ  
ในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 
  8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ  
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม  
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โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ 
  9. การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ ดี  
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
  10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดจิิทัล 
  11. การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
  12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
  นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) 
  1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง 
ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง 
จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
  2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถ 
ของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
  3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
  4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน 
การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของ 
แต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
  5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ท่ีเหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็ม
ตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียม ความพร้อมในการเข้าสู่
สังคมผู้สูงวัย 
  7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี
เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
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  การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
  1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ข้างต้น เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัด
การศึกษา โดยดำเนินการจัดทำแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
  2. ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้คำแนะนำ แก้ไข
ในระดับ พ้ืนที่  โดยบู รณ าการการทำงานร่วมกันทุ กภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้องทั้ งภายในและภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ 
  3. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ทำหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลใน
ระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 
  4. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ดำเนินการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการฯ  
ตามข้อ 2 
  5. สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว หากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
– 2565 ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

13) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) 
  สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ประกอบด้วย 
เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และผลผลิต /ผลลัพธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  เป้าหมายหลัก  
  1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
  ๒. ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
  ๓. สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภูมิภาค มีทรัพยากรพ้ืนฐานที่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน  
  ๔. ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  ๕. ระบบและวิธีการคัดเลือกเพ่ือการศึกษาต่อ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข  
  ๖. ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการเพ่ิมเติมความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ  ที่
ตรงกับสภาพตลาดแรงงานในพื้นที่ชุมชน สังคม จังหวัด และภาค  
  ๗. กำลังคนได้รบัการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
  ๘. ผู้เรียนปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพและโภชนาการ ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง  
  ๙. มีองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่
จังหวัดและภาค  
  ๑๐. ระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน  
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  วิสัยทัศน์ 
  “กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ - ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกต้อง 
ต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง”  
   “วางระบบ” หมายถึง วางระบบการจัดการเรียนรู้ และระบบการบริหารจัดการ
การศึกษา ที่บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว  
เพ่ือดำเนินการปฏิรูป การศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
   “ผู้เรียน” หมายถึง เด็กปฐมวัย เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกช่วงวัย 
ที่ได้รับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการ  
   “มีความรู้ – ทักษะ” หมายถึง ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ และการ
บริหาร จัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ จะเกิดกับผู้เรียน ได้แก่ ๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
และ ๒) ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม / ทักษะด้านสื่อ เทคโนโลยี ดิจิทัล  
/ ทักษะชีวิตและอาชีพ  
   “มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง” หมายถึง ๑) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
๒) ยึดมั่นในศาสนา ๓) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ ๔) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชน  
ของตน 
   “มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม” หมายถึง ๑) รู้ จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ 
/ชั่ว – ดี ๒) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม ๓) ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ๔) มีระเบียบวินัย และ ๕) มีสุขภาพที่
แข็งแรง  
   “มีงานทำ มีอาชีพ” หมายถึง ๑) การฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก 
เยาวชน รักการทำงาน สู้งาน อดทนทำงานจนสำเร็จ ๒) การเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้อง
มี จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็น ๓) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรให้มีอาชีพ และมีงานทำ  
   “เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง” หมายถึง การเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ มีจิตอาสา 
การอยู่ร่วมกันและยอมรับความแตกต่างในสังคมไทยบนหลักการประชาธิปไตย ตามมาตรฐานการศึกษา  
ของชาติ  
  พันธกิจ  
  ๑. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา  
  ๒. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
  ๓. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  ๔. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล  
   ยุทธศาสตร์  
  ๑. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
  ๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ๓. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
  ๔. เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  ๕. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
  ๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์   
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  ผลผลิต  
/ผลลัพธ์ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะการเรียนรู้ที่คอบคลุมทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ  วิชา
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ชีวิตและสุขภาวะที่ดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นได้ 
มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีจิตอาสา มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การดำเนินชีวิต ผู้สำเร็จ
การศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติ รวมทั้งมีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสามัคคีปรองดอง  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลผลิต /ผลลัพธ์ ผู้ประกอบวิชาชีพครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตาม มาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
มีองค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญา มีความเป็นมืออาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีแผนการพัฒนาและการใช้อัตรากำลังครูให้มี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะครูระดับปฐมวัย ครูระดับ อาชีวศึกษา ครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ ผลผลิต /ผลลัพธ์ มีการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีปริมาณ
เพียงพอ โดยมีคณุภาพ มีสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้มีความสามารถพิเศษด้าน  
พหุปัญญา สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพ ประชาชนในพื้นที่ชุมชนได้รับการศึกษาเพ่ือฝึกอาชีพตาม ความ
ถนัดและความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ และ
การสร้างมลูค่าเพ่ิมทางสังคม  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต ผลผลิต /ผลลัพธ์ ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภท
การศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการ
ให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 
รวมทั้ง มีระบบเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึนได้  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึง ทรัพยากรพื้นฐานระบบ
ดิจิทัลแพลตฟอร์มรองรับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมองค์ความรู้และทักษะ ต่อยอดการประกอบอาชีพ 
/การปฏิบัติงาน รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอน แบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบ
ฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์กับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องได้  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ผลผลิต /ผลลัพธ์ ระบบบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการมีความคล่องตัวในการบริหารงาน
การศึกษา มากยิ่งขึ้น มีเอกภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุง
ให้มี ประสิทธิภาพ โดยการกระจายอำนาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาค สถานศึกษาทุกระดับมีมาตรฐานขั้นต่ำตาม
มาตรฐาน การศึกษาของชาติ มีธรรมาภิบาลในการบริหาร และมีกลไกการส่งเสริมพลังทางสังคมให้ทุกภาคส่วน
เข้ามา ดำเนินการร่วมและ/หรือสนับสนุนทรัพยากรในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งมีกลไกการนำความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนในพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือนำไปใช้สำหรับการ
ประกอบ อาชีพได้ 
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14) แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรับปรุงประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564)  
  วิสัยทัศน์ 
  บูรณาการจัดการศึกษาที่หลากหลายบนพ้ืนฐานความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่อย่างมีคุณภาพ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศตวรรษท่ี 21 
  พันธกิจ 
  1. บูรณาการการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ 
  3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  4. สร้างโอกาสทางการศึกษาหลากหลาย แก่ประชาชนทุกกลุ่ม อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และทั่วถึง 
  5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสถานศึกษาที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. พัฒนาและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  2. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถของผู้เรียนในการ
แข่งขนัระดับประเทศ 
  3. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้เรียน ให้มี
คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
  4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  5. เสริมสร้างปัจจัยทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ และนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานทางการศึกษา 
  เป้าประสงค์ 
  1. หน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
  2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับประเทศ 
  3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารจัดการศึกษาและสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  4. ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทกัษะการเรียนรู้ และคุณลักษณะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21  
  5. ประชากรทุกกลุ่มอายุได้รับโอกาสการศึกษาที่หลากหลาย เหมาะสม และเสมอภาค อย่าง
มีคุณภาพ 
  6. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความภูมิใจในอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  7. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์  
  1. ส่งเสริมและประสานงานด้านการศึกษากับองค์กร หน่วยงาน สถานศึกษาในพ้ืนที่ให้เข้ามา
มีส่วน ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการเพ่ือความมั่นคง  
  2. ส่งเสริมงานด้านการวิจัยและพัฒนา ที่เป็นมาตรฐาน ให้มีความยืดหยุ่นตามบริบทของ
ท้องถิ่น และเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย  
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  3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  
ครูและ บุคลากรทางการศึกษา  
  4. ส่งเสริมสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และจัดการเรียนการ
สอนตาม พหุปัญญาของผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
  5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชน
สามารถ เข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย  
  6. รณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ และเสริมสร้างวิถีการเรียนรู้ตามอัตลักษณ์  
ทางวัฒนธรรมและบริบทของท้องถิ่น และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
  7. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

15) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2564 
 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

“นครแห่งชีวิต และความม่ังคั่ง” 
(City of Life and Prosprity) 

(เมืองทีใ่ห้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยุ่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่ 
และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) 

 พันธกิจ  
  1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองเกษตรปลอดภัย 
  4. ส่งเสริมและพัฒนาใหเ้ป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค 
  5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ 
  6. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 ตำแหน่งการพัฒนา 
  1. เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเทีย่วและบริการสากล : MICE CITY , Wellness City , Smart City 
  2. เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง : Northern Landport 
  3. เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย : Northern Food Valley 
  4. เมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค : Education Hub 
  5. เมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ : Medical and Health Hub 
  6. เมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม : Diversity of Nature and Culture 
 ประเด็นการพัฒนา 
  ประเด็นการพัฒนาที่  1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ 
วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วง
โซ่คุณค่า และพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การผลักดันเชียงใหม่สุ่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมือง
แห่งสตาร์ทอัพ และเมืองแห่งนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้า 
การลงทุน ของภาคเหนือ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ล้านนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
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  ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การจัดการปัยหาฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การจัดการสาธารณภัย การสนร้างความมั่นคง และยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

16) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่   
      (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

(S1) เป็ น ศู น ย์ ก ล างก ารศึ ก ษ าขอ งภ าค เห นื อ  
มี ส ถ าน ศึ กษ าทั้ ง ระดั บ ก ารศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน 
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่
ยอมรับ 
(S2) มีสถานศึกษาของรัฐและเอกชน จำนวนมาก
สามารถรองรับผู้เรียนในจังหวัดและผู้เรียนจากนอก
จังหวัด 
(S3) มีสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการผลิ ต
แรงงานที่มีคุณภาพด้านวิชาชีพและภาษาต่างประเทศ
ทั้งในและนอกระบบ 
(S4) ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาจากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.6 ,ม.3 และ ม.6 ทุกวิชา
สูงกว่าระดับประเทศ 
(S5) ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีผลการทดสอบระดับชาติ 
ด้านความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
(V-NET) ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 
2562 สูงกว่าระดับประเทศ 
(S6) ผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย มีผลการทดสอบระดับชาติ ด้านการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน (N-NET) ปีการศึกษา 2562 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายสูงกว่า
ระดับประเทศ 
(S7) มีสถานศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ทางการมองเห็น และความบกพร่อง
ทางร่างกายและสุขภาพ สร้างโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาของเด็กของกลุ่มดังกล่าวในจังหวัดและ
จังหวัดใกล้เคียง 
(S8) สถานศึกษาศึกษาในจังหวัดเข้าร่วมโครงการ
พระราชดำริฯ หลากหลายโครงการ ทำให้ผู้เรียนใน
พ้ืนที่ห่างไกลได้รับโอกาสในการพัฒนาการศึกษามาก

(W1) การวางเป้าหมายและการกำหนดทิศทางการจัด
การศึกษาร่วมกันของหน่วยงานทางการศึกษาไม่
ชัดเจน ไม่สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ 
(W2) การผลิตกำลังคนไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในพ้ืนที่ ผู้จบการศึกษายังขาดทักษะ
ที่มีความจำเป็นในการประกอบอาชีพ 
(W3) ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาส่วนใหญ่
มุ่งศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทำให้ขาดแคลนแรงงาน
ระดับฝีมือ/กึ่งฝีมือ  
(W4) ทัศนคติค่านิยมของผู้ปกครองยังคงมีความ
ต้องการให้บุตรหลายเรียนในสายสามัญและศึกษาต่อ
ในระดับปริญญา ทำให้ผู้เรียนในสายอาชีวศึกษามี
น้ อย โดยปีการศึกษา 2563 มีสัดส่ วนผู้ เรียน
อาชีวศึกษาต่อผู้เรียนสามัญศึกษา 16:84 
(W5 ) ขาดแคลนครูผู้ ส อน  อาจารย์  ที่ มี ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกิดขึ้นใหม่ 
(W6) ขาดแคลนบุคลากรด้านการศึกษาสำหรับดูแล
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ   
(W7) ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาระหว่างผู้เรียนใน
สถานศึกษาที่อยู่ในเขตเมืองกับผู้เรียนในสถานศึกษาที่
อยู่ในพืน้ที่ห่างไกล  
(W8) มีอัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายสูงสุดเมื่อเทียบ
กับจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 15 
(W9) การวัดและประเมินผลการศึกษาไม่สามารถ
สะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้อย่างแท้จริง 
(W10) สถานศึกษาของรัฐมีอำนาจในการตัดสินใจ
และกำหนดนโยบายเพ่ือบริหารจัดการศึกษาตาม
บริบทน้อย 
(W11) การนำองค์ความรู้จากผลงานการวิจัย ไม่ถูก
นำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาอย่างจริงจัง 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

ขึ้น 
(S9) มีศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เอ้ือต่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
(S10) เป็นจังหวัดในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ตาม 
พ.ร.บ. พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็น
การนำร่องในการกระจายอำนาจและให้อิสระแก่
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพและลด
ความเหลื่อมล้ำ 
(S11) มีระบบการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึ กษา ที่ มี ค วามโปร่ งใส
ตรวจสอบได้ ผ่านกลไก กศจ.  
(S12) ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาทุกระดับมีภาวะ
ผู้นำมีวิสั ยทัศน์  พร้อมรับการเปลี่ ยนแปลงตาม
นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด 
(S13) มีระบบเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา ได้แก่ 
ระบบ E-OFFICE   
(S14) มีคณ ะกรรมการศึกษาธิการจั งหวัดและ
คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วยทรงคุณวุฒิ  
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการส่ง เสริมการจัด
การศึกษาทุกประเภทและทุกระดับในจังหวัด 
(S15) สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมีความพร้อมด้าน
บุคลากร อาคารสถานที่และเทคโนโลยี เพ่ือวิจัยและ
การพัฒนา 
(S16) มีปราชญ์ชาวบ้านและครูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
การสนับสนุนส่งเสริมงานด้านศิลปะ หัตถกรรม 
วัฒนธรรมในสถานศึกษา 
(S17) มี เครือข่ายความร่วมมือด้ านการศึกษาที่
เข้มแข็งและให้การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาใน
จังหวัด 

(W12) ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการ
ตัดสินใจและวางแผนพัฒนาการศึกษายังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ และไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุก
ระดับในจังหวัด 
(W13) การจัดการศึกษาในจังหวัดยังแยกส่วนขาด
ความเชื่อมโยงและขาดการบูรณาการการใช้ทรัพยากร
การจัดการศึกษาร่วมกัน 
(W14) งบประมาณในการขับเคลื่อนการบูรณาการ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมีไม่เพียงพอ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

(O1) ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่ วงชีวิต  การ
ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่า
เที ยมและทั่ วถึง ปลูกฝั งระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(O2) การบริหารจัดการภาครัฐเปิดโอกาสให้ภาคส่วน
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้นโดย
ใช้กลไกประชารัฐ 
(O3) นโยบายการขับ เคลื่ อน  10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย และนโยบายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่ อย (SME) ซึ่ ง เป็ น กล ไก ในการขั บ เคลื่ อนภ าค
เศรษฐกิจของประเทศส่งผลต่อสถาบันอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาการการเรียนการสอน 
การผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ในการฝึกประสบการณ์เพ่ือการประกอบอาชีพ 
(O4) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผล
ให้ผู้ เรียนสามารถศึกษา เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
หลากหลายกว้างขวางและทั่วถึง ตามความสนใจ 
(O5) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือลดค่าใช่จ่ายของผู้ปกครองส่งผลให้อัตรา
การออกกลางคันของนักเรียนลดลงและอัตราการ
เรียนต่อสูงขึ้น 
(O6) นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและมุ่งเน้นการให้บริการ
แก่ประชาชนทั่วถึง  
(O7) นโยบาย Thailand 4.0 ที่เน้นการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิจัย และนวัตกรรมให้มี
ความก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งผล
ให้ภาคการศึกษาต่อเร่งผลิตบุคลากรเพ่ือรองรับการ
พัฒนาเพิ่มมากข้ึน 
(O8) แผนพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติฯ ที่ วางทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศอย่างชัดเจน 
เป็นแนวทางให้หน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษา
ได้อย่างมีเป้าหมาย และสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ 
 

(T1) อัตราการเกิดของประชากรลดลงมีผลกระทบต่อ
จำนวนนักเรียนที่จะเข้าสู่ ระบบการศึกษา ทำให้
สถานศึกษาบางแห่งมีนักเรียนลดลง เกิดสถานศึกษา
ขนาดเล็กจำนวนมาก 
(T2) มีการเคลื่อนย้ายแรงงานส่งผลให้อัตราการออก
กลางคันของนักเรียน 
(T3) การย้ายถิ่นของคนไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามา
ในจังหวัดเชียงใหม่ทำให้เกิดผลกระทบสังคมและ
วัฒนธรรม 
(T4) การเป็นพ้ืนที่ในการลักลอบ สำเลียงยาเสพติด
จากประเทศเพ่ือนบ้านทำให้เกิดความเสี่ยงในการ
แพร่กระจายของยาเสพตดิในพ้ืนที ่
(T5) นโยบายด้านการศึกษาขาดความต่อเนื่อง ซึ่งเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงและการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
(T6) ปัญหาความยากจน และรายได้ต่ำของผู้ปกครอง
ส่งผลถึงความสามารถในการดูแลเอาใจใส่และส่งเสริม
บุตรหลานให้ไดร้ับการศึกษาท่ีสูงขึน้ 
(T7) กฎหมายเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค 
ยังไม่ถูกบังคับใช้อย่างจริงจัง 
(T8) สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัส 
COVID-19 มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
ในห้องเรียน 
(T9) ปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ ซึ่ งเกิดขึ้นทุกปีมี
ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เรียน 
(T10) สภาพทางภูมิศาสตร์ ร้อยละ 80 ของพ้ืนที่
จังหวัดเป็นพ้ืนที่ภูเขาสูงและทุรกันดาร ทำให้เกิด
ความอยากลำบากในการบริหารจัดการศึกษา 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

(O9) นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่
สามารถพัฒนาเป็น Education Hub 
(O10) กระแสความนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติ
ที่มีต่อการท่องเที่ยวและการอยู่อาศัยในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นโอกาสให้สถานศึกษาผลิตและพัฒนา
กำลังคนเพ่ือรองรับการขยายตัวของแรงงานด้านการ
ท่องเทีย่วและการบริการ 
(O1 1 ) การขย ายตั วของธุ รกิ จ ก ารท่ อ ง เที่ ย ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาการโรงแรมและภัตตาคาร 
การขนส่งคมนาคม การบริการด้านสุขภาพ เป็น
โอกาสให้สถานศึกษาผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือ
รองรับความต้องการแรงงานในจังหวัด 
(O12) รฐับาลกำหนดยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมายใน
การพัฒนาประเทศด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้สถานศึกษาต้องให้
ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
(O13) นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมจังหวัด
เชียงใหม่ให้เป็นเมืองเกษตรปลอดภัย/เกษตร สีเขียว 
และศูนย์บริการด้านสุขภาพ เป็นโอกาสให้สถานศึกษา
ผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับความต้องการแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



ส่วนที่ 3  
สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 - 2565)  

ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิสัยทัศน์ 
“เชียงใหม่ : นครแห่งการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิต 

Chiang Mai : Learning City  for Quality of Life ” 

  นิยามศัพท ์
  “นครแห่งการเรียนรู”้ หมายถึง  เมืองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
  “คุณภาพชีวิต” หมายถึง  ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาชีพ 

มีความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข 
  “ประชาชนทุกช่วงวัย” หมายถึง ประชาชนตั้งแต่แรกเกิด จนถึงตลอดช่วงชีวิต ประชาชน

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และประชาชนท่ัวไป 
  “เมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)” หมายถึง เมืองที่ทุกภาคส่วนร่วมกันกำหนดแนวทางการ

พัฒนาที่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาที่รองรับการเป็น
อัจฉริยะด้านสิ่งแวดล้อม (Smart Environment) อัจฉริยะด้านการอยู่อาศัย (Smart Living) อัจฉริยะด้านพลังงาน (Smart 
Energy) อัจฉริยะด้านการเดินทาง (Smart Mobility) อัจฉริยะด้านเศรษฐกิจ (Smart Economy) อัจฉริยะด้านคน (Smart 
People) และอัจฉริยะด้านการบริหารงานภาครัฐ (Smart Governance) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

พันธกิจ 
  (1) สร้างโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของชาติอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  (2) จัดการเรียนรู้ทุกระดับโดยน้อมนำและประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบาย
ของรัชกาลที่ 10 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
  (3) ยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีเจตคติ ทักษะ และสมรรถนะตรงตามความ
ต้องการแรงงานในพ้ืนที่ เพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
  (4) พัฒนาและส่งเสริมการดำเนินการพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
  (5) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือรองรับการเป็นนครแห่งการเรียนรู้ 
  (6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล บูรณาการการทำงานจากทุก
ภาคส่วนและพร้อมรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

 เป้าประสงค์ 
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับสิทธิ์และโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตอย่างเสมอภาค ทั่วถึง  
อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพของบุคคล 
  (2) ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามช่วงวัย 
  (3) ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นรองรับการเป็นเมืองอัจฉริ ยะ 
(SMART CITY) 
  (4) หน่วยงานทางการศึกษามีนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
ทุกภาคส่วน 
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  (5) หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
และร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่ศูนย์กลางการศึกษาของภาคเหนือ (Chiang Mai 
Education Hub) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง และคงความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อการมีงานทำและส่งเสริมการสร้างนวัตกร 
เพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับการเป็นเมือง
อัจฉริยะ (SMART CITY) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศกึษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคง และคงความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ 

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
  กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (1) จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ังคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  (2) จัดการศึกษาโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  (3) จัดการศึกษาด้านความเป็นพลเมือง สร้างความภูมิใจในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ของจังหวัดเชียงใหม่  โดยนำหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของเชียงใหม่และพื้นที่ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน   
  (4) จัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
  ตัวช้ีวัด 
  (1) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่สะท้อนความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ิมข้ึน   
  (2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่รับรู้สิทธิและหน้าที่ในการแสดงความคิดเห็นในสถาบัน
หลักของชาติ 
  (3) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
มาเป็นแนวปฏิบัติในวิถีชีวิต  
  (4) ร้อยละของสถานศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ มีการนำหลักสูตรที ่ส่งเสริมความเป็น  
อัตลักษณ์ของเชียงใหม่และพ้ืนที่ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 (5) ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม  
ทุกรูปแบบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อการมีงานทำและส่งเสริมการสร้างนวัตกร
เพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ผู้เรียนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นเพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) เมืองน่าอยู่  

และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
  กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (1) จัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นรองรับการเป็น
เมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
  (2) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาท่ีจำเป็นในการประกอบอาชีพ 
  (3) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจของผู้ปกครองเพื่อให้มีทัศนคติและความเข้าใจต่อการเรียน
สายอาชีพ  
  (4) ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา/การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และทุกภาคส่วน ในการการฝึกประสบการณ์อาชีพที ่สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัด และพัฒนา
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
  (5) ส่งเสริมการวิจัย และการสร้างนวัตกรเพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
  (6) ส่งเสริมการสร้างพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)  

 ตัวช้ีวัด 
  (1) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากำลังคนให้มีความรู้และทักษะ
เพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ  (SMART CITY)   
  (2) ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับสูงขึ้น 
  (3) สัดส่วนของผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสายสามัญ  
  (4) ร้อยละผู้เรียน ที่ผ่านการเทียบโอนประสบการณ์และความรู้ ได้วุฒิการศึกษาเทียบโอน  
  (5) อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลา 1 ปี  
  (6) จำนวนงานวิจัย เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ความเชี่ยวชาญ และความสนใจ
ทีร่องรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City)   

 (7) นวัตกรที่สอดคล้องกับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพ่ิมข้ึนภายใน 3 ปี   
 (8) หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างพลเมือง

อัจฉริยะ (Smart People) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีเจตคติ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ 
  (2) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (3) มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีคุณภาพได้มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้
บริการได้โดยสะดวก 
  กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (1) พัฒนาประชาชนทุกช่วงวัยให้มีเจตคติ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
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  (2) พัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  
  (3) พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลด้านการศึกษาให้มีความคล่องตัว  มีความโปร่งใสเป็น
ธรรม สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (4) พัฒนาประชาชนทุกช่วงวัยให้มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  (5) ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  (6) ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานหลากหลาย 
สะดวกต่อการเข้าถึง 
  (7) ส่งเสริมการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายสังคมรูปแบบต่างๆ 
  ตัวช้ีวัด 
  (1) ร้อยละผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามช่วงวัย 
  (2) ร้อยละของประชาชนทุกช่วงวัย  ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพ 
  (3) ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
  (4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  (5) ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดบริการทางการศึกษาและมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน  
  (6) ร้อยละของผู้ผ่านการเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่าย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามบริบทของพ้ืนที่ 
  (2) เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 
  กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (1) สร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการศึกษา ที่ตอบสนองกับประชาชนทุกช่วงวัยใน
จังหวัดเชียงใหม่ตามบริบทของพ้ืนที่  
  (2) ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ตามบริบทของพ้ืนที่ 
  (3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
  (4) จัดตั้งกองทุนการศึกษาและจัดหาแหล่งทุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัด 
  (5) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาทุกช่วงวัยผ่านเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัล 
  ตัวช้ีวัด 
  (1) สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5) ปี ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี เพ่ิมขึ้น 
  (2) ร้อยละของประชากรอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษา 
  (3) ร้อยละของประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า  
  (4) ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
  (5) อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 
  (6) ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
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  (7) ร้อยละของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
  (8) มีระบบฐานข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
  (9) ร้อยละผู้เรียนได้รับการสนับสนุนจากกองทุนในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 

  (10) ร้อยละของผู้เรียนในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย โรงเรียนบนพื้นที่สูงและ
ชายแดน สามารถใช้ระบบการสอนทางไกล เทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัล ได้สะดวกรวดเร็ว 
  (11) ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่ได้รับบริการทางการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับการเป็นเมือง
อัจฉริยะ (SMART CITY) 

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (1) สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการวัดและประเมินผลที่มี
คุณภาพ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
  (2) สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน เพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
  กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (1) ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน สอดคล้องเป้าหมายเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)                   
  (2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน สอดคล้องเป้าหมายเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
  (3) ส่งเสริมกระบวนการวัดและประเมินผลที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเมืองอัจฉริยะ 
(SMART CITY) และบริบทของสถานศึกษา 
  (4) ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่เน้นการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่   
  (5) สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนา ออกแบบ หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
  ตัวช้ีวัด 
  (1) ร้อยละของสถานศึกษา สถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตร โดยใช้
พ้ืนที่เป็นฐาน เพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)   
    (2) ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อรองรับการ 
เป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
   (3) ร้อยละสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เพื ่อรองรับการ  
เป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
    (4) ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 
    (5) ร้อยละของสถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนา ออกแบบ หลักสูตร
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 6 เพิ ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา ให้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (1) หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดมีการบูรณาการการจัดการศึกษาร่วมกัน 
  (2) มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 
  (3) หน่วยงานทางการศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  (4) มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอื่นที่เกี ่ยวข้องที่ครอบคลุม ถูกต้อง  
เป็นปัจจุบัน  เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินผลและรายงานผล 
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   กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแบบบูรณาการร่วมกัน  
  (2) ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   (3) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางการศึกษาตาม
นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ      
   (4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดให้เป็นเอกภาพและ
สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาร่วมกัน 
   (5) พัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเชิงพื้นที่      
   (6) ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา 
  (7) ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล    
  ตัวช้ีวัด 
  (1) จำนวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชนที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบบูรณาการร่วมกัน 
   (2) มีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใน
ภาคเหนือ เพ่ือส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคเหนือ 
  (3) มีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา 
  (4) มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอื ่นที่เกี ่ยวข้องเพื่อการวางแผนการ
บริหารจัดการศึกษา 
  (5) จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
   (6) ร้อยละของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดมีการบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามหลัก  
ธรรมาภิบาลในระดับดีขึ้นไป 
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ส่วนที่ 4  

แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ  

ตารางท่ี 4.1 สรุปแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 -2565) 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนงบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
จัดการศึกษาเพื่อ
เสรมิสร้างความมั่นคง 
และคงความเป็นอัต
ลักษณ์ของพื้นที ่

78 167,214,626 167,108,250 166,454,250 500,777,126 สป.ศธ./สอศ./สพฐ./สรอ. /
ปส.กช./ม.ราชภัฏ/สถาบัน
พระบรมราชชนก/วิทยาลยั
นาฏศิลป/์อบจ./อปท.        

ศธจ.ชม./อาชีวะ/การศึกษาพิเศษ /    
ม.ราชภัฏ/สพป.ชม.เขต1,2,3,4/
สพม.เขต 34/กศน./สถานศึกษา
เอกชน/วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี/วิทยาลัยนาฏศิลป/์ อบจ.ชม/
อปท.ชม. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   
ผลิตและพัฒนากำลังคน 
เพื่อการมีงานทำและ
ส่งเสริมการสรา้งนวัตกร
เพื่อรองรับการเป็นเมือง
อัจฉริยะ (SMART CITY) 

42 145,232,345 158,121,770 158,126,770 461,480,885 งบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่/
มทร.ล้านนา/ม.ราชภัฏ/สอ
ศ./สพฐ./ปส.กช./สถาบัน
พระบรมราชชนก/วิทยาลยั
นาฏศิลป/์อปท./กศน./อบจ. 

มช./มทร.ล้านนา/ม.ราชภัฏ/อาชีวะ/
การศึกษาพิเศษ /สพป.ชม.เขต1,2,4/
สพม.เขต 34/กศน./สถานศึกษา
เอกชน/วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี/วิทยาลัยนาฏศิลป์/อบจ.ชม /
อปท.ชม. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัย และสร้างสังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

91 357,105,522 377,805,823 503,589,023 1,238,500,368 สป.ศธ./งบพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่/ม.ราชภัฏ/สอศ./
กระทรวงพม./สพฐ./กศน./
ปส.กช./สถาบันพระบรมราช
ชนก/วิทยาลัยนาฏศิลป์/อปท. 

ศธจ.ชม/มช./ม.ราชภัฏ/อาชีวะ/พมจ./
การศึกษาพิเศษ /สพป.ชม.เขต
1,2,3,4,6/สพม.เขต 34/กศน./
สถานศึกษาเอกชน/วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี/วิทยาลัยนาฏศิลป์/ 
อบจ.ชม./อปท.ชม. 
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ยุทธศาสตร์ 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนงบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   
เพิ่มโอกาส ความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

58 670,500,317 685,401,617 698,201,617 2,054,103,551 สป.ศธ./สอศ./สพฐ./สรอ. /
ปส.กช./กศน./สถาบันพระ
บรมราชชนก/อบจ./อปท. 

ศธจ.ชม./ม.ราชภัฏ/อาชีวะ/การศึกษา
พิเศษ /สพป.ชม.เขต1,2,3,4/สพม.
เขต 34/กศน./สถานศึกษาเอกชน/
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี/คณะ
ปฏิรูปกรศึกษาจังหวัดเชียงใหม่/อบจ.
ชม./อปท.ชม. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนาหลักสตูร และ
นวัตกรรมการจดัการ
เรียนรูเ้พื่อรองรับการเป็น
เมืองอัจฉริยะ (SMART 
CITY) 

42 4,336,010 3,662,180 3,530,180 11,528,370 สป.ศธ./ม.ราชภฏั/สพฐ./
ปส.กช./สถาบันพระบรม
ราชชนก/กศน./อบจ./อปท. 

ศธจ.ชม./ม.ราชภัฏ/ การศึกษา
พิเศษ /สพป.ชม.เขต1,2,3,4/สพ
ม.เขต 34/กศน./สถานศึกษา
เอกชน/วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี/อบจ.ชม/อปท.ชม. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจดัการศึกษา ให้
เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

52 61,019,968 49,756,850 49,736,850 160,513,668 สป.ศธ./สพฐ./บริษัท/กศน./
สรอ. /ปส.กช./สถาบันพระ
บรมราชชนก/วิทยาลัย
พยาบาล/อบจ./อปท. 

ศธจ.ชม./การศึกษาพิเศษ/สพป.ชม.
เขต1,2,4,5/สพม.เขต 34/กศน./
สถานศึกษาเอกชน/วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนน/ีอบจ.ชม/
อปท.ชม. 

รวม 363 1,405,408,788 1,441,856,490 1,579,638,690 4,426,903,968     
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ตารางที่ 4.2 แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 -2565) 

ที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
สนอง

ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคง และคงความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 40,000 40,000 40,000 สป.ศธ. 1 ศธจ.เชียงใหม ่

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษาพื้นที่ชายแดน 200,000 200,000 200,000 สป.ศธ. 1 ศธจ.เชียงใหม ่

3 
โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา  จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 

45,000 45,000 45,000 สป.ศธ. 1 ศธจ.เชียงใหม ่

4 โครงการนิเทศการจดักิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา   9,000 9,000 9,000 สป.ศธ. 1 ศธจ.เชียงใหม ่

5 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี 73,780 73,780 73,780 สป.ศธ. 1 ศธจ.เชียงใหม ่

6 โครงการงาน ชุมนุมลูกเสือ 200,000 200,000 200,000 สป.ศธ. 1 ศธจ.เชียงใหม ่

7 
โครงการยกย่อง ผู้มีผลงานดีเด่นตอ่การพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

6,610 6,610 6,610 สป.ศธ. 1 ศธจ.เชียงใหม ่

8 
โครงการคดัเลือกเยาวชน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 
2563 ระดับจังหวัดเชียงใหม ่

3,500 3,500 3,500 สป.ศธ. 1 ศธจ.เชียงใหม ่

9 
โครงการอบรมเจ้าหน้าท่ีและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครผููส้อน
กิจกรรมยุวกาชาด 

90,000 90,000 90,000 สป.ศธ. 1 ศธจ.เชียงใหม ่

10 โครงการยุวกาชาดดีเด่น 2,000 2,000 2,000 สป.ศธ. 1 ศธจ.เชียงใหม ่
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ที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
สนอง

ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

11 โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับจังหวัดเชียงใหม ่ 5,000 5,000 5,000 สป.ศธ. 1 ศธจ.เชียงใหม ่

12 โครงการนิเทศยุวกาชาด 9,000 9,000 9,000 สป.ศธ. 1 ศธจ.เชียงใหม ่

13 โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางยุวกาชาด 80,000 80,000 80,000 สป.ศธ. 1 ศธจ.เชียงใหม ่

14 
โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคลา้ยวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 
2563 

30,000 30,000 30,000 สป.ศธ. 1 ศธจ.เชียงใหม ่

15 
โครงการจดังานชุมนุมยุวกาชาดสว่นภูมิภาคเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่ัว(17 จังหวัดภาคเหนือ) 

114,000 114,000 114,000 สป.ศธ. 1 ศธจ.เชียงใหม ่

16 
โครงการสร้างและส่งเสรมิ ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษา 

319,480  484,292 500,000  สป.ศธ. 1 ศธจ.เชียงใหม ่

17 
โครงการสร้างความตระหนักรูเ้ยาวชนและผูสู้งอายุในชุมชนเกี่ยวกับสิทธิการ
แสดงความคดิเห็นทางเฟซบุ๊กภายใต้สังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

90,000 - - 
มหาวิทยาลยัราช

ภัฏเชียงใหม ่
1 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม ่

18 
โครงการการส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพเยาวชนผู้นำชุมชนกื้ดช้าง ตำบล 
กื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

180,000 - - 
มหาวิทยาลยัราช

ภัฏเชียงใหม ่
1 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม ่

19 โครงการเสรมิสร้างยุวชนพลเมืองสำนึกรักท้องถิ่น 128,700 - - 
มหาวิทยาลยัราช

ภัฏเชียงใหม ่
1 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม ่

20 

โครงการพัฒนาคณุภาพโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดนใหเ้ป็นเครือข่ายการ
บริการความรู้ชุมชนเพื่อส่งเสรมิความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจ ในสิทธิ
หน้าท่ีของตนเองและผู้อื่นภายใตพ้ื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

299,300 - - 
มหาวิทยาลยัราช

ภัฏเชียงใหม ่
1 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม ่
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ที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

21 
โครงการส่งเสริมคณุภาพการศึกษาและส่งเสริมความรักความสามคัคี ความมี
ระเบียบวินยัเข้าใจสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่นในชุมชน โดยมีโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนเป็นแกนนำ ด้วยแนวทางห้องเรียนธรรมชาติ 

85,500 - - 
มหาวิทยาลยัราช

ภัฏเชียงใหม ่
1 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม ่

22 โครงการสร้างจติสำนึกความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  -  -  - สอศ. 1 
สถานศึกษา  

สังกัดอาชีวศึกษาทุก
แห่ง 

23 โครงการโรงเรยีนคุณธรรม -  -  -  สอศ. 1 
สถานศึกษา 

สังกัดอาชีวศึกษาทุก
แห่ง/ 

24 โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 10,000 10,500 11,000 สพฐ. 1 
การศึกษาพิเศษ  
(ร.ร.ศรสีังวาลย์) 

25 โครงการวันสถาปนาโรงเรียน 15,000 15,000 15,000 สพฐ. 1 
การศึกษาพิเศษ  
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห์ 30) 

26 โครงการวันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 5,000 5,000 5,000 สพฐ. 1 
การศึกษาพิเศษ  
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห์ 30) 

27 โครงการวันสำคัญ 60,000 60,000 60,000 สพฐ. 1 
การศึกษาพิเศษ  
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห์ 30) 

28 โครงการจติอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ 2,000 2,000 2,000 สพฐ. 1 
การศึกษาพิเศษ  
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห์ 30) 
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29 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   -  -  -   1 
การศึกษาพิเศษ  
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห์ 30) 

30 โครงการพัฒนางานสภานักเรียน  5,000 5,000 5,000 สพฐ. 1 
การศึกษาพิเศษ  
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห์ 30) 

31 โครงการการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  10,000 10,000 10,000 สพฐ. 1 
การศึกษาพิเศษ  
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห์ 30) 

32 โครงการพัฒนางานกลุม่งานส่งเสริมวิชาการ : งานลูกเสือ 123,150  -  - สพฐ. 1 
การศึกษาพิเศษ  
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห์ 31) 

33 โครงการจติอาสา 904 เราทำความดีด้วยหัวใจ 50,000 50,000 50,000   1 สพป.ชม. เขต 1 

34 
โครงการชุมนุมลูกเสือสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 2 

100,000 100,000 100,000 สพฐ. 1 สพป.ชม. เขต 2 

35 โครงการฝึกอบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือสำรอง  สามญัและสามัญรุน่ใหญ่ 39,900 39,900 39,900 สพฐ. 1 สพป.ชม. เขต 2 

36 โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 115,000 115,000 115,000 สพฐ. 1 สพป.ชม. เขต 3 

37 
โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการลูกเสือต้านภัยยา
เสพติด 

496,000 496,000 496,000 สพฐ. 1 สพป.ชม. เขต 3 

38 โครงการพัฒนาเครือข่ายสภานักเรียน 10,000 30,000 30,000 สพฐ. 1 สพป.ชม. เขต 3 
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39 
โครงการอบรมบุคลากรทางการลกูเสือข้ันความรู้ทั่วไปและ 
ขั้นความรู้เบื้องต้น 

20,000 20,000 20,000 สพฐ. 1 สพป.ชม. เขต 3 

40 
โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรยีนเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

37,600 37,600  37,600  สพฐ. 1 สพป.ชม. เขต 4 

41 
โครงการพัฒนากิจการลูกเสือเนตรนารีประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  

107,600 100,000 100,000 สพฐ. 1 สพป.ชม. เขต 4 

42 
โครงการ Star Stems เพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ Design Think สำหรับ
การสร้างทักษะคุณลักษณะผู้ที่เรียนท่ีพึงประสงค์ตามพระราโชบายในรัชกาล
ที ่10 

75,000 75,000 75,000 สพฐ. 1 สพม. เขต 34 

43 โครงการพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน 50,000 50,000 50,000 สพฐ. 1 สพม. เขต 34 

44 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา -  -  -  สพฐ. 1 สพม. เขต 34 

45 
โครงการเสรมิสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และอุบัตเิหตุทางท้องถนน 

20,000 20,000 20,000 สพฐ. 1 สพม. เขต 34 

46 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง (ศรร.) 35,000 35,000 35,000 สพฐ. 1 สพม.เขต 34 

47 โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 200,000 200,000 200,000 สพฐ. 1 สพป.ชม. เขต 5 

48 
โครงการพัฒนาคณุภาพผู้เรียนเพือ่สร้างจิตสำนึกความจงรักภักดตี่อต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์

1,377,500 1,377,500 1,377,500 สำนักงาน กศน. 1 
สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม ่
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49 
โครงการพัฒนาคณุภาพผู้เรียนด้านทักษะชีวิตในการป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิ 

1,377,500 1,377,500 1,377,500 สำนักงาน กศน. 1 
สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม ่

50 โครงการพัฒนาคณุภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม จรยิธรรม 1,377,500 1,377,500 1,377,500 สำนักงาน กศน. 1 
สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม ่

51 โครงการจดักิจกรรมลูกเสือ และอาสายุวกาชาด 580,000 580,000 580,000 สำนักงาน กศน. 1 
สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม ่

52 โครงการพัฒนาผู้เรยีนตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 580,000 580,000 580,000 สำนักงาน กศน. 1 
สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม ่

53 โครงการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาสงัคมและชุมชน 2,706,400 2,706,400 2,706,400 สำนักงาน กศน. 1 
สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม ่

54 โครงการจดัการเรียนรู้ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1,638,400 1,638,400 1,638,400 สำนักงาน กศน. 1 
สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม ่

55 โครงการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1,120,560 1,120,560 1,120,560 สำนักงาน กศน. 1 
สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม ่

56 โครงการค่ายชุมนุมลูกเสือสามญั - 800,000 - 
สรอ. และ รร.ที่

ลงทะเบียน
ร่วมงานชุมนุม 

1 
สรอ. สถานศึกษา

เอกชน 

57 
โครงการพัฒนาครูด้านคณุธรรม จติวิญญาณความเป็นครูและจิตวิทยาการ
ดูแลนักเรียน การใช้ชุดความคดิเตบิโต (Growth Mindset) 40,000 40,000 40,000 

ปส.กช. และ รร.ที่
ลงทะเบียนร่วม

กิจกรรม 
1 

ปส.กช. สถานศึกษา
เอกชน 

58 
โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้มีอตัลักษณ์และคณุลักษณะบณัฑิตที่พงึประสงค์
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

142,116 142,300 142,800 
สถาบันพระบรม

ราชชนก 
1 

วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนน ี

เชียงใหม ่
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59 
โครงการบรูณาการพันธกิจ ส่งเสรมิสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจของ
ผู้สูงอายุในชุมชนที่มีอาการปวดขอ้เข่าโดยรูปแบบการออกกำลังแบบฟ้อนเจิง 

100,230 100,500 100,500 
สถาบันพระบรม

ราชชนก 
1 

วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนน ี

เชียงใหม ่

60 
โครงการการจัดการเรียนการสอนในภาควิชาการพยาบาลชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพวิชาการนวดแผนไทย 

- - - 
สถาบันพระบรม

ราชชนก 
1 

วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนน ี

เชียงใหม ่

61 กิจกรรมบอกเล่าจริยธรรมในการทำงาน 36,300 36,300 36,300 
สถาบันพระบรม

ราชชนก 
1 

วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนน ี

เชียงใหม ่

62 โครงการวันสำคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย ์ 41,000 45,000 50,000 
วิทยาลัยนาฏศิลป

เชียงใหม ่
1 

วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม ่

63 โครงการอบรมคณุธรรม  จริยธรรม 50,000 50,000 50,000 
วิทยาลัยนาฏศิลป

เชียงใหม ่
1 

วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม ่

64 โครงการอบรมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนาร ี 50,000 50,000 50,000 
วิทยาลัยนาฏศิลป

เชียงใหม ่
1 

วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม ่

65 โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาและหลักสตูรท้องถิ่น 1,900,000 2,040,000 2,180,000 อปท.ชม. 1 อปท.ชม. 

66 
โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรยีนการสอน การบริหารตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 

7,200,000 7,200,000 7,200,000 อปท.ชม. 1 อปท.ชม. 

67 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรยีนรู้เพื่อสร้างความเขม้แข็งของลูกเสือ
ชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000  อบจ.ชม 1 อบจ.เชียงใหม่ 

68 โครงการเสรมิสร้างอัตลักษณ์นักเรยีนท้องถิ่นเชียงใหม่ 500,000 500,000 500,000 
อบจ.ชม 

1 
อบจ.เชยีงใหม่  

สถานศกึษาสังกัด อปท.
ชม. 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

69 โครงการหลักสตูรรักษ์เชียงใหม ่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อบจ.ชม 1 อบจ.เชียงใหม่ 

70 โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก 10,000,000 10,000,000 10,000,000 อปท.ชม 1 อบจ.เชียงใหม่ 

71 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีต  ประเพณี ที่
สำคัญของจังหวัดเชียงใหม ่

100,000,000 100,000,000 100,000,000 อปท.ชม  1 อปท.ชม. 

72 
โครงการประชาสมัพันธ์เผยแพร่ กจิกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ทางศิลปวฒันธรรม 
จารีตประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนพื้นเมืองและกลุม่ชาติพันธุ ์

3,000,000 3,000,000 3,000,000  อปท.ชม  1 อปท.ชม. 

73 
โครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมอืงสร้างสรรค้านหตัถกรรมและศิลปะ
พื้นบ้านขององค์การยูเนสโกฯ (Creative City of Crafs&Folk Art) 

5,000,000 5,000,000 5,000,000  อบจ.ชม 1 อบจ.เชียงใหม่ 

74 
โครงการเสรมิสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงใหม่ 

3,000,000 3,000,000 3,000,000  อปท.ชม. 1 อปท.ชม. 

75 โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 อปท.ชม. 1 อปท.ชม. 

76 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 1,800,000 2,000,000 2,000,000 อปท.ชม. 1 อปท.ชม. 

77 โครงการจดังานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย 6,000,000 6,000,000 6,000,000 อปท.ชม. 1 อปท.ชม. 

78 โครงการแข่งขัน กีฬาประชาชนตา้นภัยยาเสพตดิจังหวัดเชียงใหม ่ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 อบจ.ชม  1 
อบจ.เชียงใหม่

ร่วมกับหน่วยงาน
องค์กรต่างๆในพ้ืนท่ี 

รวม (78โครงการ) 167,214,626 167,108,250 166,454,250       
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ที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
สนอง

ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อการมีงานทำและส่งเสริมการสร้างนวัตกร เพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 

1 
โครงการการยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
ภายใต้บริบทเชียงใหม่เมืองอัจฉรยิะ Smart City  

8,050,000 8,050,000 8,050,000 
งบพัฒนาจังหวัด

เชียงใหม ่
2 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มช. 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพ่ีเลีย้ง 3,000,000 10,000,000 10,000,000 มทร.ล้านนา 2 มทร.ล้านนา 

3 
โครงการขยายผลการจดัการศึกษาแบบบูรณาการการเรยีนรู้กับการทำงาน 
(Work-integrated Learning) 

6,000,000 12,000,000 12,000,000 มทร.ล้านนา 2 มทร.ล้านนา 

4 
โครงการพัฒนาภาษาเชิงปฏิบัติการและสร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เพื่อการท่องเที่ยวสำหรับมัคคุเทศก์จิตอาสา 

180,000 - - 
มหาวิทยาลยั         

ราชภัฏเชียงใหม ่
2 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม ่

5 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ  -  -  - สอศ. 2 
สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาทุกแห่ง 

6 โครงการแผนงานแนะแนวการศึกษาอาชีพจังหวัดเชียงใหม่  -  -  - สอศ. 2 
สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาทุกแห่ง 

7 
โครงการสร้างเครือข่ายและผลักดนัให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ผลิตและพัฒนากำลังคน 

 -  -  - สอศ. 2 
สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาทุกแห่ง 

8 
โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทในการผลติและพัฒนากำลังคนท่ีโครงการ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน 

 -  -  - สอศ. 2 
สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาทุกแห่ง 

9 
โครงการจดัให้มีภาคีเครือข่ายการพัฒนาการเรียนเพื่อการมีงานทำใน
ลักษณะชุมชนกลุ่มสถานศึกษา 

 -  -  - สอศ. 2 
สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาทุกแห่ง 

10 
โครงการจดัให้มีเครือข่ายการพัฒนาการฝึกอบรมเพื่อการมีงานทำใน
ลักษณะชุมชน สถาบันฝึกอบรม 

 -  -  - สอศ. 2 
สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาทุกแห่ง  
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ที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
สนอง

ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

11 โครงการทวิศึกษา  20,000 20,000 20,000 สพฐ. 2 
การศึกษาพิเศษ  
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห์ 30) 

12 โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน 20,325 20,325 20,325   2 
การศึกษาพิเศษ  
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห์ 31) 

13 โครงการพัฒนางานแนะแนว “รอบรู้ รอบคอบ รอบด้าน” 4,800 4,800 4,800   2 
การศึกษาพิเศษ  
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห์ 31) 

14 โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ 20,000 20,000 20,000 สพฐ. 2 
การศึกษาพิเศษ  
 (ร.ร.ศรสีังวาลย์) 

15 โครงการฝึกงานในสถานศึกษาและสถานประกอบการ 5,000 5,000 5,000 สพฐ. 2 
การศึกษาพิเศษ  
 (ร.ร.ศรสีังวาลย์) 

16 โครงการพัฒนาทักษะทางนวัตกรรมโดยใช้หุ่นยนต์เป็นฐาน 20,000 20,000 20,000 สพฐ. 2 
การศึกษาพิเศษ  
 (ร.ร.ศรสีังวาลย์) 

17 
โครงการวิจัยพัฒนาครูคณิตศาสตร์ ให้สู่การพัฒนาทักษะผู้เรยีนในศตวรรษที่ 
21 ด้วยการส่งเสริมให้เกดิความคดิวิพากษ์ในช้ันเรียน 

20,000 20,000 20,000   2 สพป.ชม.เขต 1 

18 
โครงการการส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนเพื่อสอดคล้องแนวทางการ
ประเมิน PISA ในสถานการณ์ชีวิตจริง การใช้ระบบ PISA Like ในการ
ประเมินสมรรถนะที่จำเป็น 3 ด้าน 

50,000 50,000 50,000   2 สพป.ชม.เขต 1 

19 
โครงการการสนับสนุนการทดสอบการแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
นานาชาติ 

20,000 20,000 20,000   2 
สพป.ชม.เขต 1 
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20 
โครงการนิเทศติดตามเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   

33,000 33,000 33,000 สพฐ. 2 สพป.ชม.เขต 2 

21 
โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพใน
โรงเรียน 

30,600 30,600 30,600 สพฐ. 2 สพป.ชม. เขต 4 

22 
โครงการงานศลิปหัตถกรรมนักเรยีนระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 

250,000 250,000 250,000 สพฐ. 2 สพป.ชม. เขต 4 

23 
โครงการการพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู้  ส่งเสรมิสมรรถนะและทักษะ
อาชีพเพื่อการศึกษาต่อการมีงานทำและความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ 

100,000 100,000 100,000 สพฐ. 2 สพม. เขต 34 

24 โครงการส่งเสริมงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 40,000 40,000 40,000 สพฐ. 2 สพม. เขต 34 

25 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 50,000 50,000 50,000 สพฐ. 2 สพม. เขต 34 

26 โครงการพัฒนานวัตกรรมการจดัการเรยีนรู ้ 90,000 90,000 90,000 สพฐ. 2 สพม. เขต 34 

27 โครงการพัฒนาผู้เรยีนด้านทักษะอาชีพ 435,000 435,000 435,000 สำนักงาน กศน. 2 
สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม ่

28 โครงการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 11,868,200 11,868,200 11,868,200 สำนักงาน กศน. 2 
สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม ่

29 โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 สำนักงาน กศน. 2 
 

สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม ่
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30 
โครงการสร้างทักษะอาชีพเพื่อโอกาสที่ดีกว่า (Building Career skills for 
better ) 

- 50,000 50,000 

ปส.กช. และ 
โรงเรียนที่

ลงทะเบียนร่วม
กิจกรรม 

2 
ปส.กช. สถานศึกษา

เอกชน 

31 
โครงการการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา การพยาบาลพื้นฐานและ
ผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ 

325,300 325,300 325,300 
สถาบันพระบรม

ราชชนก 
2 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนน ีเชียงใหม ่

32 
โครงการพัฒนานวัตกรรม กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูสู้่บณัฑติ เก่ง ดี 
มีความสุข 

46,620 63,045 63,045 
สถาบันพระบรม

ราชชนก 
2 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนน ีเชียงใหม ่

33 
โครงการการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

116,500 116,500 116,500 
สถาบันพระบรม

ราชชนก 
2 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนน ีเชียงใหม ่

34 โครงการส่งเสริมวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 87,000 90,000 95,000 
วิทยาลัยนาฏศิลป

เชียงใหม ่
2 

วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม ่

35 
โครงการจดัการเรียนรู้ด้านภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

350,000 350,000 350,000  อบจ.ชม. 2 
อบจ.เชียงใหม่และ
สถานศึกษาท่ีร่วม

โครงการ 
36 โครงการจดังานแข่งขันทักษะวิชาการท้องถิ่น 5,000,000 5,000,000 5,000,000 อปท.ชม. 2 อปท.ชม. 

37 โครงการแนะแนวการศึกษาวิชาชีพแก่ผู้ปกครองและนักเรียน 200,000 200,000 200,000 อปท.ชม. 2 
อปท.ชม. สถานศึกษา

ในสังกัด อปท. 

38 โครงการวิเคราะห์ความถนัดทางวชิาชีพของผู้เรียนทุกระดับ 100,000 100,000 100,000  อปท.ชม. 2 
อปท.ชม. สถานศึกษา

ในสังกัด อปท. 

39 โครงการเตรยีมความพร้อมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสูส่ัมมาชีพ 2,500,000 2,500,000 2,500,000  อบจ.เชียงใหม่ 2 
อบจ.เชียงใหม่/กศจ.

เชียงใหม ่
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40 โครงการจดัตั้งวิทยาลยัอาชีวศึกษาท้องถิ่นเชียงใหม่ 100,000,000 100,000,000 100,000,000 อบจ.เชียงใหม่  2 
 

อบจ.เชียงใหม่  

41 
โครงการความร่วมมือระหวา่งผู้ประกอบการกับสถานศึกษาจัดการเรยีนรู้
วิชาชีพ 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 อบจ.เชียงใหม่  2 อบจ.เชียงใหม่ 

42 
โครงการจดัการศึกษาในหลักสตูรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวิภาษา)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - -     

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่นทำ 
MOU กับสำนักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
รวม (42 โครงการ) 145,232,345 158,121,770 158,126,770       
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 แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
สนอง

ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1 โครงการเสรมิสร้างศักยภาพบคุลากรในศึกษาธิการจังหวัด 45,400 45,400 45,400 สป.ศธ. 3 ศธจ.เชียงใหม ่

2 โครงการ TFE (Teams For Education) 162,750 147,200 177,200 สป.ศธ. 3 ศธจ.เชียงใหม ่

3 โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 80,000 - - สป.ศธ. 3 ศธจ.เชียงใหม ่

4 
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย                           
ในระดับพื้นท่ี 

77,700 60,000 60,000 สป.ศธ. 3 ศธจ.เชียงใหม ่

5 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  จงัหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 

30,000 - - สป.ศธ. 3 ศธจ.เชียงใหม ่

6 
โครงการ การขับเคลื่อนนวตักรรมการเรยีนรู้ผา่นปรากฏการณ์ทางสงัคม       
อัตลักษณเ์ชิงพื้นที่ เพื่อยกระดับการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขยีนสู่การจัด
การศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่อยา่งอย่างยั่งยืน 

5,050,000 5,050,000 5,050,000 จังหวัดเชียงใหม ่ 3 
คณะศึกษาศาสตร์ 

มช. 

7 
โครงการบรูณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการดูแลสุขภาพและความ
เป็นอยู่สู่การจัดการศึกษาท่ามกลางสังคมผูสู้งอายุชาวไทยและต่างประเทศท่ี
อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม ่

2,500,000 2,500,000 108,500,000 จังหวัดเชียงใหม ่ 3 
คณะศึกษาศาสตร์ 

มช. 

8 โครงการพัฒนาครูในโรงเรียนอุปถมัภ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ 90,000 90,000 90,000 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ 3 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม ่

9 

โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Community 
Learning; PLC) ในหัวข้อ“การเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 
ประการ ผ่านแผนจัดการเรียนรู้และการจัดการเรยีนรู5้ องค์ประกอบ สวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน” 

180,000 180,000 180,000 
มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม่ 3 
มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม ่
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 แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
สนอง

ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

10 
โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2,070,000 2,070,000 2,070,000 
มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม่ 3 
มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม ่

11 
โครงการการพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายเุพื่อยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

108,000 108,000 108,000 ม.ราชภัฏเชียงใหม ่ 3 
มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม ่

12 
โครงการพัฒนาหลักสตูรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะทีส่อดคล้องกับมาตรฐาน
อาชีพและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง 

- - - สอศ. 3 
สถานศึกษาสังกัด           
อาชีวศึกษาทุกแห่ง 

13 
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้ตระหนัก มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะและคณุลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อเตรยีมความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพ 

- - - สอศ. 3 
สถานศึกษาสังกัด           
อาชีวศึกษาทุกแห่ง 

14 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้อาชีพ - - - สอศ. 3 
สถานศึกษาสังกัด           
อาชีวศึกษาทุกแห่ง 

15 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
273,600,00

0 
295,200,00

0 
316,800,000 กระทรวงพม. 3 พมจ.เชียงใหม ่

16 โครงการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตเด็กปฐมวัย 4,064,200 4,200,000 4,500,000 กระทรวงพม. 3 พมจ.เชียงใหม ่

17 โครงการพัฒนาคณุภาพบุคลากร 68,438 68,438 68,438 สพฐ. 3 
การศึกษาพิเศษ 
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห ์30) 

18 โครงการเสรมิสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 20,000 20,000 20,000 สพฐ. 3 
การศึกษาพิเศษ 
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห ์30) 

19 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad 

3,000 3,000 3,000 สพฐ. 3 
การศึกษาพิเศษ 
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห ์30) 
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 แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
สนอง

ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

20 โครงการค่ายบูรณาการ สะเต็ม (STEM) 15,000 15,000 15,000 สพฐ. 3 
การศึกษาพิเศษ 
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห ์30) 

21 โครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้านศลิปะ 10,000 10,000 10,000 สพฐ. 3 
การศึกษาพิเศษ 
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห ์30) 

22 โครงการยกระดับการสอนภาษาองักฤษ (English Camp) 5,000 5,000 5,000 สพฐ. 3 
การศึกษาพิเศษ 
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห ์30) 

23 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน (O-NET) 5 กลุม่สาระการเรียนรู้ 30,000 30,000 30,000 สพฐ. 3 
การศึกษาพิเศษ 
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห ์30) 

24 โครงการพัฒนากิจกรรมห้องสมุดทะเลสิรินธร 5,000 5,000 5,000 สพฐ. 3 
การศึกษาพิเศษ 
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห์ 30) 

25 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร ์ 10,000 10,000 10,000 สพฐ. 3 
การศึกษาพิเศษ 
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห์ 30) 

26 โครงการส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน 10,000 10,000 10,000 สพฐ. 3 
การศึกษาพิเศษ 
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห์ 30) 

27 โครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 10,000 10,000 10,000 สพฐ. 3 
การศึกษาพิเศษ 
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห์ 30) 

28 โครงการวันอาเซียน 5,000 5,000 5,000 สพฐ. 3 การศึกษาพิเศษ 
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 แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
สนอง

ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห์ 30) 

29 
โครงการพัฒนาผู้เรยีนให้มีทักษะการทำงาน คิดสร้างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

10,000 10,000 10,000 สพฐ. 3 
การศึกษาพิเศษ 
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห์ 30) 

30 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 10,000 10,000 10,000 สพฐ. 3 
การศึกษาพิเศษ 
(ร.ร.ศรสีังวาลย์) 

31 โครงการพัฒนาครูสูม่าตรฐานวิชาชีพ 20,000 20,000 20,000 สพฐ. 3 
การศึกษาพิเศษ 
(ร.ร.ศรสีังวาลย์) 

32 
โครงการวิจัย การตดิตามการจดัการเรยีนการสอนในช้ันเรียนคณิตศาสตร์ 
เพื่อตรวจสอบสมรรถนะสำคญัตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 (3R8C) 

40,000 40,000 40,000  3 สพป.ชม.เขต 1 

33 
โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ NTช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 (กิจกรรมการพัฒนา
ด้านการอ่านรูเ้รื่อง และการคดิคำนวณ) 

150,000 150,000 150,000  3 สพป.ชม.เขต 1 

34 
โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ ONET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 (Pre- ONET) (กิจกรรมการพัฒนาสาระการเรยีนรู้หลัก 
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) 

400,000 400,000 400,000  3 สพป.ชม.เขต 1 

35 โครงการวิจัยศึกษาความเป็น โค้ชและฟา(Coach&Facilitator 30,000 30,000 30,000  3 สพป.ชม.เขต 1 
36 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน สำหรับครผูู้ช่วย 54,000 - - สพฐ. 3 สพป.ชม.เขต 2 
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 แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
สนอง

ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

37 
โครงการอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการ“หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้มีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่  ว 21/2560” 

65640 - - สพฐ. 3 สพป.ชม.เขต 2 

38 โครงการรักษ์ภาษาไทย 20,000 30,000 30,000 สพฐ. 3 สพป.ชม.เขต 3 

39 
โครงการการแข่งขันเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการที่สอดคลอ้งกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที ่21 

200,000 200,000 200,000 สพฐ. 3 สพป.ชม.เขต 3 

40 โครงการพัฒนาห้องเรียนคณุภาพ 4 มิต ิ 100,000 100,000 100,000 สพฐ. 3 สพป.ชม.เขต 4 

41 
โครงการนิเทศเพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สำนกังานเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

350,000 500,000 800,000 สพฐ. 3 สพป.ชม.เขต 6 

42 โครงการโรงเรยีนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา 310,000 310,000 310,000 สพฐ. 3 สพม. เขต 34 

43 
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 (ต่อเนื่อง) 

- - - สพฐ. 3 สพม. เขต 34 

44 
โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรูด้้วยกระบวนการ การจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 

50,000 50,000 50,000 สพฐ. 3 สพม. เขต 34 

45 
โครงการวิจัยเพื่อยกระดับการจัดการเรยีนการสอนและเพิ่มผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีน 

53,000 53,000 53,000 สพฐ. 3 สพม. เขต 34 

46 
โครงการปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 ระบบเอกสาร ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีบรรจุใหม ่

40,000 40,000 40,000 สพฐ. 3 สพม. เขต 34 

47 
โครงการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปี
การศึกษา 2562 

1,239,260 1,239,260 1,239,260 สพฐ. 3 สพม. เขต 34 

48 
โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ “หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน  
เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว21/2560 

27,500 27,500 27,500 สพฐ. 3 สพม. เขต 34 
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 แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
สนอง

ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

49 
โครงการตรวจและประเมินผลงานวิชาการข้าราชการครูและบุคลกรทาง
การศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

250,000 250,000 250,000 สพฐ. 3 สพม. เขต 34 

50 โครงการจดักระบวนการเรียนรู้การสุขภาวะ/เพศศึกษา 50,000 50,000 50,000 สพฐ. 3 สพม. เขต 35 
51 โครงการพัฒนาคณุภาพการเรียนการสอนภาษาไทย - - - สพฐ. 3 สพม. เขต 34 

52 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งเพื่อการจดัการเรียนการสอน
วิทยาการคำนวณตามหลักสูตรแนวใหม่ 

200,000 200,000 200,000 สพฐ. 3 สพม. เขต 34 

53 
โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พืน้ท่ีเป็นฐาน  เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

820,000 820,000 820,000 สพฐ. 3 สพม. เขต 34 

54 
โครงการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ให้สามรถจัดการเรียนรู้ในลกัษณะ 
STEM Education 

41,100 41,100 41,100 สพฐ. 3 สพม. เขต 34 

55 โครงการจดัการเรียนรู้ของศูนย์ดิจทิัลชุมชนระดับตำบล 1,808,600 1,808,600 1,808,600 สำนักงาน กศน. 3 
สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม ่

56 
โครงการความร่วมมือการผลติผู้ดแูลผูสู้งอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงสาธารณสุข 

359,800 359,800 359,800 สำนักงาน กศน. 3 
สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม ่

57 
โครงการจดัและส่งเสริมการจดัการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย 
จิตและสมองของผู้สูงอาย ุ

250,000 250,000 250,000 สำนักงาน กศน. 3 
สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม ่

58 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 1,732,450 1,732,450 1,732,450 สำนักงาน กศน. 3 
สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม ่
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 แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
สนอง

ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

59 
โครงการพัฒนาการเรยีนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยดีิจิตอลและการเรียนรู้บนฐาน
อิเลคทรอนิกส์ (LMS)การรู้เท่าทันเทคโนโลยียุค 4.0 

50,000 50,000 50,000 

ปส.กช. และ 
โรงเรียนที่

ลงทะเบียนร่วม
กิจกรรม 

3 
ปส.กช. สถานศึกษา

เอกชน 

60 
โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและบริหารงาน           
สู่คุณภาพในระดับสากล 

45,000 45,000 45,000 

ปส.กช. และ 
โรงเรียนที่

ลงทะเบียนร่วม
กิจกรรม 

3 
ปส.กช. สถานศึกษา

เอกชน 

61 
โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยน และเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างวัฒนธรรม
ระหว่างนักศึกษาพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่กับ 
MessiahCollege ประเทศ สหรัฐอเมริกา 

30,000 30,000 30,000 
สถาบันพระบรม

ราชชนก 
3 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนน ีเชียงใหม ่

62 
โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาพยาบาล ภาษาและวัฒนธรรมกับประเทศ 
ฟินแลนด ์

ค่าลงทะเบียน 
จากฟินแลนด ์

- - 
ค่าลงทะเบียน 
จากฟินแลนด ์

3 
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนน ีเชียงใหม ่

63 โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาพยาบาล ภาษาและวัฒนธรรมกับ UEA 
ค่าลงทะเบียน 
จากฟินแลนด ์

--  ค่าลงทะเบียน 
จากฟินแลนด ์

3 
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนน ีเชียงใหม ่

64 โครงการพัฒนาทักษะดา้นการพยาบาลภาวะฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา 
Emergency care skills for Nursing student (ECS for Nursing student ) 147,994 148,000 - 

สถาบันพระบรม
ราชชนก 

3 
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนน ีเชียงใหม ่

65 
โครงการการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา การพยาบาลพื้นฐานและ
ผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ 

325,300 325,800 326,000 
สถาบันพระบรม

ราชชนก 
3 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนน ีเชียงใหม ่

66 
โครงการการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา การพยาบาลเด็ก ใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

72,560 72,560 72,560 
สถาบันพระบรม

ราชชนก 
3 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนน ีเชียงใหม ่
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 แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
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67 
โครงการการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่ ให้มี
ประสิทธิภาพ 

465,550 465,550 465,550 
สถาบันพระบรม

ราชชนก 
3 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนน ีเชียงใหม ่

68 
โครงการการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา การพยาบาลมารดา ทารก 
และผดุงครรภ์ให้มีประสิทธิภาพ 

253,300 253,300 253,300 
สถาบันพระบรม

ราชชนก 
3 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนน ีเชียงใหม ่

69 
โครงการการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา การพยาบาลจิตเวชให้มี
ประสิทธิภาพ 

116,065 116,065 116,065 
สถาบันพระบรม

ราชชนก 
3 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนน ีเชียงใหม ่

70 
โครงการการจัดการเรียนการสอนในภาควิชาการพยาบาลชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ 

329,300 329,300 329,300 
สถาบันพระบรม

ราชชนก 
3 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนน ีเชียงใหม ่

71 โครงการเตรยีมความพร้อมก่อนเขา้รับการศึกษาในปีการศึกษา 2563 115,250 115,250 115,250 
สถาบันพระบรม

ราชชนก 
3 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนน ีเชียงใหม ่

72 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 2,100,000 2,300,000 - 
ว.พยาบาลบรม

ราชชนน ีเชียงใหม ่
3 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนน ีเชียงใหม ่

73 โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้ 1,133,615 - - 
สถาบันพระบรม

ราชชนก 
3 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนน ีเชียงใหม ่

74 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 339,850 339,850 339,850 
สถาบันพระบรม

ราชชนก 
3 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนน ีเชียงใหม ่

75 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต นักเรียน นักศึกษา 46,500 47,000 48,000 
วิทยาลัยนาฏศิลป

เชียงใหม ่
3 

วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม ่

76 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา 90,000 90,000 90,000 
วิทยาลัยนาฏศิลป

เชียงใหม ่
3 

วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม ่

77 โครงการพัฒนาหลักสตูรปฐมวยั 2,000,000 2,000,000 2,000,000 อบจ.ชม. 3 
อบจ.เชียงใหม่/กศจ.

เชียงใหม ่
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 แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
สนอง

ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
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78 โครงการพัฒนาผู้เรยีนให้มีความรูแ้ละทักษะที่จะเป็นตามหลักสูตร 200,000 200,000 200,000 อบจ.ชม. 3 อบจ.เชียงใหม่ 

79 โครงการจดัการศึกษาแนวทางทวิ/พหุภาษา 600,000 600,000 600,000 อบจ.ชม. 3 
อบจ.เชียงใหม่/กศจ.

เชียงใหม ่

80 โครงการจดัการเรียนรู้โดยใข้สมอง (Brian Based Learning) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อบจ.ชม. 3 อบจ.เชียงใหม่ 

81 โครงการคดักรองเด็กปฐมวัยในศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 200,000 200,000 200,000 อบจ.ชม. 3 
อบจ.เชียงใหม่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีเข้า

ร่วมโครงการ 

82 โครงการวิเคราะห์ความถนัดการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับ 200,000 200,000 200,000 อปท.ชม. 3 
สถานศึกษาสังกัด 

อปท. 

83 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้/จัดตัง้ศูนย์การเรยีนรู้ในสถานศึกษา 20,000,000 20,000,000 20,000,000 อปท.ชม. 3 อปท.ชม. 

84 โครงการรักการอ่านในสถานศึกษา 3,600,000 3,600,000 3,600,000 อปท.ชม. 3 อปท.ชม. 

85 โครงการเชิดชูครูภมูิปัญญาท้องถิ่นเชียงใหม่ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 อบจ.ชม. 3 
อบจ.เชียงใหม่ร่วมกับ

หน่วยงานองค์กร
ต่างๆในพ้ืนท่ี 

86 โครงการแข่งขัน กีฬาเด็ก นักเรียนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบจ.ชม. 3 
อบจ.เชียงใหม่ร่วมกับ 

อปท.ในพ้ืนท่ี 
87 โครงการสนับสนุนการบรหิารสนามกีฬา (ระดับจังหวดั) 1,214,400 1,214,400 1,214,400 อปท.ชม. 3 อปท.ชม. 

88 โครงการส่งเสริมสุขภาพกีฬาและนันทนาการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 อบจ.ชม. 3 
อบจ.เชียงใหม่ร่วมกับ

หน่วยงานองค์กร
ต่างๆในพ้ืนท่ี 

89 โครงการส่งเสริมการสร้างนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 อปท.ชม. 3 อปท.ชม. 
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 แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
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90 โครงการจดัการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับภาค) 5,000,000 5,000,000 5,000,000 อปท.ชม. 3 อปท.ชม. 

91 โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อบจ.ชม. 3 อบจ.เชียงใหม่ 

รวม (91 โครงการ) 357,105,522 377,805,823 503,589,023    
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ที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
สนอง

ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

1 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ  
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 

13,000 5,000 5,000 สป.ศธ. 4 ศธจ.เชียงใหม ่

2 
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และปลูกฝังแนวทางการจดัการความ
ขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธ ี

200,000 -  -  สป.ศธ. 4 ศธจ.เชียงใหม ่

3 
โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัด
เชียงใหม่      

890,100  -  - สป.ศธ. 4 ศธจ.เชียงใหม ่

4 CMRU SHOT COURSE - - - - 4 
มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม ่

5 โครงการเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลกำลังคน  -  -  - สอศ. 4 
สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาทุกแห่ง 

6 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  5,000 5,000 5,000 สพฐ. 4 
การศึกษาพิเศษ  
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห์ 30) 

7 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  18,000 18,000 18,000 สพฐ. 4 
การศึกษาพิเศษ  
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห์ 30) 

8 โครงการพัฒนากิจกรรมทักษะดำรงชีวิตนักเรียนประจำ 5,000 5,000 5,000 สพฐ. 4 
การศึกษาพิเศษ  
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห์ 30) 

9 โครงการพัฒนาการเรยีนรูสู้่ความเป็นเลิศ(พระราชทาน)  140,000 140,000 140,000 สพฐ. 4 
การศึกษาพิเศษ  
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห์ 30) 
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หน่วยงานรับผิดชอบ 
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10 โครงการโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพ 30,000 30,000 30,000 สพฐ. 4 
การศึกษาพิเศษ  
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห์ 30) 

11 โครงการสวัสดิการนักเรียน  614,550 614,550 614,550 สพฐ. 4 
การศึกษาพิเศษ  
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห์ 30) 

12 โครงการซ่อมแซมหอนอนบ้านพัก  19,927 19,927 19,927 สพฐ. 4 
การศึกษาพิเศษ  
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห์ 30) 

13 โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อคุณภาพทางการศึกษา 13,000 - - สพฐ. 4 
การศึกษาพิเศษ  
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห์ 31) 

14 
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและโอกาสาด้านการศึกษาสำหรับนักเรียน
พิการและครอบครัว 

20,000 20,000 20,000 สพฐ. 4 
การศึกษาพิเศษ  
(ร.ร.ศรสีังวาลย์) 

15 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงาน 180,000 - -   4 
การศึกษาพิเศษ  

(ร.ร.กาวิละอนุกูล) 

16 โครงการงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม ่ 12,000 12,000 12,000 สพฐ. 4 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

เขตการศึกษา 8 

17 
โครงการงานเยี่ยมบ้านนักเรียน  ศนูย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
จังหวัดเชียงใหม ่

734,700 734,700 734,700 สพฐ. 4 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

เขตการศึกษา 8 

18 
โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

500,000 500,000 500,000   4 สพป.ชม. เขต 1 
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19 
โครงการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์
การเรยีน 

10,000 10,000  10,000  สพฐ. 4 สพป.ชม. เขต 2 

20 โครงการสำรวจประชากรวยัเรยีนและเด็กออกกลางคัน 10,000 10,000 10,000 สพฐ. 4 สพป.ชม. เขต 3 

21 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ 
เขต 4 

17,600 20,000 20,000 สพฐ. 4 สพป.ชม. เขต 4 

22 โครงการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ 10,000 10,000 10,000 สพฐ. 4 สพม. เขต 34 

23 
โครงการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กร
วิชาชีพ 

14,000 14,000 14,000 สพฐ. 4 สพม. เขต 34 

24 โครงการะดมทรัพยากรเพื่อการศกึษาแก่เด็กด้อยโอกาส 8,500 8,500 8,500 สพฐ. 4 สพม. เขต 34 

25 โครงการสร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 26,000 26,000 26,000 สพฐ. 4 สพม. เขต 34 

26 
โครงการส่งเสริมนักเรียน  ผู้มคีุณธรรม จริยธรรมและบำเพญ็ประโยชน์เข้า
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2563 

50,000 50,000 50,000 สพฐ. 4 สพม. เขต 34 

27 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม ปี
การศึกษา 2563 

-  -  -  สพฐ. 4 สพม. เขต 34 

28 
โครงการเสรมิสร้างพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

23,000 23,000 23,000 สพฐ. 4 สพม. เขต 34 
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29 
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กด้อยโอกาสโนโครงการตามแนวพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี(กพด.) 

47,000 47,000 47,000 สพฐ. 4 สพม. เขต 34 

30 โครงการจดัการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 64,132,210 64,132,210 64,132,210 สำนักงาน กศน. 4 
สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม ่

31 โครงการจดัการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) 3,374,000 3,374,000 3,374,000 สำนักงาน กศน. 4 
สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม ่

32 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย 1,997,600 1,997,600 1,997,600 สำนักงาน กศน. 4 
สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม ่

33 โครงการจดัการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร 6,753,400 6,753,400 6,753,400 สำนักงาน กศน. 4 
สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม ่

34 
โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นท่ีสูงภาคเหนอืจังหวัด
เชียงใหม่ 

11,139,600 11,139,600 11,139,600 สำนักงาน กศน. 4 
สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม ่

35 
โครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรยีนสำหรับเด็กและเยาวชนท่ี
อาศัยอยู่ในถ่ินทุรกันดาร 

2,847,540 2,847,540 2,847,540 สำนักงาน กศน. 4 
สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม ่

36 โครงการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ 1,977,600 1,977,600 1,977,600 สำนักงาน กศน. 4 
สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม ่

37 โครงการกีฬาอนุบาล - 350,000 - 

สรอ.และโรงเรียน
ที่เขา้ร่วมกิจกรรม
และโรงเรียนที่เขา้

ร่วมกิจกรรม 

4 
สรอ สถานศึกษา

เอกชน 
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38 โครงการเสรมิสร้างความสัมพันธ์โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง 30,000 30,000 30,000 

สรอ.และโรงเรียน
ที่เขา้ร่วมกิจกรรม
และโรงเรียนที่เขา้

ร่วมกิจกรรม 

4 
สรอ. 

ปส.กช. สถานศึกษา
เอกชน 

39 โครงการมหกรรมวิชาการ - 850,000 - 
สรอ. 

ปส.กช. 
4 

สรอ. 
ปส.กช. สถานศึกษา

เอกชน 

40 
โครงการเสรมิสร้างอัตลักษณ์และคุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ และความ
เชี่ยวชาญในการช่วยฟ้ืนคืนชีพ -  
กิจกรรมรับสมัครนักศึกษา 

50,220 50,220 50,220 
สถาบันพระบรม

ราชชนก 
4 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนน ีเชียงใหม ่

41 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 4 5,680,000 5,680,000 5,680,000 
สถาบันพระบรม
ราชชนกและผูเ้ข้า

อบรม 
4 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนน ีเชียงใหม ่

42 โครงการพัฒนาศักยภาพจัดการเรยีนรู้ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 35,000,000 35,000,000 35,000,000 อปท.ชม. 4 อปท.ชม. 

43 โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อปท.ชม. 4 อปท.ชม. 

44 โครงการมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นเชียงใหม่ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 อบจ.ชม  4 อบจ.เชียงใหม่ 
45 โครงการพัฒนาสถานศึกษาดีมคีุณภาพ ปะจำตำบล 10,000,000 10,000,000 10,000,000  อปท.ชม. 4 อปท.ชม. 

46 โครงการส่งเสริมผู้เรยีนตามอัจฉรยิภาพสู่ความเป็นเลิศ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 อปท.ชม. 4 อปท.ชม. 

47 โครงการกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 อบจ.ชม.  4 
คณะปฏิรูปการศึกษา

เชียงใหม่/อบจ.
เชียงใหม ่

48 โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ (นม) 75,000,000 80,000,000 85,000,000 อปท.ชม. 4 อปท.ชม. 
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49 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 175,000,000 180,000,000 185,000,000 อปท.ชม. 4 อปท.ชม. 

50 
โครงการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาของท้องถิ่น (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน) 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 อปท.ชม. 4 อปท.ชม. 

51 
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

42,000,000 45,000,000 47,000,000 อปท.ชม. 4 อปท.ชม. 

52 
โครงการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

43,000,000 44,000,000 45,000,000 อปท.ชม. 4 อปท.ชม. 

53 
โครงการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาของท้องถิ่น (สนับสนุนการจดัการศึกษา
แก่เด็กด้อยโอกาส) 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 อปท.ชม. 4 อปท.ชม. 

54 โครงการก่อสร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี 75,000,000 75,000,000 75,000,000 อปท.ชม. 4 อปท.ชม. 

55 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการจดัการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 24,406,770 25,406,770 26,406,770 อปท.ชม. 4 อปท.ชม. 

56 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ตามอัธยาศัยในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 อปท.ชม. 5 อปท.ชม. 

57  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงวัย (โรงเรียนผูสู้งอายุ) 5,000,000  5,000,000  5,000,000  
อปท.ชม. 

5  
 

อปท.ชม.  

58 
โครงการจดัการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน 

50,000,000 50,000,000 50,000,000 อปท.ชม. 4 
สถานศึกษาในสังกัด 

อปท.ชม. 

รวม (58 โครงการ) 670,500,317 685,401,617 698,201,617       
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตร และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 

1 โครงการค่ายเยาวชนขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 183,050 -  -  สป.ศธ. 5 ศธจ.เชียงใหม ่

2 โครงการ ศธ. จิตอาสา บำเพญ็ประโยชน์ พัฒนาคลองแม่ข่า 20,000 -  -  สป.ศธ. 5 ศธจ.เชียงใหม ่

3 
โครงการมาตรการและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหาวิกฤตฝุ่นควันใน
สถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม ่

135,980 120,000 -  สป.ศธ. 5 ศธจ.เชียงใหม ่

4 
โครงการขยายผลการจดัการขยะมูลฝอยระดับครัวเรือนด้วยนวตักรรม
กระบวนการทางสังคม ในพื้นที่ ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

180,000 -  -  ม.ราชภัฏเชียงใหม ่ 5 
มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม ่

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  584,450 584,450 584,450 สพฐ. 5 
การศึกษาพิเศษ   
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห์ 30) 

6 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  4,000 4,000 4,000 สพฐ. 5 
การศึกษาพิเศษ   
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห์ 30) 

7 โครงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใน   -  -  -   5 
การศึกษาพิเศษ   
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห์ 30) 

8 โครงการพัฒนางานหลักสตูรการเรียนการสอน 25,800 - - สพฐ. 5 
การศึกษาพิเศษ   
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห์ 31) 

9 โครงการศูนย์บริการขยะครบวงจร 35,000 - - สพฐ. 5 
การศึกษาพิเศษ   
(ร.ร.ราชประชานุ

เคราะห์ 31) 
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10 โครงการบรูณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) 15,000 15,000 15,000 สพฐ. 5 
การศึกษาพิเศษ  
(ร.ร.ศรสีังวาลย์) 

11 โครงการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอนแบบ ACTIVE Learning 30,000 30,000 30,000 สพฐ. 5 
การศึกษาพิเศษ  
(ร.ร.ศรสีังวาลย์) 

12 โครงกาธนาคารกล่องนม 1,000 1,000 1,000 สพฐ. 5 
การศึกษาพิเศษ  
(ร.ร.ศรสีังวาลย์) 

13 โครงการพัฒนาระบบการศึกษาทวิศึกษา 20,000 20,000 20,000 สพฐ. 5 
การศึกษาพิเศษ  
(ร.ร.ศรสีังวาลย์) 

14 
โครงการเตรยีมความพร้อมสถานศึกษาในสังกัดเพื่อรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก สมศ.รอบ 4 

100,000 100,000 100,000   5 สพป.ชม.เขต 1 

15 
โครงการพัฒนาครูผูส้อนคณติศาสตร์ในการจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning 
บูรณาการการจัดกิจรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC   

34,000 34,000 34,000 สพฐ. 5 สพป.ชม.เขต 2 

16 
โครงการพัฒนาครูภาษาไทยในการจัดการเรยีนรู้แบบ Active Learning  เพื่อ
ส่งเสริมการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์   

35,000 34,000 34,000 สพฐ. 5 สพป.ชม.เขต 2 

17 
โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับภูมภิาค (Boot Camp) และทักษะ
ครูผูส้อนภาษาตา่งประเทศด้วยกระบวนการ PLC   

70,000 34,000 34,000 สพฐ. 5 สพป.ชม.เขต 2 

18 
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลระดับช้ันเรยีนด้วย
กระบวนการ PLC 

24,000 34,000 34,000 สพฐ. 5 สพป.ชม.เขต 2 
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19 
โครงการ PLC ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูผ้่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 

60,000 60,000  60,000  สพฐ. 5 สพป.ชม.เขต 2 

20 โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการหลักสตูรการจัดการเรยีนรู้วิทยาการคำนวณและโคด้ดิ้ง 86,000 - - สพฐ. 5 สพป.ชม.เขต 3 

21 โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  20,000 30,000 30,000 สพฐ. 5 สพป.ชม.เขต 3 

22 
โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

31,200 31,200 31,200 สพฐ. 5 สพป.ชม.เขต 4 

23 
โครงการพัฒนาคณุภาพการสอนภาษาไทย เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการอ่านออก
เขียนได้ และการวิเคราะห์โดยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning 

49,000 49,000 49,000 สพฐ. 5 สพป.ชม.เขต 4 

24 
โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูคุ่ณภาพผู้เรียน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

100,000 100,000 100,000 สพฐ. 5 สพป.ชม.เขต 4 

25 โครงการสร้างจติสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ 61,500 61,500 61,500 สพฐ. 5 สพม. เขต 34 

26 โครงการพัฒนาหลักสตูรใหส้อดคล้องกับความต้องการผู้เรยีนและพื้นท่ี 150,000 150,000 150,000 สพฐ. 5 สพม. เขต 34 

27 
โครงการพัฒนานวัตกรรมทางศึกษาในรูปแบบการจดัการศึกษาออนไลน์ 
(การศึกษานอกระบบระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และ 
การศึกษาตามอัธยาศัย) 

500,000 500,000 500,000 สำนักงาน กศน. 5 
สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม ่

28 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 300,000 300,000 300,000 สำนักงาน กศน. 5 
สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม ่

29 โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ทำหน้าที่นิเทศภายในสถานศึกษา 120,000 120,000 120,000 สำนักงาน กศน. 5 
สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม ่
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30 
โครงการประชุมวิชาการ กศน.จังหวัดเชียงใหม่ (“เปิดโลกวิชาการ งาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม่”) 

278,000  278,000  278,000  สำนักงาน กศน. 5  
สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม ่

31 โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมด้วย Stem Education 50,000 50,000 50,000 
ปส.กช. และ โรงเรียนที่
ลงทะเบียนส่งครูเข้าร่วม

การพัฒนา 
5 

ปส.กช. สถานศึกษา
เอกชน 

32 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรูแ้ละการลงมือ
ปฏิบัติ (Active Learning) 

40,000 40,000 40,000 
ปส.กช. และ โรงเรียนที่
ลงทะเบียนส่งครูเข้าร่วม

การพัฒนา 
5 

ปส.กช. สถานศึกษา
เอกชน 

33 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกข้อสอบและวิธีวัดผลประเมินผล 
แนวใหม่ 

45,000 45,000 45,000 
ปส.กช. และ โรงเรียนที่
ลงทะเบียนส่งครูเข้าร่วม

การพัฒนา 
5 

ปส.กช. สถานศึกษา
เอกชน 

34 โครงการพัฒนาครูด้านการผลิตและใช้สื่อ ICT 35,000 35,000 35,000 
ปส.กช. และ โรงเรียนที่
ลงทะเบียนส่งครูเข้าร่วม

การพัฒนา 
5 

ปส.กช. สถานศึกษา
เอกชน 

35 โครงการยกระดับคุณภาพการทำวิจัยชั้นเรียน 30,000 30,000 30,000 
ปส.กช. และ โรงเรียนที่
ลงทะเบียนส่งครูเข้าร่วม

การพัฒนา 
5 

ปส.กช. สถานศึกษา
เอกชน 

36 โครงการจดัทำแหล่งเรียนรู้ครภูาษาอังกฤษ Online 40,000 - - 
ปส.กช. และ โรงเรียนที่
ลงทะเบียนส่งครูเข้าร่วม

การพัฒนา 
5 

ปส.กช. สถานศึกษา
เอกชน 



91 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
สนอง

ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

37 โครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสงูบนพ้ืนฐานหลักคิดพอเพียง 40,000 40,000 - 
ปส.กช. และ โรงเรียนที่
ลงทะเบียนส่งครูเข้าร่วม

การพัฒนา 
5 

ปส.กช. สถานศึกษา
เอกชน 

38 โครงการเสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 28,000 - 28,000 
ปส.กช. และ โรงเรียนที่
ลงทะเบียนส่งครูเข้าร่วม

การพัฒนา 
5 

ปส.กช. สถานศึกษา
เอกชน 

39 โครงการจดัทำคลังข้อสอบวิชาทางการพยาบาลที่มมีาตรฐาน 6,300 23,300 23,300 สถาบันพระบรมราชชนก 5 
วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนน ี
เชียงใหม ่

40 
โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการเรียน
การสอนและการวดัประเมินผลทีม่ีประสิทธิภาพ 

68,730 68,730 68,730 สถาบันพระบรมราชชนก 5 
วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนน ี
เชียงใหม ่

41 โครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพ 200,000 200,000 200,000  อบจ.ชม. 5 อบจ.เชียงใหม่ 

42 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับจงัหวัดและการ
จัดทำสรุปประมวลผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 15 ภาคเหนือ
ตอนบน 

500,000 500,000 500,000 อปท.ชม. 5 อปท.ชม. 

รวม (42 โครงการ) 4,336,010 3,662,180 3,530,180       

 

 

 



92 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
สนอง

ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

1 โครงการจดัทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 38,900 38,900 38,900 สป.ศธ. 6 ศธจ.เชียงใหม ่

2 โครงการตรวจตดิตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยทุธศาสตร์ 40,000 80,000 80,000 สป.ศธ. 6 ศธจ.เชียงใหม ่

3 
โครงการประชุมปฏบิัติการจัดทำแผนปฏิบัตริาชการการพัฒนาการศกึษา
พื้นที่ชายแดนระดับจังหวัด 

68,400 
68,400 68,400 

สป.ศธ. 6 ศธจ.เชียงใหม ่

4 
โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคณุภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. 

100,000 
100,000 100,000 

สป.ศธ. 6 ศธจ.เชียงใหม ่

5 โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม ่ 4,000,000 1,370,000 1,370,000 สป.ศธ. 6 ศธจ.เชียงใหม ่

6 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่        (Big 
Data) 

- - -  6 ศธจ.เชียงใหม ่

7 โครงการประชุมผู้ปกครอง 2,000 2,000 2,000 สพฐ. 6 
การศึกษาพิเศษ (ร.ร.
ราชประชานุเคราะห์ 

30) 

8 โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 240,000 - - สพฐ. 6 
การศึกษาพิเศษ (ร.ร.
ราชประชานุเคราะห์ 

31) 

9 โครงการประชารัฐ 200,000 200,000 200,000 บริษัท ทรูคอเปเรช่ัน 6 
การศึกษาพิเศษ 
(ร.ร.ศรสีังวาลย์) 
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10 โครงการร่วมพัฒนา 10,000 10,000 10,000 สพฐ. 6 
การศึกษาพิเศษ 
(ร.ร.ศรสีังวาลย์) 

11 โครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 50,000 50,000 50,000 สพฐ. 6 สพป.ชม.เขต 1 

12 
โครงการบริหารภารกจิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 2 

160,000 160,000 160,000 สพฐ. 6 สพป.ชม.เขต 2 

13 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 30,000 30,000 30,000 สพฐ. 6 สพป.ชม.เขต 2 
14 โครงการพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศ 55,000 55,000 55,000 สพฐ. 6 สพป.ชม.เขต 2 

15 
โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก “บรหิารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก
สู่ความเป็นเลิศ 

65,600 65,600 65,600 สพฐ. 6 สพป.ชม.เขต 4 

16 
โครงการส่งเสริมสนับสนุน  และการพัฒนาโรงเรียนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
ปี 2563 

50,000 50,000 50,000 สพฐ. 6 สพป.ชม.เขต 5 

17 
โครงการส่งเสริมการนำเทคโนโลยดีิจิทัล เพื่อยกระดับในการบริหารจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพของ สพม.34 

115,000 115,000 115,000 สพฐ. 6 สพม. เขต 34 

18 
โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการจดัทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

160,000 160,000 160,000 สพฐ. 6 สพม. เขต 34 

19 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินตนเองตามมาตรฐานสำนกังานเขต
พื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

80,000 80,000 80,000 สพฐ. 6 สพม. เขต 34 

20 
โครงการประชาสมัพันธ์ภารกจิและผลงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

50,000 50,000 50,000 สพฐ. 6 สพม. เขต 34 
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21 โดรงการติดตาม  ตรวจสอบประเมินผลและนเิทศการศึกษา 50,000 50,000 50,000 สพฐ. 6 
 

สพม. เขต 34 

22 
โครงการอบรมหลักสูตรเสรมิสรา้งคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภบิาลใน
สถานศึกษา 

- - - สพฐ. 6 สพม. เขต 34 

23 โครงการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา 145,000 145,000 145,000 สพฐ. 6 สพม. เขต 34 

24 
โครงการประชุมสัมมนาผู้บรหิารการศึกษาผู้อำนวยการกลุม่/หน่วย ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 
34 

77,000 77,000 77,000 สพฐ. 6 สพม. เขต 34 

25 
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการของ
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม ่

150,000 150,000 150,000 สำนักงาน กศน. 6 
สำนักงาน กศน.
จังหวัดเชียงใหม ่

26 โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม ่ - 20,000 - 
สรอ. 

ปส.กช. 
6 

ปส.กช. สถานศึกษา
เอกชน 

27 โครงการพัฒนาภาวะผู้นำด้านวิชาการและบริหารจัดการ 40,000 20,000 20,000 
สรอ. 

ปส.กช. 
6 

ปส.กช. สถานศึกษา
เอกชน 

28 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนประเมินคุณภาพรอบ 4 20,000 20,000 20,000 
สรอ. 

ปส.กช. 
6 

ปส.กช. สถานศึกษา
เอกชน 

29 โครงการพัฒนาทักษะงานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 10,000 10,000 10,000 
สรอ. 

ปส.กช. 
6 

ปส.กช. สถานศึกษา
เอกชน 

30 โครงการจดัทำโปรแกรมบริหารแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน จ.เชียงใหม่ 40,000 - - 
สรอ. 

ปส.กช. 
6 

ปส.กช. สถานศึกษา
เอกชน 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
สนอง

ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

31 โครงการโลกยั่งยืน เรายั่งยืน 40,000 40,000 40,000 
สรอ. 

ปส.กช. 
6 

ปส.กช. สถานศึกษา
เอกชน 

32 โครงการพัฒนาอาจารยส์ู่มืออาชีพ 39,950 39,950 39,950 สถาบันพระบรมราชชนก 6 
วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนน ี
เชียงใหม ่

33 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทักษะปฏิบัติทางการพยาบาล 5,159,503 - - 
สถาบันพระบรมราชชนก

และรายได้สะสม 
6 

วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนน ี

เชียงใหม ่

34 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 2,100,000 - - 
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนน ีเชียงใหม ่

6 
วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนน ี
เชียงใหม ่

35 โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้ 1,133,615 - - สถาบันพระบรมราชชนก 6 
วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนน ี
เชียงใหม ่

36 
โครงการพัฒนาระบบจดับริหารจดัการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของอปท.เข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 

25,000,000 25,000,000 25,000,000 อปท.ชม. 6 อปท.ชม. 

37 โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรรมทางการศึกษา 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อปท.ชม. 6 อปท.ชม. 

38 
โครงการประสานและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม ่

200,000 200,000 200,000 อบจ.ชม. 6 อบจ.เชียงใหม่ 

39 โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 500,000 500,000 500,000 อปท.ชม. 6 อปท.ชม. 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
สนอง

ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

40 โครงการจดัตั้งเครือข่ายสภาการศกึษาระดับอำเภอ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 อปท.ชม. 6 

อปท.ชม.ร่วมกับ
หน่วยงานองค์กร
ต่างๆในพ้ืนท่ีและ

คณะปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม ่

41 โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรยีนรู้ทางวิชาชีพและเชิดชูคุณค่าครูทอ้งถิ่น 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อปท.ชม. 6 อปท.ชม. 

42 
โครงการพัฒนาเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

500,000 500,000 500,000 อปท.ชม. 6 อปท.ชม. 

43 
โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการ
ศึกษา 

600,000 600,000 600,000 อปท.ชม. 6 อปท.ชม. 

44 
โครงการพัฒนาเครือข่ายคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(ศูนย์ดำรงธรรมทางการศกึษาจังหวัดเชียงใหม ่

500,000 500,000 500,000 อปท.ชม. 6 อปท.ชม. 

45 โครงการพัฒนาเครือข่ายคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับจงัหวัด 500,000 500,000 500,000 อบจ.ชม. 6 อบจ.เชียงใหม่ 

46 
โครงการเครือข่ายการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมล้านนา
และเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ (The Sacerd City of Chiangmai) 

500,000 500,000 500,000 อบจ.ชม. 6 อบจ.เชียงใหม่ 

47 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายครูภมูิปัญญาท้องถิ่นทุกสาขาอาชีพ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบจ.ชม. 6 
อบจ.เชียงใหม่

ร่วมกับหน่วยงาน
องค์กรต่างๆในพ้ืนท่ี 

48 โครงการจดัตั้งเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 300,000 300,000 300,000 อบจ.ชม. 6 
อบจ.เชียงใหม่

ร่วมกับ อปท.ในพ้ืนท่ี 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
สนอง

ยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

49 โครงการพัฒนาเครือข่ายแหล่งเรยีนรู้ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 อบจ.ชม. 6 
อบจ.เชียงใหม่

ร่วมกับหน่วยงาน
องค์กรต่างๆในพ้ืนท่ี 

50 โครงการอบรมการเงินบัญชีและการพัสดุของสถานศึกษา 900,000 900,000 900,000 อบจ.ชม. 6 อบจ.เชียงใหม่ 

51 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในศตวรรษที ่21 500,000 500,000 500,000 อบจ.ชม. 6 อบจ.เชียงใหม่ 

52 โครงการโรงเรยีนผู้ปกครอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000  6 อบจ.เชียงใหม่ 

รวม (รวม 52 โครงการ) 61,019,968 49,756,850 49,736,850    

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3  
สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 - 2565)  

ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิสัยทัศน์ 
“เชียงใหม่ : นครแห่งการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิต 

Chiang Mai : Learning City  for Quality of Life ” 

  นิยามศัพท ์
  “นครแห่งการเรียนรู”้ หมายถึง  เมืองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
  “คุณภาพชีวิต” หมายถึง  ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาชีพ 

มีความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข 
  “ประชาชนทุกช่วงวัย” หมายถึง ประชาชนตั้งแต่แรกเกิด จนถึงตลอดช่วงชีวิต ประชาชน

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และประชาชนท่ัวไป 
  “เมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)” หมายถึง เมืองที่ทุกภาคส่วนร่วมกันกำหนดแนวทางการ

พัฒนาที่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาที่รองรับการเป็น
อัจฉริยะด้านสิ่งแวดล้อม (Smart Environment) อัจฉริยะด้านการอยู่อาศัย (Smart Living) อัจฉริยะด้านพลังงาน (Smart 
Energy) อัจฉริยะด้านการเดินทาง (Smart Mobility) อัจฉริยะด้านเศรษฐกิจ (Smart Economy) อัจฉริยะด้านคน (Smart 
People) และอัจฉริยะด้านการบริหารงานภาครัฐ (Smart Governance) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ่

พันธกิจ 
  (1) สร้างโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของชาติอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  (2) จัดการเรียนรู้ทุกระดับโดยน้อมนำและประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบาย
ของรัชกาลที่ 10 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
  (3) ยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีเจตคติ ทักษะ และสมรรถนะตรงตามความ
ต้องการแรงงานในพ้ืนที่ เพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
  (4) พัฒนาและส่งเสริมการดำเนินการพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
  (5) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือรองรับการเป็นนครแห่งการเรียนรู้ 
  (6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล บูรณาการการทำงานจากทุก
ภาคส่วนและพร้อมรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

 เป้าประสงค์ 
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับสิทธิ์และโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตอย่างเสมอภาค ทั่วถึง  
อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพของบุคคล 
  (2) ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามช่วงวัย 
  (3) ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นรองรับการเป็นเมืองอัจฉริ ยะ 
(SMART CITY) 
  (4) หน่วยงานทางการศึกษามีนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
ทุกภาคส่วน 
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  (5) หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
และร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่ศูนย์กลางการศึกษาของภาคเหนือ (Chiang Mai 
Education Hub) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง และคงความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อการมีงานทำและส่งเสริมการสร้างนวัตกร 
เพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับการเป็นเมือง
อัจฉริยะ (SMART CITY) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศกึษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคง และคงความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ 

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
  กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (1) จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ังคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  (2) จัดการศึกษาโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  (3) จัดการศึกษาด้านความเป็นพลเมือง สร้างความภูมิใจในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ของจังหวัดเชียงใหม่  โดยนำหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของเชียงใหม่และพื้นที่ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน   
  (4) จัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
  ตัวช้ีวัด 
  (1) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่สะท้อนความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ิมข้ึน   
  (2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่รับรู้สิทธิและหน้าที่ในการแสดงความคิดเห็นในสถาบัน
หลักของชาติ 
  (3) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
มาเป็นแนวปฏิบัติในวิถีชีวิต  
  (4) ร้อยละของสถานศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ มีการนำหลักสูตรที ่ส่งเสริมความเป็น  
อัตลักษณ์ของเชียงใหม่และพ้ืนที่ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 (5) ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม  
ทุกรูปแบบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อการมีงานทำและส่งเสริมการสร้างนวัตกร
เพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ผู้เรียนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นเพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) เมืองน่าอยู่  

และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
  กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (1) จัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นรองรับการเป็น
เมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
  (2) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาท่ีจำเป็นในการประกอบอาชีพ 
  (3) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจของผู้ปกครองเพื่อให้มีทัศนคติและความเข้าใจต่อการเรียน
สายอาชีพ  
  (4) ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา/การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และทุกภาคส่วน ในการการฝึกประสบการณ์อาชีพที ่สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัด และพัฒนา
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
  (5) ส่งเสริมการวิจัย และการสร้างนวัตกรเพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
  (6) ส่งเสริมการสร้างพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)  

 ตัวช้ีวัด 
  (1) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากำลังคนให้มีความรู้และทักษะ
เพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ  (SMART CITY)   
  (2) ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับสูงขึ้น 
  (3) สัดส่วนของผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสายสามัญ  
  (4) ร้อยละผู้เรียน ที่ผ่านการเทียบโอนประสบการณ์และความรู้ ได้วุฒิการศึกษาเทียบโอน  
  (5) อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลา 1 ปี  
  (6) จำนวนงานวิจัย เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ความเชี่ยวชาญ และความสนใจ
ทีร่องรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City)   

 (7) นวัตกรที่สอดคล้องกับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพ่ิมข้ึนภายใน 3 ปี   
 (8) หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างพลเมือง

อัจฉริยะ (Smart People) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีเจตคติ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ 
  (2) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (3) มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีคุณภาพได้มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้
บริการได้โดยสะดวก 
  กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (1) พัฒนาประชาชนทุกช่วงวัยให้มีเจตคติ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
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  (2) พัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  
  (3) พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลด้านการศึกษาให้มีความคล่องตัว  มีความโปร่งใสเป็น
ธรรม สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (4) พัฒนาประชาชนทุกช่วงวัยให้มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  (5) ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  (6) ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานหลากหลาย 
สะดวกต่อการเข้าถึง 
  (7) ส่งเสริมการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายสังคมรูปแบบต่างๆ 
  ตัวช้ีวัด 
  (1) ร้อยละผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามช่วงวัย 
  (2) ร้อยละของประชาชนทุกช่วงวัย  ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพ 
  (3) ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
  (4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  (5) ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดบริการทางการศึกษาและมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน  
  (6) ร้อยละของผู้ผ่านการเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่าย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามบริบทของพ้ืนที่ 
  (2) เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 
  กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (1) สร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการศึกษา ที่ตอบสนองกับประชาชนทุกช่วงวัยใน
จังหวัดเชียงใหม่ตามบริบทของพ้ืนที่  
  (2) ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ตามบริบทของพ้ืนที่ 
  (3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
  (4) จัดตั้งกองทุนการศึกษาและจัดหาแหล่งทุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัด 
  (5) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาทุกช่วงวัยผ่านเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัล 
  ตัวช้ีวัด 
  (1) สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5) ปี ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี เพ่ิมขึ้น 
  (2) ร้อยละของประชากรอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษา 
  (3) ร้อยละของประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า  
  (4) ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
  (5) อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 
  (6) ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
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  (7) ร้อยละของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
  (8) มีระบบฐานข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
  (9) ร้อยละผู้เรียนได้รับการสนับสนุนจากกองทุนในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 

  (10) ร้อยละของผู้เรียนในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย โรงเรียนบนพื้นที่สูงและ
ชายแดน สามารถใช้ระบบการสอนทางไกล เทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัล ได้สะดวกรวดเร็ว 
  (11) ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่ได้รับบริการทางการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับการเป็นเมือง
อัจฉริยะ (SMART CITY) 

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (1) สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการวัดและประเมินผลที่มี
คุณภาพ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
  (2) สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน เพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
  กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (1) ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน สอดคล้องเป้าหมายเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)                   
  (2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน สอดคล้องเป้าหมายเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
  (3) ส่งเสริมกระบวนการวัดและประเมินผลที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเมืองอัจฉริยะ 
(SMART CITY) และบริบทของสถานศึกษา 
  (4) ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่เน้นการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่   
  (5) สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนา ออกแบบ หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
  ตัวช้ีวัด 
  (1) ร้อยละของสถานศึกษา สถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตร โดยใช้
พ้ืนที่เป็นฐาน เพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)   
    (2) ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อรองรับการ 
เป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
   (3) ร้อยละสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เพื ่อรองรับการ  
เป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
    (4) ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 
    (5) ร้อยละของสถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนา ออกแบบ หลักสูตร
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 6 เพิ ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา ให้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (1) หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดมีการบูรณาการการจัดการศึกษาร่วมกัน 
  (2) มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 
  (3) หน่วยงานทางการศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  (4) มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอื่นที่เกี ่ยวข้องที่ครอบคลุม ถูกต้อง  
เป็นปัจจุบัน  เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินผลและรายงานผล 
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   กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแบบบูรณาการร่วมกัน  
  (2) ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   (3) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางการศึกษาตาม
นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ      
   (4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดให้เป็นเอกภาพและ
สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาร่วมกัน 
   (5) พัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเชิงพื้นที่      
   (6) ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา 
  (7) ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล    
  ตัวช้ีวัด 
  (1) จำนวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชนที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบบูรณาการร่วมกัน 
   (2) มีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใน
ภาคเหนือ เพ่ือส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคเหนือ 
  (3) มีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา 
  (4) มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอื ่นที่เกี ่ยวข้องเพื่อการวางแผนการ
บริหารจัดการศึกษา 
  (5) จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
   (6) ร้อยละของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดมีการบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามหลัก  
ธรรมาภิบาลในระดับดีขึ้นไป 
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