
“เชียงใหม่ : นครแห่งการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิต
Chiang Mai : Learning City for Quality of Life ”

แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่

ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 





แผนที�ยุทธศาสตรส์าระสาํคัญแผนพฒันาการศึกษาจงัหวดัเชยีงใหม ่(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ฉบบัทบทวนประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

“เชยีงใหม ่: นครแห่งการเรยีนรูสู้ค่ณุภาพชวีติ
Chiang Mai : Learning City  for Quality of Life ”

วิสัยทัศน์

(๑) สรา้งโอกาสใหป้ระชาชนทกุ
ชว่งวยัเขา้ถึงการศึกษาและการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติที�มคีณุภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของชาติ
อยา่งทั�วถึงและเท่าเทียม

(๒) จดัการเรยีนรูท้กุระดับโดย
นอ้มนาํและประยุกต์ใชศ้าสตร์
พระราชาและพระบรมราโชบาย
ของรชักาลที� 10 สูก่ารพฒันา
ที�ยั �งยนื

(๓) ยกระดบัการผลิตและพฒันา
กําลังคนใหม้เีจตคติ ทักษะ และ
สมรรถนะตรงตามความต้องการ
แรงงานในพื�นที� เพื�อรองรบัการเป�น
เมอืงอัจฉรยิะ (SMART CITY)

(๔) พฒันาและสง่เสรมิการดาํเนนิ
การพื�นที�นวตักรรมทางการศึกษา
เพื�อยกระดบัคณุภาพการศึกษา

(๕) สรา้งและพฒันาแหล่งเรยีนรู ้
เพื�อรองรบัการเป�นนครแหง่การ
เรยีนรู ้

(๖) พฒันาระบบการบรหิารจดัการ
ศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล บูรณา
การการทํางานจากทกุภาคสว่นและ
พรอ้มรบักับบรบิทที�เปลี�ยนแปลง

(๒) ประชาชนทกุชว่งวยัไดร้บัการ
พฒันาใหเ้ป�นมนษุยที์�สมบูรณ์
ตามชว่งวยั

(๔) หนว่ยงานทางการศึกษามี
นวตักรรมการจดัการศึกษาที�มี
ประสทิธภิาพและมคีณุภาพทกุภาคสว่น

จดัการศึกษาเพื�อเสรมิสรา้ง
ความมั�นคง และคงความเป�น

อัตลักษณ์ของพื�นที�

ผลิตและพฒันากําลังคน เพื�อการมี
งานทําและสง่เสรมิการสรา้งนวตักร
เพื�อรองรบัการเป�นเมอืงอัจฉรยิะ

(SMART CITY)

พฒันาศักยภาพคนทกุชว่งวยั
และสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรู ้

เพิ�มโอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทาง

การศึกษา

พฒันาหลักสตูรและนวตักรรมการ
จดัการเรยีนรูเ้พื�อรองรบัการเป�น
เมอืงอัจฉรยิะ (SMART CITY)

เพิ�มประสทิธภิาพระบบบรหิาร
จดัการศึกษา ใหเ้ท่าทันต่อการ

เปลี�ยนแปลง

(๑) จดัการศึกษาเพื�อเสรมิสรา้งความมั�งคงของ
สถาบนัหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิท์รงเป�นประมุข 
(๒) จดัการศึกษาโดยนอ้มนาํศาสตรพ์ระราชา 
และแนวคิดตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอ
เพยีง สูก่ารจดักิจกรรมการเรยีนการสอน
(๓) จดัการศึกษาดา้นความเป�นพลเมอืง สรา้ง
ความภมูใิจในอัตลักษณท์างวฒันธรรม
ของจงัหวดัเชยีงใหมโ่ดยนําหลักสตูรที�สง่เสรมิ
ความเป�นอัตลักษณข์องเชยีงใหมแ่ละพื�นที�ไปใช้
ในการจดัการเรยีนการสอน 
(๔) จดัการศึกษาเพื�อใหผู้เ้รยีนทกุคนมคีวามรู ้
ความเขา้ใจและมคีวามพรอ้มสามารถรบัมอืกับ
ภัยคกุคามทกุรปูแบบ

(๑) จดัการศึกษาเพื�อผลิตและพฒันากําลังคนใหม้ี
ความรูแ้ละทักษะที�จาํเป�นรองรบัการเป�นเมอืง
อัจฉรยิะ  (SMART CITY)
(๒) สง่เสรมิการพฒันาทักษะภาษาอังกฤษและภาษา
ที�จาํเป�นในการประกอบอาชพี
(๓) สง่เสรมิความรู ้ความเขา้ใจของผูป้กครองเพื�อให้
มทัีศนคติและความเขา้ใจต่อการเรยีนสายอาชพี
(๔) สง่เสรมิการจดัการศึกษาแบบมสีว่นรว่ม
อุดมศึกษา/อาชวีศึกษา/การศึกษาขั�นพื�นฐาน และ
ทกุภาคสว่น ในการการฝ�กประสบการณอ์าชพีที�
สอดคล้องกับความต้องการของจงัหวดั และ
พฒันาการศึกษาเพื�อเพิ�มศักยภาพในการแขง่ขนั
ของประเทศ
(๕) สง่เสรมิการวจิยั และการสรา้งนวตักรเพื�อ
รองรบัการเป�นเมอืงอัจฉรยิะ (SMART CITY)
(๖) สง่เสรมิการสรา้งพลเมอืงอัจฉรยิะ 
(Smart People) 

(๑) พฒันาประชาชนทกุชว่งวยัใหม้เีจตคติ ทักษะ
ความรูค้วามสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการ
ศึกษาและพฒันาคณุภาพชวีติไดต้ามศักยภาพ
(๒) พฒันาผูบ้รหิาร คร ูอาจารย ์และบุคลากรทางการ
ศึกษา ใหม้สีมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชพี 
(๓) พฒันาระบบการบรหิารงานบุคคลดา้นการศึกษาให้
มคีวามคล่องตัว มคีวามโปรง่ใสเป�นธรรม สรา้งขวญั
กําลังใจใหผู้บ้รหิาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษา
(๔) พฒันาประชาชนทกุชว่งวยัใหม้ทัีกษะและ
คณุลักษณะที�จาํเป�นในศตวรรษที� ๒๑ มทัีกษะการเรยีน
รูด้้วยตนเอง
(๕) สง่เสรมิการใชแ้หล่งเรยีนรู ้สื�อ ภมูปิ�ญญาท้องถิ�น
ในกระบวนการจดัการเรยีนรู ้
(๖) สง่เสรมิการสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรู ้และพฒันา
แหล่งการเรยีนรูที้�มมีาตรฐานหลากหลาย สะดวกต่อ
การเขา้ถึง
(๗) สง่เสรมิการจดัการศึกษาผา่นเทคโนโลยดีจิทัิล
และเครอืขา่ยสงัคมรปูแบบต่างๆ

(๑) สรา้งโอกาสการเขา้ถึงการบรกิารทางการ
ศึกษา ที�ตอบสนองกับประชาชนทกุชว่งวยั
ในจงัหวดัเชยีงใหมต่ามบรบิทของพื�นที� 
(๒) สง่เสรมิการจดัการศึกษาในรปูแบบ
ที�หลากหลาย ตามบรบิทของพื�นที�
(๓) พฒันาระบบฐานขอ้มูลรายบุคคล
และสารสนเทศทางการศึกษาที�ครอบคลมุ 
ถกูต้อง ครบถ้วน เป�นป�จจุบนั
(๔) จดัตั�งกองทนุการศึกษาและจดัหาแหล่ง
ทนุเพื�อชว่ยเหลือผูด้อ้ยโอกาสในจงัหวดั
(๕) เพิ�มโอกาสทางการศึกษาทกุชว่งวยัผา่น
เทคโนโลยทีางการศึกษาและเทคโนโลยดีจิทัิล

(๑) สง่เสรมิพฒันาหลักสตูรโดยใชพ้ื�นที�เป�นฐาน
สอดคล้องเป�าหมายเมอืงอัจฉรยิะ (SMART CITY)                  
(๒) สง่เสรมิการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชพ้ื�นที�เป�นฐาน
สอดคล้องเป�าหมายเมอืงอัจฉรยิะ (SMART CITY)
(๓) สง่เสรมิกระบวนการวดัและประเมนิผลที�มคีวาม
สอดคล้องกับเป�าหมายเมอืงอัจฉรยิะ (SMART CITY)
และบรบิทของสถานศึกษา
(๔) สง่เสรมิระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา
ที�เน้นการจดัการศึกษาเชงิพื�นที�  
(๕) สรา้งความรว่มมอืทกุภาคสว่นในการพฒันา
ออกแบบ หลักสตูรและนวตักรรมการจดัการเรยีนรู ้
เพื�อรองรบัการเป�นเมอืงอัจฉรยิะ (SMART CITY)

(๑) สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืในการพฒันาการ
ศึกษาของจงัหวดัแบบบูรณาการรว่มกัน 
(๒) สง่เสรมิใหม้กีารระดมทรพัยากรเพื�อการศึกษา
(๓) พฒันาระบบการติดตามและประเมนิผลการ
ปฏิบติังานของหน่วยงานทางการศึกษาตามนโยบาย
รฐับาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร    
(๔) พฒันาระบบฐานขอ้มูลเพื�อการวางแผน
พฒันาการศึกษาของจงัหวดัใหเ้ป�นเอกภาพและ
สามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันารว่มกัน
(๕) พฒันานวตักรรมทางการบรหิารจดัการศึกษา
แบบมสีว่นรว่มเชงิพื�นที�    
(๖) สง่เสรมิการวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพื�อพฒันา
ระบบบรหิารการจดัการศึกษา
(๗) สง่เสรมิการบรหิารจดัการศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาล  
   

(๑) ประชาชนทกุชว่งวยัได้รบัสทิธิ�
และโอกาสทางการศึกษาตลอดชวีติ
อยา่งเสมอภาค ทั�วถึง  อยา่งมี
คณุภาพตามศักยภาพของบุคคล

(๓) ประชาชนทกุชว่งวยัมี
คณุลักษณะและทักษะที�จาํเป�น
รองรบัการเป�นเมอืง
อัจฉรยิะ(SMART CITY)

(๕) หนว่ยงานมรีะบบการบรหิารจดัการศึกษาอยา่งมี
ประสทิธภิาพตามหลักธรรมมาภิบาล และรว่มกันขบั
เคลื�อนการศึกษาของจงัหวดัเชยีงใหมเ่ขา้สูศู่นยก์ลาง
การศึกษาของภาคเหนอื (Chiang Mai Education
Hub)

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖



แผน
ระดับ๑

ยุทธศาสตรช์าติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘o)

๑. ความมั�นคง ๒. การสรา้งความสามารถ
ในการแขง่ขนั

๓. การพฒันาและเสรมิสรา้งศักยภาพ
ทรพัยากรมนษุย์

๔. การสรา้งโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสงัคม

๕. การสรา้งการเติบโตบนคณุภาพชวีติ
ที�เป�นมติรต่อสิ�งแวดล้อม

๖. การปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการ
ภาครฐั

แผน
ระดับ ๒

แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ
(๒๓ ประเด็นพฒันา)

๑. ประเดน็ความมั�นคง 
(แผนยอ่ยที� ๓.๑) การรกัษาความสงบภายใน
ประเทศ 
(แผนยอ่ยที� ๓.๒) การป�องกันและแก้ไขป�ญหาที�
มผีลกระทบต่อความมั�นคง 

๖. พื�นที�และเมอืงนา่อยูอั่จฉรยิะ 
(แผนยอ่ยที� ๓.๑) การพฒันาเมอืงนา่อยูอั่จฉรยิะ
๒๓. การวจิยัและพฒันานวตักรรม 
(แผนยอ่ยที� ๓.๔) การวจิยัและพฒันานวตักรรม
ดา้นองค์ความรูพ้ื�นฐาน

๑o. การปรบัเปลี�ยนค่านยิมและวฒันธรรม 
(แผนยอ่ยที� ๓.๑) ปลกูฝ�งคณุธรรม จรยิธรรม ค่า
นยิม และการเสรมิสรา้งจติสาธารณะและการเป�น
พลเมอืงที�ดี
๑๑. ศักยภาพคนตลอดชว่งชวีติ 
(แผนยอ่ยที� ๓.๒) การพฒันาเดก็ตั�งแต่ชว่งการตั�ง
ครรภ์จนถึงปฐมวยั 
(แผนยอ่ยที� ๓.๓) การพฒันาชว่งวยัเรยีน/วยัรุน่
(แผนยอ่ยที� ๓.๔) การพฒันาและยกระดบัศักยภาพ
วยัแรงงาน 
(แผนยอ่ยที� ๓.๕) การสง่เสรมิศักยภาพผูส้งูอายุ
๑๒. การพฒันาการเรยีนรู ้
(แผนยอ่ยที� ๓.๑) การปฏิรปูกระบวนการเรยีนรูที้�
ตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงในศตวรรษที� ๒๑ 

๑๗. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสงัคม 
(แผนยอ่ยที� ๓.๑) การคุ้มครองทางสงัคมขั�นพื�น
ฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สงัคม และ
สขุภาพ

๑๘. การเติบโตอยา่งยั�งยนื 
(แผนยอ่ยที� ๓.๕) การยกระดบักระบวนทัศน์
เพื�อกําหนดอนาคตประเทศ

๒o. การบรกิารประชาชนและประสทิธภิาพภาครฐั 
(แผนยอ่ยที� ๓.๑) การพฒันาบรกิารประชาชน       
(แผนยอ่ยที� ๓.๒) การบรหิารจดัการการเงินการคลัง 
(แผนยอ่ยที� ๓.๔) การพฒันาระบบบรหิารงานภาครฐั 
 (แผนยอ่ยที� ๓.๕) การสรา้งและพฒันาบุคลากรภาครฐั
๒๑. การต่อต้านการทจุรติและประพฤติมชิอบ 
(แผนยอ่ยที� ๓.๑) การป�องกันการทจุรติและประพฤติมชิอบ
๒๒. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
(แผนยอ่ยที� ๓.๑) การพฒันากฎหมาย

 

แผนปฏิรูปประเทศ
๑ = ดา้นการเมอืง
๒ = ดา้นการบรหิารราชการแผน่ดนิ
๓ = ด้านกฎหมาย
๖ = ดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม
๘ = ด้านสื�อสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ
๙ = ดา้นสงัคม
๑๑ = ดา้นการป�องกันและปราบปรามการทจุรติและ
ประพฤติมชิอบ
๑๒ = ดา้นการศึกษา (๑)–(๗)

๑.ด้านการเมอืง (๑) การเสรมิสรา้งวฒันธรรม
ทางการเมอืงและการมสีว่นรว่มของประชาชนใน
ระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิท์รง
เป�นประมุข
๑๒.ด้านการศึกษา (๑) ปฏิรปูระบบการศึกษา
และการเรยีนรูโ้ดยรวม (๒) ปฏิรปูการพฒันาเดก็
เล็กและเดก็ก่อนวยัเรยีน (๓) ปฏิรปูเพื�อลดความ
เหลื�อมลํ�าทางการศึกษา (๕) ปฏิรปูจดัการเรยีน
การสอนเพื�อตอบสนองการเปลี�ยนแปลงใน
ศตวรรษที� ๒๑

๑๒.ด้านการศึกษา (๗) ปฏิรปูการศึกษาและการ
เรยีนรูโ้ดยการพลิกโฉมด้วยระบบดจิทัิล 

๙.ด้านสงัคม (๕) การมสีว่นรว่ม การเรยีนรู ้การรบั
รู ้และการสง่เสรมิกิจกรรมทางสงัคม
๑๒.ด้านการศึกษา 
(๑) การปฏิรปูการศึกษาและการเรยีนรูข้องประเทศ
(๑.๑ – ๑.๓)
(๒) การปฏิรูปการพฒันาเดก็เล็กและเดก็วยัเรยีน
(๒.๑ – ๒.๒)
(๔) การปฏิรปูกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและ
พฒันาผูป้ระกอบวชิาชพีครอูาจารย ์(๔.๑–๔.๕)
(๕) การปฏิรปูการจดัการเรยีนการสอนเพื�อตอบ
สนองการเปลี�ยนแปลงในศตวรรษที� ๒๑ (๕.๑–๕.๕)
(๗) การปฏิรปูการศึกษาและการเรยีนรูโ้ดยพลิก
โฉมดว้ยระบบดจิทัิล
๘. ด้านสื�อสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(๑) ปฏิรปูการรูเ้ท่าทันสื�อของประชาชน

๑๒.ด้านการศึกษา (๓) การปฏิรปูเพื�อลดความ
เหลื�อมลํ�าทางการศึกษา (๓.๑ , ๓.๓) 

๖.ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 
(๑) เสรมิสรา้งระบบบรหิารจดัการมลพษิที�
แหล่งกําเนดิ
ใหม้ปีระสทิธภิาพ

๒.ด้านการบรหิารราชการแผน่ดิน (๒) ระบบขอ้มูลภาครฐัมี
มาตรฐาน ทันสมยั และเชื�อมโยงกัน ก้าวสูร่ฐับาลดจิทัิล (๓)
โครงสรา้งภาครฐักะทัดรดั ปรบัตัวไดเ้รว็และระบบงานมผีล
สมัฤทธิ�สงู (๔) กําลังคนภาครฐัขนาดเหมาะสมและมสีมรรถนะสงู
(๕) ระบบบรหิารงานบุคคลดงึดดู สรา้ง รกัษาคนดคีนเก่ง (๖) จดั
ซื�อจดัจา้งคล่องตัว โปรง่ใส มกีลไกป�องกันทจุรติ
๓.ด้านกฎหมาย (๑) มกีลไกใหก้ารออกกฎหมายเป�นกฎหมายที�ดี
และเท่าที�จาํเป�น รวมทั�งมกีลไกในการทบทวนกฎหมายที�มผีลบงั
คับแล้วฯ
๑๑.ด้านการป�องกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิ
ชอบ (๑) ดา้นการป�องกันและเฝ�าระวงั (๒) ดา้นการป�องปราม
๑๒.ด้านการศึกษา (๑) การปฏิรปูการศึกษาและการเรยีนรูข้อง
ประเทศ (๖) การปรบัโครงสรา้งของหนว่ยงานในระบบการศึกษาฯ
(๗) ปฏิรปูการศึกษาและการเรยีนรูโ้ดยการพลิกโฉมดว้ยระบบ
ดจิทัิล

 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที� ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๕. การเสรมิสรา้งความมั�นคงแหง่ชาติเพื�อการ
พฒันาประเทศสูค่วามมั�นคงและยั�งยนื

๑. การเสรมิสรา้งและพฒันาศักยภาพทนุมนษุย์
๓. การสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้
อยา่งยั�งยนื
๗. การพฒันาโครงการพื�นฐานและระบบโลจสิติกส์
๘. การพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม
๙. การพฒันาภาค เมอืง และพื�นที�เศรษฐกิจ

๑. การเสรมิสรา้งและพฒันาศักยภาพทนุมนษุย์
๙. การพฒันาภาค เมอืง และพื�นที�เศรษฐกิจ

๒. การสรา้งความเป�นธรรมและลดความเหลื�อม
ลํ�าในสงัคม

๔. การเติบโตที�เป�นมติรกับสิ�งแวดล้อมเพื�อ
การพฒันาอยา่งยั�งยนื

๖. การบรหิารจดัการในภาครฐัการป�องกันการทจุรติ
ประพฤติมชิอบและธรรมาภิบาลในสงัคมไทย

 

นโยบายรฐับาล
(พลเอก ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร)ี

นโยบายหลัก
๑. การปกป�องและเชดิชูสถาบนัพระมหากษัตรยิ์
๒. การสรา้งความมั�นคงและความปลอดภัยของ
ประเทศ และความสงบสขุของประเทศ

นโยบายหลัก
๔. การสรา้งบทบาทของไทยในเวทีโลก
๕. การพฒันาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แขง่ขนัของไทย
๖. การพฒันาพื�นที�เศรษฐกิจและการกระจาย
ความเจรญิสูภ่มูภิาค

นโยบายหลัก
๘. การปฏิรปูกระบวนการเรยีนรูแ้ละการพฒันา
ศักยภาพของคนไทยทกุชว่งวยั
๓. การทํานบุาํรงุศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

นโยบายหลัก
๙. การพฒันาระบบสาธารณสขุและหลักประกัน
ทางสงัคม

นโยบายหลัก
๑o. การฟ�� นฟูทรพัยากรธรรมาชาติและการ
รกัษาสิ�งแวดล้อมเพื�อการสรา้งการเติบโตที�
ยั �งยนื

นโยบายหลัก
๑๑. การปฏิรปูการบรหิารจดัการภาครฐั
๑๒. การป�องกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิ
ชอบและกระบวนการยุติธรรม

แผน
ระดับ ๓

แผนการศึกษาแห่งชาติ
(๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

๑. การจดัการศึกษาเพื�อความมั�นคงของสงัคม
และประเทศชาติ

๒.การผลิตและพฒันากําลังคน การวจิยั และ
นวตักรรมเพื�อสรา้ง ขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัของประเทศ

๓.การพฒันาศักยภาพคนทกุชว่งวยัและการสรา้ง
สงัคมแหง่การเรยีนรู ้

๔. การสรา้งโอกาส ความเสมอภาคและความเท่า
เทียมทางการ ศึกษา

๕.การจดัการศึกษาเพื�อสรา้งเสรมิคณุภาพ
ชวีติที�เป�นมติรกับสิ�งแวดล้อม

๖. การพฒันาประสทิธภิาพของระบบบรหิารจดัการศึกษา

 
ยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธกิาร 

(๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
๑. พฒันาหลักสตูร กระบวนการจดัการเรยีนรู ้
การวดัและประเมนิผล 

๓. ผลิตและพฒันากําลังคน รวมทั�งงานวจิยัที�
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

๑. พฒันาหลักสตูร กระบวนการจดัการเรยีนรู ้การ
วดัและประเมนิผล 
๒. พฒันาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

๔. เพิ�มโอกาสใหค้นทกุชว่งวยัเขา้ถึงบรกิารทางการศึกษา
อยา่งต่อเนื�องตลอดชวีติ 
๕. สง่เสรมิและพฒันาระบบเทคโนโลยดีจิทัิลเพื�อการศึกษา 

๖. พฒันาระบบบรหิารจดัการและสง่เสรมิใหท้กุภาคสว่นมี
สว่นรว่มในการจดัการศึกษา 

 
ยุทธศาสตรแ์ผนพฒันาการศึกษาจงัหวดัเชยีงใหม่

๒๕๖๓ - ๒๕๖๕  ฉบบัทบทวนป� ๒๕๖๕
๑. จดัการศึกษาเพื�อเสรมิสรา้งความมั�นคง และ
คงความเป�นอัตลักษณข์องพื�นที�

๒. ผลิตและพฒันากําลังคน เพื�อการมงีานทําและ
สง่เสรมิการสรา้งนวตักรเพื�อรองรบัการเป�น
เมอืงอัจฉรยิะ (SMART CITY)

๓. พฒันาศักยภาพคนทกุชว่งวยั และสรา้งสงัคม
แหง่การเรยีนรู ้

๔. เพิ�มโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม
ทางการศึกษา

๕. พฒันาหลักสตูรและนวตักรรมการจดัการ
เรยีนรูเ้พื�อรองรบัการเป�นเมอืงอัจฉรยิะ
(SMART CITY)

๖. เพิ�มประสทิธภิาพระบบบรหิารจดัการศึกษา ใหเ้ท่าทันต่อ
การเปลี�ยนแปลง

ความเชื�อมโยงแผน ๓ ระดับ กับแผนพฒันาการศึกษาจงัหวดัเชยีงใหม ่(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ฉบบัทบทวนประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



 คำนำ 
 

 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562  มาตรา 16 โดยมีสาระสำคัญ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการนั้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มาตรา 33 กำหนดให้
ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน โดยคำนึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 (แผนระดับ 1) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศ 
ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 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  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัดเชียงใหม่ 
   

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
            

 



สารบัญ 

           หน้า 
คำนำ            
สารบัญ  
บทสรุปผู้บริหาร          ก  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด 
 - ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด       1 
 - ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่     7 
  ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา      7 
   ข้อมูลด้านโอกาสทางการศึกษา      14 
   ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน     17 
ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิด ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  
           และบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ 
 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560    20 
 - ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ.2561 - 2580      21 
 - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ       23 
 - แผนการปฏิรูปประเทศ         27 
 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560 - 2564   30 
 - นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 2565)   31 
 - นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)    31 
 - คําแถลงนโยบายการจัดการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  32 
 - เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)   34 
 - แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579      36 
 - พระราชบัญญัติพ้ืนทีน่วัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562    39 
 - นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   40 
 - แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565)   43 
 - แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2563-2565  45 
 - แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2565)     46 
 - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ 47   
   (SWOT Analysis) 
ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  
           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 - วิสัยทัศน์         54 
 - พันธกิจ         54 
 - เป้าประสงค์         54 
 - ประเด็นยุทธศาสตร์        55 
 - เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์    55 
 
 



 

ส่วนที่ 4 โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  
           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 - สรุปโครงการ/งบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  60  
             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 - แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  61 
             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคง และคงความเป็น 62 
     อัตลักษณ์ของพ้ืนที่    
  - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคน เพ่ือการมีงานทำและส่งเสริม 77 
    การสร้างนวัตกร เพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ  
    (SMART CITY)   
  - ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 90 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 120 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตร และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือรองรับ 139 
     การเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา ให้เท่าทัน 151 
     ต่อการเปลี่ยนแปลง 
ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล       170 
ภาคผนวก 
 - ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 และคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563-2565) 
 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา 
 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 - คณะผู้จัดทำ 
 



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  

     
 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562  มาตรา 16 โดยมีสาระสำคัญ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผน 5 ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง มาตรา 33 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน โดยคำนึงยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ.2561 - 2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ 
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  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“เชียงใหม่ : นครแห่งการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิต 

Chiang Mai : Learning City  for Quality of Life ” 

  นิยามศัพท ์
  “นครแห่งการเรียนรู้” หมายถึง เมืองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
  “คุณภาพชีวิต” หมายถึง ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม  

มีสัมมาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ในการดำรงชีวิตตามแนวทางประชาธิปไตย โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข  

  “ประชาชนทุกช่วงวัย” หมายถึง ประชาชนตั้งแต่แรกเกิด จนถึงตลอดช่วงชีวิต 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และประชาชนทั่วไป 

  “เมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)” หมายถึง เมืองที่ทุกภาคส่วนร่วมกันกำหนด 
แนวทางการพัฒนาที่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ เพ่ือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาที่รองรับการเป็นอัจฉริยะด้านสิ่งแวดล้อม (Smart Environment) อัจฉริยะด้านการอยู่อาศัย (Smart 
Living) อัจฉริยะด้านพลังงาน (Smart Energy) อัจฉริยะด้านการเดินทาง (Smart Mobility) อัจฉริยะด้าน
เศรษ ฐกิ จ  (Smart Economy) อั จฉริ ยะด้ านคน (Smart People) อั จฉริ ยะด้ านการบริหารงานภาครั ฐ  
(Smart Governance) และ (Smart Education) อัจฉริยะด้านการจัดการศึกษา 



ข 
 

พันธกิจ 
  (1) สร้างโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของชาติอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  (2) จัดการเรียนรู้ทุกระดับโดยน้อมนำและประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบาย
ของรัชกาลที่ 10 และแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
  (3) ยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีเจตคติ ทักษะ และสมรรถนะตรงตามความ
ต้องการแรงงานในพ้ืนที่ เพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
  (4) พัฒนาและส่งเสริมการดำเนินการพ้ืนที่นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  (5) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือรองรับการเป็นนครแห่งการเรียนรู้ 
  (6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล บูรณาการการทำงานจากทุก
ภาคส่วนและพร้อมรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
 เป้าประสงค์ 
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับสิทธิ์และโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตอย่างเสมอภาค ทั่วถึง  
อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพของบุคคล 
  (2) ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามช่วงวัย 
  (3) ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ 
(SMART CITY) 
  (4) หน่วยงานทางการศึกษามีนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพทุกภาคส่วน 
  (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 
 
 
 
 



ค 
 

กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (1) จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ังคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  (2) จัดการศึกษาโดยน้อมนำศาสตร์พระราชา และแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  (3) จัดการศึกษาด้านความเป็นพลเมือง สร้างความภูมิใจในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ของจังหวัดเชียงใหม่  โดยนำหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของเชียงใหม่และพ้ืนที่ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน   
  (4) จัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
  ตัวช้ีวัด 
  (1) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่สะท้อนความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ิมข้ึน   
  (2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่รับรู้สิทธิและหน้าที่ในการแสดงความคิดเห็นในสถาบัน
หลักของชาติ 
  (3) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
มาเป็นแนวปฏิบัติในวิถีชีวิต  
  (4) ร้อยละของสถานศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ มีการนำหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็น 
อัตลักษณ์ของเชียงใหม่และพ้ืนที่ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 (5) ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อการมีงานทำและส่งเสริมการสร้างนวัตกร
เพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ผู้เรียนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นเพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) เมืองน่าอยู่  

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



ง 
 

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

 (6) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างพลเมืองอัจฉริยะ (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 ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
  (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 
 



จ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามบริบทของพ้ืนที ่
  (2) เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 
  กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (1) สร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการศึกษา ที่ตอบสนองกับประชาชนทุกช่วงวัยใน
จังหวัดเชียงใหม่ตามบริบทของพ้ืนที่  
  (2) ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ตามบริบทของพ้ืนที่ 
  (3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
  (4) จัดตั้งกองทุนการศึกษาและจัดหาแหล่งทุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัด 
  (5) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาทุกช่วงวัยผ่านเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัล 
  ตัวชี้วัด 
  (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 โรงเรียนบนพ้ืนที่สูง และ
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   
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  (5) สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนา ออกแบบ หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
  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 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร ์
  (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) มีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา 
  (4) มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือการวางแผนการ
บริหารจัดการศึกษา 
  (5) จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
   (6) ร้อยละของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดมีการบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาลในระดับดีขึ้นไป 
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สรุปโครงการ / งบประมาณตามแผนปฏิบัตกิารด้านการศกึษาจงัหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ หน่วยงานดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างความ
มั่นคง และคงความเป็นอัตลักษณข์องพื้นที่ 

32 14,478,405 ศธจ./ สพป. /สพม. /กศน./สศอ.
ชม./อบจ./อว./สอศ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อการมี
งานทำและส่งเสรมิการสร้างนวัตกรเพื่อรองรับการ
เป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 

28 50,672,160 
 

ศธจ./ สพป. /สพม. /กศน./สศอ.
ชม./อบจ./อว./สอศ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

42 20,169,864 
 

ศธจ./ สพป. /สพม. /กศน./สศอ.
ชม./อบจ./อว./สอศ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มโอกาส ความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมทางการศึกษา 

35 65,017,362 ศธจ./ สพป. /สพม. /กศน./สศอ.
ชม./อบจ./อว./สอศ./ศูนย์
การศึกษาพิเศษ/พม. 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้เพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ 
(SMART CITY) 

24 ๑๒,๓๕๔,๘๘๐ 
 

ศธจ./ สพป. /สพม. /กศน./สศอ.
ชม./อบจ./สอศ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบรหิารจดั
การศึกษา ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

28 2,711,070 
 

ศธจ./ สพป. /สพม./กศน./อบจ./
อว./สอศ. 

รวม 189 165,403,741  
  
 

 



ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด 

  



ส่วนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไปของจังหวดั 

1. ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด 
 จังหวัดเช ียงใหม่ (คำเมือง: Lanna - Chiang Mai เจ ียงใหม่) เป็นจังหวัดหนึ ่งทางภาคเหนือ 
ของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 1,785,791 คน  
เป็นเพศชาย 863,373 คน เพศหญิง 922,418 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 840 ,721 ครัวเรือน 
จังหวัดเชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ โดยมีอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด  
  จังหวัดเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ  
มี "คำเมือง" เป็นภาษาท้องถิ ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรม และมีแหล่งท่องเที ่ยว 
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  
  ทิศใต ้   ติดอำเภอสามเงา อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง (จังหวัดตาก)      
   ทิศตะวันออก   ติดอำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า  

                     (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 คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 80 ของจังหวัด ประกอบด้วยทิวเขาอินทนนท์ 
(หรือถนนธงชัยตะวันออก) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด พาดยาวจากทิศเหนือจรดใต้ ตามแนวรอยต่อกับ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และทิวเขาขุนตาน ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด พาดผ่านในทิศเหนือ -ใต้ พื้นที่
ภูเขาส่วนใหญ่เป็นป่าต้นน้ำลำธาร ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ส่วนบางพื้นที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชาวเขา
ชาติพันธุ์ต่าง ๆ 
  2) พื้นที่ราบลุ่มน้ำและที่ราบเชิงเขา กระจายอยู่ทั่วไประหว่างหุบเขาทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ 
ได้แก่ ที่ราบลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำฝาง ลุ่มน้ำแม่งัด เป็นพื้นที่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตร 
 

 ลักษณะภูมิอากาศ 
  จังหวัดเชียงใหม่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศา
เซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี ่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี ่ย 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 จังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรทั้งสิ้น 1 ,785,791 คน เป็นเพศชาย 863,373 คน เพศ
หญิง 922,418 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 840,721 ครัวเรือน โดยจากข้อมูลทะเบียนบ้านสามารถ
จำแนกเป็นรายอำเภอ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1.1 จำนวนประชากรจำแนกรายอำเภอ 
 จังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรทั้งสิ้น 1 ,785,791 คน เป็นเพศชาย 863,373 คน เพศหญิง 
922,418 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 840,721 ครัวเรือน โดยจากข้อมูลทะเบียนบ้านสามารถจำแนก
เป็นรายอำเภอ ดังนี้ 

ที ่ อำเภอ 
จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน 

ชาย (คน) หญิง (คน) รวม ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 เมืองเชียงใหม่ 106,662 121,781 228,443 12.79 173,278 20.61 
2 จอมทอง 32,342 33,876 66,218 3.71 24,495 2.91 
3 แม่แจ่ม 30,403 29,551 59,954 3.36 19,739 2.35 
4 เชียงดาว 49,307 49,953 99,260 5.56 33,584 3.99 
5 ดอยสะเก็ด 35,699 39,418 75,117 4.21 36,958 4.40 
6 แม่แตง 39,969 41,183 81,152 4.54 35,225 4.19 
7 แม่ริม 45,995 48,084 94,079 5.27 43,544 5.18 
8 สะเมิง 11,994 11,641 23,635 1.23 8,621 1.03 
9 ฝาง 60,557 61,981 122,538 6.86 45,568 5.42 

10 แม่อาย 38,917 39,261 78,178 4.38 32,934 3.92 
11 พร้าว 23,690 24,471 48,161 2.70 21,026 2.50 
12 สันปา่ตอง 35,027 39,462 74,489 4.17 33,640 4.00 
13 สันกำแพง 41,299 47,120 88,419 4.95 48,634 5.78 
14 สันทราย 64,336 74,837 139,173 7.79 74,039 8.81 
15 หางดง 42,844 48,421 91,265 5.11 50,871 6.05 
16 ฮอด 21,462 21,926 43,388 2.43 16,995 2.02 
17 ดอยเต่า 13,564 13,660 27,224 1.52 10,569 1.26 
18 อมก๋อย 31,281 30,762 62,043 3.47 23,422 2.79 
19 สารภี 40,748 46,561 87,309 4.89 42,533 5.06 
20 เวียงแหง 27,119 26,659 53,778 3.01 9,487 1.13 
21 ไชยปราการ 25,172 25,945 51,117 2.86 18,205 2.17 
22 แม่วาง 15,761 16,149 31,910 1.79 12,041 1.43 
23 แมอ่อน 10,451 10,632 21,083 1.18 9,461 1.13 
24 ดอยหล่อ 12,209 12,920 25,129 1.41 11,549 1.37 
25 กัลยาณิวัฒนา 6,565 6,164 12,729 0.71 4,303 0.51 

รวม 863,373 922,418 1,785,791 100 840,721 100 
 
สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      สภาพเศรษฐกิจ  
 ภาพรวมเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหม่มีผลิตภัณฑ์มวลรวม มูลค่า 259,026 ล้าน
บาท โดยเพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 12,173 ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่า 246,853 ล้าน
บาท) เป็นลำดับที่ 12 ของประเทศและลำดับที่ 1 ของภาคเหนือ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว 
(GPP per capita) ปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่า 143,638 บาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 จำนวน 6,864 บาท 
(ปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่า 136,774 บาท) เป็นลำดับที่ 27 ของประเทศ และลำดับที่ 3 ของภาคเหนือ รอง
จากจังหวัดลำพูน จังหวัดกำแพงเพชร 
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โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2562 สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ แยกตามภาคการผลิตและแยกตามรายสาขาการผลิต โดยโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่
นั้นขึ้นอยู่กับการผลิตภาคบริการ คิดเป็นร้อยละ 70.5 มูลค่ารวม 182 ,687 ล้านบาท ซึ่งสาขาการผลิตที่มี
บทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัด อันดับที่ 1 คือ สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง คิดเป็นร้อย
ละ 19.2 รองลงมาคือ สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 
13.9 และสาขาท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 9.4 ตามลำดับ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 1.2 โครงสร้างทางเศรษฐกิจจำแนกตามภาคการผลิต 

ภาค 
สัดส่วน 
(%) 

รายละเอียด 

ภาคบริการ 
จำนวน 14 สาขาการผลิต 

70.5 1) สาขาการก่อสร้าง 
2) สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ 
3) สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 
4) สาขาท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 
5) สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 
6) สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 
7) สาขากิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ 
8) สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 
9) สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่นๆ 
10) สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการ

ประกันสังคม ภาคบังคับ 
11) สาขาการศึกษา 
12) สาขากิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 
13) สาขาศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 
14) สาขากิจกรรมการบริการด้านอื่น 

ภาคเกษตรกรรม 
จำนวน 1 สาขาการผลิต 

19.2 1) สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 

ภาคอุตสาหกรรม 
จำนวน 4 สาขาการผลิต 

10.3 1) สาขาการทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน  
2) สาขาการผลิต 
3) สาขาไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ 
4) สาขาการจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสียและของเสีย รวมถึง

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
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 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 เป็นชาวเขา 7 เผ่า  
และเป็นชนกลุ่มน้อย 5 กลุ่ม ภาษาราชการที่ใช้ในจังหวัดเชียงใหม่ ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมีภาษาท้องถิ่น    
เรียกว่า “ภาษาคำเมือง” ซ่ึงแต่ละท้องถ่ินของภาคเหนือมีลักษณะของภาษาที่คล้ายๆกัน จะแตกต่างกันเฉพาะ
สำเนียงและศัพท์บางคำ 
  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 จัดขึ้นในช่วงวัน
ลอยกระทงของทุกปี ราวเดือนพฤศจิกายน มีการตกแต่งบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ ด้วยโคมชนิดต่างๆ มีการ
ปล่อยโคมลอย มีการลอยกระทง ประกวดกระทงและนางนพมาศ ประเพณีเข้าอินทขิล จัดขึ้นในช่วงเดือน
พฤษภาคมถึงมิถุนายน ที่วัดเจดีย์หลวง เป็นการบูชาเสาหลักเมืองโดยการนำดอกไม้ธูปเทียนมาใส่ขันดอก
ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ จัดขึ้นในเดือนเมษายน ในวันที่ 15 เป็นต้นไป ของทุกปี ที่บริเวณตัวเมืองจอมทอง  
มีขบวนรถจากชุมชน ห้างร้าน กลุ่มต่างๆ กว่า 40 ขบวน แห่ไปตามเมืองจอมทอง อำเภอจอมทอง จนถึง วัด
พระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานกว่า 200 ปี ตามตำนานเกิดขึ้นที ่อำเภอ
จอมทอง ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและแห่งเดียวในโลก ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ กลายเป็นต้นแบบของ
การแห่ไม้ค้ำสะหลีของชาวล้านนา จนได้รับความนิยมไปทั่วภาคเหนือ และเป็นประเพณีที่เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดัง 
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 
   - การคมนาคมทางอากาศ จังหวัดเชียงใหม่มีท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่  
ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้น รองจากท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีเส้นทางบิน ไป-
กลับวันละหลายเที่ยวบิน ทั้งสายการบินภายในประเทศ และสายการบินระหว่างประเทศโดย สายการบิน
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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 2564 ในจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ท่ี กระทรวง หน่วยงาน สถานศึกษา ห้องเรียน นักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย์

1 กระทรวงศึกษาธิการ 1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)        835      8,926         174,777    11,317
 1) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา        682      8,485         169,564    10,508
 - ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1          85 973                   21,133       1,474
 - ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 2        131 1,293                 23,643       1,401
 - ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3        153 1,938                 41,724       1,985
 - ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4          85 1,193                 15,703       1,142
 - ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5          96 936                   14,266       1,340
 - ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6          98 947                   13,879       1,248
 - ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงใหม่          34 1,205                 39,216       1,918
 2) การจัดการศึกษาทางเลือก        144         144               614         144
 - กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว        133 133                       168         133
 - กำรจัดกำรศึกษำโดยองค์กร          11 11                         446           11
 3) ส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ            9        297            4,599         665
 - ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 8 จังหวัดเชียงใหม่            1 54                         590           81
 - โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์            4 107                    2,989         320
 - โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร            4 136                    1,020         264
1.2 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        845      4,152         131,216      7,245
1) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)        340 2,699               83,170      5,676
 - กลุ่มโรงเรียนสำมัญศึกษำ        130 2,174                 68,725       3,765
 - กลุ่มโรงเรียนนำนำชำติ          20 335                    5,113         868
 - กลุ่มกำรศึกษำนอกระบบ        190 190                    9,332       1,043
2) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.)

 - กศน.จังหวัดเชียงใหม่        488 488                23,487         769
3) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 - ภำครัฐ และ ภำคเอกชน          17 965                24,559         800

2 กระทรวงการอุดมศึกษา 2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)          12 4,955               89,135      5,048
วิทยาศาสตร์ วิจัย  - มหำวิทยำลัย            9       4,890            86,868       4,927
และนวัตกรรม (อว.)  - โรงเรียนสำธิต            3           65             2,267         121

3 ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (สพช.)
3.1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม          28 216                   3,403         281

4 กระทรวงการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (กก.)            2          73             1,442         124
และกีฬา (กก.) 4.1 โรงเรียนกีฬำ            1 9                           202           49

4.2 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่            1 64                      1,240           75
5 กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)        693      1,424           36,144      1,249

5.1 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก        609 609                   18,849         495
5.2 ประเภทสำมัญศึกษำ (อบจ/อบต/เทศบำล)          84 815                   17,295         754

6 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (กก.ตชด.)
 (สตร.) 6.1 โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน          17 128                    1,598         153

7 กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)
7.1 วิทยำลัยนำฏศิลป์            1 22                       633           66

8 กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป. สธ.)
8.1 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี เชียงใหม่            1 8                         600         105

9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.)

ความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) 9.1 ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่        185 185                  14,243         982

    2,619    20,089         453,191    26,570รวมท้ังส้ิน
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ตารางท่ี 2.2  จำนวนสถานศึกษาทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ จำแนกตามระดับ  
                 การจัดการศึกษา/สังกัด ปีการศึกษา 2564 

 
 
ตารางท่ี 2.3  จำนวนนักเรียน/นักศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2564 
                 จำแนกตามระดับ/ประเภทการจัดการศึกษา            

 

ศูนย์การเรียน

/นอกระบบ ข้ันพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา

1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
   1.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 648 648
   1.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 34 34
   1.3 ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 9 9
   1.4 โฮมสคูล 144 144

2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
   2.1 ในระบบ 130 130
   2.2 โรงเรียนนำนำชำติ 20 20
   2.3 นอกระบบ 190 190

3 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 463 25 488
4 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 17 17

5 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3 9 12
6 ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 28 28
7 กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ 1 1 2
8 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 693 693
9 ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 17 17

10 สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 1 1
11 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 1 1
12 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 185 185

      653    1,937           17         12  2,619

รวม

กระทรวงอ่ืน ๆ

รวมท้ังส้ิน

ท่ี สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับการจัดการศึกษา

อาชีว อุดม ศูนย์กศ.
ก่อน รวม ศึกษา ศึกษา นอกระบบ

ประถม

กระทรวงศึกษาธิการ
1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน   21,890     91,910   39,251   21,726   174,777
2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน   16,835     30,655   14,816   11,532     9,332     83,170
3 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย       3,853     6,300     8,708     4,626     23,487
4 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ   24,559     24,559

กระทรวงอ่ืน
5 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม       217         552       699       799   86,868     89,135
6 ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ     2,273     1,130       3,403
7 กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ   202     1,240       1,442
8 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   25,983       7,654     1,968       539     36,144
9 ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ       399       1,199       1,598
10 สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม       185       244       204         633
11 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข       600         600
12 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์   14,243     14,243

 79,567  135,823  65,492  44,434  202  24,803  88,912  13,958  453,191รวมท้ังส้ิน

ท่ี สังกัด

ประเภทการจัดการศึกษา

รวม
ข้ันพ้ืนฐาน

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
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ตารางท่ี 2.4  จำนวนสถานศึกษาทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ จำแนกตามระดับ  
                 ที่เปิดสอน/สังกัด ปีการศึกษา 2564 

 
 
ตารางท่ี 2.5  จำนวนห้องเรียนในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2564 
                 จำแนกตามสังกัด/ประเภทการจัดการศึกษา 

  

สพฐ. ทางเลือก กศ. กศน สช. อปท. พศ. ตชด. สอศ. สาธิต อว. กก. สธ. วธ. พม. รวม
เด็กเล็ก 1 609 185 795
อนุบำล 1 – ป.6 358 23 37 17 1 436
อนุบำล 1 – ม.3 184 16 13 213
อนุบำล 1 – ม.6 5 144 5 26 1 181
ป.1 – ป.6 67 5 21 93
ป.1 – ม.3 34 1 12 47
ป.1 – ม.6 3 25 3 31
ม.1 – ม.3 1 3 4
ม.1 – ม.6 34 2 25 2 1 64
อนุบำล 1 – อนุบำล 3 73 73
ปวช.

ปวช. – ปวส. 2 2
ปวช. - อนุปริญญำ 12 12
ปวช. – ป.ตรี 3 1 1 5
ปวส.

ปวส. - อนุปริญญำ

ปวส. – ป.ตรี/โท/เอก 9 1 10
ศูนย์กำรเรียน/นอก
ระบบ

463 190 653

รวมท้ังส้ิน 682 144 9 488 340 693 28 17 17 3 9 2 1 1 185  2,619

ระดับท่ีเปิดสอน
สังกัดของสถานศึกษา

อาชีว อุดม ศูนย์ฯ

ก่อน กศ ศึกษา ศึกษา นอกระบบ

ประถม ทางเลือก

กระทรวงศึกษาธิการ
1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  1,474   5,099  1,484  725     144     8,926
2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน  2,509     190     2,699

3 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย     488       488

4 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ    965       965

5 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม        8       17      18    22   4,890     4,955
6 ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ     117    91      208       216
7 กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ        6      3        64         73
8 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     975     353      79    17     1,424
9 ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ       26     102       128

10 สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม        7      9       6         22
11 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข        4      4           8
12 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์     185       185

 5,177  5,571  1,715  871    144   971   5,162    678  20,089

กระทรวงอ่ืน

รวมท้ังส้ิน

ท่ี สังกัด รวม

ประถม ม.ต้น
ม.

ปลาย

ประเภทการจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน
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ตารางท่ี 2.6 จำนวนห้องเรียนในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2564 
                จำแนกตามระดับชั้น/สังกัด 

 
  

สพฐ. ทางเลือก
การศึกษา

พิเศษ
กศน สช. อปท. สพช. วธ. ตชด. สอศ. สาธิต กก อว. สป.สช. พม.

เด็กเล็ก     609    2  185       796
อนุบำล 1     116      54     118      2    2       292
อนุบำล 2     619        6     125      7    2       759
อนุบำล 3     673        6     123    17    2       821
รวมก่อนประถม  1,408      66     975    26    8    2,483

ป.1     877      15       66    18    3       979
ป.2     873      14       62    18    3       970
ป.3     842      15       60    18    3       938
ป.4     808      15       57    17    3       900
ป.5     809      15       55    15    3       897
ป.6     788      15       53    16    2       874
รวมประถมศึกษา  4,997      89     353  102  17    5,558

ม.1     482      25       27    39    2    6       581
ม.2     471      24       25    39    2    6       567
ม.3     457      25       27    39    3    6       557

รวมม.ต้น  1,410      74       79  117    7  18    1,705
ม.4     229      22         7    33    8       299
ม.5     226      22         5    32    7       292
ม.6     212      19         5    34    7       277

รวมม.ปลาย     667      63       17    99  22       868
ปวช.1         1        2    3           6
ปวช.2         1        2    3           6
ปวช.3         1        1    3           5

รวม ปวช.         3        5    9         17
ปวส.1
ปวส.2
ปวส.3

รวม ปวส.
ป.ตรี 1    1           1
ป.ตรี 2    1           1
ป.ตรี 3    1           1
ป.ตรี 4    2           2
ป.ตรี 5    1           1

รวม ป.ตรี    6           6
ปวส/ป.ตรี/โท/เอก 4,890    4,890

รวมท้ังส้ิน  8,485    144    297  488  2,699  1,424  216  22  128  965  65  73  4,890      8  185  20,089

ระดับช้ัน
สังกัด

รวม
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ตารางท่ี 2.7 จำนวนนักเรียนในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2564 
จำแนกตามระดับชั้น/สังกัด 

  

สพฐ. สช กศน สอศ วธ. อปท. สพช. ตชด อว. กก สาธิต สป.สธ. พม.
เด็กเล็ก (เตรียม)    1,137  18,849       25  14,243    34,254

อนุบำล 1       1,936    4,788    2,256       81       62       9,123

อนุบำล 2       9,105    5,317    2,483     136       64    17,105

อนุบำล 3    10,850    5,593    2,395     182       66    19,086

รวมก่อนประถม    21,890     16,835  25,983     399     217    65,324

ป.1    16,223    5,274    1,401     230     100    23,228

ป.2    16,113    5,077    1,436     223     102    22,951

ป.3    16,094    5,437    1,341     230     103    23,205

ป.4    15,355    5,135    1,230     178       85    21,983

ป.5    14,325    4,913    1,137     169       92    20,636

ป.6    13,805    4,819    1,109     169       70    19,972

รวมประถม    91,907  30,655    3,853    7,654  1,199     552  135,820

ม.1    13,576    4,829    48       691     238    19,382

ม.2    13,026    5,014    60       627     239    18,966

ม.3    12,649    4,973    77       650     222    18,571

รวม ม.ต้น    39,251  14,816    6,300  185    1,968     699    63,219

ม.4       7,706    3,981       218     296    12,201

ม.5       7,205    3,829       166     254    11,454

ม.6       6,727    3,722       155     249    10,853

รวม ม.ปลาย    21,638  11,532    8,708       539     799    43,216

ปวช.1            35    76          111

ปวช.2            30    98          128

ปวช.3            26    70            96

รวม ปวช.            91  244          335

ปวส.1
ปวส.2
ปวส.3
รวม ปวส.
ป.ตรี 1    44            44

ป.ตรี 2    47            47

ป.ตรี 3    46            46

ป.ตรี 4    37            37

ป.ตรี 5    30            30

รวม ป.ตรี  204          204

กศ.นอกระบบ    9,332    4,626    13,958

ปวส/ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก  86,868    86,868

รวมท้ังส้ิน  174,777  83,170  23,487  24,559  633  36,144  3,403  1,598  86,868  1,442  2,267   600  14,243  453,191

ระดับช้ัน
สังกัด

รวม
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ตารางท่ี 2.8  จำนวนครู/อาจารย์ในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2564 
                   จำแนกตามระดับ/ประเภทการจัดการศึกษา 

 
 
ตารางท่ี 2.9 จำนวนครู/อาจารย์ในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2564 
                  จำแนกตามวุฒิการศึกษา/สังกัด 

 
 
ตารางท่ี 2.10 สัดส่วนนักเรียนต่อครู ปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวม

1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน   11,317   11,317
2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน     5,676     5,676
3 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย       769       769

4 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ       800       800

5 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม       121    4,927     5,048
6 ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ       281  -  -       281
7 กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ         49        75       124
8 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     1,249     1,249
9 ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ       153       153
10 สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม         58         58          8         66
11 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข      105       105
12 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์       982       982

 20,655       858   5,115  26,570รวมท้ังส้ิน

ท่ี สังกัด
ระดับ/ประเภทการจัดการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงอ่ืน

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม

ป.เอก          7       12       19    2    3    5       5       6    11  1,150  1,249  2,399    6    8  14  1,170  1,278    2,448

ป.โท     608  1,293  1,901    9    6  15    32    8    40    5    1       6  116    92  208     687     750  1,437  35  25  60  1,492  2,175    3,667

ป.ตรี  1,644  4,124  5,768  22  22  44  164  77  241  33  54    87  366  346  712     172     126     298    1    1  2,402  4,749    7,151

ต่ ำกว่ำ ป.ตรี          1       29       30    2    2  17  43    60       20       72          92

รวมท้ังส้ิน  2,260  5,458  7,718   35   31    66  196  85  281  55  98  153  487  444  931  2,009  2,125  4,134  42  33  75  5,084  8,274  13,358

รวม
ระดับช้ัน

สังกัด
กก.อว.สพฐ. วธ. พศ. ตชด. สอศ.

จ านวนครู  (คน) จ านวนนักเรียน (คน) สัดส่วน

                      26,570                     453,191 1:21
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การจัดการศึกษานอกระบบ 

ตารางท่ี 2.11 จำนวนสถานศึกษาและศูนย์การเรียน สังกัด สำนักงาน กศน. ปีการศึกษา 2564  

 
 
ตารางท่ี 2.12 จำนวนนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียน สังกัด สำนักงาน กศน. ภาคเรียนที่ 2/2564  
                  และภาคเรียนที่ 1/2564 จำแนกตามระดับชั้น 

 
 
ตารางท่ี 2.13 จำนวนครู สังกัดสำนักงาน กศน. ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามวุฒิการศึกษา/เพศ 

ประเภท 

วุฒิการศึกษา/เพศ 
ป.เอก  
(คน) 

ป.โท  
(คน) 

ป.ตรี  
(คน) 

ต่ำกว่า ป.ตรี 
(คน) 

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 
ข้าราชการครู - - - 4 13 17 75 68 143 - - - 
ครู กศน.ตำบล - - - 1 8 9 60 136 196 - - - 
ครูอาสาสมัครฯ  
พ้ืนที่ปกติ 

- - - - - - 16 48 64 - - - 

ครูอาสาสมัครฯ  
พ้ืนที่สูง  
(ครู ศศช.) 

- - - 1 2 3 139 152 291 3 3 6 

ครู ศรช. - - - - - - 1 5 6 - - - 
ครู กพด. - - - - - - 23 8 31 - - - 
ครู ปวช. - - - - - - 1 2 3 - - - 
ครูสอนเด็กเร่ร่อน - - - - - - - - - - - - 
ครูผู้สอนคนพิการ - - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - 6 23 29 315 419 734 3 3 6 
 

 

กศน.ต าบล ศรช. ศศช. รวม
(แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง)

25 204 7 252 485

ศูนย์การเรียน
สถานศึกษา 

(แห่ง)

ชาย หญิง
ผู้ไม่รู้หนังสือ             1,785              2,841               4,626
ประถมศึกษำ             1,986              1,867               3,853
ม.ต้น             3,805              2,495               6,300
ม.ปลำย             4,740              3,968               8,708

รวม           12,316            11,171            23,487

เพศ
ระดับช้ัน รวม
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ตารางท่ี 2.14 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 

727 107 834 19,783 23:1 703 99 829 19,277 23:1 
 
ข้อมูลด้านโอกาสทางการศึกษา 

ข้อมูลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน 
ตารางท่ี 2.15 ข้อมูลจำนวนนักเรียนพิการจำแนกตามประเภทความพิการ 

 
 
ตารางท่ี 2.16 ข้อมูลจำนวนนักเรียนด้อยโอกาสจำแนกตามประเภทและสังกัด 

 

กศ.พิเศษ สพป.ชม 1 สพป.ชม 2 สพป.ชม 3 สพป.ชม 4 สพป.ชม 5 สพป.ชม 6 สพม.ชม

1 ทำงกำรมองเห็น 67           6          4          14        4          8          3          11        117       

2 ทำงกำรได้ยิน 207         2          4          16        7          4          5          3          248       

3 ทำงสติปัญญำ 449         102       180       267       53        25        85        54        1,215    

4 ทำงร่ำงกำยและสุขภำพ 234         11        16        28        15        11        7          25        347       

5 ทำงกำรเรียนรู้ 131         1,175    1,715    1,607    1,027    457       452       385       6,949    

6 ทำงกำรพูดและภำษำ 3             3          3          25        4          1          4          5          48         

7 ทำงพฤติกรรมและอำรมณ์ 86           29        84        27        42        9          48        7          332       

8 ออทิสติก 203         86        25        27        48        6          6          14        415       

9 พิกำรซ้ ำซ้อน 511         14        13        13        23        10        9          5          598       

1,891      1,428   2,044   2,024   1,223   531      619      509      10,269  

หน่วยงาน/สังกัด
ล าดับ ประเภทความพิการ รวมท้ังหมด

รวม

สพป.ชม 1 สพป.ชม 2 สพป.ชม 3 สพป.ชม 4 สพป.ชม 5 สพป.ชม 6 สพม.ชม

1 เด็กถูกบังคับให้ขำยแรงงำน 0 0 0 0 0 0 0 0

2 เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทำงเพศ 0 0 0 0 0 0 0 0

3 เด็กถูกทอดท้ิง 3 7 5 0 5 2 5 27

4 เด็กในสถำนพินิจและคุ้มครองเยำวชน 0 0 0 0 1 0 3 4

5 เด็กเร่ร่อน 0 0 3 0 0 0 1 4

6 ผลกระทบจำกเอดส์ 0 0 1 0 1 0 3 5

7 ชนกลุ่มน้อย 7 44 114 49 7 14 57 292

8 เด็กท่ีถูกท ำร้ำยทำรุณ 0 0 0 0 0 0 1 1

9 เด็กยำกจน 8,620 19,899 35,409 10,598 11,172 10,589 15,320 111,607

10 เด็กท่ีมีปัญหำเก่ียวกับยำเสพติด 0 0 0 0 1 0 0 1

11 อ่ืนๆ 0 0 0 0 0 0 0 0

12 ก ำพร้ำ 17 7 39 1 11 5 100 180

13 ท ำงำนรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 1 0 7 0 1 0 37 46

14 มีควำมด้อยโอกำสมำกกว่ำ 1 ประเภท 2 74 147 17 68 86 76 470

8,650 20,031 35,725 10,665 11,267 10,696 15,603 112,637

ล าดับ ประเภทความด้อยโอกาส รวมท้ังหมด

นักเรียนด้อยโอกาสท้ังหมด

หน่วยงาน/สังกัด
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ตารางท่ี 2.17 จำนวนนักเรยีนติด G จำแนกชายหญิงและสังกัด 

 
 
ตารางท่ี 2.18 จำนวนนักเรยีนออกกลางคัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   
                  จำแนกตามสาเหตุการออกกลางคันและสังกัด  

 
 
ตารางท่ี 2.19 จำนวนนักศึกษาที่ลาออกกลางคัน ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2563  
     จำแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

 

สังกัด ชาย หญิง รวมท้ังหมด

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 805                     718                     1,523                  

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 1,116                   932                     2,048                  

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 3,104                   2,893                   5,997                  

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 954                     801                     1,755                  

สพป.เชียงใหม่ เขต 5 34                       37                       71                      

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 342                     284                     626                     

สพม.เชียงใหม่ 238                     356                     594                     

รวมท้ังหมด 6,593                 6,021                  12,614               

สพป.ชม 1 สพป.ชม 2 สพป.ชม 3 สพป.ชม 4 สพป.ชม 5 สพป.ชม 6 สพม.ชม
1 มีปัญหำในกำรปรับตัว 0 0 6 0 0 0 0 6
2 สมรส 0 0 10 0 0 0 0 10
3 ต้องคดี/ถูกจับ 0 0 0 0 0 0 0 0
4 เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 0 0 1 0 0 0 0 1
5 หำเล้ียงครอบครัว 0 0 1 0 0 0 0 1
6 อพยพตำมผู้ปกครอง 1 1 36 1 0 0 0 39
7 ฐำนะยำกจน 0 0 0 0 0 0 0 0
8 มีปัญหำครอบครัว 1 0 13 1 0 0 0 15

2 1 67 2 0 0 0 72รวมนักเรียนออกกลางคัน

สาเหตุการออกกลางคันล าดับ รวมท้ังหมด
หน่วยงาน/สังกัด

ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวม
2563 49 23 72
2562 21 26 17 64
2561 285 86 32 403
2560 117 73 28 218

ปีการศึกษา
จ านวนนักเรียนออกกลางคัน (คน)
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ตารางท่ี 2.20 จำนวนนักศกึษาที่ลาออกกลางคันจากการศึกษาในระบบ และเข้ารับการศึกษา  
                  ในสถานศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2562 จำแนกตามระดับการศึกษา 

 
 
ตารางที่ 2.21 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน    
                   กศน. ปีการศึกษา 2564 แยกตามกลุ่มอายุ 

การเข้ารับการศึกษา
ตามกลุ่มอายุ 

จำนวนผู้เรียน 
(คน) 

จำนวนประชากร 
(คน) 

ร้อยละ 

อายุ 18 – 59 ป ี 12,937 996,509 1.30 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวม
2562 22 284 203 509
2561 40 336 218 594
2560 13 330 203 546

ปีการศึกษา
จ านวนนักศึกษาออกกลางคันท่ีรับเข้าศึกษา (คน)
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ด้านคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
ตารางท่ี 2.22 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
                  ปีการศึกษา 2564 

 
 
ตารางท่ี 2.23 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
                  ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เข้ำสอบ
คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่ำงเม่ือเทียบ
กับระดับประเทศ ผู้เข้ำสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่ำงเม่ือเทียบ
กับระดับประเทศ ผู้เข้ำสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่ำงเม่ือเทียบ
กับระดับประเทศ ผู้เข้ำสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่ำงเม่ือเทียบ
กับระดับประเทศ

ระดับประเทศ 433,026 36.83 433,211 50.38 433,055 39.22 433,062 34.31

ระดับกระทรวง ศธ. 388,378 36.87 0.04 388,509 50.47 0.09 388,367 39.15 -0.07 388,375 34.36 0.05

ระดับภำคเหนือ 38,924 38.48 1.65 38,939 53.02 2.64 38,929 41.40 2.18 38,933 36.03 1.72

ระดับ ศธภ.15 18,908 37.43 0.6 18,913 51.68 1.3 18,906 40.80 1.58 18,909 35.22 0.91

ระดับ ศธจ.ชม. 9,515 37.16 0.33 9,518 51.45 1.07 9,513 42.87 3.65 9,515 34.91 0.6

สังกัด สพฐ. 5,759 35.31 -1.52 5,762 49.53 -0.85 5,760 35.37 -3.85 5,761 33.5 -0.81

สังกัด สพป. 5,759 35.31 -1.52 5,762 49.53 -0.85 5,760 35.37 -3.85 5,761 33.5 -0.81

สังกัด สช. 2,880 41.88 5.05 2,880 56.79 6.41 2,877 59.84 20.62 2,878 38.65 4.34

สังกัด สศศ. 30 32.1 -4.73 30 41.19 -9.19 30 28.65 -10.57 30 33.08 -1.23

สังกัด อปท. 676 34.11 -2.72 676 48.02 -2.36 676 37.59 -1.63 676 32.7 -1.61

สังกัด ตชด. 170 32.71 -4.12 170 41.35 -9.03 170 33.25 -5.97 170 28.69 -5.62

ผลสอบ ONET ป.6

ภาษาไทยคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

ผู้เข้ำสอบ
คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่ำงเม่ือ
เทียบกับ

ระดับประเทศ
ผู้เข้ำสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่ำงเม่ือ
เทียบกับ

ระดับประเทศ
ผู้เข้ำสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่ำงเม่ือ
เทียบกับ

ระดับประเทศ
ผู้เข้ำสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่ำงเม่ือ
เทียบกับ

ระดับประเทศ

ระดับประเทศ 336,284 24.47 336,696 51.19 335,135 31.11 335,583 31.45

ระดับกระทรวง ศธ. 296,557 24.62 0.15 296,905 51.62 0.43 295,513 31.21 0.1 295,955 31.55 0.1

ระดับภำคเหนือ 34,272 25.48 1.01 34,283 54.3 3.11 34,177 31.91 0.8 34,203 32.6 1.15

ระดับ ศธภ.15 17,146 25.27 0.8 17,147 53.75 2.56 17,103 32.11 1 17,114 32.37 0.92

ระดับ ศธจ.ชม. 8,746 26.05 1.58 8,749 54.4 3.21 8,732 33.85 2.74 8,739 32.74 1.29

ระดับสังกัด สพฐ. 5,611 24.08 -0.39 5,612 53.94 2.75 5,598 30.58 -0.53 5,604 31.76 0.31

ระดับสังกัด สพม. 3,707 25.26 0.79 3,707 56.25 5.06 3,694 32.53 1.42 3,699 32.67 1.22

ระดับสังกัด สพป. 1,904 21.79 -2.68 1,905 49.46 -1.73 1,904 26.8 -4.31 1,905 29.99 -1.46

ระดับสังกัด สช. 1,965 32.01 7.54 1,966 60.34 9.15 1,964 43.73 12.62 1,965 36.32 4.87

ระดับสังกัด สกอ. 198 53.38 28.91 198 70.16 18.97 198 65.14 34.03 198 45.93 14.48

ระดับสังกัด สศศ. 132 20.45 -4.02 132 46.6 -4.59 132 25.78 -5.33 132 27.86 -3.59

ระดับสังกัด อปท. 237 21.96 -2.51 237 52.25 1.06 237 29.46 -1.65 237 31.14 -0.31

ระดับสังกัดสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 17 25.93 1.46 17 57.22 6.03 17 29.96 -1.15 17 29.04 -2.41

ระดับสังกัดส ำนักงำนพระพุทธฯ 586 18.59 -5.88 587 36.07 -15.12 586 25.16 -5.95 586 27.5 -3.95

ผลสอบ ONET ม.3
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
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ตารางท่ี 2.24 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
                  ปีการศึกษา 2564 

 
 
ตารางท่ี 2.25 จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป ระดับชั้น ป.6/ม.3/ม.6 

วิชา ป.6 ม.3 ม.6 
จำนวนผู้เขา้

สอบ 
จำนวนนักเรียน

ท่ีได้คะแนน 
50% ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ จำนวนผู้เขา้
สอบ 

จำนวน
นักเรียนที่ได้

คะแนน 50% 
ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ จำนวนผู้เขา้
สอบ 

จำนวนนักเรียน
ท่ีได้คะแนน 
50% ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 9,518 5,049 53.05 8,749 7,491 85.62 3,880 2,030 52.32 
ภาษาอังกฤษ 9,513 2,879 30.26 8,732 1,355 15.52 4,080 508 12.45 
คณิตศาสตร์ 9,515 1,534 16.12 8,746 650 7.43 4,094 301 7.35 
วิทยาศาสตร์ 9,515 1,175 12.35 8,739 601 6.88 3,859 119 3.08 
สังคมศาสตร์   4,109 488 11.88 

 
 
ตารางท่ี 2.26  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 
                   จำแนกตามสังกัด  

ด้าน ประเทศ ภาค จังหวัด 
คะแนนเฉลีย่ร้อยละจำแนกตามสงักัด 

สพฐ. สช. อปท. อว. ตชด. โฮมสคูล 

คณิตศาสตร ์
คะแนนเฉลี่ย 44.24 45.48 49.44 44.21 46.99 37.00 29.61 51.29 48.85 

S.D. 19.72 19.54 21.41 19.50 20.93 16.92 15.62 17.45 19.39 

ภาษาไทย 
คะแนนเฉลี่ย 51.65 52.49 56.14 51.75 52.55 49.25 41.65 51.78 59.64 

S.D. 19.49 19.13 20.17 19.32 20.19 19.81 20.31 16.51 7.72 

รวม 2 ด้าน 
คะแนนเฉลี่ย 48.01 49.02 52.80 47.98 50.13 43.12 35.78 51.53 54.25 

S.D. 35.73 35.36 38.60 35.57 36.72 33.25 32.19 31.40 25.19 
     

  

ผู้เข้ำสอบ
คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่ำงเม่ือ
เทียบกับ

ระดับประเทศ
ผู้เข้ำสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่ำงเม่ือ
เทียบกับ

ระดับประเทศ
ผู้เข้ำสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่ำงเม่ือ
เทียบกับ

ระดับประเทศ
ผู้เข้ำสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่ำงเม่ือ
เทียบกับ

ระดับประเทศ
ผู้เข้ำสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่ำงเม่ือเทียบ
กับระดับประเทศ

ระดับประเทศ 121,213 21.28 110,513 46.4 119,742 25.56 109,438 28.65 121,985 36.87

ระดับกระทรวงศึกษำธิกำร 106,661 21.48 0.2 96,846 46.82 0.42 105,311 25.8 0.24 95,942 28.8 0.15 107,356 37.03 0.16

ระดับภำคเหนือ 16,843 23.6 2.32 15,704 49.9 3.5 16,688 27.79 2.23 15,563 30.11 1.46 16,988 38.49 1.62

ระดับ ศธภ.15 8,004 23.1 1.82 7,599 49.53 3.13 7,964 27.71 2.15 7,559 29.8 1.15 8,028 38.18 1.31

ระดับ ศธจ.ชม. 4,094 23.81 2.53 3,880 50.27 3.87 4,084 29.4 3.84 3,859 30.35 1.7 4,109 38.7 1.83

ระดับสังกัด สพฐ. 2,889 22.33 1.05 2,759 49.97 3.57 2,878 27.01 1.45 2,748 29.83 1.18 2,894 38.25 1.38

ระดับสังกัด สพม. 2,784 22.47 1.19 2,655 50.25 3.85 2,773 27.28 1.72 2,644 29.98 1.33 2,789 38.41 1.54

ระดับสังกัด สพป. 105 18.52 -2.76 104 42.72 -3.68 105 19.99 -5.57 104 26.06 -2.59 105 34.09 -2.78

ระดับสังกัด สช. 650 32.96 11.68 575 58.82 12.42 652 43.51 17.95 569 34.84 6.19 658 43.12 6.25

ระดับสังกัด สกอ. 66 57.73 36.45 62 70.52 24.12 65 67.01 41.45 58 45.78 17.13 67 53.14 16.27

ระดับสังกัด สศศ. 248 16.49 -4.79 246 41.49 -4.91 248 19.5 -6.06 246 27.24 -1.41 248 34.22 -2.65

ระดับสังกัดส ำนักพุทธฯ 241 15.2 -6.08 238 37 -9.4 241 19.74 -5.82 238 25 -3.65 242 32.63 -4.24

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผลสอบ ONET ม.6

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์



19 

ตารางท่ี 2.27  การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
                   ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามสังกัด  

ด้าน ประเทศ ภาค จังหวัด 
คะแนนเฉลีย่ร้อยละจำแนกตามสงักัด 

สพฐ. สช. อปท. อว. ตชด. 
การอ่าน 
ออกเสียง 

คะแนนเฉลี่ย 69.95 64.07 59.25 57.70 68.30 54.33 79.86 51.19 
S.D. 13.98 14.87 15.44 15.03 16.11 17.67 11.73 11.02 

การอ่าน 
รู้เรื่อง 

คะแนนเฉลี่ย 72.79 66.15 65.32 65.34 66.16 61.13 78.16 61.71 
S.D. 9.43 9.83 10.37 10.33 10.00 11.96 8.42 8.06 

รวม 2 ด้าน 
คะแนนเฉลี่ย 71.38 65.15 62.34 61.59 67.26 57.73 79.01 56.57 

S.D. 21.43 22.82 23.82 23.38 24.32 27.47 18.63 17.25 
     

 

ตารางท่ี 2.28 ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบการการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)   
                  จำแนกรายสาระวิชาและระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

รายสาระวิชา 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ทักษะการเรียนรู ้ 39.78 40.28 30.64 29.43 38.14 35.54 
ความรู้พ้ืนฐาน 43.39 36.04 29.63 40.65 33.61 31.66 
การประกอบอาชีพ 40.38 38.23 40.94 35.70 39.67 34.15 
ทักษะการดำเนินชีวิต 43.41 42.27 35.29 39.05 44.44 36.74 
การพัฒนาสังคม 45.85 40.46 32.10 37.69 31.26 28.99 
ค่าเฉลี่ยทุกสาระวิชา 42.56 39.46 33.72 36.50 37.42 33.42 

คะแนนเฉลี่ย 38.58 35.78 
คะแนนเฉลี่ยประเทศ 36.80 35.71 

 

 

 



ส่วนที่ 2  
กรอบแนวคิด ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

และบริบทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

  



20 
 

 
 

ส่วนที่ 2 
กรอบแนวคิดและความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

และบริบทที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ 
กรอบแนวคิด 

 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ได้จัดทำภายใต้กรอบแนวคิดแผนระดับ 1 ระดับ 2 และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อ
รัฐสภา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ และผลการวิเคราะห์ SWOT 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ.2561 - 2580     
 3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผล
มาจากสถานการณ์โควิด - 19 (พ.ศ. 2564 – 2565) และโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    4. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 
 5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.2560 - 2564) 
 6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 2565)   
 7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
 8. คําแถลงนโยบายการจัดการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) 
 9. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
 10. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)  
 11. พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 
 12. นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 13. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 14. แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2563-2565  
 15. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2565)  
 16. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
  
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการปกครอง
ประเทศได้กำหนดหมวดสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
และการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน  
 หมวดหน้าท ี ่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลม ีหน ้าท ี ่ เข ้าร ับการศ ึกษาอบรม 
ในการศึกษาภาคบังคับ  
 หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็ก
ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
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การดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู ้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและ
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการกำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้อง
มีบทบัญญัติเกี ่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ 
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจใน
ชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ หรือให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ ในระบบต่าง ๆ  และได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รัฐต้อง
ดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน ให้
จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพ่ือ
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือ
กลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ 
ตามที ่กฎหมายบ ัญญัต ิซ ึ ่ งกฎหมายดังกล ่าวอย ่างน ้อยต ้องกำหนดให ้การบร ิหารจ ัดการกองทุน  
เป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา  
ให้เกิดผลดังต่อไปนี้  
 1) เริ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้
เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
  2) ดำเน ินการตรากฎหมายเพ ื ่อจ ัดต ั ้ งกองท ุนเพ ื ่อใช ้ ในการช ่วยเหล ือผ ู ้ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์ เพื ่อลดความเหลื ่อมล้ำในการศึกษาและเพื ่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
   3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์   
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้
ประกอบวิชาชีพครู    
    4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด 
และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและ
ระดับพ้ืนที ่ 
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา ให้มี
คณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดำเนินการศึกษาและจัดทำ ข้อเสนอแนะ
และร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการ  

2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580  
 ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัต ิให ้ร ัฐพึงจ ัดให ้ม ีย ุทธศาสตร์ชาติ   
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
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 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน และภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุน
ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญท้ัง 6 ด้าน ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง   
 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
 การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากร ธรรมชาติ 
 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

3. แผนแม่บทภายใต ้ย ุทธศาสตร ์ชาติ  แผนแม่บทเฉพาะก ิจภายใต ้ประเด ็นย ุทธศาสตร ์ชาติ   
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 3.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้ เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย 23 ประเด็น 62 แผนย่อย (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเกี ่ยวข้องกับภารกิจสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 12 ประเด็น 21 แผนย่อย  
 1) ประเด็นความมั่นคง ใน 2 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การรักษาความสงบภายใน ประเทศ 3.2 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 6) ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การพัฒนา เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ ใน 3 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก 
3.2 การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  3.3 การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษชายแดน   
 10) ประ เด ็ นการปร ับ เปล ี ่ ยนค ่ าน ิ ยมและว ัฒนธรรม  ใน  1  แผนย ่ อย  ค ื อ   
3.1 การปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
 11) ประเด ็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงช ีว ิต ใน 4 แผนย่อย ได ้แก่ 3.2  
การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 3.4 การพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
 12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
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 17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1  
การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
 18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์
เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
 20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.1  
การพัฒนาบริการประชาชน 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 การพัฒนากฎหมาย 
 23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.4 การวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
  3.2 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์
โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 รวม 2 เรื่อง 
    1) การแก้ไขเพิ ่มเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับความเปลี ่ยนแปลงหรือความจำเป็น  
ของประเทศ ตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 โดยมอบให้สำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดำเนินการตามแนวทางการจัดทำแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติในรูปแบบเฉพาะกิจ เพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงระหว่างปี 2564-
2565 คือ ใช้ ร่าง แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ เบื้องต้น ไปรับฟังความคิดเห็นและนำเสนอ ร่าง แผนแม่บทเฉพาะกจิฯ 
ฉบับสมบูรณ์ ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรี ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563  
 2) โครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 571 โครงการ โดยมอบให้ สศช. สำนักงบประมาณและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ดังนี้ 
     2.1) สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรองรับการดำเนินการโครงการ
สำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้ง 571 โครงการ ในลักษณะงบประมาณพิเศษหรืองบประมาณแบบ
บูรณาการ และให้ใช้ ร่าง “แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด
19 พ.ศ. 2564-2565” และห่วงโซ่คุณค่าของประเทศ (Final Value Chain Thailand) เพ่ือประกอบการ
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 2.2) สศช.ร่วมกับหน่วยงานที่มีโครงการสำคัญ จัดทำรายละเอียดโครงการสำคัญฯ  
ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน และ สศช.ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
   แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 
305 ง. ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้สามารถ “ล้มแล้ว 
ลุกไว” (Resilience) ภายใต้แนวคิด Resilience ใน 3 มิติสำคัญ คือ การพร้อมรับ (Cope) การปรับตัว 
(Adapt) และการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform)  
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    เป้าหมายสำคัญและตัวชี้วัดของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
 1. คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานทำ กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง มี 5 ตัวชี้วัด 
 2. สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น มี 2 ตัวชี้วัด 
 3. เศรษฐกิจประเทศฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ มี 3 ตัวชี้วัด 
 4. มีการวางรากฐาน เพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม ่มี 5 ตัวชี้วัด 
    แนวทางการพัฒนาที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษในระยะ  2 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2564  
-2565) 4 แนวทางหลัก 16 แนวทางย่อย และความสอดคล้องสู่“เป้าหมาย” ยุทธศาสตร์ชาติฯ 6 ด้าน 
 ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางหลักที่ 1, 3 และ 4 ดังนี้ 
 แนวทางหลักที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใน ประเทศ 
(Local Economy) สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสรา้งโอกาส
และความเสมอภาคทางส ังคม เพื ่อลดความเส ี ่ยงในการพึ ่ งพาต่างประเทศ โดยกระจายความเจริญ 
และโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับพื ้นที่ ส่งเสริมการลงทุน สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น  
และผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพของ
ท้องถิ่นให้พร้อมรับการกระจายตัวของการพัฒนา และการเคลื่อนย้ายกำลังแรงงานกลับคืนถิ่น เพื่อให้
เศรษฐกิจฐานรากเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งด้านการผลิตและการบริโภค 
ประกอบด้วย 3 แนวทางย่อย 
   1.1) การส่งเสริมการจ้างงาน  
 1.2) การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
 1.3) การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลัก ในภูมิภาคและเมืองรอง  
    ภารก ิจสำน ักงานปล ัดกระทรวงศ ึกษาธ ิการ  ม ีส ่วนเก ี ่ยวข ้องก ับแนวทางย ่อย 
ที่ 1.3) ในมิติการเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) ที่ 3) ยกระดับสถาบัน การศึกษาใน
พื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ส่งเสริมจุดเด่นทางเศรษฐกิจของ
พ้ืนที่นั้น ๆ  
 แนวทางหลักท ี ่  3 การพัฒนาศ ักยภาพและค ุณภาพชีว ิตของคนให้เป ็นกำล ังหลัก  
ในการข ับเคล ื ่อนการพ ัฒนาประเทศ (Human Capital) สอดคล ้องย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  ด ้านการพ ัฒนา  
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการ
ของนายจ้าง ร่วมกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพตามที่ได้ระบุไว้ในประเด็นการพัฒนาข้อ 2) Future Growth 
ตลอดจนให้มีความสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานและโครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อม
ทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัดสวัสดิการทางสังคมให้เหมาะสม เพียงพอกับความจำเป็นใน
การดำรงชีวิต ทั้งความม่ันคงทางรายได้และสุขภาพ ประกอบด้วย 3 แนวทางย่อย 
 3.1) การยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ 
 3.2) การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม  
 3.3) การเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ  
  ภารก ิจสำน ักงานปล ัดกระทรวงศ ึกษาธ ิการ  ม ีส ่วนเก ี ่ยวข ้องก ับแนวทางย ่อย  
ที่ 3.1) ใน 3 มิต ิ
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    มิติการพร้อมรับ (Cope) ที่ 3) ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการ
เรียนการสอน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาทักษะอาชีพ และการแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ  
   มิติการปรับตัว (Adapt) ที่ 1) ส่งเสริมให้แรงงานมีทักษะที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่น 
พร้อมปรับตัวสู่วิธีการทำงานหรืออาชีพใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของแรงงาน 2) ปรับรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อภาวะวิกฤตมากขึ้น อาทิ
การเรียนรู้ทางไกล หลักสูตรระยะสั้นและการผสมผสานการเรียนรู้แบบออฟไลน์และออนไลน์ 3) ส่งเสริม
ทักษะที่จำเป็น โดยเฉพาะทักษะภาษา ต่างประเทศ และทักษะดิจิทัล รวมถึงทักษะที่สำคัญอ่ืน ๆ เช่น ทักษะ
การคิดเชิงวิพากษ ์ทักษะทางการเงิน และทักษะทางอารมณ ์เป็นต้น  
         มิติการเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) ที่ 2) สร้างสภาพแวดล้อม
และพัฒนาบุคลากรให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้คนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาส ในการยกระดับและ
ปรับทักษะความรู้และทักษะเพ่ือการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพที่หลากหลายได้อย่างต่อเนื่อง  
 แนวทางหลักท ี ่  4 การปร ับปร ุงและพัฒนาปัจจ ัยพ ื ้นฐานเพื ่อส ่งเสร ิมการฟ ื ้นฟู  
และพัฒนาประเทศ  (Enabling Factors) สอดคล้องย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  ด ้ านย ุทธศาสตร ์ชาติ 
ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยเร่งรัด พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายและ
การดำเนินงานของภาครัฐให้ทันสมัย พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม  เสริมสร้างความ
มั่นคงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากภาคี
เครือข่าย ภาคประชาชน ภาคเอกชน ท้องถิ่น สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ เพื่อลดอุปสรรค ข้อจำกัด และ
ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศตามประเด็นการพัฒนาทั้ง 3 ข้อข้างต้น ประกอบด้วย 5 แนวทางย่อย 
   4.1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่  

 4.2) การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล  
 4.3) การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม  
 4.4) การเสริมสร้างความมั่นคงและบริหารจัดการความเสี่ยง  
 4.5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีการพัฒนา  

    ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเกี่ยวข้อง 4 แนวทางย่อย ใน 3 มิต ิ
     แนวทางย่อยที่ 4.1 ในมิติการพร้อมรับ (Cope) ที่ 2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชิงระบบ 
เช่น ระบบบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยสู่การผลิต เชิงพาณิชย์ และระบบ
การแก้ปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตต่าง ๆ  
   แนวทางย่อยที่ 4.2 ใน 3 มิต ิ
     มิติการพร้อมรับ (Cope) ที่ 1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลแบบบูรณาการโดยการจัดเก็บ
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการเปิดเผยและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการวิเคราะห์
ปัญหา ความต้องการ ศักยภาพ และวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่ อาทิ ฐานข้อมูลประชาชน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในพ้ืนที่และฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือพัฒนาการผลิต  
   มิติการปรับตัว (Adapt) ที่ 1) นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชน อาทิ 
กลไกเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและระบบเตรียมความพร้อมด้านการจัดการสาธารณภัยเพื่อบริการที่รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ  
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        มิติการเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) ที่ 4) ปรับโครงสร้าง
และวิธีปฏิบัติราชการ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว มีความบูรณาการเชื่อมโยงระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานที่ยึดภารกิจหรือพ้ืนที่เป็นพ้ืนฐาน และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเท่าทัน  
  แนวทางย่อยที่ 4.4 ในมิติการปรับตัว (Adapt) ที่ 1) พัฒนาระบบการเตรียม ความพร้อม
ด้านการจัดการภาวะวิกฤตให้มีประสิทธิภาพ  โดยการบูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้มี
เอกภาพ สามารถรองรับเหตุการณ์ความขัดแย้งและสาธารณภัยรูปแบบใหม่ในทุกมิติ อาทิ ความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
         แนวทางย่อยที่ 4.5 ในมิติการเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) 
ที่ 1) เพิ่มบทบาทและศักยภาพของท้องถิ่น และยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ในการบริหารราชการ 
แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ 
    3.3 โครงการสำคัญเพื ่อบรรลุเป ้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้  
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ  2565 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2563 ตามท่ี สศช. เสนอ โดยมอบส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้ 
  1) สศช. และทุกส่วนราชการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง  
  1.1) การมองเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  1.2) การจัดทำโครงการสำคัญตามการวิเคราะห์ห่วงโซ่ความสมัพันธ์และช่องว่าง การ
พัฒนาต่อการบรรลุเป้าหมาย (xyz) 
  1.3) การจัดลำดับความเร่งด่วนของโครงการสำคัญ 
  1.4) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 
 2) สศช. ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 3 
ระดับ และสำนักงบประมาณ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามแนวทางการดำเนินการ 
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 571 โครงการ  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 
2563 จำแนกเป็น 
 1) โครงการสำค ัญประจำป ีงบประมาณ 2565 ตามแผนแม ่บทเฉพาะก ิจ ฯ  
ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ (Top Priorities) รวม 250 โครงการ  
 2) โครงการสำค ัญรองร ับการพ ัฒนาประเทศ ท ี ่ สอดคล ้องก ับการดำเน ินการ 
เพื ่อบรรลุเป้าหมายย่อยที ่เก ี ่ยวข้องจากทั ้ง 140 เป้าหมายของ 23 แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ   
รวม 321 โครงการ 
 ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการคัดเลือกเป็นรายการ
โครงการสำคัญ (รายการห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย : Value Chain Thailand) 6 โครงการสำคัญ 3 เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย ใน 571 โครงการสำคัญ 140 เป้าหมาย แผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ (29 กันยายน 2563) ประกอบด้วย 
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 1) แผนแม่บทที่ 1 ประเด็นความม่ันคง  
  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการสำคัญฯ ปี 2565  
  010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
สถาบันศาสนา เป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
 1. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง โดย
แนวทางสันติวิธี 
      2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ 
 2) แผนแม่บทที่ 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการสำคัญฯ ปี 2565  
   110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน  รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน 
      3) แผนแม่บทที่ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการสำคัญฯ ปี 2565  
       120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล 
    2. โครงการส่งเสริมเวทีเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื ่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนที่ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
    3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียบนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เม่ือวันที่ 8 ธนัวาคม 2563 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 13 ด้าน พร้อมกับ 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ (ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบ ร่าง แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 13 ด้าน ตามที่คณะกรรมการ ยุทธศาสตร์
ชาต ิพ ิจารณาให ้ความเห ็นชอบแล ้ว เม ื ่ อว ันท ี ่  9 พฤศจ ิกายน 2563 ได ้แก ่  1) ด ้านการเม ื อง  
2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ  
6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9) ด้านส ังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจร ิตและประพฤติ  ม ิชอบ  
12) ด้านการศึกษา และ 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 2. เห็นชอบแนวทางการขับคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศฯ (ฉบับปรับปรุง) และกิจกรรมปฏิรูป
ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)สาระสำคัญที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  2.1 การดำเนินกิจกรรมของแผนการปฏิรูปประเทศเดิม ให้ดำเนินการคู่ขนานกับกิจกรรม 
Big Rock โดยหน่วยงานรับผิดชอบหลักรับไปดำเนินการในลักษณะภารกิจปกติของหน่วยงาน 
     2.2 สำนักงบประมาณให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการดำเนินโครงการ
ภายใต้กิจกรรม Big Rock เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิรูปประเทศไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม  
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 2.3 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 2 คณะ และหน่วยงานหลัก 36 แห่ง รับผิดชอบ 62 
กิจกรรม Big Rock ที่มีเป้าหมายสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บทฯ ร่วมกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 โดยมี
กฎหมายที่ต้องจัดทำหรือปรับปรุง รวมทั้งสิ้น 45 ฉบับ 
 ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องและสนับสนุนเป้าประสงค์แผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รวม 10 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านการเมือง (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
(3) ด้านกฎหมาย (5) ด้านเศรษฐกิจ (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (8) ด้านสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (9) ด้านสังคม (11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(12) ด้านการศึกษา (13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา  
   เป้าประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการ ศึกษา มุ่ง
ความเป ็นเล ิศและสร ้ างข ีดความสามารถในการแข ่ งข ันของประเทศ ปร ับปร ุ งระบบการศ ึ กษา 
ให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลาย ของการจัดการ ศึกษาและ
สร้างเสริมธรรมภิบาล ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ 
   1. ย ุทธศาสตร ์ชาต ิด ้านการพ ัฒนาและเสร ิมสร ้างศ ักยภาพทร ัพยากรมน ุษย์   
ข้อ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 ข้อ 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อ 4.1 การลดความ
เหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม  
และเทคโนโลยี ข้อ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 1.1 
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 1.2 วัยเรียน/วัยรุ่น มี
ความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื ่อสาร และทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ ้น 1.3 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักใน
ความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ
และความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 1.4 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามา
ทำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น 1.5 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
   2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  2.1 คนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
   3. แผนแม่บทภายใต ้ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  ประเด ็นพล ังทางส ังคม  3.1 ประชากรไทย 
มีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
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 กิจกรรม Big Rock ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 - 3 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
(หน่วยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
    กิจกรรมปฏิรูปที ่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรี ยนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม) 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวง ศึกษาธิการ) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบัน   อุดมศึกษา
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
 ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ ิการมีส ่วนเก ี ่ยวข ้องและสนับสนุน  
ในขั้นตอนของกิจกรรมปฏิรูปที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้ 
     กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
(กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
  1. การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการทำงานเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการปฏิรูป 
  2. การสนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน (Prevention) และการแก้ไข (Correction) ปัญหาเด็ก
และเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  3. การสนับสนุนกลไกการดำเนินงานในระดับพ้ืนที่และต้นสังกัด 

  4. การติดตามความคืบหน้าและการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม 

   กิจกรรมปฏิร ูปที ่  2 การพัฒนาการจ ัดการเร ียนการสอนสู่ การเร ียนรู ้ฐานสมรรถนะ  
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
    1. ปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทุกระดับ 
    2. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
    3. ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล 
    4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
   5. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ติดตามความ
คืบหน้าในการดำเนินการ 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
 
 
 



30 
 

 

  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
  2) ด้านกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสาย
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความ
ต้องการจำเป็น 
  ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามชว่ยเหลือ ครู และ
การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ตามความต้องการจำเป็น 
     ขั้นตอนที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนระบบกลไกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื ่อง โดยเฉพาะการติดตามช่วยเหลือครูใหม่ ครูที ่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา ครูที ่มีความรู้ 
ความสามารถและมีคุณลักษณะไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูและสถานศึกษาในท้องถิ่นยากจน ห่างไกล
และท ุรก ันดาร อาท ิ  การร ่วมม ือก ับช ุมชน ( PLC&CPD:  (Professional Learning Community & 
Continuous Professional Development) การศึกษาอบรม และแพลตฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้
การบริหารการศึกษาและการนิเทศการศึกษา  
     ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู 
   ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาระบบกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และ
การคงวิทยฐานะของครู โดยนำผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่วนสำคัญในการประเมินและการปรับปรุง
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.2560-2564)  

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.2560-2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่ง
เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู ่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื ่อเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.
2561-2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ซึ่งภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายรวม 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2) การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3) การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5) การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่ง
และยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 8) การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 10) 
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)   
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็น แผนหลัก
ของชาติที่เป็นกรอบทิศทางการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธำรงไว้ซึ่ง
ความมั ่นคงแห่งชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด 16 นโยบาย 19 แผน ซึ ่ง ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 7 นโยบาย 6 แผน ได้แก่นโยบายที่ 1) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดรับด้วย แผนที่ 3) 
แผนการเสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นโยบายที่ 2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ใน
ชาติ สอดรับด้วยแผนที่ 6) แผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง นโยบายที่ 3) ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สอดรับด้วย แผนที่ 7) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงใน
พ ื ้นท ี ่จ ั งหว ัดชายแดนภาคใต ้  นโยบายท ี ่  5) สร ้างเสร ิมศ ักยภาพการป ้องก ันและแก ้ ไขป ัญหา 
ภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที ่  8) เสร ิมสร้างความเข ้มแข็งและภูมิค ุ ้มก ันความมั ่นคงภายใน  
สอดรับด้วยแผนที ่ 10) แผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายที ่ 9) เสริมสร้างความมั ่นคง  
ของชาต ิจากภ ัยการท ุจร ิต  สอดร ับด้ วยแผนท ี ่  11) แผนการเสร ิมสร ้ างความม ั ่นคงของชาติ  
จากภัยทุจริต และนโยบายที่ 10) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สอดรับด้วยแผนที่ 15) แผนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
 

7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้  
 นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 2 การสร้าง
ความม ั ่ นคงและความปลอดภ ั ยของประ เทศ และความสงบส ุ ขของประ เทศ น โยบายหลั ก  
ที่ 3 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม 
จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้
ประเทศและการเป็นพลเมืองดี) นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็น
ปึกแผ่นของอาเซียน) นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3 
พัฒนาภาคเกษตร 5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว) นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาค (6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริม
และเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย (8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 
ว ิจ ัยและพัฒนานวัตกรรมที ่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 8.6 ส ่งเสริมการเร ียนรู ้และพัฒนาทักษะ 
ทุกช่วงวัย 8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนา
ระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สร้างหลักประกันทางสังคม) นโยบายหลักที่ 10 การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการ
บริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที ่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
กระบวนการยุติธรรม  
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 นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่ 7 
การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ นโยบายเร่งด่วนที่ 
10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

8. คําแถลงนโยบายการจัดการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)     
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)  ได้มอบนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารระดับสูง บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในกำกับ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจจให้กับสังคม โดยมอบ
หลักการทำงาน นโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 
2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
      1) หลักการทํางาน “สร้างความเชื่อม่ัน และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ “TRUST” 
ภายใต้หลักการ ดังนี้ 
   T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส ทั ้งในเชิงกระบวนการทํางานและ
กระบวนการ ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 

R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ สนับสนุนให้ผู ้ปฏิบัติงานทุกคน
ดําเนินการ ตามภารกิจของตนด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ 

U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน 

S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยการทําให้
ผู้เรียน มีวิธีคิดและทักษะที่เป็นสากล สอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษที่ ๒๑ ควบคู่ไปกับสํานึกและความเข้าใจ ใน
ความเป็นไทย 

T (Technology) หมายถึง ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ท ั ้งในเช ิงโครงสร ้าง 
(Infrastructure) ได้แก่ สิ่งจําเป็น และสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำของโอกาส  
ในการศึกษา และในเชิงการเรียนรู้ (Learning) ได้แก่ แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยช่วยให้
ผู้เรียนทุกคน ถึงพร้อมซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ 
  2) นโยบายการจัดการศึกษาทั้ง 12 ข้อ ดังนี้ 
   ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้ให้ทันสมัย และทันการ
เปลี ่ยนแปลง ของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู ้ ทักษะและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล  เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อ
ทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน 

ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
(NDLP) และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจําวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
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ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนบัสนนุ 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้จังหวัดเป็น
ฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือกำหนดให้มีระบบบริหารและการ
จัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสถานศึกษาให้มีความ
เป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคล
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัด
ทดสอบวัดความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษษทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้
ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษษ ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษษได้อย่างเหมาะสม 

ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการ
ระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความ
เป็นธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืนๆ กระจายทรัพยากร
ทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

ข้อ 7 การนํากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การ
ปฏิบัติ เป็นการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทำมาตรฐาน
อาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือ
พัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดย
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ 

ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เพื่อให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา  เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

ข้อ 11 การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส     
ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
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เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ในปัจจุบันได้ก่อให้เกิดความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) มากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบ
อย่างนัยสำคัญต่อการเตรียมผู้เรียนไทยให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ (Resilience) รวมถึงปัญหา
ความปลอดภัยของสถานศึกษาและปัญหาความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษาที่นับวันจะทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น 
  3) นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 7 ข้อ ดังนี้ 
   1) ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการ
ดูแล ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง        
ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง จาก
ภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

2) หลักส ูตรฐานสมรรถนะ มุ ่งเน ้นการจ ัดการเร ียนร ู ้ท ี ่หลากหลายโดยยึด
ความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

3) ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน 
เพื่อให้ได้ข้อมูล ภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

4) ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน
การดําเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษา และตามบริบทของพื้นที ่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5) พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของ
ผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

6) การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และ
เต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงวัย 

7) การจัดการศึกษาสําหรับผู้ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ให้ผู้ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดํารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรี เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

9. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
   การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly – UNGA) 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ผู้นำประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประเทศไทย รวม 193 ประเทศ ได้ลง
นามรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ทดแทนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนจะถูกใช้เป็นเครื่องกำหนดทิศทางการพัฒนาทั้งของประเทศไทยและของโลกจนถึงปี ค.ศ.2030 
(พ.ศ.2573) ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ที่ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าประสงค์ (Target) 
ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันเป็นสามเสาหลักของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ไม่
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ทำลายแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่ง
จะต้องร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   ประเทศไทยได้กำหนดกลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบคณะกรรมการ 
โดยมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ (มติที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : กพย. 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562) 
 1. เห็นชอบหลักการร่างแผนการขับเคลื่อน SDGs สำหรับประเทศไทยตามที่ สศช. เสนอ 
 2. มอบหมายให้ สศช. ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศ
ไทยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
 3. เห็นชอบให้ยกเลิกการดำเนินงานต่าง ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ภายใต้คณะกรรมการ
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้เคยมีข้อสั่งการหรือเคยมีมติ 
 4. ปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับร่างแผนการขับเคลื่อนฯ 
 ร่าง แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ประกอบด้วย 
 1. การสร้างการตระหนักรู้ 
   2. การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 และแผนระดับ
ที่ 3 ของประเทศ 
  3. กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  3.1 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน  ระดับชาติเชิง
นโยบาย (นายกรัฐมนตรี : ประธาน ปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง  ๆ: กรรมการ สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) : เลขานุการ) 
  3.2 คณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกลไกในการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ รวม 4 คณะ ประกอบด้วย 
   3.2.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   3.2.2 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.2.3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   3.2.4 คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 4. การจัดทำโครงการ/การดำเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ด้วยหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) 
 5. ภาคีการพัฒนา (ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคภาคีเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ) 
   กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
   1. รายเป้าหมายหลัก (Goal) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลัก ประกันว่าทุกคน
มีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต     
    2. รายเป้าหมายย่อย (Target) ที่ 4.1/4.2/4.4/4.5/4.6/4.7/4.A/4.C  
   เป้าหมายย่อย 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ ผลลัพธ์ทางการเรียนที ่มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
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     เป้าหมายย่อย 4.2 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล 
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อม
สำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573 
    เป้าหมายย่อย 4.4 เพิ ่มจำนวนเยาวชนและผู ้ใหญ่ที ่มีทักษะที่เกี ่ยวข้อง รวมถึงทักษะ
ทางด้านเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี 2573 
 เป้าหมายย่อย 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษาและสร้างหลักประกัน ว่ากลุ่มที่
เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ อย่างเท่าเทียม 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าประสงค์ที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูงทั้งชายและ
หญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี 2573  
   เป้าประสงค์ท่ี 4.7  สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้ความรุนแรง การเป็น
พลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 
   เป้าประสงค์ที่ 4.A  สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้
พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมี
ประสิทธิผลสำหรับทุกคน 
     เป้าประสงค์ที่ 4.C  เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐ
กำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
      ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน รายเป้าหมายหลัก (Goal) ที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษา ที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม 
และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทุกรายเป้าหมายย่อย (Target) ทีก่ระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

10. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)  
    แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 เป็นแผนที ่วางกรอบเป้าหมายและทิศทาง  
การจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค  
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคน ให้มีสมรรถนะ  
ในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษา
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education)  
อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ 
ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิด
สำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษท่ี 21 
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 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื ่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่ สอดคล้อง 
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี  
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพื ่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที ่ม ีรายได ้ปานกลางและความเหลื ่อมล้ำ 
ภายในประเทศลดลง 
 ยุทธศาสตร ์แผนการศึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2560-2579 ประกอบด้วย 6 ย ุทธศาสตร์  
ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
   เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา 
การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสใน
การเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่ง
ทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว) 4) พัฒนาการจัด
การศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงใน
รูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
 ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  2 การผล ิตและพ ัฒนากำล ังคน การว ิจ ัย และนว ัตกรรมเพ ื ่อสร ้าง  
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าหมาย 1) กำลังคนมีทักษะที ่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการ  
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน  
ที ่จ ัดการศ ึกษาผล ิตบ ัณฑิตท ี ่ม ีความเช ี ่ยวชาญและเป ็นเล ิศเฉพาะด ้าน 3) การว ิจ ัยและพัฒนา  
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
 แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการ
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา กำลังคนที่มีความ
เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศกัยภาพคนทุกช่วงวัยและการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 เป ้าหมาย 1) ผ ู ้ เร ียนม ีท ักษะและค ุณล ักษณะพื ้นฐานของพลเม ืองไทยและท ักษะ 
และคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะ  
ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 4) แหล่ง
เรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้  
โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบ
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การผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย์ และบุคลากร  
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู ้ ความสามารถ  
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธา รณะ  
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู ้เร ียนให้มี
ประสิทธิภาพ 5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการ ศึกษา 
 เป ้าหมาย 1) ผ ู ้ เร ียนทุกคนได้ร ับโอกาสและความเสมอภาคในการเข ้าถ ึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ 2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 3) ระบบ
ข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัด
การศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
 แนวทางการพัฒนา 1) เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 2) 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนำแนวคิด 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติ 3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 2) ส่งเสริม 
และพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าหมาย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุ ณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่ 4)  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 5) ระบบบริ หารงานบุคคล
ของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 4) ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับ
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ระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 5) พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

11. พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 
   พื้นที ่นวัตกรรมการศึกษา คือ พื ้นที ่การศึกษาที ่ได้รับการประกาศให้เป็นพื ้นที ่สำหรับ  
การทดลองนวัตกรรมการศึกษา โดยให้อำนาจแก่สถานศึกษาในการบริหารงานได้อย่างอิสระและจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพตามเป้าหมายการศึกษาที่กำหนดไว้  โดยมีหน่วยงานส่วนกลางให้การสนับสนุนทั้งในด้านทรัพยากร
และกลไกการหนุนเสริมแก่โรงเรียนในพ้ืนที่อย่างเหมาะสมผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนและมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาของพ้ืนที่  โดยมีหลักการสำคัญดังนี้ 
   1. กระจายอำนาจให้โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ มีอิสระในการบริหารจัดการ
หลักสูตร บุคลากร และการจัดการเรียนการสอนได้เอง  ให้โรงเรียนและพื้นที่สร้างหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ท้องถิ่นได้โดยยังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางที่สำคัญ 
   2. เป็นพื ้นที ่สำหรับทดลองนวัตกรรมการศึกษาแบบใหม่ตามแนวทางการจัดทำพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาดังนี ้
     1) ใช้หลักสูตรสร้างทักษะศตวรรษท่ี 21 ตามบริบทพื้นที่ 
     2) จัดหาสื่อการสอนรูปแบบใหม่ 
     3) สร้างภาคีร่วมพัฒนาบุคลากรในพ้ืนที่ 
     4) การสอบและการประเมินผลต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนา 
     5) การบริหารจัดการช่วยลดภาระโรงเรียน 
   เป้าหมายของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา มีดังนี้ 

  1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของนักเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่  
เจตคติ ทักษะสำคัญ และความรู้ รวมทั้งขยายผลสู่นักเรียนทั่วประเทศในอนาคต 
   2. ลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษา โดยยกระดับผลการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มผล
การเรียนอ่อนและยากจน 
     3. พัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด  ขยายผลนวัตกรรมการศึกษา  
ทั ้งเชิงนโยบายการจัดการเรียนรู ้  และการบริหารในสถานศึกษาไปสู ่นโยบายการศึกษาในระดับชาติ  
และพื้นที่อื่น อาทิ ด้านหลักสูตร ตำรา สื่อการเรียนรู้ การทดสอบ การประเมินสถานศึกษา บุคลากร การเงิน 
รวมทั้งความสอดคล้องของการบริหารงานด้านต่างๆ 
   4 ร่วมมือกับภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เอกชน  และประชาสังคมในการ  
จัดการศึกษาการพัฒนา และการขยายผลนวัตกรรมการศึกษา 
   พื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่อง 
   กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั ้งพื ้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่อง จำนวน 6 พื้นที่  
ใน 6 ภูมิภาค ดังนี้ 
   1. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
   2. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง (ภาคตะวันออก) 
   3. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล (ภาคใต้) 
   4. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (ภาคเหนือ) 
   5. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (ภาคกลาง) 
   6. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) 
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12. นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ) ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เพ่ือมุ่งมั่นดำเนินการ
ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการบังเกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นอ่ืน
ที่เก่ียวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 
 หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
  1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากำลังคน โดยมุ่ง
ปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้าน
เทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้า
มาช่วยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา 
 2. ปลดล ็อก ปร ับเปล ี ่ยน และเป ิดกว ้าง ระบบการจ ัดการศ ึกษาและการเร ี ยนรู้   
โดยมุ ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพื ่อคุณวุฒิ และการเรียนรู ้ตลอดชีวิตที ่สามารถตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษา
ยกกำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ 
Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหา
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน 
 จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์   
    1. ICT (Information and Communication Technologies) เ ท ค โ น โ ล ย ี ส า ร ส น เ ท ศ 
และการสื่อสาร ประกอบด้วย 7 เรื ่องย่อย ได้แก่ (1) Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง (2) Big Data ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (คล ังข ้อมูล การนำข้อมูลมารวมกัน) (3) Platform (e-library e-learning และ Teaching 
Resource Platform) (4) e-book (5) e-office e-mail และ document (6) ระบบบริหารจัดการห้องเร ียน 
School และ Classroom Management และ (7) โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet) 
     2. การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จำเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital 
Literacy สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการ ศึกษา เช่น STEM Coding 
เป็นต้น 
     3. การศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์ อาชีพ การ
เสริมทักษะใหม่ (Up Skill) และการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น (Re-Skills) ให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย (1) ผู้
อยู่ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา (3) วัยแรงงาน  (4) 
ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพที่
เกิดขึ ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพิ ่มบทบาทของ กศน.ในการ Re-Skills ด้านอาชีวศึกษากับ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    4. การต่างประเทศ เน้นภารกิจที ่ต ้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครู
ชาวต่างชาติให้แก่สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ของกระทรวงศึกษาธ ิการ เพื ่อจ ัดการศึกษา  
ในสถานศึกษา 2 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ (1) ด้านภาษาต่างประเทศ และ (2) ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 
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    5. กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื ่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน
การศึกษา ประกอบด้วย เรื ่องที ่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู ้โดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ – การมี
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และมีการทบทวน จัดทำ แก้ไขและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง – 
การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา – การขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต – การทบทวนและปรับปรุง แผนการศึกษาแห่งชาติ – การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติ เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 
ประเด็น ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การ
ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 
   6. ระบบบร ิหารจ ัดการและการพัฒนาบ ุคลากร โดยรวบรวมหล ักส ูตรว ิชาการของ 
แต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื ่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละ
กลุ ่มเป ้าหมาย และใช ้ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที ่ม ีอย ู ่แล ้ว เช ่น สถาบันพัฒนาคร ู คณาจารย์  
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุ คลากร
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ 
และบุคลากรอื่น ๆ) รวมทั้งพัฒนายกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 
    7. การประชาส ัมพ ันธ ์  โดยจ ัดต ั ้ งศ ูนย ์ประชาส ัมพ ันธ ์ของกระทรวงศ ึกษาธ ิการ  
เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการผลิตสื่อและจัดทำเนื้อหา (Content) เพ่ือ
เผยแพร่ผลงาน กิจกรรมและการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 
     8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการ ศึกษาและ
การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 
    9. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
    10. การรับเร ื ่องราวร้องทุกข์ท ี ่ เก ี ่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำเทคโนโลยี  
มาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้านกฎหมาย) 
การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการบริหารจัดการการรับเร ื ่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
     11. การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
    12. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 
    13. การศึกษายกกำลังสอง โดย - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็นเพื่อทำหน้าที่
วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็น
เ ล ิ ศ  (Human Capital Excellence Center : HCEC) – จ ั ดการ เ ร ี ยนร ู ้ ต ลอดช ี ว ิ ต ผ ่ าน เ ว ็ บ ไ ซต์  
http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู
และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรยีนรู้ที่หลากหลายและตลอดเวลา ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) – ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามี
แผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคล สู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development 
Plan : EIDP) – จัดทำ “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือกำหนด ให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จำเป็น 
   การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     - มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
และเติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษา ทวิภาคีสู ่คุณภาพ
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มาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำ (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 
    - มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิตกำลัง
แรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศและสถานประกอบการ 
   - มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (TVET 
Excellence Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการนำนวัตกรรม Digital เพื่อมุ่งสู่การ
อาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital College) 
    - มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ผู ้เรียนเพื่อการดำรงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (Technical 
Vocational Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั้ง ให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ 
    - มุ่งเน้นการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษา อาชีวศึกษา
เพ่ือดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการ
เรียนการสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย 
   การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
    - ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
พ.ศ. 2562 
    - ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษา ทั้งก่อนและหลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
   การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม ที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
    - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ 
และสร้างรายได ้
   การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
    - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
   การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
    - ปฏิรูปองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเปน็เอกภาพของหน่วยงาน 
    - ปร ับปร ุงกฎหมาย ระเบ ียบ ข ้อบ ังค ับ ประกาศต ่าง ๆ ท ี ่ เป ็นอ ุปสรรคและข ้อจำกัด  
ในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
    - ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการ 
    - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
 การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
 1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบ
แนวทางในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ 
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   2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน  สำนักงานศึกษาธิการภาคและ
สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ โดยมีบทบาท
ภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธ ิการ และคณะกรรมการต ิดตาม ตรวจสอบ และประเม ินผลการจ ัดการศ ึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 
 3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการตามลำดับ 

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 ได้รับการเพิ่มเติมความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ  ที่
ตรงกับสภาพตลาดแรงงานในพื้นที่ชุมชน สังคม จังหวัด และภาค  
  ๗. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
  ๘. ผู้เรียนปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพและโภชนาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  ๙. มีองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดและภาค  
  ๑๐. ระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร ับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน  
  วิสัยทัศน์ 
  “กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื ่อให้ผ ู ้เร ียนมีความรู้ - ทักษะ มีทัศนคติที ่ถ ูกต้อง 
ต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง”  
   “วางระบบ” หมายถึง วางระบบการจัดการเรียนรู้ และระบบการบริหารจัดการ
การศึกษา ที ่บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว  
เพ่ือดำเนินการปฏิรูป การศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
   “ผู้เรียน” หมายถึง เด็กปฐมวัย เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกช่วงวัย 
ที่ได้รับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการ  
   “มีความรู้ – ทักษะ” หมายถึง ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ และการ
บริหาร จัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเกิดกับผู้เรียน ได้แก่ ๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
และ ๒) ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม / ทักษะด้านสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล  
/ ทักษะชีวิตและอาชีพ  
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   “มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง” หมายถึง ๑) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
๒) ยึดมั่นในศาสนา ๓) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ ๔) มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชน   
ของตน 
   “มีพื้นฐานชีวิตที่มั ่นคง มีคุณธรรม” หมายถึง ๑) รู ้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ 
/ชั่ว – ดี ๒) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม ๓) ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ๔) มีระเบียบวินัย และ ๕) มีสุขภาพที่แข็งแรง  
   “มีงานทำ มีอาชีพ” หมายถึง ๑) การฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ ่งให้เด็ก 
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
ชีวิตและสุขภาวะที่ดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นได้ 
มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 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  
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ ผลผลิต /ผลลัพธ์ มีการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีปริมาณ
เพียงพอ โดยมีคุณภาพ มีสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้มีความสามารถพิเศษด้าน  
พหุปัญญา สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพ ประชาชนในพื้นท่ีชุมชนได้รับการศึกษาเพ่ือฝึกอาชีพตาม ความ
ถนัดและความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์  และ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคม  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต ผลผลิต /ผลลัพธ์ ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภท
การศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการ
ให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 
รวมทั้ง มีระบบเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึนได้  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึง ทรัพยากรพื้นฐานระบบ
ดิจิทัลแพลตฟอร์มรองรับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้และทักษะ ต่อยอดการประกอบอาชีพ 
/การปฏิบัติงาน รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอน แบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบ
ฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกต้องเป็นปัจจุบัน 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/หรือสนับสนุนทรัพยากรในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งมีกลไกการนำความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนในพื้นที่ชุมชน เพื่อนำไปใช้สำหรับการ
ประกอบ อาชีพได้ 

14. แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2563-2565 
 สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2563-2565 
 วิิสัยทัศน์ 
  บูรณาการจัดการศึกษาที่หลากหลายบนพ้ืนฐานความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่อย่างมีคุณภาพ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศตวรรษท่ี 21 
 พันธกิจ 
  1. บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ 
  3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา4. สร้างโอกาส
ทางการศึกษาหลากหลาย แก่ประชาชนทุกกลุ่ม อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และท่ัวถึง 
  5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
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  1. พัฒนาและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  2. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถของผู้เรียนในการ
แข่งขันระดับประเทศ 
  3. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะ
ในศตวรรษท่ี 21 
  4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  5. เสริมสร้างปัจจัยทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ และนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานทางการศึกษา 

15. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2565)  
  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

“นครแห่งชีวิต และความม่ังคั่ง” 
(City of Life and Prosprity) 

(เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่ 
และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) 

 พันธกิจ  
  1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองเกษตรปลอดภัย 
  4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค 
  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 
  ประเด็นการพัฒนาที ่ 1 การส่งเสริมการท่องเที ่ยวเพิ ่มมูลค่าเชื ่อมโยงธรรมชาติ 
วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วง
โซ่คุณค่า และพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์  
เมืองแห่งสตาร์ทอัพ และเมืองแห่งนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (SME & Medicopolis : Smart City , 
MICE City , Startup City , Medicopolis) ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน  
ของภาคเหนือ 
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  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ล้านนา  
  ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การจัดการสาธารณภัย การสนร้างความมั่นคง และยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

16. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

 จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้เรียน 
S1 ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ ด้านความรู้ด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป (V-NET) ระดับ 
ปวช.ปีการศึกษา 2563 สูงกว่า
ระดับประเทศ (จว.=38.89 , ปท.=
38.73) 

W1 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
การประเมินความสามารถพ้ืนฐานที่สำคัญ
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และ
ด้านความสามารถด้านภาษาไทย ผู้เรียน
ระดับชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563 มี
คะแนนเฉลี่ย 2 ด้าน ในระดับจังหวัด ต่ำ
กว่าระดับประเทศ (-0.61) และมีค่าเฉลี่ย
ลดลงทุกปีตั้งแต่ปี 2561 - 2563 

 W2  ผลการทดสอบการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้าน ได้แก่การอ่าน
ออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องในระดับ
จังหวัดยังต่ำกว่าระดับประเทศ (จว.
67.37,ปท.73.02) โดยคะแนนเฉลี่ยของ
ผู้เรียนทุกสังกัดที่เข้าร่วมการทดสอบมี
คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้าน ต่ำกว่า
ระดับประเทศ และะผู้เรียนสังกัด ตชด.มี
คะแนนเฉลี่ยต่ำสุดเมื่อเทียบกับสังกัดอ่ืน  
W3 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-Net) ชั้น ป.6 , ม.3 และ ม.6 
ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 ขึ้นไปรายวิชา คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ต่ำกว่าร้อย
ละ 50 ทุกระดับชั้น 
W4 ปัญหาสุขภาพโภชนาการของผู้เรียน ที่
มีผลต่อการเจริญเติบโตของผู้เรียน ส่งผล
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

ต่อการเรียนและพัฒนาการ ได้แก่ภาวะ
อ้วน ภาวะเตี้ย และปัญหาสุขภาพช่องปาก  
*ข้อมูลจาก สสจ.เชียงใหม่ 
W5 ปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น 
พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีอัตราการฆ่าตัวตาย
สำเร็จในกลุ่มอายุน้อยมีจำนวนมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และยังพบปัญหาเด็กอายุ 3-
5 ปี มีภาวะสมาธิสั้น 
*ข้อมูลจาก สสจ.เชียงใหม่ 
W6 ปัญหายาเสพติดและอบายมุขในกลุ่ม
วัยเรียนวัยรุ่น เช่นยาเสพติด การดื่ม
แอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ 
*ข้อมูลจาก สสจ.เชียงใหม่ 
W7 ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับกลุ่มวัย
เรียนวัยรุ่น ได้แก่อุบัติเหตุจราจร และ
อุบัติเหตุจมน้ำ ทำให้เกิดการเสียชีวิต 
W8 สัดส่วนผู้เรียนต่อในสายอาชีวมีน้อย
เมื่อเทียบกับผู้เรียนสายสามัญ โดยในปี
การศึกษา 2564 มีผู้เรียนต่อสายอาชีวะ 
คิดเป็นร้อยละ 25.49  
W9 ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
ส่วนใหญ่มุ่งศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทำให้
ขาดแคลนแรงงานระดับฝีมือ/กึ่งฝีมือ 
W10 การผลิตกำลังคนไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นท่ี ผู้
จบการศึกษายังขาดทักษะที่มีความจำเป็น
ในการประกอบอาชีพ 
W11 มีอัตราการออกกลางคันของผู้เรียน
ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลายสูงสุดเมื่อเทียบกับจังหวัดในเขตตรวจ
ราชการที่ 15 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
S2 มีครู อาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษา ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา  

W12 ข้าราชการครูในภาพรวมเกินเกณฑ์ 
แต่โรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลยังขาดแคลน
ครูผู้สอน 

S3 มีระบบการสรรหาและคัดเลือก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

W13 ขาดแคลนครูผู้สอน อาจารย์ ที่มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกิดข้ึนใหม่ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

ที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ผ่านกลไก 
กศจ. 

โดยเฉพาะสาขาท่ีเป็นความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

 W14 ขาดแคลนบุคลากรด้านการศึกษา
สำหรับดูแลเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ   
W15 ครูบางส่วนไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับ
ผู้เรียนในปัจจุบัน ซึ่งต้องมุ่งเน้นการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการคิด 
W16 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ได้
รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้าง
กระบวนการคิด และการนำใช้เทคโนโลยี
มาใช้การจัดการเรียนรู้ 

การพัฒนา
นวัตกรรมการ

บริหาร 

S4 เป็นจังหวัดในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา ตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการนำร่อง
ในการกระจายอำนาจและให้อิสระแก่
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำ 

W17 การวางเป้าหมายและการกำหนดทิศ
ทางการจัดการศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษา ยังไม่สามารถเชื่อมโยงการศึกษา
ทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

S5 มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
และคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย
ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ใน
การส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกประเภท
และทุกระดับในจังหวัด 

W18 หน่วยงานทางการศึกษาของรัฐ และ
สถานศึกษาของรัฐมีอิสระในการตัดสินใจ
และกำหนดนโยบายเพ่ือบริหารจัด
การศึกษาตามบริบทค่อนข้างน้อย 

S6 มีเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การศึกษาท่ีเข้มแข็งและให้การสนับสนุน
การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด 

W19 ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา
ระหว่างผู้เรียนในสถานศึกษาที่อยู่ในเขต
เมืองกับผู้เรียนในสถานศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกล 

S7 มีโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริในพ้ืนที่จังหวัด หลากหลาย
โครงการ สถานศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกลและ
ทุรกันดารที่เข้าร่วมโครงการได้รับโอกาส
ในการพัฒนาการศึกษามากขึ้น 

W20 ระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาเพ่ือการตัดสินใจและวางแผน
พัฒนาการศึกษายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
และไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุก
ระดับในจังหวัด 

 W21 การวัดและประเมินผลการศึกษาไม่
สามารถสะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ได้อย่างแท้จริง 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

W22 การจัดการศึกษาในจังหวัดยังแยก
ส่วนขาดความเชื่อมโยงและขาดการบูรณา
การการใช้ทรัพยากรการจัดการศึกษา
ร่วมกัน 
W23 มีโรงเรียนขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 
42.08 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ซึ่งทำให้มีความยากลำบากในการบริหารจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา 
S8 เป็นศูนย์กลางการศึกษาของ
ภาคเหนือ มีสถานศึกษาทั้งระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ 
รอบรับรูปแบบการจัดการศึกษาที่
หลากหลาย 

W24 ขาดการสนับสนุนทรัพยากรด้าน
บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหาร
จัดการ เพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งใน
สถานศึกษา และนอกสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

S9 มีสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการผลิต
แรงงานที่มีคุณภาพด้านวิชาชีพและ
ภาษาต่างประเทศทั้งในและนอกระบบ 

 

S10 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมีความ
พร้อมด้านบุคลากร อาคารสถานที่และ
เทคโนโลยี เพื่อวิจัยและการพัฒนา 

 

S11 มีสถานศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ทางการมองเห็น 
และความบกพร่องทางร่างกายและ
สุขภาพ สร้างโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาของเด็กของกลุ่มดังกล่าวใน
จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง 

 

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
S12 มีศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยา เอื้อต่อการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

W25 ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ 
ทำให้แหล่งเรียนรู้บางแห่งมีผู้เข้าใช้บริการ
น้อย 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

S13 มีปราชญ์ชาวบ้านและครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้การสนับสนุนส่งเสริมงานด้าน
ศิลปะ หัตถกรรม วัฒนธรรมใน
สถานศึกษา 

W26 ขาดการนำแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเข้า
สู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่าง
จริงจัง 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

Political  
(P) 

ด้านการเมืองและ
กฎหมาย 

O1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 
2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การยกระดับ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่า
เทียมและทั่วถึง ปลูกฝังระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

T1 สถานการณ์ทางการเมืองที่มีการ
เปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีบ่อย ส่งผล
ต่อนโยบายและเอกภาพในการ
บริหารงาน 
 

O2 พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.
2562 เปิดโอกาสให้พ้ืนที่ที่คณะรัฐมนตรี
กำหนดให้เป็นพ้ืนที่ปฏิรูปการบริหารและ
การจัดการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมการศึกษา 

T2 การกำหนดนโยบายที่ไม่ต่อเนื่องทำ
ให้เกิดความสับสนแก่ผู้ปฏิบัติ 
 

O3 แผนการศึกษาแห่งชาติฯ ที่วางทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศอย่าง
ชัดเจน เป็นแนวทางให้หน่วยงานทางการ
ศึกษาจัดการศึกษามีเป้าหมาย สอดคล้อง
ทิศทางการพัฒนาประเทศ 

T3 นโยบายด้านการศึกษาขาดความ
ต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารระดับสูงและการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง 
 

O4 การบริหารจัดการภาครัฐเปิดโอกาสให้
ภาคส่วนสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษามากข้ึนโดยใช้กลไกประชารัฐ 

T4 กฎหมายเพื่อการปฏิรูปการศึกษาใน
ส่วนภูมิภาค ยังไม่ถูกบังคับใช้อย่าง
จริงจังกับหน่วยงานทางการศึกษา
ภายในจังหวัด 

O5 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนนุค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานเพื่อลดค่าใช่จ่ายของ
ผู้ปกครองส่งผลให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึง
การศึกษามากข้ึน 

 

O6 นโยบาย Thailand 4.0 ที่เน้นการ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรมให้มีความก้าวหน้าทันต่อการ



52 
 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
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เปลี่ยนแปลงของโลก ส่งผลให้ภาค
การศึกษาต่อเร่งผลิตบุคลากรเพ่ือรองรับ
การพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น 
O7 นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้จังหวัด
เชียงใหม่สามารถพัฒนาเป็น Education 
Hub 

Economic (E) 
ด้านเศรษฐกิจ 

O8 นโยบายการขับเคลื่อน 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และนโยบาย
วิสาหกิจขนาดกลาง O9 และขนาดย่อย 
(SME) ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนภาค
เศรษฐกิจของประเทศส่งผลต่อ
สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาได้มี
โอกาสพัฒนาการการเรียนการสอน การ
ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมทำให้ผู้เรียนได้
มีโอกาสในการฝึกประสบการณ์เพ่ือการ
ประกอบอาชีพ 

T5 จากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้
การจ้างงานลดลงส่งผลต่อรายได้ใน
ครัวเรือนลดลง และ เกิดปัญหาการ
ว่างงานเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลกระทบถึง
ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่และ
ส่งเสริมบุตรหลานให้ได้รับการศึกษาที่
สูงขึ้น 

O10 กระแสความนิยมของชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่มีต่อการท่องเที่ยวและการ
อยู่อาศัยในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
โอกาสให้สถานศึกษาผลิตและพัฒนา
กำลังคนเพ่ือรองรับการขยายตัวของ
แรงงานด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 

T6 การเคลื่อนย้ายแรงงานส่งผลให้
อัตราการออกกลางคันของนักเรียน 

O11 การขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาการโรงแรมและ
ภัตตาคาร การขนส่งคมนาคม การบริการ
ด้านสุขภาพ เป็นโอกาสให้สถานศึกษาผลิต
และพัฒนากำลังคนเพ่ือรองรับความ
ต้องการแรงงานในจังหวัด 

T7 สภาพเศรษฐกิจของชุมชนส่วนใหญ่
เป็นภาคเกษตรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว
ประชากรต่ำส่งผลกระทบต่อการระดม
ทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา 

Social-Cultural 
(S) 

 ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 

O12 จังหวัดเชียงใหม่ มีเอกลักษณ์ 
ศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีที่ดีงาม มี
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สนับสนุน
การจัดการศึกษา 

T8 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ส่งผลต่อประชากรวัย
แรงงานที่ลดลง  

O13 ภาคประชาชนให้ความสำคัญกับการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามาก
ขึ้น 

T9 อัตราการเกิดของประชากรลดลงมี
ผลกระทบต่อจำนวนนักเรียนที่จะเข้าสู่
ระบบการศึกษา ทำให้สถานศึกษาบาง
แห่งมีนักเรียนลดลง 
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 T10 การย้ายถิ่นของคนไทยและ
ชาวต่างชาติที่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่
ทำให้เกิดผลกระทบสังคมและวัฒนธรรม 
T11 การเป็นพ้ืนที่ในการลักลอบ สำ
เลียงยาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบ้านทำ
ให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของ
ยาเสพติดในพ้ืนที่ 
T12 ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 
ส่งผล ให้เกิดความยากลำบากในการการ
จัดการเรียนการสอน 
T13 การเปลีย่นแปลงเปน็สังคมบริโภคนยิม
ตามยุคโลกาภิวตัน์ ส่งผลให้เด็กนกัเรียนและ
เยาวชนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์
T14 สภาพทางภูมิศาสตร์ ร้อยละ 80 
ของพ้ืนที่จังหวัดเป็นพ้ืนที่ภูเขาสูงและ
ทุรกันดาร ทำให้เกิดความยากลำบากใน
การบริหารจัดการศึกษา 
T15 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 มีผลกระทบต่อ
การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 
T16 ปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ซึ่งเกิดขึ้น
ทุกปี มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เรียน 

Technological 
(T) 

ด้านเทคโนโลยี 

O14 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศส่งผลให้ผู้เรียนสามารถศึกษา 
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างหลากหลาย
กว้างขวางและทั่วถึง ตามความสนใจ 

T17 การบูรณาการข้อมูล (Big Data) 
ระหว่างหน่วยงานยังไม่สามารถ
ดำเนินการได้ครอบคลุม  

O15 พ.ร.บ.รฐับาลดิจิทัล เป็นการยกระดับ
การทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่มีการบูรณา
การระหว่างหน่วยงาน ทำให้สามารถส่งมอบ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
ความโปร่งใส 

T18 โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบ
อินเตอร์เน็ตที่รองรับการจัดการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยังไม่ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ 

 T19 สื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถเข้าถึง
ได้ง่าย และสามารถควบคุมได้ยาก ซึ่ง
อาจจะส่งผลให้เกิดการบริโภคสื่อ
ออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม 

 



ส่วนที่ 3  
สาระสำคัญของแผนปฏบิัติการด้านการศึกษา

จังหวัดเชียงใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  



ส่วนที่ 3  
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วิสัยทัศน์ 
“เชียงใหม่ : นครแห่งการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิต 

Chiang Mai : Learning City  for Quality of Life ” 

  นิยามศัพท ์
  “นครแห่งการเรียนรู้” หมายถึง เมืองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
  “คุณภาพชีวิต” หมายถึง ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม  

มีสัมมาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ในการดำรงชีวิตตามแนวทางประชาธิปไตย โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข  

  “ประชาชนทุกช่วงวัย” หมายถึง ประชาชนตั้งแต่แรกเกิด จนถึงตลอดช่วงชีวิต 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และประชาชนทั่วไป 

  “เมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)” หมายถึง เมืองที ่ทุกภาคส่วนร่วมกันกำหนด 
แนวทางการพัฒนาที่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาที่รองรับการเป็นอัจฉริยะด้านสิ่งแวดล้อม (Smart Environment) อัจฉริยะด้านการอยู่อาศัย (Smart 
Living) อัจฉริยะด้านพลังงาน (Smart Energy) อัจฉริยะด้านการเดินทาง (Smart Mobility) อัจฉริยะด้าน
เศรษฐก ิ จ  (Smart Economy) อ ัจฉร ิยะด ้ านคน (Smart People) อ ัจฉร ิยะด ้ านการบร ิหารงานภาครัฐ  
(Smart Governance) และ (Smart Education) อัจฉริยะด้านการจัดการศึกษา 

พันธกิจ 
  (1) สร้างโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของชาติอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  (2) จัดการเรียนรู้ทุกระดับโดยน้อมนำและประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบาย
ของรัชกาลที่ 10 และแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
  (3) ยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีเจตคติ ทักษะ และสมรรถนะตรงตามความ
ต้องการแรงงานในพ้ืนที่ เพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
  (4) พัฒนาและส่งเสริมการดำเนินการพ้ืนที่นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  (5) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือรองรับการเป็นนครแห่งการเรียนรู้ 
  (6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล บูรณาการการทำงานจากทุก
ภาคส่วนและพร้อมรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
 เป้าประสงค์ 
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับสิทธิ์และโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตอย่างเสมอภาค ทั่วถึง  
อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพของบุคคล 
  (2) ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามช่วงวัย 
  (3) ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ 
(SMART CITY) 
  (4) หน่วยงานทางการศึกษามีนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพทุกภาคส่วน 
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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) จัดการศึกษาโดยน้อมนำศาสตร์พระราชา และแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  (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 ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
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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 ความเข้าใจของผู้ปกครองเพ่ือให้มีทัศนคติและความเข้าใจต่อการเรียนสายอาชีพ  
  (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) สัดส่วนของผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสายสามัญ  
  (3) ร้อยละผู้เรียน ที่ผ่านการเทียบโอนประสบการณ์และความรู้ ได้วุฒิการศึกษาเทียบโอน  
  (4) อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลา 1 ปี  
  (5) จำนวนงานวิจัย เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ความเชี่ยวชาญ และความสนใจ  

 (6) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างพลเมืองอัจฉริยะ (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 ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
  (3) พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลด้านการศึกษาให้มีความคล่องตัว  มีความโปร่งใสเป็น
ธรรม สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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  (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
ตามบริบทของพ้ืนที ่
  (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 
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  (10) ร้อยละของผู้เรียนในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย โรงเรียนบนพื้นที่สูง และ
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) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (1) หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดมีการบูรณาการการจัดการศึกษาร่วมกัน 
  (2) มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 
  (3) หน่วยงานทางการศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  (4) มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอื่นที่เกี ่ยวข้องที่ครอบคลุม ถูกต้อง  
เป็นปัจจุบัน  เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินผลและรายงานผล 
   กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแบบบูรณาการร่วมกัน  
  (2) ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
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   (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 
 



ส่วนที่ 4 
โครงการตามแผนปฏบิัตกิารด้านการศึกษา

จังหวัดเชียงใหม ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  



ส่วนที่ 4  
โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

สรุปโครงการ / งบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ หน่วยงานดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคง และคงความเป็นอัตลักษณ์ของ
พ้ืนที่ 

32 14,478,405 ศธจ./ สพป. /สพม. /กศน./สศอ.
ชม./อบจ./อว./สอศ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคน 
เพ่ือการมีงานทำและส่งเสริมการสร้างนวัตกร
เพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART 
CITY) 

28 50,672,160 
 

ศธจ./ สพป. /สพม. /กศน./สศอ.
ชม./อบจ./อว./สอศ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

42 20,169,864 
 

ศธจ./ สพป. /สพม. /กศน./สศอ.
ชม./อบจ./อว./สอศ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

35 65,017,362 ศธจ./ สพป. /สพม. /กศน./สศอ.
ชม./อบจ./อว./สอศ./ศูนย์
การศึกษาพิเศษ/พม. 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตรและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือรองรับการ
เป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 

24 ๑๒,๓๕๔,๘๘๐ 
 

ศธจ./ สพป. /สพม. /กศน./สศอ.
ชม./อบจ./สอศ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษา ให้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

28 2,711,070 
 

ศธจ./ สพป. /สพม./กศน./อบจ./
อว./สอศ. 

รวม 189 165,403,741  
  
   
 



 
 
 
 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติการด้านการศึกษา 

จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคง และคงความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
กลยุทธ ์
(1) จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่งคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเปน็ประมุข  
(2) จัดการศึกษาโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
(3) จัดการศึกษาด้านความเป็นพลเมอืง สร้างความภูมิใจในอตัลกัษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวดัเชียงใหม่  โดยนำหลักสตูรทีส่่งเสรมิความเป็นอตัลกัษณ์ของเชียงใหม่และพื้นทีไ่ปใช้ในการจดัการเรียนการสอน   
(4) จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภยัคุกคามทุกรูปแบบ 

ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิใน
สถานศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน จังหวัดเชียงใหม่ 

1. เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนงานการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เพื่อรองรับ
แผนปฏิบัติการบริหารจดัการเพื่อการแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 
2562 – 2565) 
2. เพื่อยกระดับความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาที่
อยู่ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ในการป้องกนัและสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาในพ้ืนท่ี 5 อำเภอ 7 ตำบล 10 หมูบ่้าน
ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ มีการดำเนินการป้องกันและ
สร้างภมูิคุ้มกันยาเสพตดิในเด็กและเยาวชน ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ได้รับความรู้ในการ
ป้องกันและสรา้งภูมิคุม้กันยาเสพติด และร่วม
ขับเคลื่อนงานป้องกันและต่อต้านยาเสพตดิใน
หมู่บ้าน/ชุมชน 

200,000 ศธจ.เชียงใหม ่

2 โครงการจดัทำแผนปฏิบัตริาชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดเชยีงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน 
(พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดเชียงใหม่ และ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่
ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จังหวัดเชียงใหม ่
2. เพื่อจัดทำแผนปฏิบตัิราชการพฒันาการศึกษา
พื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ฉบบัจัดทำคำขอ
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

เชิงปริมาณ 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
พื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัด
เชียงใหม่ และจัดทำแผนปฏบิัติราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
2565 จังหวดัเชียงใหม ่

36,400 ศธจ.เชียงใหม ่
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

3. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศกึษาในพื้นที่
ชายแดนให้เป็นไปตามแผนปฏิบตัริาชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดเชยีงใหม่  

2. จัดทำแผนปฏิบตัิราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ี
ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เชิงคุณภาพ 
1. จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่
ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดเชียงใหม่
และแผนปฏิบัตริาชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน
เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ตามภารกิจ 
นโยบาย และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 
สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัด
เชียงใหม่ ได้บรรลตุามเป้าหมายที่กำหนด 

3 โครงการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ 
ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา                
ศูนย์เสมารักษส์ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

1. เพื่อเฝา้ระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา โดยการแจง้เหตุ  จากสาย
ด่วน 1579 พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไข 
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกับ
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา และคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและ
นักศึกษา 
3. เพื่อปฏิบัติงานส่งเสริมและคุม้ครองความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงาน

เชิงปริมาณ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ออกตรวจ เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา ใน
ทุกพื้นที่อำเภอและจังหวัดเชียงใหม่  โดยศูนย์เสมา
รักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ อย่างน้อย
จำนวน 20 ครั้ง/ปี 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนและนักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการ
ปกป้อง แก้ไข พิทักษ์คุ้มครอง และส่งเสริมความ
ประพฤติ รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติ

45,000 ศธจ.เชียงใหม ่
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

ในพื้นที่ เครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. เพื่อประสาน ตดิตามและบริการให้คำปรึกษา
แก่นักเรียนและนักศึกษา 
5. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา ของเครือข่ายศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
6. เพื่อประสาน ตรวจสอบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และนักศึกษา สถานศึกษาที่ประสบเหตุภยัพิบัติ 
ภัยธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อบังคับ   
ของสถานศึกษา มีความประพฤติเหมาะสมกับสภาพ
และวัย ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา 
ที่ประสบภัยพิบัติ ภยัธรรมชาติ และสถานการณ์
ฉุกเฉิน การส่งเสรมิความประพฤตนิักเรียนและ
นักศึกษา ให้เป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ  เกิด
ประสิทธิผลและเกดิประโยชน์สูงสดุต่อนักเรยีนและ
นักศึกษา   

4 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาพอเพยีงต้นแบบ
และศูนย์การเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่  เขต 1 

1.เพื่อพัฒนาแนวทางส่งเสริมการดำเนินงานของ
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบในสังกัด ให้เป็นศูนย์
การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
ด้านการศึกษา 
2. เพื่อพัฒนาส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์การ
เรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จำนวน 30 โรงเรียน 
มีแนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานให้เป็นศูนย์การ
เรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา 
2. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา จำนวน 2 โรง มีแนวทางการ
ส่งเสริมการดำเนินงานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
เชิงคุณภาพ 
สถานพอเพียงต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ได้พัฒนา
แนวทางการส่งเสริมดำเนินงานการจัดการเรยีนการ
สอนและการบรหิารจดัการโดยบรูณาการกิจกรรมตาม

รอจัดสรร
งบประมาณ 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 1 



64 
 

ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

5 โครงการเสรมิสร้างจิตสำนึกในสถาบัน 
พระมหากษตัริย์ในโรงเรียน 

1. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติศาสนา พระมากษัตริย์ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
2. เพื่อปลูกฝังและสร้างจติสำนึก มีจิตสาธารณะ
จิตอาสาให้แกผู่้เรยีนผู้ปกครอง ชุมชน และ
ผู้เข้าร่วมโครงการในการบำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อ ครอบครัวสถาบันการศึกษา ชุมชน 
และประเทศชาต ิ

1. ผู้บริหาร ครูผูส้อน และนักเรียน โรงเรียน 
นักเรียนโรงเรียนนำร่อง โรงเรียนขยายโอกาส  
จำนวน 23 โรงเรยีน  
2. อบรมออนไลน์โครงการสร้างจติสำนึกสถาบัน
พระมหากษตัริย์กับประเทศไทยในโรงเรียนและชุมชน 
 

รอจัดสรร
งบประมาณ 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 1 

6 โครงการสร้างภมูิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่ม 
เยาวขนวัยเสี่ยง 
- เข้าค่ายทักษะชีวิตนักเรียนวยัใส สร้างภูม ิ
คุ้มกันภัยสังคมรอบด้าน 
- ฝึกอบรมลูกเสือตา้นภัยยาเสพตดิ "สร้าง
เครือข่ายในสถานศึกษา" 
 

1. เพื่อสร้างการรับรู้ในการป้องกนัและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพตดิให้กับนักเรยีนในสังกัด 
2.เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภัย
คุกคามทุกรูปแบบ ผา่นกิจกรรมคา่ยทักษะ 
3. เพื่อเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษาให้
มีหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เป็นเครือข่าย 
ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดภายในสถานศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 จำนวน 100 คน  
2. โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 25 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรยีนไดร้ับความรู้และเสริมสรา้งทักษะ เพื่อป้องกัน
ภัยยาเสพตดิ ผ่านกระบวนการเรยีน 
การสอนในหลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้รู้คณุค่าในตนเองมีเป้าหมาย
ในการดำเนินชีวิต วางรากฐานการประกอบสัมมาชีพ 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งมีคุณภาพ 

รอจัดสรร
งบประมาณ 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 1 

7 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
 
 

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสอืให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของโครงการ
ลูกเสือจติอาสาพระราชทาน 

เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรทางการลูกเสือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 50 

59,200 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 2 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

คน มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการของโครงการลูกเสือ
จิตอาสาพระราชทาน 
เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรทางการลูกเสือให้มคีวามรู้ ความเข้าใจใน
หลักการและวิธีการของลูกเสือจติอาสาพระราชทาน 
และสามารถขยายผลการดำเนินงานไปยังสถานศึกษา
ที่สังกัดได ้

8 โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมสรา้งสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรยีนรู้ 
และด้านบริหารจัดการศึกษา 

1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน
การพัฒนานวัตกรรมการปฏิบัติงาน  
การพัฒนาผลงานทางวิชาการ โดยดำเนินกิจกรรม 
PLC เสรมิสร้างสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานการ
พัฒนานวัตกรรมการปฏิบตัิงาน การพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการ  
2. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิทรรศการ
แสดงผลงานวิจัยและพัฒนา 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารมีนวตักรรมสร้างสรรค์คน
ดี ด้านบริหารจัดการศึกษา 
2. ร้อยละ 80 ของครูมีนวัตกรรมสร้างสรรคค์นดี 
ด้านการจดัการเรียนรู ้
3. ร้อยละ 80 ของบุคลากรทางการศึกษา นวัตกรรม
สร้างสรรคค์นดี ด้านการปฏิบตัิงาน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานวิจยัและ
พัฒนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม 
2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีผลงานวิจยัและ
พัฒนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม และมีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย
และพัฒนา 

12,000 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 2 

9 โครงการอนุรักษส์ืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
ล้านนา ปีงบประมาณ 2565 

1. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดจดักิจกรรมการอนุรักษ์
สืบสานประเพณีร่วมกับชุมชน 
2. เพื่อให้ผู้เรียนสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนในสังกัดเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 2 ทุกคน  

20,800 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 2 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเยาวชน 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
4. เพื่อจัดทำและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (หลกัสูตรท้องถิ่น
ศิลปะวัฒนธรรมล้านนา) 

เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ ส่งเสรมิและพัฒนา
ศาสนาศลิปะ และวัฒนธรรม สามารถนำความรู้ด้าน
ศิลปะ และวัฒนธรรมไปเผยแพร่ ถ่ายทอดได้ รวมทั้ง
การสืบทอดศาสนาศลิปะ และวัฒนธรรมด้วย 

2. สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 2 ทุกโรง ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน 
มีแนวทางการจัดการเรยีนรู้จาก หลักสูตรกลุม่สาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (หลักสตูรท้องถิ่น
ศิลปะวัฒนธรรมล้านนา) 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนเกดิความรัก ความภาคภูมิใจ ในวัฒนธรรม
ประเพณีไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและสบืสาน อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นเผยแพร่ให้
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
2. สถานศึกษาเกิดเครือข่ายการสบืสานและพัฒนาภูมิ
ปัญญาของชุมชนต่าง ๆ เพื่อจัดกจิกรรมทาง
วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

10 โครงการพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้บูรณา
การตามแนวศาสตร์พระราชาพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 
กิจกรรม 
1. ประชุมสร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การจัดการเรยีนรู้ในกระบวน- การจัดการเรยีนรู้
แบบเน้นภาระงาน (Task-Based Learning) 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาใน
โครงการร้อยใจรักษ์โรงเรียนในโครงการร้อยใจ
รักษ์และโรงเรยีนในพระราชดำริ มีการจัดการ
เรียนรู้ใหผู้้เรียนในลักษณะของโครงงาน 
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการ
เรียนรูต้ามกระบวนการตามรอยพระราชา ภาระ
งานเป็นฐาน ทักษะชีวิต 

เชิงปริมาณ 
1. จดัประชุมสรา้ง ความรู้ความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
การจดัการเรียนรู้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงานฯ ให้กับครูโรงเรียนในโครงการร้อยใจรักษ์ และ
โรงเรียนในพื้นที่อำเภอแม่อาย จำนวน 1 วัน 
2. ร้อยละ 80 ของครูที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้
ความความเข้าใจ สามารถจัดกระบวนการตามรอย
พระราชา ภาระงานเป็นฐาน ทักษะชีวิตและออกแบบ

20,000 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 3 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

และการจัดการเรยีนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) 
2. ออกแบบการวัดและประเมินผล การจัดการ
เรียนรู้ทีม่ีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ
พัฒนาสมรรถนะนักเรียนตามบริบท สู่การ
ปฏิบัต ิ
3. นิเทศ กำกับ ติดตาม  
4. จัดประชุมสะท้อนผลการดำเนนิกิจกรรม 
 
 

3. เพื่อส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีคณุภาพในการจัดการ
เรียนรู้ทีม่ีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ พัฒนา
สมรรถนะนักเรียนตามบริบท 

การวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรู้ในลักษณะ
ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มกีารเปลีย่นแปลง
ตามสถานการณ์ พัฒนาสมรรถนะนักเรียนตามบริบท 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถจัดกระบวนการ
ตามรอยพระราชา ภาระงานเป็นฐาน ทักษะชีวิตและ
ออกแบบการวัดและประเมินผล การจัดการเรยีนรู้ใน
ลักษณะของกระบวนการจดัการเรยีนรู้ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ พัฒนาสมรรถนะ
นักเรียนตามบริบท 

11 โครงการพัฒนาแนวทางการดำเนนิสภานักเรียน 
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประจำปี 2565 
กิจกรรม 
จัดอบรมแบบออนไลน์ หรือให้ความรู้ด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
ผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน  สพป.ชม 3 
ประจำปี 2565 

เพื่อให้ครูผูร้ับผดิชอบงานสภานักเรียน โรงเรียนใน
สังกัด โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิน้จำนวน 153 
คน ได้รับความรู้และแนวทางในการจัดกิจกรรม
สภานักเรียนในโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
1. ครผูู้รับผิดชอบงานสภานักเรยีน โรงเรียนในสังกัด 
153 โรงเรียนๆละ 1 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 153 คน 
ได้รับความรู้และแนวทางในการจดักิจกรรมสภา
นักเรียนในโรงเรียน 
2. ครผูู้รับผิดชอบงานสภานักเรยีนมีความรู้และ
สามารถนำแนวทางการดำเนินงานสภานักเรียนไป
พัฒนา งานสภานักเรยีนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 3 

12 โครงการส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงาน 
สภานักเรียน 

1. เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน
อย่างเป็นรูปธรรม 
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสภานักเรียนของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัดให้เข้มแข็ง 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัดจำนวน 85 โรงเรียน   
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหารโรงเรียน ครูที่ปรึกษางานสภานักเรียน 
และประธานสภานักเรียน ได้มีการขับเคลื่อนงานสภา
นักเรียนของโรงเรียน ให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีตาม หลัก

35,000 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 4 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

3. เพื่อนำไปสู่โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ีและระดับประเทศ 
4. เพื่อให้มีทักษะขบวนการคดิวิเคราะห์ และการ
ทำงานร่วมกันเป็นกลุม่ 

วิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตระหนักถึงความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล มีวินัย เคารพกฎ กตกิา ดำเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีจิตอาสา สามารถอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข  
2.  มีการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมสภา
นักเรียนโรงเรียน ร้อยละ 80 
3.  มีทักษะขบวนการคดิวิเคราะห์ร่วมกันพร้อม
นำเสนอผลงานเพื่อทำกิจกรรมแขง่ขันทักษะวิชาการ
งานสภานักเรียน     

13 โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565                    

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจผูบ้ริหาร ครู 
บุคลากรและนักเรียน เสรมิสร้างแนวทางการ
ป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ได้
อย่างทันท่วงทีในการขับเคลื่อนงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนให้แก่ตัวแทนทีมงานเครือข่าย
ระดับโรงเรยีนและครผูู้รับผิดชอบงานแนะแนว 
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนลงสู่การ
ปฏิบัติ รวม 15 เครือข่าย 
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผูเ้รียนให้มีความรูค้วาม
เข้าใจ รู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไข เกี่ยวกับภัย
คุกคาม ภัยจากยาเสพติด ความรนุแรง การ
คุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การแสดงออกที่ไม่
เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น (Bully) 
ความรุนแรงในสถานศึกษา การลว่งละเมดิทาง
เพศ การค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติ

เชิงปริมาณ 
1. ทีมงานเครือข่ายโรงเรียน ครูแนะแนวหรือครู
ผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 84 
โรงเรียน 1 สาขา และเครือข่ายรวม 15 เครือข่าย 
2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรยีน  (84 โรงเรียน 1 
สาขา) ทีดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการจดัสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 
แบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) 
3. เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสรมิความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ท้ัง 5 อำเภอ 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูแนะแนวและครูผูร้ับผดิชอบงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 84 โรงเรียน 1 สาขา ดำเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนอย่าง
ครอบคลมุ ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  

44,000 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 4 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

และภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบตัิซ้ำ 
ตลอดจนพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ โดยความ
ร่วมมือจากภาคีเครือข่าย โรงเรียน ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนในการลงพื้นที่ให้
ความช่วยเหลือนักเรียน เพื่อประเมิน สำรวจ 
วิเคราะห์ พัฒนาการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ สาเหตุ
ของปัญหา ช่วยเหลือ ส่งต่อ และแลกเปลีย่น
เรียนรูร้่วมกันของครูเครือข่ายระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนร่วมกับสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
3. เพื่อส่งเสริมเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนเละนักศึกษาในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีออกตรวจร่วมกับเครอืข่าย 5 อำเภอ 
ตามบทบาทหน้าท่ี และเพื่อคัดเลอืกรับรางวัล
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับสำนักงาน
เขตพื้นท่ีจนถึงระดับประเทศ 
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนต้นแบบดำเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนในสังกัด และพัฒนา
โรงเรียนในสังกัดให้เป็นโรงเรยีนตน้แบบ
ดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) โดย
การถอดบทเรยีนผลการดำเนินงานเพื่อใช้พัฒนา
งานอย่างยั่งยืน 

2. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสรมิความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาในสังกัด ไดร้ับการสง่เสริม ยกย่องเชิดชู
เกียรติ ได้รบัขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน 
3. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสรมิความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาในสังกัด ไดร้ับการสง่เสริม ยกย่อง เชิดชู
เกียรติ ได้รบัขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

14 โครงการขับเคลื่อนและตดิตาม การดำเนินงาน
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ประจำปี พ.ศ. 2565 

1. เพื่อสนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงาน
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 
2. เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาในสังกัดได้รับการตดิตามการดำเนินงาน
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาในสังกัดดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 
มาตรการอย่างต่อเนื่อง 
2. สถานศึกษาในสังกัดไดร้ับการตดิตามเพื่อการ
พัฒนา 

30,000 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 5 

15 โครงการการป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบในเด็ก
และเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2565 

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามใน
ทุกรูปแบบ ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด 
2. เพื่อสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
3. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
จัดทำแผนการป้องกันภัยคุกคามรปูแบบต่าง ๆ 
และนำไปขยายผลในโรงเรียนได้ 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 96 คน 
เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสงักัด  มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถวาง
แผนการป้องกันภัยทุกคามในรูปแบบต่าง ๆ และนำ
ความรู้ที่ได้รับไปขยายผลสู่คณะครู และนักเรียนใน
โรงเรียนของตนเอง 

30,000 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 5 

16 โครงการเสรมิสร้างทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน
ในโรงเรียนขยายโอกาสและนักเรยีนในกลุ่มเสี่ยง 
เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด 

1. เพื่อเสริมสร้างทักษะดา้นอาชีพให้แก่นักเรียนที่
จบช้ัน ม.3 และมีแนวโน้มจะไม่ศกึษาต่อ รวมถึง
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสระดับช้ัน ม.1-3 
2. เพื่อลดโอกาสในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรมต่าง ๆ เช่น ยาเสพตดิ ในกลุ่มเด็ก
นักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) แล้วไม่มี
โอกาสศึกษาต่อ และนักเรียนช้ัน ม.1–3 ใน
โรงเรียนขยายโอกาส  

เชิงปริมาณ    
ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ใน
สังกัด จำนวน 200 คน 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสระดับช้ัน ม.1-3 และ
นักเรียนในกลุม่เสีย่งซึ่งหมายถึง นักเรียนที่มีโอกาสจะ
ไม่ศึกษาต่อหรือเสี่ยงออกกลางคันและนักเรียนในกลุ่ม
ที่มีความเสี่ยงต่อการเข้าไปเกี่ยวขอ้งกับวงจร ยาเสพ
ติดมีโอกาสในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับเตรียม

173,700 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 5 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

3. เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาใหม้ีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนและการแนะแนวท่ีมี
ประสิทธิภาพ   
 

ความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงาน
ฝีมือ” สำหรับการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และหลีกเลีย่งการเข้าสู่ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ เช่น 
ยาเสพตดิ เป็นต้น  
2. สถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนขยาย
โอกาสในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ได้พัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและ
สามารถช่วยเหลือนักเรียนท่ีประสบปัญหาได้อย่าง
ครอบคลมุและทั่วถึง   

17 โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงเป็น 
“ศูนย์การเรยีนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา” 

1. เพื่อพัฒนาผู้บรหิารสถานศึกษาและครูผูส้อนให้
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการขบัเคลื่อน 
“สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา” 
2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
สามารถปฏิบัตติามแนวทางการประเมิน
“สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา” 
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานการ
ดำเนินงานขับเคลื่อน“สถานศึกษาพอเพียง” ให้
เป็น “ศูนย์การเรียนรูต้ามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” 

เชิงปริมาณ    
1. สถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 จำนวน 
94 โรงเรียน    
เชิงคุณภาพ   
1. สถานศึกษาพอเพียงได้รับการพัฒนาเพื่อเข้าการ
ประเมินใหเ้ป็น“ศูนย์การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” 
2. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ม ี“ศูนย์การเรียนรูต้ามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” 
 

30,000 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 5 



72 
 

ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

18 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี พ.ศ. 
2565 
 

1. เพื่อให้โรงเรียนที่เป็นสมาชิกจัดทำฐานทรัพยากร
ทะเบียนพรรณไม้ภายในโรงเรียน และใช้ประโยชน์
เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน 
2. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
ในโรงเรียนและสร้างจติสำนึกให้กบันักเรียนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตสิืบไป 
 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนในสังกัดจำนวน 2 โรง ท่ีเป็นเป็นสมาชิก
ของโครงการ มีฐานข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ในระบบ
ของโรงเรียน  
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนในสังกัดที่เป็นสมาชิกให้ความสนใจและ
โรงเรียนทั่วไปสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน และร่วมกนัรวบรวมพืชพรรณ
ไม้ในโรงเรียนมาดำเนินงานสนองพระราชดำริ และ
เป็นการปลูกฝังการสร้างจติสำนึกให้กับเยาวชนในการ
เห็นคุณคา่ หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่บน
พื้นฐานของการมีจิตสำนึกท่ีด ี

23,200 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 5 

19 โครงการพัฒนาคณุภาพผู้เรียนเพือ่สร้าง
จิตสำนึกความจงรักภักดีต่อต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย ์

เพื่อพัฒนาและส่งเสรมิสนับสนุนให้ผู้เรยีน มี
ความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี มีความรักและ
ภาคภูมิใจในชาตไิทย และแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษตัริย ์

เชิงปริมาณ 
นักศึกษา กศน. 11,562 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรยีนที่ไดร้ับการปลูกฝังการมีจติสำนึก มีความรัก 
ความภาคภูมิใจ มีความจงรักภักดตี่อสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย ์

3,352,980 
 

กศน.จังหวัด
เชียงใหม่ 

20 โครงการพัฒนาคณุภาพผู้เรียนด้านทักษะชีวิตใน
การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

เพื่อพัฒนาและส่งเสรมิสนับสนุนให้ผู้เรยีน มี
ความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติ ค่านิยมที่ถูกต้องและ
มีทักษะหรือความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นในการ
เผชิญปัญหายาเสพตดิได ้

เชิงปริมาณ 
นักศึกษา กศน. 7,708 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรยีนไดร้ับความรู้ ความเข้าใจ มเีจตคติ ค่านยิมที่
ถูกต้องและมีทักษะหรือความสามารถพ้ืนฐานที่จำเป็น
ในการเผชิญปญัหายาเสพติดได ้

2,235,320 
 

กศน.จังหวัด
เชียงใหม ่
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

21 โครงการพัฒนาคณุภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ ด้วยการปลูกฝัง
คุณธรรม จรยิธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี และเอกลักษณ์ของชาติ 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษา กศน. 7,708 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรยีนไดร้ับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีมประเพณี และเอกลักษณ์ของชาติ 

2,235,320 
 

กศน.จังหวัด
เชียงใหม ่

22 โครงการจดักิจกรรมลูกเสือ และอาสายุวกาชาด เพื่อพัฒนาและส่งเสรมิสนับสนุนให้ผู้เรยีนเป็นผู้มี
ระเบียบวินยั มีคณุธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา มี
ความเสยีสละในการช่วยเหลือผู้อื่น บำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษา กศน. 11,562 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรยีนไดร้ับการปลูกฝังเรื่องระเบยีบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม การมีจิตอาสา มีความเสียสละในการ
ช่วยเหลือผู้อื่น และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและ
ชุมชน 

3,352,980 กศน.จังหวัด
เชียงใหม ่

23 โครงการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาสงัคมและ
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนไดร้วมกลุม่เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาสังคม
และชุมชนอย่างยั่งยืน ในด้านวัฒนธรรมประเพณี 
สิ่งแวดล้อม พลังงาน ประชาธิปไตย เป็นต้น 
รวมทั้งสร้างกระบวนการจติสาธารณะโดยยึดหลัก
ปรัชญาคิดเป็น 

เชิงปริมาณ 
ประชาชน 1,632 คน 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนไดร้วมกลุม่เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกัน 
สร้างกระบวนการจติสาธารณะ การสร้างจิตสำนึก
ความเป็นประชาธิปไตย การเคารพในสิทธิ และรับผิด
ขอบต่อหน้าท่ีความเป็นพลเมืองด ีการส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม การบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน 
การบริหารจัดการน้ำ การรับมือกับสาธารณภยั การ
อนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาสังคมและชุมชน
อย่างยั่งยืน 

594,400 กศน.จังหวัด
เชียงใหม ่
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

24 โครงการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้ประชาชนมีทักษะการดำรงชีวิต มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเอง
ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขสามารถเผชิญ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวติประจำวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมสำหรับการ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงของข่าวสาร
ข้อมูลและเทคโนโลยสีมัยใหม่ในอนาคต 

เชิงปริมาณ 
ประชาชน 2,652 คน 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนไดร้ับความรู้ เจตคติและทักษะที่จำเป็น
สำหรับการดำรงชีวิตในสังคมปัจจบุัน สามารถเผชิญ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเตรยีมความพรอ้มกับการปรับตัวใน
อนาคต โดยจดักิจกรรมที่มเีนื้อหาสำคัญต่าง ๆ เช่น 
สุขภาพกายและจติ การป้องกันภยัยาเสพติด 
เพศศึกษา คุณธรรมและค่านยิมทีพ่ึงประสงค์ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

297,045 กศน.จังหวัด
เชียงใหม ่

25 โครงการพัฒนาครูด้านคณุธรรม จติวิญญาณ
ความเป็นครูและจิตวิทยาการดูแลนักเรียน การ
ใช้ชุดความคิดเติบโต (Growth Mindset)  
 

1. เพื่อให้ความรู้ ด้านคณุธรรม จติวิญญาณความ
เป็นครูและจิตวิทยาการดูแลนักเรยีน 
2. เพื่อให้ครูมีทักษะ ด้านคณุธรรม จิตวิญญาณ
ความเป็นครูและจิตวิทยาการดูแลนักเรียน 

เชิงปริมาณ 
ครูผูส้อนระดับ ปฐมวัย ประถม และมัธยม รวม 200  คน 
เชิงคุณภาพ 
ครูมีความรู้ และทักษะ ด้านคณุธรรม จิตวิญญาณ
ความเป็นครูและจิตวิทยาการดูแลนักเรียน 

40,000 สมาคมสถานศึกษา
เอกชนจังหวัด

เชียงใหม่ ร่วมกับ 
ปส.กช. จังหวัด

เชียงใหม่ 

26 โครงการหลักสตูรรักษ์เชียงใหม่สูก่ารพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น   

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกบับริบทและ
ความต้องการของท้องถิ่น  โดยการนำหลักสูตร
รักษ์เชียงใหม่เป็นฐานในการบรูณาการการจดัทำ
หลักสตูรและการนำหลักสูตรไปใช้ 
2. เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนต่างๆ ในแต่ละอำเภอ
ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามามีสว่นร่วมในการ
พัฒนาการศึกษาท่ีเป็นอัตลักษณ์ทอ้งถิ่นซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

โรงเรียน สถานศึกษาเครือข่ายที่นำหลักสตูรรักษ์
เชียงใหม่ไปใช้ในการจัดการเรยีนการสอนและการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

1,000,000 
 

อบจ.เชียงใหม่ 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หลักสตูรรักษเ์ชียงใหม่ อันจะส่งผลให้นักเรียนและ
เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และรักในความเป็น
พลเมืองของจังหวัดเชียงใหม ่

27 โครงการเทดิพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระ
มหากรณุาธิคณุต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(คณะศึกษาศาสตร์) 

1. เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างให้บคุลากรและ
นักศึกษา มีความจงรักภักดี เทิดทนูและสำนึกใน
พระมหากรุณาธคิุณของสถาบันพระมหากษตัริย์ 
2. เพื่อทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมในการปฏิบัตติาม
ระบบคณุธรรม จริยธรรมของคนไทย  
3. เพื่อส่งเสริมให้บคุลากรและนักศึกษา มีส่วน
ร่วมปฏิบตัิกิจกรรมบำเพญ็ประโยชน์เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล 

1. อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มคีวามจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ไดท้ำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมในการปฏบิัติตามระบบคุณธรรม 
จริยธรรมของคนไทย  
3. อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ไดร้่วมปฏิบตัิกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

30,000 
 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

28 โครงการเทดิพระเกียรติสถาบันพระมหากษตัริย ์
(คณะศึกษาศาสตร์) 

1.เพื่อให้นักเรยีน ครู อาจารย์ บุคลากรและ
ผู้ปกครอง ได้ถวายความจงรักภักดี และระลึกถึง
องค์กษัตริย์ไทย 2.เพื่อให้นักเรยีนได้ปฏิบตัิและ
แสดงออกถึงความรักท่ีมีต่อบิดามาราดา และผูม้ี
พระคุณ 3.เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความ
รักชาติและพัฒนาความเป็นไทย 

1.นักเรยีน ครู อาจารย์ บุคลากร และผูป้กครอง ได้
ถวายความจงรักภักดีและระลึกถึงองค์กษัตริย์ไทย  
2.นักเรยีนครู อาจารย์ บุคลากรและผูป้กครองเกิด
ความรักชาติและพัฒนาความเป็นไทย 

11,060 มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

29 โครงการสนับสนุนการทำกิจกรรมของสภา
นักเรียน 
(คณะศึกษาศาสตร์) 

1.เพื่อให้นักเรยีนได้ตระหนักถึงหลักการ
ประชาธิปไตยที่ยอมรบัเสยีงข้างมาก 2.เพื่อให้
นักเรียนได้รู้จักการวางแผนทำงานอย่างเป็นระบบ
และการทำงานร่วมกัน 

1.นักเรยีนตระหนักถึงหลักการประชาธิปไตยที่ยอมรับ
เสียงข้างมากในการทำกิจกรรมและออกความคิด  
2.นักเรยีนได้การวางแผนทำงานอย่างเป็นระบบและ
เรียนรู้ทำงานร่วมกันในสังคม 

440,000 
 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

30 โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 

เพื่อตอบสนองโครงการตามแนวพระราชดาํริ  
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9ใน
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเอง 

เชิงปริมาณ  
1.นักเรยีน นักศึกษา เข้าร่วมชมรม เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 50 คน 
เชิงคุณภาพ 

20,000 วิทยาลัยการ
อาชีพฝาง 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

ผู้เรยีนมีความรู้ความเข้าใจและมีทกัษะพื้นฐานในการ
ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมีความรัก
ภูมิใจในภูมิปญัญาไทยตระหนักถึงความสำคญัในการ
ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

31 โครงการส่งเสริมการรักชาติ ศาสนา
พระมหากษตัริย ์

1 เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีต่อ
ประเทศชาต ิ
2. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนมีความจงรักภักดตี่อชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย ์
3. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทัศนคตแิละค่านิยมที่ด ี

เชิงปริมาณ 
ผู้เรยีนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม 
3,000 คน 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 90 ของผูเ้รียนมีจิตสำนึกของความเป็นไทยมี
ความภาคภูมิใจและเกิดความหวงแหนและเห็น
ความสำคญัในสถาบันชาตศิาสนาพระมหากษตัริย์และ
สถานศึกษา 

90,000 วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
เชียงใหม ่

32 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมล้าน 

1. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนมีความรักและความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
2. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดี
ตามประเพณ ี
3. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนทุกคนเหน็คุณค่าและ
ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ
และท้องถิ่น 

เชิงปริมาณ 
บุคลากร ผู้เรยีน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่เข้าร่วม
กิจกรรม 3,000 คน 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ของผูเ้รียน มสีำนึกของความเป็นไทยและ
เห็นคุณคา่ควรแก่การอนุรักษ์  

20,000 วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
เชียงใหม ่
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อการมีงานทำและส่งเสริมการสร้างนวัตกร เพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
 กลยุทธ ์
 (1) จัดการศึกษาเพื่อผลติและพัฒนากำลังคนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นรองรับการเป็นเมืองอัจฉรยิะ (SMART CITY) 
 (2) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาท่ีจำเป็นในการประกอบอาชีพ 
 (3) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจของผู้ปกครองเพื่อให้มีทัศนคติและความเข้าใจต่อการเรียนสายอาชีพ  
 (4) ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมอดุมศึกษา/อาชีวศึกษา/การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และทุกภาคส่วน ในการการฝึกประสบการณอ์าชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของจังหวัด  
                และพัฒนาการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
 (5) ส่งเสริมการวจิัย และการสร้างนวัตกรเพื่อรองรับการเป็นเมืองอจัฉริยะ (Smart City) 
 (6) ส่งเสริมการสรา้งพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 

ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

1 โครงการ ส่งเสรมิเวทีและประชาคมเพื่อการ
จัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา 

เพื่อพัฒนาหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีความ
เชื่อมโยงการจดัการเรียนรู้ในระดบัการศึกษาข้ัน
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศกึษาที่สอดคล้อง
กับบริบทของพื้นที่ในระดับจังหวัดเชียงใหม่ 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาเป้าหมายในจังหวัดเชียงใหม่ร้อยละร้อยมี
หลักสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา ขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
เชิงคุณภาพ 
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชีวศึกษา มีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษาในระดับ
ที่สูงข้ึนท่ีหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและ
บริบทในพ้ืนท่ี 

72,000 ศธจ.เชียงใหม ่

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถในงาน
มหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียนสู่เวทีระดับชาต ิ

1.เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียนด้านทักษะ วิชาการ ศิลปหัตถกรรม 
และศลิปวัฒนธรรม เพื่อสู่เวทีการแข่งขันกิจกรรม
งานสู่เวทีระดับชาต ิ
2.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแหง่ศตวรรษที่ 21
จากการเรียนรู้การปฏิบตัิจริงตามสภาพความ
ต้องการ 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงท่ีส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
พัฒนาขีดความสามารถทักษะด้านต่าง ๆ 
ในกิจกรรมงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรยีนได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการ
ศิลปหัตถกรรมที่หลากหลาย นักเรียนได้แสดงออกถึง 

42,000 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 1 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

และบริบทของแตล่ะสถานศึกษาและก้าวทัน
ภาวะการเปลีย่นแปลงของสังคมปจัจุบัน 

ขีดความสามารถด้านทักษะทางวิชาการ และ
ศิลปหัตถกรรมในเวทีระดับชาต ิ

3 โครงการพัฒนาสมรรถนะการคิดขัน้สูง                
ตามแนวทางการประเมินสมรรถนะ 
นักเรียนมาตรฐานสากล (PISA 2022) 
 

1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะการคิดขั้นสูง
ให้กับนักเรียนสามารถจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ 
และแสดงความคดิเห็นในเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์
อย่างมีเหตผุลจากเรื่องที่อ่านได ้
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและ
การเรยีนรู้สาระอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสมตามช่วง
วัย ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ ในระบบ PISA-
Style Online Testing  
3. เพื่อเป็นการเตรียมผู้เรยีนให้มคีวามพร้อม
สำหรับการประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล PISA 2022 
4. เพื่อพัฒนาครผูู้สอนให้มีความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล (PISA 2022) และสามารถ 
นำความรูไ้ปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้
5. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความพรอ้มรับการ
ประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA 
2022) ได้อย่างทัดเทยีมนานาชาติ 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ที่สอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนขยายโอกาส มสีื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้น
สูงและมีแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะการ
คิดขั้นสูงให้กับนักเรยีนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีความพร้อมในการรับการประเมินสมรรถนะ
นักเรียนมาตรฐานสากล (PISA 2022) 
เชิงคุณภาพ 
1. ครผูู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ที่สอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 โรงเรยีนขยายโอกาส มสีื่อพัฒนาสมรรถนะการ
คิดขั้นสูงและมีแนวทาง 
ในการพัฒนาและเพิม่สมรรถนะการคิดขั้นสูงให้กับ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างมี
ประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล 
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความ
พร้อมในการรับการประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล (PISA 2022) อย่างมีคุณภาพ 

24,500 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 2 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

4 โครงการพัฒนากระบวนการจดัประสบการณ์
การเรยีนรู้ ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2565 
กิจกรรม 
-  พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนกัวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 
- จัดอบรมให้ความรู้การพัฒนากระบวนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวทางบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ผ่านระบบ
ออนไลน ์

1. เพื่อพัฒนาครผูู้สอนระดับปฐมวัยให้มีความรู้
ความเข้าใจการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ตาม
แนวทางบ้านนัก วิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
2. เพื่อพัฒนาครผูู้สอนระดับปฐมวัยให้มี
ความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ 
ตามแนวทางบ้านนัก วิทยาศาสตรน์้อย ประเทศ
ไทย 
 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของครูผูส้อนระดบัปฐมวัย มีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย 
2. ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัย มทีักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ตามศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคล 
เชิงคุณภาพ 
1. ครผูู้สอนระดับปฐมวัย มีความ สามารถในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวทางบ้านนัก 
วิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
2. เด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ตามศักยภาพของเด็กแตล่ะบุคคล 

10,670 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 3 

5 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่
การท่องเที่ยวชุมชน (English for Local 
Tourism) 

ส่งเสริมและพัฒนาครผูู้สอนภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
สู่การท่องเที่ยวชุมชน (English for Local 
Tourism) 
 

เชิงปริมาณ 
ครูผูส้อนภาษาอังกฤษ จำนวน 111 คน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่   
เขต 4 
เชิงคุณภาพ 
ครูผูส้อนภาษาอังกฤษในสังกัดมีการจัดการเรยีนการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่การท่องเที่ยวชุมชน
ที่ส่งผลถึงคณุภาพผูเ้รียน 

35,480 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 4 

6 โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรยีนมีความรู้ 
ความสามารถ และความถนดัในดา้นทักษะวิชาชีพ 
สามารถพัฒนาฝีมือของตนเองสูร่ะดับภาค และ
ระดับชาตติ่อไป 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรยีน และบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 จำนวน 
4,000 คน 

200,000 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 5 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู้ให้กับครูและ
นักเรียน ได้แสดงความสามารถท่ีเป็นเลิศดา้น
วิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพด้านดนตรี - 
นาฏศิลป์ ศลิปะการแสดง และสิ่งประดิษฐ์  
3. เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนใหม้ีพื้นฐานทักษะที่
ดี สามารถต่อยอดสู่การสรา้งอาชีพได ้
 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บรหิารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้
เพิ่มพูนประสบการณ์  แลกเปลี่ยนเรยีนรู้งานด้านวิชาการ 
วิชาชีพ  สามารถนำไปประยุกต์ใช้พัฒนางานต่อยอดสู่
ระดบันานาชาติ  
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะประสบการณ์ 
สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตต่อไปได ้

7 โครงการพัฒนาผู้เรยีนด้านทักษะอาชีพ 
 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ศึกษา เรียนรู้ ฝึกทักษะ
และฝึกปฏิบัตดิ้านอาชีพท่ีตนเองสนใจ เพื่อเป็น
ทางเลือก และวางแผนการประกอบอาชีพ และ
การศึกษาต่อในอนาคตได ้

เชิงปริมาณ 
นักศึกษา กศน. 3,854 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรยีนไดร้ับการฝึกทักษะดา้นอาชีพท่ีตนเองสนใจเพื่อ
เป็นทางเลือก และวางแผนการประกอบอาชีพ และ
การศึกษาต่อในอนาคต 

1,117,660 กศน.จังหวัด
เชียงใหม ่

8 โครงการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถเข้าสู่อาชีพ 
สามารถประกอบอาชีพ หรือพัฒนาอาชีพของ
ตนเองได ้

เชิงปริมาณ 
ประชาชนท่ัวไป 7,869 คน 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนไดร้ับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ 

6,510,900 กศน.จังหวัด
เชียงใหม ่

9 โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้าน
อาชีพ 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐาน
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ สาม
รถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได ้

เชิงปริมาณ 
ประชาชนท่ัวไป 375 คน 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนไดร้ับความรู้พื้นฐานภาษาต่างประเทศเพื่อ
การสื่อสารดา้นอาชีพ สามรถนำไป 

442,500 กศน.จังหวัด
เชียงใหม ่

10 โครงการสร้างทักษะอาชีพเพื่อโอกาสที่ดีกว่า 
(Building Career skills for better )  
 

เพื่อพัฒนาทักษะในวิชาชีพครู บุคลากร ให้มี
คุณภาพในการปฏิบัติงาน รูเ้ท่าทนัการ
เปลี่ยนแปลง 

เชิงปริมาณ 
ครู บุคลากร  100 คน 
 

50,000 
 

สมาคมสถานศึกษา
เอกชนจังหวัด

เชียงใหม่ ร่วมกับ 



81 
 

ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

เชิงคุณภาพ 
ครู บุคลากร มีทักษะในการ 
ที่มีคุณภาพ  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

ปส.กช. จังหวัด
เชียงใหม่ 

11 โครงการส่งเสริม  สนับสนุนการเรยีนรู้  4  
ภาษา  “ไทย  อังกฤษ  จีน  คอมพิวเตอร์”   

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู ้  4 ภาษา  
“ไทย  อังกฤษ จีน คอมพิวเตอร์”   
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การนำทักษะการใช้
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และทักษะ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการเรียนรู้เพื่อการมี
สัมมาชีพ 
3. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และการ
ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา  ตามศักยภาพ
ผู้เรยีนที่หลากหลาย 

1. นักเรียนทุกระดับการศึกษา ทุกระบบการศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
2. เด็ก เยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
25 อำเภอ 
 

1,000,000 
 

อบจ.เชียงใหม่ 

12 โครงการอบรมผู้ปกครองนักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม่  
 

1. เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ
พฤติกรรมเด็กและสามารถส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก
ตามช่วงวัยได ้
2. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทและ
ทัศนคติในการจัดการศึกษาเพื่อชีวิต และการมี
งานทำเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเชยีงใหม่ 
3. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและ
ผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กรับทราบกลไกปญัหา
และพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย 

อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรยีนของ
สถาบันการศึกษาทุกประเภท ทุกสังกัดในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ จำนวน 110,000 คน 
 

800,000 
 

อบจ.เชียงใหม่ 

13 การจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีช้ันปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-
eGrad) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

1. เพื่อดำเนินการจัดสอบวัดความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ช้ันปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

เชิงปริมาณ 
จำนวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรทีี่ประสงค์เข้ารับการ
ทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ CMU-
eGrad (ค่าเป้าหมาย = 100%) 

100,000 
 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

(ศูนย์ประสานงานวิชาการ) 2. เพื่อทราบผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา และเป็น
ประโยชนส์ำหรับนักศึกษาในการพัฒนาตนเอง
ต่อไป 

1. นักศึกษาระดับปรญิญาตรี รหสั 61 เป็นต้นไป 
และรหัสก่อน 61 ท่ีคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาค
ศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 120 คน 
2. นักศึกษาระดับปรญิญาตรีที่คาดว่าจะสำเรจ็
การศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปกีารศึกษา 2564 
ซึ่งต้องไปฝึกปฏิบตัิสหกิจศึกษา ฝกึปฏิบัติงานวิชาชีพ 
ฝึกงาน หรือฝึกประสบการณ์อื่น ๆ ในภาคการศึกษาที่ 
2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1,734 คน 
3. นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ช้ันปีท่ี 6 จำนวน 
233 คน 

14 การจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีช้ันปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-
eGrad) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
(ศูนย์ประสานงานวิชาการ) 

1. เพื่อดำเนินการจัดสอบวัดความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ช้ันปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
2. เพื่อทราบผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา และเป็น
ประโยชนส์ำหรับนักศึกษาในการพัฒนาตนเอง
ต่อไป 

เชิงปริมาณ 
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์เข้ารับการ
ทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ CMU-eGrad 
(ค่าเป้าหมาย = 100%) 
- นักศึกษาระดับปรญิญาตรีช้ันปสีดุท้าย รหสั 61เป็น
ต้นไป และรหสัก่อน 61 ท่ีคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 
ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 
4,247 คน  
- นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 รหัส 62 ของ
คณะการสื่อสารมวลชน และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี ซึ่งต้องไปฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ฝึกงาน หรือฝึกประสบการณ์อื่น ๆ 
และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 
จำนวน 361 คน 

260,000 
 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

15 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามนโยบาย           การ
ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 2564 
(ศูนย์ประสานงานวิชาการ) 

1. เพื่อส่งเสริมให้คณะ/วิทยาลัยจดักิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรีให้เกิดสมัฤทธิผล
อย่างเป็นรูปธรรม 
2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางใน
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

เชิงปริมาณ 
จำนวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่า 200 คน ต่อคณะ/วิทยาลัย 

4,600,000 
 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

16 โครงการยกระดับทักษะโคด้ดิ้งสู่การประยุกต์ใช้
ในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนในโรงเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ 
(Empowering Coding Skill to Local 
Application for Students from Basic 
Education Schools in Northern Area)  
(คณะศึกษาศาสตร์) 

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน
โค้ดดิ้งสู่สังคมดิจิทัลในอนาคตให้กบันักเรียนใน
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีจังหวัด
ภาคเหนือ 
2. เพื่อสร้างและพัฒนานักเรียนในโรงเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือให้
สามารถออกแบบ หรือพัฒนาโปรแกรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคมุอุปกรณ์เซ็นเซอร์
พื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นตามบริบทของ
ชุมชน 

เชิงปริมาณ 
1. จำนวนโรงเรียนอย่างน้อย 25 โรงเรียน 
2. จำนวนนักเรยีนตามเป้าหมาย 3,750 คน 
3. มีการอบรมเชิงปฏิบตัิการระยะเวลา 1 วัน (1 – 
DAY WORKSHOP) โดยกำหนดกลุ่มนักเรียนเป็น 3 
กลุ่ม ได้แก่กลุ่มประถมศึกษาตอนปลาย กลุม่
มัธยมศึกษาตอนต้น และกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เชิงคุณภาพ 
1. มีเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนด้าน Coding, 
STEM, IoT ระหว่างสถาบันอุดมศกึษา และโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในภาคเหนือ 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันผ่านระบบออนไลน์
เพื่อเตรียมส่งแข่งขันระดับประเทศ 

4,743,750 
 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

17 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้และ
ประสบการณ์ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษา 
(คณะศึกษาศาสตร์) 

1.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ ความรู้
และประสบการณ์ในการเรียนท่ีดขีึ้น  
2.นักเรยีนสามารถนำทักษะ ความรู้และ
ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ดี
ขึ้น 

1.นักเรยีนได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ประสบการณ์  
2.นักเรยีนสามารถนำทักษะ ความรู้และประสบการณ์
มาประยุกต์ใช้ในการเรยีน 

235,000 
 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

18 โครงการนักนวัตกรชั้นเลิศ 1. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนระดับอนบุาลสามารถคดิ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบด้วยตัวเอง 2. เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรยีน 3. เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนระดับประถมศึกษาสามารถคิดวิธีการ
แก้ไขสถานการณ์ปญัหาที่พบได้อย่างเป็นระบบ 4. 
เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนระดับอนุบาลสามารถ
สร้างสรรคห์รือออกแบบนวัตกรรมอย่างง่ายจาก
สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว 5. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียน
ระดับประถมศึกษาสามารถออกแบบหรือสร้าง
นวัตกรรมทีเ่กี่ยวกับสิ่งตา่ง ๆ ท่ีอยู่รอบตัวโดยใช้
ความคิดสร้างสรรค ์

1. ผู้เรียนระดับอนุบาลสามารถคดิแก้ไขปัญหาได้
อย่างเป็นระบบด้วยตัวเอง  
2. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ให้นักเรียน  
3. ผู้เรียนระดับประถมศึกษาสามารถคิดวิธีการแกไ้ข
สถานการณ์ปัญหาที่พบได้อย่างเปน็ระบบ  
4. ผู้เรียนระดับอนุบาลสามารถสร้างสรรค์หรือ
ออกแบบนวัตกรรมอย่างง่ายจากสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่
รอบตัว  
5. ผู้เรียนระดับประถมศึกษาสามารถออกแบบหรือ
สร้างนวัตกรรมที่เกีย่วกับสิ่งต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตัวโดยใช้
ความคิดสร้างสรรค ์

300,000 มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

19 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทักษะ
วิชาชีพตามมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 

1. เพื่อพัฒนาระบบนเิวศการศึกษาวิถีปกติใหม่
ระบบปฏิบตัิการเรียนรู้ระยะไกลดว้ยเทคโนโลยี
เครือข่ายไรส้ายในมหาวิทยาลัย 
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (Digital learning) 
แบบดิจิตอลสนองตอบต่อการเรยีนรู้แบบไร้
พรมแดนและต่อเนื่องตลอดชีวิต (Life Long 
Learning) 
3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการบริการและการ
บริหารจดัการเครือข่ายสารสนเทศ 
ระบบปฏิบตัิการเรียนรู้ระยะไกลดว้ยเทคโนโลยี
เครือข่ายไรส้าย 

เชิงปริมาณ 
1.ระบบปฏิบตัิการเรียนรูร้ะยะไกลด้วยเทคโนโลยี
เครือข่ายไรส้ายรองรับการพัฒนาระบบนิเวศ
การศึกษาวิถีปกติใหม ่
2. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบไร้พรมแดนและต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต (Life Long Learning) 
3. พัฒนาสมรรถนะด้านการบริการและการบรหิาร
จัดการเครือข่ายสาระสนเทศไม่นอ้ยกว่า 3,000 คน 
4. ฝึกอบรมนักศึกษาพัฒนาสมรรถนะด้านการบริการ
และการบริหารจัดการเครือข่ายสาระสนเทศ
ระบบปฏิบตัิการเรียนรู้ระยะไกลดว้ยเทคโนโลยี
เครือข่ายไรส้ายสำหรับนักศึกษาไม่น้อยกว่า6,000คน 
เชิงคุณภาพ 

28,990,00
0 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

1. มหาวิทยาลัยมคีวามพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
รูปแบบระบบนิเวศการศึกษาวิถีปกติใหม่ New 
Normal 
2. นักศึกษาและผู้ประกอบการธรุกิจได้รบัความรู้ด้าน
ดิจิทัลเพื่อพัฒนาธุรกิจในวิถีปกติใหม่ New Normal 

20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโดย Google app เพื่อพัฒนาคณะครูและบุคลากรวทิยาลัยฯ ให้มี
ความรู้และสามารถใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
การเรยีนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ 

เชิงปริมาณ  
คณะครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 50 คน 
เชิงคุณภาพ 
คณะครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพฝางมีความรู้
และสามารถใช้งานเทคโนโลยสีมยัใหม่ในการเรยีนการ
สอนอย่างเต็มศักยภาพงบประมาณ  

6,000 วิทยาลัยการ
อาชีพฝาง 

21 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนด้านการเป็น
ผู้ประกอบการ 

1. เพื่อพัฒนา นักเรียน นักศึกษา ให้มีความรูด้้าน
การเป็นผูป้ระกอบการในอนาคต 
2. เพื่อพัฒนา นักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้
ทักษะในการเขียนแผนธรุกิจ  
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มคีวามรู้ในการใช้สื่อ
ออนไลน์ในการทำธุรกจิ 

เชิงปริมาณ 
1. จำนวนผูเ้รียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีนด้านการเป็นผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 50 คน 
2. จำนวนแผนธรุกิจของผู้เรียนท่ีดำเนินการประกอบ
ธุรกิจ จำนวน 3 คนหรือมากกว่า 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนมคีวามพร้อม สามารถที่จะเริม่ประกอบ
ธุรกิจของตนเองหรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม 
2. ผู้เรียนมีประสบการณ์การดำเนนิธุรกิจผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ในสถานการณจ์ริง  

60,000 วิทยาลัยการ
อาชีพฝาง 

22 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ดา้นการอนุรักษ์
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมท่ีถูกต้อง 

เชิงปริมาณ 
บุคลากร ผู้เรยีน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้า
ร่วมกิจกรรม 3,000 คน 

10,000 วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
เชียงใหม ่



86 
 

ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

2. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและ
ชุมชน 
3. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความตระหนักในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เชิงคุณภาพ 
สภาพแวดล้อมบรเิวณสถานศึกษาและบรเิวณโดยรอบ
วิทยาลัยได้รับการดูแลพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
ให้ดีขึ้น  

23 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจำวัน 

1. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
2. เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและ
ในงานอาชีพ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักและเห็น
ความสำคญัของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

เชิงปริมาณ 
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน
นักศึกษา ทุกสาขาวิชาทุ กระดับชัน้ท่ีมีความสนใจ 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรยีนที่เข้าร่วมกจิกรรมมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร  

30,000 วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
เชียงใหม ่

24 โครงการเสรมิสร้างทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศอ่ืน 

1. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนกลุม่เป้าหมาย มีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ภาษาจีน/ภาษาอ่ืนๆ
เพื่อการสื่อสาร 
2. เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาจีน/
ภาษาอื่นๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและใน
งานอาชีพ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักและเห็น
ความสำคญัของการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสาร 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรยีนสาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม สาขา
อาหารและโภชนาการ ที่เข้าร่วมกจิกรรมการเข้าค่าย
ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรยีนมีทักษะการใช้ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน เพื่อการ
สื่อสาร  

100,000 วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
เชียงใหม ่

25 โครงการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตร
อาชีวศึกษา และ ม.ปลาย 

1. เพื่อขยายโอกาสในการศึกษาตอ่สายอาชีพ เชิงปริมาณ 
จัดการศึกษาหลักสตูร ปวช. ในโรงเรียนมัธยม 2 แห่ง 
จำนวน 5 สาขาวิชา 

431,700 วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
เชียงใหม ่
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

2. เพื่อให้นักเรียนมัธยมปลายในจงัหวัดเชียงใหม่
สามารถเรียนร่วมหลักสตูร ปวช. ได้ตามระบบ
การศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
จัดการศึกษาหลักสตูร ปวช. ในโรงเรียนมัธยมมี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  

26 โครงการพัฒนาทักษะความคิดสรา้งสรรค์ 
(Creative thinking) 

3. ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์
สองเพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถจะทำผลงานท่ี
นำไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาเลยชุมชนสาม
เพื่อเผยแพรผ่ลงานของผู้เรียนใหผู้ท้ี่เกี่ยวข้องได้
นำไปใช้ประโยชน์โดยผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ
ของสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 60 ของผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของ
ผู้เรยีน สามารถนำไปใช้ประโยชนไ์ด้จริงในสถานศึกษา
หรือในชุมชน สามารถพัฒนาเชิงพาณิชย์ได ้
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรยีนได้พัฒนาทักษะความรู้ ความคิดสร้างสรรค ์
ในด้านต่างๆ จนพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์และสร้าง
มูลค่าเพิม่เชิงพาณิชย ์

50,000 วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
เชียงใหม ่

27 โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและ
พัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix 
It Center)ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2565 

1. เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ 
การดูแล รักษา และพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้
สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบ
อาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย
โดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมืออุปกรณ์
การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน  
2. เพื่อยกระดับฝีมือช่างชุมชน และพัฒนาทักษะ
อาชีพการซ่อมบำรุงและเสริมสร้างประสบการณ์
ด้านการบริหารจดัการแกช่างชุมชน ส่งเสรมิการ
รวมกลุม่ช่างชุมชนในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วน
ตำบล/เทศบาล และพัฒนาศูนย์ซอ่มสร้างเพื่อ
ชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 

เชิงปริมาณ 
ผู้เข้าร่วมรับบริการในพื้นที่ปฏิบัตงิานลดรายจ่ายใน
ชีวิตประจำวันของประชากรในพ้ืนท่ีอย่างน้อย 20 
รายต่อวัน 
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏบิัติงานจริงในการพัฒนา
ทักษะความสามารถความพร้อมในการประกอบอาชีพ  

200,000 วิทยาลัยการ
อาชีพจอมทอง 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมอืระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน ในการถ่ายทอดความรู้
พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อยอด
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลติของผลติภณัฑ์ชุมชน พัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชุมชน สร้างมลูค่าเพิม่ เสริมสร้าง
มาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน และสนับสนุนการ
ตรวจสอบคุณภาพ และการรับรองคุณภาพสินค้า
เบื้องต้น 
4. เพื่อเพ่ิมประสบการณ์และความเช่ือมั่นให้กับ
นักเรียน นักศึกษาอาชีวะศึกษา ในการออกไป
ปฏิบัติงานในชุมชน 
5. เพื่อสร้างแหล่งปฏิบตัิงานจริง รวมทั้งการ
พัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ มี
ประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม สร้าง
ช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

28 โครงการอาชีวะพัฒนา 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะ
ความชำนาญประสบการณ์อาชีพในด้านต่างๆจาก
สถานการณ์จริง  
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการเรียนรู้
การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เสริมสร้างความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะ เรยีนรู้การทำงานเป็นทีม และ
เกิดจิตอาสา  

เชิงปริมาณ 
เพิ่มจำนวนผูเ้รียนสายอาชีวะศึกษาเพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
เพิ่มจำนวนผูเ้รียนสายอาชีวะศึกษาเพิ่มขึ้น  

250,000 วิทยาลัยการ
อาชีพจอมทอง 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

3. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ทีด่ีของนักเรียน
นักศึกษาอาชีวศึกษา ต่อสังคมทั่วไปให้เห็นถึง
คุณค่าและความสำคญัของการเรยีนสายอาชีวะที่
สามารถนำความรู้ทักษะและประสบการณ์ไป
ช่วยเหลือสังคม นำไปสู่ความสัมพนัธ์อันดีระหว่าง
สถานศึกษาและชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
4. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมให้บุตรหลานมาเรียนต่อในสายอาชีพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 กลยุทธ ์
 (1) พัฒนาประชาชนทุกช่วงวัยให้มีเจตคติ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 (2) พัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 (3) พัฒนาระบบการบริหารงานบคุคลด้านการศึกษาให้มีความคล่องตัว มีความโปร่งใสเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (4) พัฒนาประชาชนทุกช่วงวัยให้มีทักษะและคณุลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 (5) ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ สือ่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการจัดการเรยีนรู้ 
 (6) ส่งเสริมการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานหลากหลาย สะดวกต่อการเข้าถึง 
 (7) ส่งเสริมการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยดีิจิทัลและเครือข่ายสังคมรูปแบบต่างๆ 

ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. เพื่อให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีจัด
การศึกษาปฐมวัยสำหรบัเด็กอายุ 3-6 ปี มี
คุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ  
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนใหเ้ด็กปฐมวัยทุกคน 
ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการจัดการศึกษา
อย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ 
รวมทั้งไดร้ับการพัฒนารา่งกาย จติใจ วินัย 
อารมณ์ สติปญัญา และทักษะการเรียนรู้ทีส่มวัย  
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาสถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผูป้ฏิบัติงานด้าน
การจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงใหม่ มี
แนวทางในการคุณภาพสถานศึกษา/สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยสอดคล้องกับแนวทางตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหมท่ี่จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย (อายุ 3– 6 ปี )จำนวน 776 โรงเรียน 
ได้รับการส่งเสรมิสนับสนุนและพฒันาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
2. เด็กปฐมวัยทุกคนของสถานศกึษาในจังหวัด
เชียงใหม่ท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 6 ปี)  
ได้รับการดูแล พัฒนาจัดประสบการณเ์รียนรู้ และ
จัดการศึกษาใหม้ีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน 
3. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ 
และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับการส่งเสรมิ 
สนับสนนุและพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความ
ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพัฒนาและจัด
การศึกษาให้เด็กปฐมวัยอย่างบูรณาการทุกภาคส่วน 
 
 

52,000 ศธจ.เชียงใหม ่
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาเครือข่าย
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศกึษาปฐมวัยใน
จังหวัดเชียงใหม่อย่างบูรณาการทกุภาคส่วน 

เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัด
เชียงใหม่ทุกแห่งที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
(อายุ 3 – 6 ปี ) มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
2. เด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 6 ปี ) มีพัฒนาการ
สมวัยในทุกด้าน 
3. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ 
และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีความรู้ความเข้าใจ 
มีความตระหนักและเข้ามามสี่วนรว่มในการดูแล 
พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยอย่างบูรณาการ 

2 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและผูบ้ังคับบัญชา
ยุวกาชาด หลักสตูรครูผูส้อนกิจกรรมยุว
กาชาด 

1.  เพื่อและสร้างเครือข่ายบุคลากรทางกิจการยุว
กาชาด และเผยแพร่กจิการยุวกาชาด 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจในกิจกรรมยุวกาชาด และนำไปจัดกิจกรรม 
ยุวกาชาดตามหลักสูตรยุวกาชาด ในสถานศึกษา 
3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเจตคติที่ดตี่อ
กิจกรรมยุวกาชาด 
 

เชิงปริมาณ  
บุคคลที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสตูรนี้ จะต้อง
เป็นผู้ที่มสีุขภาพแข็งแรง สมบรูณ์ ไม่มโีรคประจำตัว
อันเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม ได้แก่ ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา และบคุลากรทางการศึกษาในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ รวมถงึในสถานศึกษา 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกสังกัด บุคคลทั่วไป ท่ี
สนใจ จำนวน 132  คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะประสบการณ ์

159,200 ศธจ.เชียงใหม ่
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

มีเทคนิคต่างๆที่จะจัดกิจกรรมยุวกาชาดและสามารถ
บริหารงานยุวกาชาดในหมู่ยุวกาชาด ในหน่วยงาน
และสถานศึกษาของตนเองได้อย่างถูกต้อง 

3 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะให้เหมาะสม
กับมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐาน 
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใหค้รูผูส้อนทุก
ตำแหน่งจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN)ทุก
ภาคเรยีน 
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญและ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) 
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพของครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา 
5. เพื่อสร้างเจตคติ ค่านิยมทีด่ีในการปฏิบตัิงาน
ให้แก่ครูและบคุลากรทางการศึกษา 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษามีบุคลากรที่มคีวามสามารถและศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีทักษะ
จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

450,000 วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
เชียงใหม ่

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกสายงานให้
สามารถจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาคร ู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทุกสายงานให้
มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสงักัดทุกสายงาน 
จำนวน 1,200 คน 
เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผา่นการพัฒนาตาม
โครงการฯ ไดร้ับการส่งเสริม สนบัสนุนและพัฒนาให้
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีตามมาตรฐาน 
ตำแหน่งมีความก้าวหนา้ในวิชาชีพ ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติอยา่งเหมาะสม 
 

60,000 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 1 
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3. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ตาม ตามสายงานอย่างทั่วถึงและเหมาะสม 
4. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด ไดร้ับการยกย่องเชิดชู
เกียรติอยา่งทั่วถึงและต่อเนื่อง 

5 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรูท้ั้งระบบ 
สู่การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียน 
ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

1. เพื่อยกระดับคณุภาพการจัดการเรียนรู้ 
ในระดับชั้นเรยีนให้สอดคล้องทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ตรงตามบริบทของสถานศกึษา 
2. เพื่อให้ครูมเีทคนิค/วิธีการจัดการเรยีนรู้และ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ในระดับช้ันเรียนที่
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที ่21 ท่ี
ครอบคลมุ 3R8C 
3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
(3R8C) และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ภายใต้
สถานการณ์ของโลก 
4. สถานศึกษาและครูได้รับการนิเทศ ติดตาม  
การยกระดับสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 
 

เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษายกระดับคุณภาพการจัดการเรยีนรู้ใน
ระดับชั้นเรียนให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 ตรงตามบริบทของสถานศึกษา ร้อยละ 90 
2. ครูมเีทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้และนวตักรรมใน
การจดัการเรียนรู้ในระดบัช้ันเรยีนทีส่อดคล้องกับทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ที่ครอบคลุม 3R8C ร้อยละ 90 
3. ผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษ ท่ี 21 
(3R8C) และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันภายใต้
สถานการณ์ของโลก ร้อยละ 90 
4. สถานศึกษาและครูได้รับการนิเทศ ติดตามการ
ยกระดับสู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษายกระดับคุณภาพการจัดการเรยีนรู้ใน
ระดับชั้นเรียนให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 ตรงตามบริบทของสถานศึกษาได้ 
2. ครูใช้เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้และนวตักรรมใน
การจัดการเรยีนรู้ในช้ันเรียนใหเ้กดิทักษะ 
แห่งศตวรรษที่ 21 ท่ีครอบคลุม 3R8C ได ้

20,000 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 1 
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3. ผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษ ท่ี 21 (3R8C) และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ภายใต้สถานการณ์ของ
โลกได ้
4. สถานศึกษาและครูได้รับการนิเทศ ติดตามการ
ยกระดับสู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21ไปพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาได้ต่อเนื่อง 

6 โครงการพัฒนานวัตกรรมการอ่านออก 
เขียนได้ และคดิวิเคราะห์ด้วยการ 
จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 
 

1. เพื่อให้ครูมีนวตักรรมพัฒนาและส่งเสริมการ
อ่านการเขียน การคดิวิเคราะห์ที่หลากหลาย 
2. เพื่อส่งเสริมครูมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคญั โดยการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก Active 
Learning 
3. เพื่อให้สถานศึกษาและครูใช้กระบวนการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ( PLC) ในการจัดกิจกรรม 
การเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้อื่นได้อย่าง
สร้างสรรค ์
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 (3R8C) 
 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 85 ครมูีนวัตกรรมพัฒนาและส่งเสริม 
การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ที่หลากหลาย 
2. ร้อยละ 85 ครมูีการจดัการเรยีนรู้ที่เน้นผูเ้รียน 
เป็นสำคญั โดยการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก Active 
Learning 
3. ร้อยละ 85 สถานศึกษาและครูใช้กระบวนการ
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการ  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระอื่น ได้อย่าง
สร้างสรรค ์
4. ร้อยละ 85  ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ศตวรรษท่ี 
21 (3R8C) 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูมีนวตักรรมพัฒนาและส่งเสริมการอ่าน การ
เขียน การคิดวเิคราะห์ที่หลากหลาย 
2. ครูมีการจดัการเรียนรู้ทีเ่น้าผูเ้รยีนเป็นสำคญัโดย
การจัดการเรยีนรู้เชิงรุกActive Learning 
3. สถานศึกษาและครูใช้กระบวนการสร้างชุมชน 

รอจัดสรร สพป.เชียงใหม่ 
เขต 1 
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การเรยีนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC)  ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนกลุม่สาระอื่นได้อย่างสร้างสรรค์ 
4. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

78 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
สอดคล้องกับทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษา
ปฐมวัยนำไปใช้ปฏิบตัิให้เด็กไดร้ับการพัฒนา ทั้ง 
4 ด้าน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ตามสถานการณ์ปัจจุบันใน
ด้านปลูกพลังบวก สร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัย
เสี่ยง ด้านความปลอดภัยจากภัยคกุคามต่างๆ ของ
เด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสู่งานวิจยัพัฒนา
สอดคล้องกับทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสทิธิพล 
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนปฐมวยัให้มีความ 
พร้อมด้านรา่งกาย อารมณ์ จิตใจ วินัย 
สังคม สตปิัญญา โดยประเมินการพัฒนาการและ
จัดกิจกรรมเสริมทักษาการเรียนรู้ในระดับทีสู่งขั้น 
3. เพื่อพัฒนาการศึกษาในการสรา้งรอยเช่ือมต่อ
ระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกบัระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ให้มีรูปแบบการจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพตามบริบทของพื้นที่ 
4. เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนศูนยเ์ด็กปฐมวัยต้นแบบ
การจัดการศึกษาปฐมวัย ให้เด็กมกีารพัฒนาการ 
สมวัย ท้ัง 4 ด้าน อย่างมีคณุภาพพร้อมท่ีจะเข้า
รับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น ตามทักษะการ

เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษา จำนวน 59 โรงเรยีน ครูผูส้อนระดับ
ปฐมวัย โรงเรียนละ 2 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น118คน  
ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยสู่การนำปฏิบตัิในช้ันเรียน ปีท่ี 3 ปรับใช้จัด
ประสบกาณต์ามสถานการณ์ปัจจบุันด้านปลูกพลัง
บวกสร้างจิตสำนึก ภูมคิุ้มกันเป็นปัจจัยเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยทุกด้านของเด็กปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัด 
สพป. เชียงใหม่ เขต 1 
2. สถานศึกษาที่เป็นศุนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและ
เครือยข่ายทุกโรงเรยีนไดร้ับการนเิทศติดตามและ
ประเมินการดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดบัปฐมวัย ในสังกัด 
สพป. เชียงใหม่ เขต 1 
3. สถานศึกษา จำนวน 59 โรงเรยีนระดับชั้นอนุบาล
ปีท่ี 3 และช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 86 
โรงเรียน ผู้บริหารและครูประจำช้ันอนุบาลปีที่ 3 และ
ครูประจำช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 240 คน 
 

 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 1 
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เรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21โดยสถานศึกษาได้
แสดงผลงานวิชาการ 

8 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์                 
และกิจกรรมเสริมทักษะเด็กปฐมวยั 
 
 

1. เพื่อให้ครูปฐมวยัไดร้ับการพัฒนา 
ด้านการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของเด็กปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21  
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูปฐมวัย 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ 
จัดประสบการณ์วิทยาการคำนวณได ้
 3. เพื่อส่งเสริมให้ครูปฐมวัยสามารถออกแบบ 
สร้าง พัฒนา ใช้สื่อและสื่อเทคโนโลยีส่งเสรมิ
พัฒนาการเด็กปฐมวยั 
 4. เพื่อให้เด็กปฐมวัยไดร้ับประสบการณ ์
ที่ส่งเสรมิพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน และมีทักษะ
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ไดเ้หมาะสมตามวัย 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 90 ของครูปฐมวัยไดร้บัการพัฒนาด้าน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 
2. ร้อยละ 80 ครูปฐมวัยมีความรู ้ 
ความเข้าใจ และสามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาการคำนวณได ้
3. ร้อยละ 80 ครูปฐมวัยสามารถออกแบบ สร้าง 
พัฒนา ใช้สื่อและสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
4. ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยได้รับการจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน และ
มีทักษะจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 เหมาะสมตามช่วงวัย 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูปฐมวยัได้รับการพัฒนาด้านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ที่ส่งผลตอ่คุณภาพของเด็ก
ปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 อย่างมรีะบบและต่อเนื่อง 
2. ครูปฐมวยัมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3. ครูปฐมวยัสามารถออกแบบ สร้าง พัฒนา ใช้สื่อ
และสื่อเทคโนโลยสี่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้อยู่
ในระดับดี มากยิ่งขึ้น 

20,300 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 2 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

4. เด็กปฐมวัยได้รับการจัดประสบการณ์ทีส่่งเสริม
พัฒนาการครบท้ัง 4 ด้าน และมทีักษะจำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 เหมาะสมตามช่วงวัย 

9 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปีการศึกษา 
2564 
 

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกช้ันปี 
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ให้เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 
2563 อย่างน้อยร้อยละ 3    
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุม่
สาระการเรียนรู้ทีเ่ป็นจุดเน้นในการประเมินผล
ระดับชาติ (O-NET) ให้สูงข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 3 
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้นำแนวทางการ
ยกระดับผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ทุกโรงเรียนดำเนินการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทัง้ในระดับชั้นเรียน
และในระดับชาต ิ
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มีความรู้ความเข้าใจ
และนำมาตรการการยกระดับผลสมัฤทธ์ิไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนได้อย่างมีคณุภาพและ
ประสิทธิภาพ โดยใหม้ีผลการประเมินในระดับชั้น
เรียน และในระดับชาติ (O-Net) เพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษา 2563 อย่างน้อยร้อยละ 3   
2. โรงเรียนในสังกัด มีแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีนลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม มีวิธีปฏิบัติทีด่ี (Best Practice) ที่สามารถ
เป็นแบบอย่างได ้

31,600 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 2 

10 โครงการส่งเสริมการจัดการเรยีนการสอน   
ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษา สูค่วามเป็น
เลิศทางวิชาการ 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนใหม้ีความรู้  
ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล การจดัการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
(Distance Learning Television: DLTV) และ
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี

เชิงปริมาณ 
1. ตัวแทนครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 262 
คน ได้รับการส่งเสรมิสนับสนุน ใหค้วามรู้ ความเข้าใจ 
ในการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  

20,800 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 2 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

สารสนเทศ (Distance Learning Information 
Technology: DLIT) การใช้แพลตฟอร์มด้าน
การศึกษาเพื่อความเป็นเลศิ Digital Education 
Excellence Platform และ คลังเนื้อหา
อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) หรือ OBEC 
Content 
2. เพื่อนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดจิิทัล  
การจัดการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม 
(Distance Learning Television: DLTV) และ
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance Learning Information 
Technology: DLIT) การใช้แพลตฟอร์มด้าน
การศึกษาเพื่อความเป็นเลศิ Digital Education 
Excellence Platform และคลังเนื้อหา
อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) หรือ OBEC 
Content 
3. เพื่อประกวดการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทลั การ
ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance 
Learning Television: DLTV) และการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Distance Learning Information 

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance 
Learning Television: DLTV) และการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Distance 
Learning Information Technology: DLIT) การใช้
แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Digital 
Education Excellence Platform และ คลังเนื้อหา
อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ OBEC Content 
2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ทุกโรงเรียน จำนวน 
131 โรงเรียน ได้รับ การนิเทศ ตดิตาม ประเมินผล  
การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดจิิทัล การจัดการ
ศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม (Distance Learning 
Television: DLTV) และการจดัการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Distance Learning 
Information Technology: DLIT) การใช้
แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Digital 
Education Excellence Platform และ คลังเนื้อหา
อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ OBEC Content  
3. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เข้าร่วมประกวด การ
ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning 
Television: DLTV) และการจดัการศึกษาทางไกล
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

Technology: DLIT) การใช้แพลตฟอร์มด้าน
การศึกษาเพื่อความเป็นเลศิ Digital Education 
Excellence Platform และ คลังเนื้อหา
อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) หรือ OBEC 
Content ในการจดัการเรียน 
การสอน 

ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Distance Learning 
Information Technology: DLIT)  
การใช้แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลศิ 
Digital Education Excellence Platform และ คลัง
เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) หรือ OBEC Content 
จำนวน ร้อยละ 40  
เชิงคุณภาพ 
1. ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการ
ศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม (Distance Learning 
Television: DLTV) และการจดัการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Distance Learning 
Information Technology: DLIT) การใช้
แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Digital 
Education Excellence Platform และ คลังเนื้อหา
อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ OBEC Content เพื่อนำไปใช้
ในการเรียนการสอนในโรงเรียน  
2. โรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้รบัการนิเทศตดิตาม 
การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดจิิทัล การจัดการ
ศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม (Distance Learning 
Television: DLTV) และการจดัการศึกษาทางไกล
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Distance Learning 
Information Technology: DLIT) การใช้
แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Digital 
Education Excellence Platform และ คลังเนื้อหา
อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ OBEC Content อย่าง
ครอบคลมุในการจัดการเรียนสอนทุกระดับชั้น 
3. โรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ท่ีเข้าร่วม
ประกวด มีการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยดีิจิทัล  
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance 
Learning Television: DLTV) และการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Distance 
Learning Information Technology: DLIT) การใช้
แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Digital 
Education Excellence Platform และ คลังเนื้อหา
อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ OBEC Content มีการ
ดำเนินการสู่ความเป็นเลิศในการใช้สื่อ 

11 โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมสรา้งสรรค์คนดี ด้านการจัดการ
เรียนรู้และด้านบรหิารจดัการศึกษา 

1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน
การพัฒนานวัตกรรมการปฏิบัติงาน การพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ โดยดำเนินกจิกรรม PLC 
เสรมิสร้างสมรรถนะด้านการปฏิบตัิงานการพัฒนา
นวัตกรรมการปฏบิัติงาน การพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ  

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารมีนวตักรรมสร้างสรรค์คน
ดี ด้านบริหารจัดการศึกษา 
2. ร้อยละ 80 ของครูมีนวัตกรรมสร้างสรรคค์นดี 
ด้านการจดัการเรียนรู ้

12,000 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 2 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

2. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิทรรศการ
แสดงผลงานวิจัยและพัฒนา 

3. ร้อยละ 80 ของบุคลากรทางการศึกษา นวัตกรรม
สร้างสรรคค์นดี ด้านการปฏิบตัิงาน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานวิจยัและ
พัฒนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม 
2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีผลงานวิจยัและ
พัฒนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม และมีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย
และพัฒนา 

12 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบรหิาร 
และการจัดการศึกษาด้วยนวตักรรม 
และเทคโนโลย ี

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนใหม้ีความรู้  
ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
บริหารงานของโรงเรียนในสังกัด มีระบบ
สารสนเทศท่ีใช้การบริหารจดัการครอบคลมุ
ภารกิจท้ัง 4 ด้าน 
2. เพื่อนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การประยุกต์ใช้
ระบบเทคโนโลยีดิจิทลั  
สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารงาน
ของโรงเรียนในสังกัด มรีะบบสารสนเทศท่ีใช้การ
บริหารจดัการครอบคลุมภารกิจทัง้ 4 ด้าน  
3. เพื่อสรุปผลการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล  
สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารงาน
ของโรงเรียนในสังกัด มรีะบบสารสนเทศ 
ที่ใช้การบริหารจดัการครอบคลมุภารกิจ 
ทั้ง 4 ด้าน 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 131 โรงเรียน 
ได้รับการส่งเสรมิสนับสนุน ให้ความรู้ ความเข้าใจ ใน
การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดจิิทัล สร้างนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการบรหิารงานของโรงเรียนในสังกัด 
มีระบบสารสนเทศท่ีใช้การบรหิารจัดการครอบคลมุ
ภารกิจท้ัง 4 ด้าน 
2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ทุกโรงเรียน จำนวน 
131 โรงเรียน ได้รับ การนิเทศ ตดิตาม ประเมินผล 
การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดจิิทัล สร้างนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการบรหิารงานของโรงเรียนในสังกัด 
มีระบบสารสนเทศท่ีใช้การบรหิารจัดการครอบคลมุ
ภารกิจท้ัง 4 ด้าน  

27,500 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 2 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

3. ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล สร้าง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารงานของ
โรงเรียนในสังกัด มีระบบสารสนเทศท่ีใช้การบริหาร
จัดการครอบคลมุภารกิจทั้ง 4 ด้าน ร้อยละ80 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้รบัการนิเทศตดิตาม 
การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดจิิทัล สร้างนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการบรหิารงานของโรงเรียนในสังกัด 
มีระบบสารสนเทศท่ีใช้การบรหิารจัดการครอบคลมุ
ภารกิจท้ัง 4 ด้าน อย่างครอบคลมุในการจัดการเรยีน
สอนทุกโรงเรยีน 
2. โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ท่ีมกีารสร้างนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการบรหิารงานของโรงเรียนในสังกัด  
มีระบบสารสนเทศท่ีใช้การบรหิารจัดการครอบคลมุ
ภารกิจท้ัง 4 ด้าน มีการดำเนินการสู่ความเป็นเลิศใน
การใช้เทคโนโลยี ในการบรหิารจดัการ 

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว17/2552 ลงวันท่ี 
30 กันยายน 2552 และ ว10/2564 ลง

1. เพื่อให้การดำเนินการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ และ 
วิธีการฯ ว 17/2552 มีหลักปฏบิัติปฏิบัติในการ
เนินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ท่ีมี
วิทยฐานะชำนาญการพเิศษ มีความรู้ความเข้าใจใน
การขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเช่ียวชาญ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 

51,430 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 3 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

วันท่ี 20 พ.ค. 2564 หลักสูตรสำหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
กิจกรรม 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพฯ ให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสังกัด  

2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษา มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการดำเนินการจดัทำการพัฒนางาน
ตามข้อตกลง (PA) 
 

2. ร้อยละ 100 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัมี
ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการจัดทำการพัฒนา
งานตามข้อตกลง (PA) 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมคีวามก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ และมีสมรรถนะในการบรหิารสถานศึกษา 
เป็นผู้นำทางทางวิชาการ บริหารการเปลีย่นแปลง 
สามารถปรับประยุกต์ แกไ้ขปัญหา ริเริ่ม พัฒนา และ
สร้างการเปลีย่นแปลงในการบริหารสถานศึกษา 

14 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรูค้รูผูส้อน
ภาษาอังกฤษผ่านการสร้างเครือขา่ยชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community; PLC) 
กิจกรรม 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ครผูู้สอนภาษาอังกฤษผ่านการ
สร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning 
Community; PLC) โดยผ่านระบบ Online 
2. Classroom Visit & Reflection โดยผา่น
ระบบ online 
3. จัดประชุมคณะกรรมตัดสินการประกวดสื่อ 
นวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

1. เพื่อให้ครผูู้สอนภาษาอังกฤษได้พัฒนาการเรียน
การสอนในวิชาภาษาอังกฤษให้มีคณุภาพที่ดีขึ้น
โดยเน้นการช่วยเหลือกันในระบบเครือข่าย 
2. เพื่อให้ครผูู้สอนภาษาอังกฤษได้พัฒนาวิชาชีพ
ผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพตลอดจนเกณฑ์การขอให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะต่อไป 
      

เชิงปริมาณ 
ครูผูส้อนภาษาอังกฤษในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำนวน 100 
คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาการเรียน
การสอนผา่นการสร้างเครือข่ายวิชาชีพโดยใช้
กระบวนการ PLC 
เชิงคุณภาพ 
ครูผูส้อนภาษาอังกฤษในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  ไดร้ับความรู้ 
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ มีเครือข่ายทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และสามารถนำความรู้ที่
ได้รับมาพัฒนาทางวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 

15,000 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 3 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรูท้ั้งระบบสู่
การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและการ
เตรียมผูเ้รียนใหส้อดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
(Active Learning) 
 

เพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ทั้งระบบสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการเตรียม
ผู้เรยีนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (Active 
Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  
 

เชิงปริมาณ 
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ จำนวน 258 คน 
เชิงคุณภาพ 
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ มีความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ 
Active Learning 

43,670 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 4 

15 โครงการพัฒนาคณุภาพสถานศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ ด้วย“ห้องเรียนคณุภาพ 5G 

 ส่งเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาคณุภาพ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  สูค่วามเป็นเลิศ 
ด้วย“ห้องเรียนคณุภาพ 5G” 
  
 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนา “ห้องเรียนคุณภาพ 5G” ผ่านมาตรฐาน
ตัวช้ีวัดครบท้ัง 5G   
2.ร้อยละ 80 ของครูในสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
พัฒนา“ห้องเรียนคุณภาพ 5G” ผา่นมาตรฐานตัวช้ีวัด 
Good Teacher 
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรยีนในสถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนา “ห้องเรียนคุณภาพ 5G” ผ่าน
มาตรฐานตัวช้ีวัด Good Student 
เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา “ห้องเรียน
คุณภาพ 5G”  มีคณุภาพตามมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัดครบท้ัง 5G   
2. ครูในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา 
“ห้องเรียนคุณภาพ 5G” มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด Good Teacher 

23,760 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 4 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

3. ผู้เรียนในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา 
“ห้องเรียนคุณภาพ 5G” มีคุณภาพตาม 
มาตรฐานตัวช้ีวัด Good Student 

16 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนและนวตักรรมการจดัการศึกษาเพื่อมุ่งสู่
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้คิดออกแบบ 
แสวงหา จัดทำสื่อการเรียนการสอน และนำไปใช้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 
มีนวัตกรรมการจดัการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู้ให้กับ
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา   
ได้แสดงความสามารถ ท่ีเป็นเลศิดา้นวิชาการ  
4. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สงูขึ้น 
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

เชิงปริมาณ 
ครูผูส้อน และสถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 
5 จำนวน 96 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครผูู้สอนมีการคิด ออกแบบ แสวงหา และจดัทำสื่อ
การเรยีนการสอนที่มีคุณภาพ 
2. สถานศึกษาในสังกัดมีรูปแบบนวัตกรรมการศึกษา
ในจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรยีน 
3. ครผูู้สอนและสถานศึกษาในสังกัดมีสื่อการเรยีนการ
สอนและนวตักรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อ
นำไปใช้จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
4. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็น สามารถแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต 

80,000 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 5 

17 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรูท้ั้งระบบสู่
การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน และการ
เตรียมผูเ้รียนใหส้อดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
 

1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ครูมคีวามรู้ในการ
จัดการเรียนการสอนการแก้โจทยป์ัญหา
คณิตศาสตร์  
2. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ครูมคีวามรู้ โดยใช้
การพัฒนาการสร้างแบบทดสอบตามแนว
แบบทดสอบ PISA  

เชิงปริมาณ 
1. ครผูู้สอนคณิตศาสตร์ทุกคนไดร้ับการอบรมพัฒนา
ให้มีความรู้ในการจัดการเรยีนการสอนการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร ์
2. ครผูู้สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ได้รับการอบรมพัฒนาการสร้างแบบทดสอบตามแนว
แบบทดสอบ PISA 

40,000 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 5 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

3. เพื่อส่งเสริมการให้ครูใช้ข้อสอบตามแนวPISA 
ในการจัดการเรียนการสอน 
4. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะจำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถคดิวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ คดิแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสทิธิผล 
 

3. ครูใช้ข้อสอบตามแนว PISA ในการจัดการเรยีน
การสอน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครผูู้สอนคณิตศาสตร์มีความรู้ในการจัดการเรยีน
การสอนการแกโ้จทย์ปญัหาคณิตศาสตร ์
2. ครผูู้สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สามารถสรา้งแบบทดสอบตามแนวแบบทดสอบPISA 
และนำแบบทดสอบดังกลา่วในการจัดการเรยีนการ
สอน  
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะจำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถคดิวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิผล 

18 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการลกูเสือ 
ประจำปี พ.ศ. 2565 

1. เพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือได้รับการพัฒนา
ให้มีทักษะความรู้และความชำนาญในการจัดการ
เรียนการสอน มีมาตรฐานวิชาชีพ และมสีมรรถนะ
ของครูยุคใหม ่
2. เพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือ ได้ทำหน้าท่ีผู้
กำกับลูกเสือเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้ง
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553 
3. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจและมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผ่าน
กิจกรรมของลูกเสือ - เนตรนารี   

เชิงปริมาณ 
1. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 
125 คน 
2. ลูกเสือ - เนตรนารี ทุกคนในสงักัด สพป.เชียงใหม่ 
เขต 5 
เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรทางการลูกเสือไดร้ับการพัฒนาให้มีทักษะ
ความรู้และความชำนาญในการจดัการเรยีนการสอน มี
มาตรฐานวิชาชีพ และมีสมรรถนะของครูยุคใหม ่
2. ลูกเสือ - เนตรนารี ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มี
ความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

34,300 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 5 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผ่านกิจกรรม
ของลูกเสือ - เนตรนารี 

19 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและ
การจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 
และผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อยกระดบัคุณภาพ
การบริหารจัดการศึกษาให้ทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที ่21 
 

1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัด
การศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สพป.เชยีงใหม่ เขต 5 
สามารถบริหารจัดการศึกษาตามสภาพบริบทพ้ืนท่ี
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาผู้บรหิารสถานศึกษา และ
ผู้อำนวยการกลุ่ม โดยการศึกษาดงูานแลกเปลีย่น
เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในการบริหารจดั
การศึกษา และมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 
3. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการ
กลุ่มนำความรู้และประสบการณ์ทีไ่ด้รับจาก
การศึกษาดูงานมาปรับปรุงและพฒันางานของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด 
สพป.เชียงใหม่เขต 5 จำนวน 115 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด 
สพป.เชียงใหม่เขต 5 สามารถนำความรู้และ
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน มาปรับปรุงและ
พัฒนางานคุณภาพการศึกษาได ้
 

207,370 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 5 

20 โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการ
ดำเนินการสอบข้อเท็จจริง วินัย อุทธรณ์ ร้อง
ทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ 
 

1. เพื่อให้การดำเนินการสืบสวน สอบสวน
ข้อเท็จจริงเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของ
ทางราชการที่ใช้บังคับ 
2. เพื่อให้การดำเนินการทางวินัยเป็นไปตาม
กฎหมายและระเบยีบของทางราชการที่ใช้บังคับ 
3. เพื่อใหก้ารดำเนินคดีของรัฐเปน็ไปตาม
กฎหมายและระเบยีบของทางราชการที่ใช้บังคับ 
4. เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะให ้ขา้ราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าท่ีในสังกัด 

เชิงปริมาณ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5  
เชิงคณุภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ได้รับความ
เป็นธรรมและการปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ 
 

30,000 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 5 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ในการดำเนินการสืบสวน 
สอบสวนข้อเท็จจริง วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ
การดำเนินคดีของรัฐ 

21 โครงการนิเทศเต็มพิกดั เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกดั สพป.เชียงใหม่ เขต  
5 ทุกโรงเรยีนได้รับการนิเทศการศึกษา 
2. เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 จำนวน 
96 โรงเรียน ไดร้ับการนเิทศการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูจดัการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. โรงเรียนท่ีได้รับการนิเทศ ตดิตามสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 

80,000 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 5 

22 โครงการนิเทศเพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  
กิจกรรมที่ 1  พัฒนาการอ่านออก เขียนได้  
นักเรียนช้ัน ป.1 ทุกคนในสังกัด 
กิจกรรมที่ 2 วางแผนนำผลการประเมินสู่การ
ยกระดับคุณภาพผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
กิจกรรมการประชุมการนำผลการประเมินสู่
การยกระดับคณุภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
โรงเรียนคุณภาพ 
กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรยีนทุกช่วงช้ันได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายใต้สถานการณ์แพร่เช้ือ
ไวรัสโรนา (Covid) โดยมีวัตถุประสงคย์่อย ดังต่อไปนี ้
1) เพื่อส่งเสริมให้พัฒนาความสามารถด้านการอ่าน 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนในสังกัด 
สพป. เชียงใหม่ เขต 6 
2) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ใหผู้้เรียนทุกช่วงช้ัน
ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏบิัติจริง (Active Learning) 
เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิด ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ในทุกกลุ่ม สาระการ
เรียนรู้ ด้วยรูปแบบ  On site   On Line  On Air  On 
demand 

เชิงปริมาณ 
1) จัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลข
เป็น นักเรียน ช้ัน ป.1 ทุกคนในสงักัด 
2) ส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้ที่ให้ผูเ้รียนทุกช่วงช้ันได้
เรียนรูผ้่านกิจกรรม การปฏิบตัิจรงิ (Active 
Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิด ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปญัหาทุกระดบัช้ันด้วย 5 On 
3) ส่งเสริมให้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปัจจุบันสู่
ฐานสมรรถนะเพื่อการเรยีนรู้ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่
นวัตกรรมจำนวน 12 โรง 
4) ขับเคลื่อนคณุธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาภายใต้ 
“โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และโรงเรียนวิถี
พุทธ” โครงการโรงเรียนสจุริต โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

100,000 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 6 
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หน่วยงาน
ดำเนินการ 

23 โครงการจดัการเรียนรู้ของศูนย์ดิจทิัลชุมชน
ระดับตำบล 

เพื่อให้ประชาชนมีทักษะด้านเทคโนโลยดีิจิทัล/มี
ศักยภาพในการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ 

เชิงปริมาณ 
ประชาชนท่ัวไป 3,060 คน 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนไดร้ับความรู้เรื่อง Digital Literacy และ E-
Commerce 

612,000 
 

กศน.จังหวัด
เชียงใหม ่

24 โครงการความร่วมมือการผลติผู้ดแูลผูสู้งอายุ
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
สาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจ เรื่องการ
ดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุและปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมสีว่นร่วมในการ
ดูแลรับผิดชอบผูสู้งอายุในครอบครัวและชุมชน 

เชิงปริมาณ 
ประชาชนท่ัวไป 80 คน 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนไดร้ับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการดูแล
สุขภาพอนามัยผู้สูงอายุและปฏิบัตติ่อผู้สูงอายไุด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

102,800 
 

กศน.จังหวัด
เชียงใหม ่

25 โครงการจดัและส่งเสริมการจดัการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิตและ
สมองของผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้ร่วมกิจกรรมการศึกษาตลอด
ชีวิต ป้องกันภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมพฤติพลัง 

เชิงปริมาณ 
ผู้สูงอายุ กลุม่ติดสังคม 3,579 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้สูงอายไุด้ร่วมกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต ป้องกัน
ภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมพฤติพลงั 

250,530 
 

กศน.จังหวัด
เชียงใหม ่

26 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย 

เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและศักยภาพ
การเรยีนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง
พัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับการเรยีนรู้ตลอดชีวิต
ให้กับประชาชน 

เชิงปริมาณ 
ประชาชนท่ัวไป 400,000 คน 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนไดร้ับการพัฒนาความสามารถในการอ่าน
และศักยภาพการเรียนรู ้

2,174,704 
 

กศน.จังหวัด
เชียงใหม ่

27 โครงการพัฒนาการเรยีนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี
ดิจิตอลและการเรียนรู้บนฐานอเิลคทรอนิกส์ 
(LMS) การรู้เท่าทันเทคโนโลยียคุ 4.0  
 

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยดีิจิตอล
และการเรียนรู้บนฐานอิเลคทรอนิกส์ (LMS)  
การรู้เท่าทันเทคโนโลยียุค 4.0 

เชิงปริมาณ 
ครูผูส้อน ระดบั ปฐมวัย ประถมศกึษา และ
มัธยมศึกษา รวม 250 คน 
 

50,000 
 

สมาคมสถานศึกษา
เอกชนจังหวัด

เชียงใหม่ ร่วมกับ 
ปส.กช. จงัหวัด

เชียงใหม ่
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

เชิงคุณภาพ 
ครูผูส้อนสามารถจดัการเรียนรูด้้วยสื่อเทคโนโลยี
ดิจิตอลและการเรียนรู้บนฐานอิเลคทรอนิกส์ (LMS) 
การรู้เท่าทันเทคโนโลยียุค 4.0 ไดอ้ย่างมีคุณภาพ 

28 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารและบรหิารงาน สูคุ่ณภาพในระดับ
สากล  
 

เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและบริหารงาน  

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 80 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้ผ่านการอบรม เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารและบรหิารงาน  

45,000 
 

สมาคมสถานศึกษา
เอกชนจังหวัด

เชียงใหม่ ร่วมกับ 
ปส.กช. จงัหวัด

เชียงใหม ่

29 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบพี่
เลี้ยงและการให้คำปรึกษา (Coaching  and  
Mentoring) เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

เพื่อพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โดยใช้
กระบวนการการสร้างระบบพี่เลี้ยงและการให้
คำปรึกษาในการยกระดับการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอนสู่ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครผูู้สอนในโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทุกโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารและการ
จัดการ 
๒. ครผูู้สอนมคีวามสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 
๓. โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
(Professional Learning Communication :PLC) 

700,000 อบจ.เชียงใหม่ 

30 โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

1. เพื่อส่งเสริมระบบนเิทศการศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู ้

๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

 

เชิงปริมาณ 
1.  จัดส่งเสรมิและพัฒนาโรงเรียนในสังกัด ๔ 
โรงเรียน ดังนี้ 
- ส่งเสริมระบบนเิทศและการเรียนรู้ 
- ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์(STEM)  

400,000 อบจ.เชียงใหม่ 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) และ
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน 
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ใหไ้ดม้าตรฐานคุณภาพระดบัชาติ 
- ปรับหลักสตูร จดักระบวนการเรยีนการสอนและ
ประเมินผลแนวใหม่ตามจุดเน้น 
- จัดแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
2.  ส่งเสริมคณุภาพการจัดการศึกษาและการจัด
กิจกรรมการพัฒนาคณุลักษณะทีพ่ึงประสงค์ ตาม
จุดเน้นนักเรียนระดับปฐมวยั ระดบัการศึกษาข้ัน
พื้นฐานและการศึกษาพิเศษ ตามนโยบาย 
เชิงคุณภาพ 
1.  โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียน
การสอนที่ ส่งเสริมการพัฒนาผูเ้รยีนตามปณิธานการ
ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม ่
2.  ผู้บรหิารและครูบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอนได้ตามมาตรฐาน 
๓.  นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ และสมรรถนะตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

31 โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

1.เพื่อส่งเสรมิทักษะทางวิชาการและการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนในสังกัดองค์การบรหิารส่วนจังหวดั
เชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม ่

เชิงปริมาณ 
1. จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
2. เข้าร่วมแสดงผลงานและแข่งขันทักษะทางวิชาการใน
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาค และ
ระดับประเทศ 

700,000 อบจ.เชียงใหม่ 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

2.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนในสังกัดเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการและการเรียนรูโ้รงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดให้มีมาตรฐานและสู่สากล 
4.เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้นักเรยีน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ได้
แสดงทักษะความรู้ความสามารถทางวิชาการและ
วิชาชีพ ตามความสามารถและศักยภาพของ
ตนเอง ได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้ซึ่งกันและกัน และ
นำเสนอผลงานให้ปรากฏ แก่สาธารณชน  
5.เพื่อดำเนินการคดัเลือกตัวแทนนักเรียนและครู
ของโรงเรียนสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ เตรียมเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 
ระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ 
 

3. ส่งเสริมการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถ
นักเรียนสู่ระดับนานาชาติ 
4. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่นระดับภาคเหนือ 
5. ผู้เข้าร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จัดการศึกษาในพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม่ 
6. จัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การแสดงผลงานทาง
วิชาการ การแสดงทักษะความสามารถ การประชุม
วิชาการในระดับครูและบุคลากรทางการศึกษา การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ สำหรับผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในระดับปฐมวัย 
ระดับขั้นพื้นฐาน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ตามรายการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด)  
เชิงคุณภาพ 
1. คณะครู และนักเรียน เกิดทักษะการพัฒนางาน
วิชาการเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ อย่าง
มีประสิทธิภาพ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการจัด
การศึกษาที่กว้างขึ้น และมีแนวทางการพัฒนางาน
วิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของตน ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพของตน 
2. ครูและนักเรียน ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านทักษะ
วิชาการมากขึ้น สามารถแสดงศักยภาพในการแข่งขัน
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

อย่างเต็มศักยภาพ และเป็นไปตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา  
3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ และ เป็นที่
รู้จักต่อสาธารณชนมากขึ้น 
4. โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
มีคุณภาพและมาตรฐานในด้านวิชาการ 
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตัวแทน
นักเรียน และครูเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคเหนือ และประเทศ 

32 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านภาษา 
วัฒนธรรมไทยและต่างประเทศ เพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม ่

1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนา
การศึกษาด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ กับ
สถาบัน/หน่วยงานทางการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ 
2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาไดเ้รียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมภาษาต่างประเทศกับเจา้ของภาษา 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ทั้งโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกสังกัดทุก
เขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่  
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนและครู โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ 
2. เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ 
3. การจดักิจกรรมแลกเปลีย่นภาษา วัฒนธรรมไทย
และต่างประเทศท่ีหลากหลาย 
4. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 

500,000 อบจ.เชียงใหม่ 

33 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการปฏิรูป
การศึกษาเชียงใหม่เชิงพื้นที ่

1. เพื่อส่งเสริมการมสี่วนร่วมปฏิรปูการศึกษา
เชียงใหม่เชิงพื้นที่ในรูปแบบภาคีเครือข่าย 

นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ จำนวน 350,000 คน 

800,000 
 

อบจ.เชียงใหม่ 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

 2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น  
และกำหนดยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัด
เชียงใหม่(War Room)  
3. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และ
การยกระดับคุณภาพทางการศึกษาตาม
ศักยภาพผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย 

 
 

34 โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม ่
 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้การพัฒนา
ทักษะและคณุภาพชีวิตประชาชน  
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและตาม 
3. อัธยาศัยขององค์กรเครือข่ายทางการศึกษา  
4. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม การจัดการเรียนการ
สอน โดยใช้สื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยทีางการศึกษา  
5. เพื่อเสริมสร้างโอกาสการเข้าถงึแหล่งเรียนรู้ 
และวิถีการเรียนรู้ที่ดี มีมาตรฐานแก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม ่
 

1. เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป  
ในจังหวัดเชียงใหม่ 
2. เครือข่ายองค์กรและสถาบันทางการศึกษาในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหม่และต่างประเทศ 
3. องค์กร หน่วยงาน แหล่งเรียนรูท้ี่ส่งเสรมิ สนับสนุน 
และพัฒนาการศึกษา  
 

2,000,000 อบจ.เชียงใหม่ 

35 โครงการจดังานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ กับการส่งเสริมการศึกษาและการ
เรียนรู้ของพลเมืองเชียงใหม ่

1. เพื่อนำเสนอผลงานโดดเด่นและผลสำเร็จของ
งานโครงการด้านการส่งเสริมการศึกษาและการ
เรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และ
ภาคีเครือข่ายให้ประชาชนชาวเชียงใหม่และ
สาธารณชนท่ัวประเทศไดร้ับทราบ 
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนชาว
เชียงใหม่ ได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถท่ี

นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหารกองการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง
นักเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ และประชาชนชาวเชียงใหม่  
ได้มีการบูรณาการทางการศึกษารว่มกันตามปณิธาน 
“พลเมืองเชียงใหม่  รักษ์วัฒนธรรม ทันการ
เปลี่ยนแปลง  แสวงสัมมาชีพ” และตามแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาในพันธกิจจังหวัดเชียงใหม่ท่ี
สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาล 

2,000,000 
 

อบจ.เชียงใหม่ 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

เป็นความสำเรจ็ สามารถต่อยอดพัฒนาเป็น
นวัตกรรมและการมสีัมมาชีพ 
3. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ นักเรยีน นักศึกษา 
ประชาชน ภาคีเครือข่าย  หน่วยงาน สถาบัน 
สถานศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ที่มผีลงานดีเด่น 
4. เพื่อสร้างการมสี่วนร่วม ความตระหนัก ความ
ภาคภูมิใจแก่ชาวเชียงใหม่ ในการที่จะร่วมมือ
สร้างสรรค์ พัฒนาการศึกษาเชียงใหม่ร่วมกัน 

 

36 โครงการมดีี : แพลตฟอรม์การเรียนรู้ใหม่จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างผู้ประกอบการ
ต่างวัย  
(วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต) 

1. เพื่อเสริมทักษะการเป็นวิทยากรที่ดีในการใช้
ระบบนิเวศการเรียนรู้ “มดีี” (MEDEE Certified 
Trainer) แก่ครูและครูอาสาในเครอืข่ายโรงเรยีน
ผู้สูงอายุ ตลอดจนสามารถใช้เทคนิคและวิธีการ
ถ่ายทอดความรูไ้ด้อย่างถูกต้อง 
2. เพื่อเสริมทักษะด้านดิจิทลัของครูโรงเรียน
ผู้สูงอายุ และสามารถนำความรูไ้ปใช้ต่อยอดใน
กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุแต่ละพ้ืนท่ีได้ 
เพื่อสร้างเครือข่ายวิทยากรครูโรงเรียนผูสู้งอายุใน
ภาคเหนือ ให้มีความสามารถดำเนนิการฝึกอบรม
แนะนำเครือข่ายการทำงานท่ีสอดคล้องกัน อันจะ
นำไปสู่ความมีประสิทธิภาพในการทำงานท้ังใน
โรงเรียนของตนเองและเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอาย ุ

เชิงปริมาณ 
1. ครูอาสาสมัคร / ครูแกนนำ / วิทยากร / ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม ได้รบัการเป็น MEDEE Certified Trainer 
จำนวน 15 คน 
2. เครือข่ายชุมชนโรงเรยีนผูสู้งอายุในเขตภาคเหนือ 
จำนวน 15 แห่ง 
3. มีผูล้งทะเบียนเรียนในหลักสตูร “เกษียณมีดี” 
จำนวน 2,000 คน 
4. หลักสูตรบทเรียนออนไลนผ์่านระบบ MOOC ของ
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 
จำนวน ๒ หลักสูตร 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับความรู้และความ
เข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้ระบบนิเวศ “มีดี” ต่อ
การเรยีนการสอนในโรงเรยีนผูสู้งอายุ 
2. เกิดเครือข่ายการเรยีนรู้ของ MEDEE Certified 
Trainer เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่าง

2,302,000 
 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

กัน และสามารถนำความรู้ทีไ่ด้รับ ไปต่อยอดส่งต่อ
ความรู้ในพื้นที่ของตนเอง 

37 โครงการ EdSociate : การพัฒนาที่ยั่งยืนด้าน
การจัดการศึกษาสำหรับครู-อาจารย์ไทย  
(วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต) 

1. เพื่อสร้างระบบนเิวศการเรียนรูเ้พื่อยกระดับ
การเรยีนการสอนของอาจารย์ระดบัอุดมศึกษา 
อันได้แก่ การจดัสมัมนาออนไลน์ การสร้าง
หลักสตูรเสรมิทักษะการจดัการเรยีนการสอนใน
รูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งสาระและเรือ่งราวเกี่ยวกับ
การศึกษา 
2. เพื่อสร้างชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพของ
อาจารย์ระดับอุดมศึกษา ที่มีการการแบ่งปัน
บทเรียนส่วนบุคคล การสนับสนุนกันและกันใน
การพัฒนาวิชาชีพ และการกระตุน้การเป็นผู้
เรียนรูต้ลอดชีวิตของคนในวงการการศึกษา 
เพื่อยกระดับขดีความสามารถในการออกแบบการ
เรียนการสอนที่เอื้อต่อการฝึกการเรียนรู้ทักษะใหม่
และการพัฒนาทักษะในอนาคตสำหรับคนทุกวัย 

เชิงปริมาณ 
1. จำนวนหลักสูตรส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอน
ของครู-อาจารย์ไทย 4 หลักสูตร 
2. จำนวนกิจกรรม / workshop / webinar เพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ 8 ครั้ง 
3. จำนวนกิจกรรมหรือจัดทำวีดิทศัน์สร้างสรรค์สาระ
และเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษา (Educational 
Contents) 5 เรื่อง 
4. จำนวนวีดิทัศน์ สร้างแรงบันดาลใจและการมสี่วน
ร่วมของผู้ร่วมโครงการ (Best Practice and 
Inspirations) 6 เรื่อง 
5. จำนวนผูเ้ข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วม
กิจกรรม/workshop/การสัมมนา 10,000 คน 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดกจิกรรม / workshop 
/ webinar ร้อยละ 80 

839,900 
 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

38 โครงการ Skills4Life : แพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ใหม่เพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคต
สำหรับคนทุกช่วงวัย 
(วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต) 

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิดมหาชน 
(MOOC) ชุดหลักสูตร “ฟูมฟักทักษะสำคญัในชีวิต
และการทำงาน (Skills for Life)” ที่ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงหลักสูตรผ่านระบบการเรยีน
ออนไลน์ CMU MOOC และกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะแบบผสมผสาน onsite-online 

เชิงปริมาณ 
1. จำนวนหลักสูตรเสริมทักษะชีวติ 20 หลักสตูร 
2. จำนวนกิจกรรม/workshop/การสัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ 8 ครั้ง 
3. จำนวนผูเ้ข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วม
กิจกรรม/workshop/การสัมมนา 5,000 คน 

3,120,000 
 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

2. เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคต ที่จำเป็น
สำหรับนักศึกษาและบคุลากร
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผ่านกิจกรรมเสริมรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่ช่วยทำให้การพัฒนาทักษะเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิผล และส่งเสรมิการนำองค์ความรู้และ
ทักษะไปใช้ได้จริงในชีวิต 

4. จำนวนผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ (ฐานข้อมูล Scopus) 1 เรื่อง 
เชิงคุณภาพ 
เกิดการเสรมิสร้างทักษะแห่งอนาคต ผ่านกิจกรรม
เสรมิรูปแบบต่าง ๆ ที่ช่วยทำให้การพัฒนาทักษะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และส่งเสริมการนำองค์
ความรู้และทักษะไปใช้ได้จริงในชีวิต 

39 การเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนานวัตกรรม 
ทางความคิดของผู้เรยีน ภายใต้พืน้ท่ีนำร่อง
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม ่
(ภายใต้โครงการ U-school 2564) 
(คณะศึกษาศาสตร์) 

1. เพื่อพัฒนาพัฒนานวัตกรรมทางความคิดของ
ผู้เรยีน ภายใต้พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 
2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูดา้นการจัดการเรยีนรู้
เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางความคิดของผู้เรียน 
ภายใต้พ้ืนท่ีนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม ่
3. เพื่อสร้างต้นแบบโรงเรียนในการพัฒนา
นวัตกรรมทางความคิดของผู้เรียน ภายใต้พ้ืนท่ีนำ
ร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

1. ไดโ้รงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ท่ีนำการพัฒนา
นวัตกรรมทางความคิดของเด็กท่ีผา่นการเรยีนรู้โดย
การนำปรากฏการณ์ทางสังคม อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ 
และภาพอนาคต ที่เด็กในแตล่ะพืน้ท่ีซึ่งได้ยึดแนว
ทางการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ตามพระราชบัญญัติ
พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา พ.ศ. 2562 จำนวน 
16 โรงเรียน 
2. ผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง
มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 
80% ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
3. นักเรียนร้อยละ 75 มีนวัตกรรมทางความคิด 
ระดับดีขึ้นไป 

544,000 
 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

40 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 
(คณะศึกษาศาสตร์) 

1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนเป้าหมาย ตามองค์ประกอบ 4 
ด้านเชิง บูรณาการ ทั้งด้านความรูใ้นเนื้อหา ด้าน
การจัดการเรยีนรู้ ด้านคณุลักษณะความเป็นครู 
และด้านความสมัพันธ์กับ ชุมชน โดยใช้โรงเรยีน
และหน่วยปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่เป็นฐาน เพื่อ

เชิงปริมาณ 
1. ครูใหญ่และครูจำนวน 50 คน 
2. นักเรียนจำนวน 511 คน 
3. ผู้ปกครองจำนวน 511 คน 
4. ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนจำนวน 30 คน 
เชิงคุณภาพ 

500,000 
 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

ส่งผลใหเ้กิดการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน(ASK) 
ในทุกระดับชั้น โดยมุ่งเน้นการดาเนินงานตามชุด
มาตรการหนุนเสรมิกระบวนการจดัการเรียนรู้  
(Q-OLE &Q-Classroom) 
2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
เป้าหมายใหเ้ป็นต้นแบบของการพฒันาคุณภาพครู
และนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถขยาย
ผลไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอื่นได้ 
โดยมุ่งเน้นการดาเนินงานตามชุดมาตรการสร้าง
ฐานคุณภาพโรงเรียน (Q-Goal & Q-Principal & 
Q-Info & Q-Health) 
3. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
กลุ่มครู ให้เกดิการช่วยเหลือทางวชิาการซึ่งกัน
และกันและสนับสนุนให้เกดิการประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อนา
ไปสู่การสร้างนวัตกรรมในการจดัการเรยีนรู้ของครู
เพื่อศิษย์ โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานตามชุด
มาตรการเสริมพลังเครือข่ายภายใน/ภายนอก 
(Q-PLC & Q-Network) 
4. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางวิชาการ
ของคณาจารย์และนสิิต/นักศึกษาครู ผ่านการ
ดำเนินงานพัฒนาครูและโรงเรยีนตำรวจตระเวน
ชายแดนในพ้ืนท่ีจริง และนาไปสู่การปรับปรุง
หลักสตูรการเรยีนการสอนในสถาบันผลติและ
พัฒนาครู 

ครูใหญ่และครมูีแนวคิดที่เติบโต (Growth Mindset) 
อยู่ในระดับดีขึ้นไปในการพัฒนาตนเองและพัฒนา
สมรรถนะของผู้เรียน 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

41 โครงการจดักิจกรรมเสรมิหลักสูตรเพื่อพัฒนา
นิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ปีการศึกษา พ.ศ 2564 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
เครือข่ายสถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ภาคเหนือตอนบน 
(คณะศึกษาศาสตร์) 

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านคุณลักษณะ 
ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและด้านอัต
ลักษณ์เชิงพื้นที่ ตามสมรรถนะที่กำหนดไว้ของ
นิสิตนักศึกษาครูผูร้ับทุนในโครงการผลิตครูเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น 

เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาครูคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซึ่งมีจำนวนท้ังสิ้น 194 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. คุณลักษณะและอัตลักษณ์ร่วมครูระดับสถาบัน 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
2. กิจกรรม/นวตักรรมการออกแบบการเรยีนรู้ใน
สถานศึกษา 
3. กิจกรรม/นวตักรรมการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ในชุมชน 
4. ความรูด้้านการเงิน (Financial Literacy) และการ
ดูแลสุขภาพตนเอง (Health Literacy) และความรู้
และทักษะด้านวิทยาการคำนวณ 
5. ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ 

970,000 
 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 กลยุทธ ์
 (1) สร้างโอกาสการเข้าถึงการบรกิารทางการศึกษา ที่ตอบสนองกับประชาชนทุกช่วงวัยในจังหวัดเชียงใหม่ตามบริบทของพื้นที่  
 (2) ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรปูแบบท่ีหลากหลาย ตามบริบทของพื้นที่ 
 (3) พัฒนาระบบฐานข้อมลูรายบคุคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลมุ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
 (4) จัดตั้งกองทุนการศึกษาและจดัหาแหล่งทุนเพื่อช่วยเหลือผูด้้อยโอกาสในจังหวัด 
 (5) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาทุกช่วงวัยผ่านเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทลั 

ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อ
ผู้ด้อยโอกาสและผูม้ีความสามารถพิเศษ 

๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ด้อย
โอกาส 
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทีด่้อยโอกาส ไดร้ับการสนับสนุน
ทุนการศึกษา อย่างน้อย 2 ทุน 
2. นักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษ ได้รับการ
สนับสนุนใหไ้ด้รบัรางวัลเชิดชูเกียรติ อย่างน้อย 2 
รางวัล 
เชิงคุณภาพ 
1. เพิ่มโอกาสด้านการศึกษาให้กับนักเรียนท่ีด้อย
โอกาส 
2. นักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษ ได้แสดงออกถึง
ความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และ
เกิดความรู้สึกอยากพัฒนาความสามารถของตนเอง
ให้ดีมากขึ้นต่อไป 

9,160 ศธจ.เชียงใหม ่

2 โครงการจดัทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดความเชื่อมโยงสู่
ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ตามหลักความสัมพันธ์เชิง
เหตุและผล (Causal Relationship : XYZ ) 

1. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
(พ.ศ. 2563 – 3565) ฉบับทบทวนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการด้าน
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ใหส้อดคล้องกับสภาพท่ีเป็นจริงและ

เชิงปริมาณ 
1. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชยีงใหม่ (พ.ศ. 
2563 – 3565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบตัิการดา้นการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

30,300 ศธจ.เชียงใหม ่
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

(กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบรหิารข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่) 

สถานการณ์ด้านการศึกษาของจังหวัด และเป็น
ข้อมูลประกอบการตดัสินใจการวางแผนในปีต่อ ๆไป 
2. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ.
2566-2570  ที่มีความสอดคลอ้งยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บท แผนการปฏริูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและ
แผนอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง   
3. เพื่อจัดทำข้อมลูสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

2. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชยีงใหม่  พ.ศ. 
2566-2570  
3. ข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 
เชิงคุณภาพ 
1. จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 3565)  
ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
แผนปฏิบัติการดา้นการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เป็นกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาตลิงสู่การ
ปฏิบัติในระดับพื้นท่ี ในระยะปีงบประมาณ 2565  
2. จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
พ.ศ. 2566-2570 เป็นกรอบแนวทางในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ในระดับ
พื้นที ่
3. จังหวัดเชียงใหม่ข้อมลูสารสนเทศด้านการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 

3 โครงการระดมทุนการศึกษา 1. เพื่อให้ความช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระทางการ
เงินให้แก่ผู้ปกครอง 
2. เพื่อสนับสนุนให้นักเรยีน นักศึกษา ท่ีขาดแคน
ทุนทรัพย์ไดร้ับการศึกษาต่อจนจบหลักสตูร 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคนทุนทรพัย์ได้รบัการ
สนับสนุนทุนการศึกษาให้เปล่าและการกู้ยืมเงินจาก 
กยศ. ร้อยละ 80 
 
 
 

- วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
เชียงใหม ่
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษาท่ียื่นขอทุนหรือกู้ยืมเงิน กยศ. 
ได้รับสิทธ์ิทุกคน สามารถแบ่งเบาภาระให้แก่
ผู้ปกครอง 

4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการทุกฝ่าย 
2. เพื่อจัดทำฐานข้อมลูสารสนเทศ ใช้ในการบริหาร
จัดการที่หลากหลาย ทันสมยั และเป็นปัจจุบัน 
3. เพื่อให้การบรหิารจดัการข้อมลู การเข้าถึงข้อมูล 
และระบบความปลอดภัยในการจดัเก็บมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
1.จัดทำข้อมลูสารสนเทศ 9 ประเภท เพ่ือการ
บริหารจดัการ และเผยแพร่ใหผู้้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้
ประโยชน์โดยผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ
สถานศึกษา 
2. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการบริหารจัดการครอบคลุมทุกพื้นที่ภายใน
สถานศึกษาและเช่ือมต่อกับหน่วยงานภายนอก  
3. ประเมินประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาใหม้ีความเหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบัน 
เชิงคุณภาพ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มีขอ้มูลพื้นฐานท่ี
จำเป็นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ครบทุกฝ่ายและมีระบบอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูงที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งานภายใน
สถานศึกษาและเช่ือมต่อกับหน่วยงานภายนอก 

480,000 วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
เชียงใหม่ 

5 โครงการจดัการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

1. เพื่อให้ประชาชนผูด้้อย พลาด และขาดโอกาส
ทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนท่ัวไปไดร้ับโอกาส
ทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษาต่อเนื่องที่มี

เชิงปริมาณ 
ผู้เรยีน 38,540 คน 
เชิงคุณภาพ 

29,484,482 
 

กศน.จังหวัด
เชียงใหม ่
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามสภาพ 
ปัญหา และความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการยกระดบัการศึกษา และมี
คุณธรรม จรยิธรรม มีสติปัญญา มคีุณภาพชีวิตที่ดี 
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและ
การเรยีนรู้อย่าต่อเนื่องซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่ต้องการ 

ผู้เรยีนไดร้ับการพัฒนาด้านคณุธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดีงาม ดา้นความรู้พื้นฐานสำหรับการ
ดำรงชีวิตและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้าน
ความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพ ด้าน
ทักษะการดำเนินชีวิต ด้านประวัตศิาสตร์ชาติไทย 
ด้านจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านทักษะใน
การแสวงหาความรู้ ตามหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 

6 โครงการจดัการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา 
(ศศช.) 

1. เพื่อให้ประชาชนบนพื้นที่สูง ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคณุภาพอย่างเท่าเทียม
และทั่วถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความ
ต้องการของแต่ละกลุ่มเปา้หมาย 
2. เพื่อให้ประชาชนบนพื้นที่สูง ได้รับการพัฒนา
ทักษะพื้นฐานท่ีจำเป็นเพื่อเป็นเครือ่งมือในการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต สามารถบริหารจัดการดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสม สามารถธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาของชนชาวเผ่า และเป็นพลเมืองดีของชาติ 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรยีน 7,564 คน 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนในชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงได้รบัพัฒนาทักษะ
พื้นฐานท่ีจำเป็นเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และสามารถบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสม สามารถธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาของชนชาวเผ่า และเป็นพลเมืองดีของชาต ิ

3,782,000 
 

กศน.จังหวัด
เชียงใหม ่

7 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย เพื่อยกระดับการรูห้นังสือ การคงสภาพการรู้หนังสือ 
ให้กับประชาชนสามารถอ่านออก เขียนได้ และคดิ
เลขเป็น 

เชิงปริมาณ 
ประชาชน  759 คน  
 
 

379,500 
 

กศน.จังหวัด
เชียงใหม ่
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

เชิงคุณภาพ 
ประชาชนไดร้ับการพัฒนาทักษะการรู้หนังสือใน
รูปแบบต่าง ๆ 

8 โครงการจดัการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี โดยไดร้ับ
การพัฒนาศักยภาพอย่างสมดลุในด้านพุทธิศึกษา 
จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ด้วย
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัต ิมีความรักและ
หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ประเทศชาตไิด ้

เชิงปริมาณ 
เด็กและเยาวชน ในพื้นที่อำเภออมก๋อย แม่แจ่มและ
กัลยาณิวัฒนา 4,836  คน 
เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศกัยภาพอย่าง
สมดลุในด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และ
พลศึกษา 

12,239,900 
 

กศน.จังหวัด
เชียงใหม ่

9 โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากใน
เขตพื้นท่ีสูงภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ 

เพื่อให้ผู้เรียนทุกระดบัท่ีขาดปัจจยัสนับสนุน และ
ประสบสภาวะยากลำบากในเขตพืน้ท่ีสูงให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตที่ดี
สามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นพลเมืองที่ดีท่ีมี
คุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชนและประเทศชาต ิ

เชิงปริมาณ 
เด็กและเยาวชน 1,582 คน  
เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนท่ีเรยีนอยู่ในหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับปจัจัยที่
จำเป็นในการเรียนอย่างต่อเนื่องจนจบหลักสตูรใน
แต่ละระดบั 

7,910,000 
 

กศน.จังหวัด
เชียงใหม ่

10 โครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรยีน
สำหรับเด็กและเยาวชนท่ีอาศัยอยู่ในถ่ิน
ทุรกันดาร 

เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับการสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นใน
การศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของ
ผู้เรยีนในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้า
หลวง” (ศศช.) 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรยีน 3,633 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรยีนไดร้ับการสนับสนุนปัจจัยทีจ่ำเป็นใน
การศึกษา ได้แก่ เสื้อผา้ และอุปกรณ์การเรยีนที่
จำเป็น 

2,423,540 
 

กศน.จังหวัด
เชียงใหม ่
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

11 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา
พื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 

เพื่อร่วมบูรณาการการพัฒนาพ้ืนท่ีที่มีโครงการ
พระราชดำริ ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  

เชิงปริมาณ 
ประชาชน 10,918 คน/ปี  
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนไดร้ับบริการส่งเสรมิการรู้หนังสือไทย และ
พัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นในบริบทปัจจุบัน 

1,793,230 
 

กศน.จังหวัด
เชียงใหม ่

12 โครงการสำรวจค้นหาผู้พิการเพื่อจัดทำแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและนิเทศติดตามผล 
การพัฒนาศักยภาพเด็กในชุมชน 

1. เพื่อค้นหาเด็กพิการใหม่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
2. เพื่อจัดทำแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลให้
เด็กพิการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
3. เพื่อนิเทศตดิตามพัฒนาการของเด็กตามแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

เชิงปริมาณ 
เด็กพิการในเขตพื้นที่บริการ 25 อำเภอของจังหวัด
เชียงใหม ่
เชิงคุณภาพ 
เด็กพิการในเขตพื้นที่บริการ 25 อำเภอของจังหวัด
เชียงใหม่ ได้รับบริการทางการศึกษาเต็มศักยภาพ
โดยได้รับการส่งเสรมิพัฒนาศักยภาพเพิ่มมากขึ้น 
รวมทั้งไดร้ับการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านเพิ่มมาก
ขึ้นและมีการประสานส่งต่อ โดยเฉพาะเด็กพิการ
ระดับมากและยังอยู่ท่ีบ้านร่วมกับ พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นท่ี
เกี่ยวข้องกับเด็กพิการทั้งภาครัฐและเอกชน 

- ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขต

การศึกษา 8 
จังหวัดเชียงใหม ่

13 การจัดตั้งหน่วยบริการ 1. เพื่อสำรวจพื้นท่ีโรงเรียนยุบเลกิในจังหวัด
เชียงใหม่ 
2. เพื่อจัดตั้งหน่วยบริการทางการศึกษาสำหรับคน
พิการ 
3. เพื่อให้คนพิการได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง และใกล้ที่อาศัย 

เชิงปริมาณ 
การสำรวจพื้นท่ีโรงเรียนยุบเลิกในจังหวัดเชียงใหม่ 
ในการจัดตั้งหน่วยบริการ จำนวน 11 อำเภอ 
เชิงคุณภาพ 
สามารถดำเนินการจัดหาพื้นที่ในการจัดตั้งหน่วย
บริการในแตล่ะอำเภอได้ร้อยละ 80 

11,520 
 

ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขต

การศึกษา 8 
จังหวัดเชียงใหม ่
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

14 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยบุคคล Home School 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานและ
พิจารณาอนุญาตการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของ 
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
2. เพื่อกำกับ นิเทศติดตาม การจดัการศึกษาโดย
ครอบครัวของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1ให้สอดคล้อง
กับแผนการจดัการศึกษาของบ้านเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้การออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
เป็นไปตามการวดัประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้จดัการศึกษาโดยครอบครัวในสังกัดสพป.
เชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 49ครอบครัว 64 ผู้เรียน 
มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินการตดิตาม
ผลการวัดและประเมินผลการจัด  การศึกษา 
2. ผู้เรียนการศึกษาโดยครอบครัว จำนวน 64 คน
ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาเข้าถึงบริการ
ทางการ ศึกษาอย่างทั่วถึงครบทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้จดัการศึกษาและผู้ศึกษาโดยครอบครัว ของ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ไดร้ับสิทธิและโอกาสทาง 
การศึกษาอย่างท่ัวถึง เสมอภาค และมีคณุภาพครบ
ทุกคน เข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมคีุณภาพ 
2. ผู้จดัการศึกษาโดยครอบครัวในสังกัดสพป.
เชียงใหม่ เขต 1 ดำเนินการจดัการศึกษาเป็นไปตาม
แนวทางการดำเนินงานและนโยบายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

3,000 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 1 

15 โครงการกองทุนปันสุขให้น้อง 
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 

1.เพื่อร่วมกันบริจาคทรัพย์ตามกำลังเพื่อให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.เพื่อสะสมบุญโดยการบริจาคทรพัย์ช่วยเหลือ
นักเรียนกลุม่ด้อยโอกาส กลุม่ชาตพิันธุ์ และกลุ่มที่
อยู่พ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดาร และไดร้ับความเดือดร้อน 
ทางอุทกภัย อัคคีภัย ซึ่งเขาเหล่านัน้จะเติบโตเป็น
กำลังสำคญัในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มชาติพันธ์ุและกลุ่มที่
อยู่พ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดาร และไดร้ับความเดือดร้อน 
ทางอุทกภัย อัคคีภัย เป็นต้น โดยช่วยเหลือเด็กใน
โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
2. ระดมทุนจากผู้บริจาค มอบทุนการศึกษาจำนวน 
30 ทุน ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 60,000บาท 

- สพป.เชียงใหม่ 
เขต 1 
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 เชิงคุณภาพ 
เด็กนักเรยีนในโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 
1 มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

16 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้งาน
เทคโนโลยีการจดัการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมรูปแบบใหม่ ( NEW DLTV) 

1. เพื่อส่งเสริมใหส้ถานศึกษาขนาดเล็กจดัการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV และ DLIT) 
2. เพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นและไม่ตรงวิชาเอก 
สามารถจัดการเรยีนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้สามารถใช้งาน เทคโนโลยีการศกึษาทางไกล 
(Distance Learning) ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้นักเรียนไดเ้ข้าถึงเทคโนโลยี และสื่อในการ
จัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการ 
5. เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนรู้ของครูได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
6. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งขึ้น 
โดยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม 
 

เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษาขนาดเล็ก จดัการศกึษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV และ DLIT) 
2. ครูทุกคนท่ีสอนไม่ตรงกับวิชาเอกสามารถจดัการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียนอยา่งมีประสทิธิภาพ 
3. นักเรียนทุกคนไดเ้ข้าถึงเทคโนโลยี และสื่อในการ
จัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการ 
4. ครูต้นทางครูปลายมีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของคร ู
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหาร ครูของโรงเรยีนในโครงการได้รับการ
พัฒนาคุณภาพดา้นบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สถานศึกษาขนาดเล็ก จดัการศกึษาศึกทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV และ DLIT) 
3. ครูทุกคนท่ีสอนไม่ตรงกับวิชาเอกสามารถจดัการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียนอยา่งมีประสทิธิภาพ 
4. นักเรียนทุกคนไดเ้ข้าถึงเทคโนโลยี และสื่อในการ
จัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการ
และได้รับโอกาสทางการศึกษา 
มีการพัฒนาคณุภาพผูเ้รียนรอบดา้นอย่างมีคุณภาพ 

- สพป.เชียงใหม่ 
เขต 1 
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5. สรา้งเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนรูไ้ด้อยา่งกว้างขวางและทั่วถึง 

17 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลย ี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางไกล 
และการสื่อสาร 

1. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมลู (Big Data) ตามนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ข้อมูลตามความต้องการของเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
2. เพื่อเป็นหน่วยขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุนการ
ดำเนินงานการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) 
3. เป็นศูนยร์วมคลังสื่อ และแหล่งผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อใช้ในการเรียนการสอน 
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางการอบรม และพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ดจิิทัล เพื่อการเรยีนรู้ 
5. เพื่อให้มีเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร 
6. เพื่อเป็นศูนย์บริการข้อมลูสารสนเทศและ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตแก่บุคลากรและประชาชน
ทั่วไป 
 

เชิงปริมาณ 
1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 1 มีศูนย์ดิจิทลัสารสนเทศ (Digital 
Information Center) ที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ จำนวน 1 ศูนย ์
2. มีศูนย์ข้อมลู (Big Data) ตามนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ข้อมูลตามความต้องการของเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
บุคลากรตลอดจนผู้มสี่วนเกี่ยวข้องสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมลูได้ครอบคลุมภารกิจท้ัง 4 ด้าน 
3. มีหน่วยขับเคลื่อน ส่งเสรมิ สนบัสนุน การ
ดำเนินงานการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV)คลอบคลุมพื้นท่ีบริการ และกลุ่มเป้าหมาย 
4. มีศูนยร์วมคลังสื่อ และแหล่งผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อใช้ในการเรียนการสอน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สามารถเขา้ถึงและใช้
ประโยชน์ในการเรียนการสอนได ้
5. มีเครือข่ายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศท้ังภายใน
และภายนอกองค์กรที่ทันสมัย สามารถให้บริการแก่
บุคลากร ตลอดจนผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 
6. เป็นศูนย์บริการข้อมลูสารสนเทศและเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตแก่บุคลากรและประชาชนท่ัวไป 
เชิงคุณภาพ 

- สพป.เชียงใหม่ 
เขต 1 
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1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่ง
การเรยีนรู้ สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ลดช่องว่างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารระหวา่งข้าราชการครู กับนักเรียนได้อย่างม ี
คุณภาพและประสิทธิภาพ เข้าถึงเครือข่ายแหล่ง
เรียนรูไ้ด้อยา่งทั่วถึง 

18 โครงการการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ 
ประกันคณุภาพภายในและแนวการประเมิน
คุณภาพภายนอกภายในสถานการณ์โควิด 
2019 

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ดา้นการ 
ประกันคณุภาพการศึกษา เพ่ือเปน็สื่อสำหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนและครูในการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2. เพื่อส่งเสริมใหโ้รงเรียนสามารถเขียนรายงานผล
การประเมินตนเองไดส้อดคล้องกับสภาพจริง 
3. เพื่อส่งเสริมโรงเรียนในสังกัดมนีวัตกรรมและมีผล
การประเมินท้ังคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอก 
(สมศ.) ได้คุณภาพระดับดเียี่ยมหรอืยอดเยี่ยม 

เชิงปริมาณ 
1. มีบทเรยีนออนไลน์ด้านระบบประกันสำหรับการ
สื่อสารและสรา้งความเข้าใจแก่โรงเรียน 
2. ทุกโรงเรียนสามารถจดัทำรายงานการประเมิน
ตนเองไดต้ามเกณฑ์ที่กำหนด 
3. โรงเรียนเข้าใจและสำเสนอนวัตกรรมเพื่อผลการ
ประเมินในระดับสูง 
เชิงคุณภาพ 
1. ทุกโรงเรียนสามารถดำเนินงานระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาและความพร้อมรับการ 
ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
2. มีบทเรยีนด้านระบบประกันคณุภาพการศึกษา
สำหรับการเป็นช่องทางการสื่อสาร 

- สพป.เชียงใหม่ 
เขต 1 

19 โครงการการนิเทศ ตดิตามและประเมินครู
ปฐมวัยในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 

1.ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) 
วิทยากรท้องถิ่น (Local Trianer:  LT)ช่วยผลักดัน
ให้โรงเรียนพัฒนาคณุภาพการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยไดอ้ย่างมีคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ 
เขต 1 มีโรงเรยีนที่ไดร้ับการประเมินคงสภาพความ
เป็นบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
โดยเฉพาะโครงงานจัดกิจกรรมในรูปแบบของการ

- สพป.เชียงใหม่ 
เขต 1 
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2.พัฒนาครผูู้สอนในระดับปฐมวยัให้มีความรู้ความ
เข้าใจเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก
ปฐมวัยตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 
3.เพื่อส่งเสรมิและเปิดโอกาสให้เดก็ปฐมวัยทุกคนได้
เตรียมความพร้อมและมีประสบการณ์การเรยีนรู้
ด้วยการลงมือทำด้วยตนเองมีทักษะการสังเกต รู้จัก
ตั้งคำถาม และการหาคำตอบด้วยนเอง 
4.เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาระดับปฐมวัย 
วางรากฐานระยะยาวไปในการสรา้งนักวิทยาศาสตร์
และทรัพยากรมนุษย์ที่มคีุณภาพ 
 

สำรวจ และการสืบเสาะตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทยรุ่นท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 
22 โรงเรียนศึกษานิเทศก์ จำนวน 3 คน 
ครูปฐมวัยในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ที่ผ่านการประเมินรุน่ท่ี 3 ปี2562 
จำนวน 18 โรงเรยีน 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ไดร้ับการ 
นิเทศติดตามช่วยเหลือโดยรับการนิเทศติดตามไป
พัฒนาและปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนการบรหิารขัดการศึกษาได้อยา่ง 
มีประสิทธิภาพ 

20 โครงการสร้างและการพัฒนาสื่อบทเรียน 
ออนไลน ์

1.เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ สามารถสรา้งเครือข่ายการ
นิเทศ โดยการขายผลสู่โรงเรียนในรูปแบบของการ
นิเทศออนไลน ์
2.เพื่อให้โรงเรียน มีแพลตฟอรม์บนเว็บไซต์ เพื่อเผย
การบริหารงาน ทั้ง 4 ด้าน  
3.เพื่อให้ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มขี้อมูล 
สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด 

เชิงปริมาณ  
1.เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 
1 จำนวน 15 คน สามารถสร้างเครือข่ายการนเิทศ
โดยการขยายผลสู่โรงเรียน ในรูปแบบของนิเทศ
ออนไลน์ได ้
2. โรงเรียนในสังกัด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 
85 โรงเรียน มีแพลตฟอร์มบนเวบ็ไซต์เพื่อเผยแพร่
การบริหาร ทั้ง 4 ด้าน 
เชิงคุณภาพ 

- สพป.เชียงใหม่ 
เขต 1 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

1.ศึกษานิเทศก์ ในสังกัด สพป.เชยีงใหม่ เขต 1มี
แพลตฟอร์มบนเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่การ บริหาร ทั้ง 
4 ด้าน 
2. สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มีข้อมลูสารสนเทศของ
โรงเรียนในสังกัด 

21 โครงการยกระดับคุณภาพระบบการดูแล 
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
ในสถานศึกษา 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษามีระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีนระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนระบบคุ้มครองนักเรียน และการสรา้ง 
ภูมิคุ้มกันทางสังคมที่มีประสิทธิภาพให้นักเรียนใน
สังกัดได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 
2. เพื่อส่งเสริมใหส้ถานศึกษาท่ีมผีลงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนดีเด่นเป็นท่ี
ประจักษ์เข้ารับการเสนอช่ือเป็นสถานศึกษาต้นแบบ 
 

เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงใหม่เขต 1  
จำนวน 85 แห่ง 
2. นักเรียน ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาทุกโรงเรียนใน
สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1จำนวน 85 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมและเสรมิสร้าง
ความเข็มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือและการคุ้มครอง
นักเรียน ให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐาน
พระราชบัญญัติคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 
2. สถานศึกษา ครูที่ปรึกษา นำกระบวนการ
ดำเนินงาน 5 ข้ันตอน ลงสู่การปฏิบัติงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน ได้อยา่งมคีุณภาพ สามารถ
ใช้เครื่องมือรายงานผลการปฏิบัตงิานผ่าน 
Application ได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม 
3. สถานศึกษา มภีาคีเครือข่ายทกุภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและมคีวามยั่งยืน 

- สพป.เชียงใหม่ 
เขต 1 

22 โครงการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาเรยีน
รวม ปีงบประมาณ 2565 

1. เพื่อพัฒนาครูที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาเรียน
รวมให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมพัฒนา

เชิงปริมาณ 26,070 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 2 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

ศักยภาพเด็กท่ีมีความบกพร่องหรอืเด็กพิการ เตม็
ตามศักยภาพรายบคุคล 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจดัการศึกษาเรยีนรวม
ของโรงเรียนในสังกัด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 

1. โรงเรียนเรียนรวมในสังกัด จำนวน 127 
โรงเรียน  สามารถพัฒนาแนวทาง การจัดการศึกษา
เรียนรวมเพื่อพัฒนาโรงเรียน ด้านการจัดการเรยีนรู้  
และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสามารถพัฒนาครู
และบุคลากรในการมีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียน
รวม 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนเรียนรวมในสังกัดมีแนวทางการจัด
การศึกษาสำหรับโรงเรียนเรียนรวม เพื่อพัฒนา
โรงเรียน การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
2. ครูและบุคลากรในการมีความรู ้ความสามารถ
และทักษะในการจดัการศึกษาสำหรับนักเรยีนพิการ
เรียนรวม 

23 โครงการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน 
ประจำปีการศึกษา 2564/ปีงบประมาณ 
2565 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนยก์ารเรยีน 
ให้มีคุณภาพ โดยเสริมสร้างความสามารถพิเศษตาม
ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ 
2. เพื่อผู้เรียนได้มเีวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรียนรู้ จากกระบวนการ 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวและศูนย์การ
เรียน (Symposium) 

เชิงปริมาณ 
1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ครอบคลมุ
เขตพื้นท่ีบริการทางการศึกษา 5 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่
ริม อ.แม่แตง อ.สันทราย อ.สะเมิง และ อ.พร้าว 
รวม 39 ครอบครัว มีผู้เรียนจำนวน 58 คน  
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา จนถึง
ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยก์ารเรยีนโดย
สถานประกอบการ จำนวน 1 ศูนย์ จัดการศึกษา

9,900 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 2 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

เพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศกึษาตอนต้น มี
ผู้เรยีนรวม 39 คน  
3. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยก์ารเรยีนโดย
องค์กรเอกชน จำนวน 1 ศูนย์ จัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 
มีผู้เรียนรวม 33 คน  
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนระดับการศึกษาก่อนประถมศึกษา มี
พัฒนาการด้านรา่งกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ  
ด้านสังคมและด้านสติปัญญาที่มีความเหมาะสมตาม
ช่วงวัย 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ มีทักษะ
ความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในการ
ดำรงชีวิต 
3. ครอบครัวและผู้จดัการศึกษาขัน้พ้ืนฐานโดย
ครอบครัวและศูนย์การเรียน จัดกจิกรรมและ
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพตามมาตรฐาน
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

24 โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสถานศึกษาใน
การขับเคลื่อนกิจกรรมจัดการศึกษา โดยการ
นิเทศติดตามการจัดการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ 
 

1. เพื่อกำกับติดตามผลการจัดการศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบในเขตพื้นท่ีบริการ 
2. เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและลดความเหลี่ยมล้ำทางการศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1. ลงพ้ืนท่ีกำกับ ติดตามการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดทั้งในระบบและนอกระบบ ให้
ครอบคลมุร้อยละ 50 ของสถานศึกษาในสังกัด และ
ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว องคก์รเอกชน จำนวน 
3 ครั้ง 

20,000 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 3 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัดตามภารกจิงานของกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด
ในหลากหลายแนวทาง ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
1. การเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาใน
สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาทั้งในระบบ และ
สำหรับ ผู้ได้รับอนุญาต การจดัการศึกษาโดย
ครอบครัว และโดยองค์กรเอกชน สามารถ
ดำเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมคีุณภาพ เด็กมี
ทักษะในการดำรงชีวิตในสังกัด มทีักษะอาชีพและมี
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของสังคม 

25 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พืน้ท่ีเป็นฐาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 
2565 

1.  เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลตุามเป้าหมายตัวช้ีวัดตามทีต่้นสังกัดกำหนด
และตอบสนองต่อปัญหาตามบริบทของเขตพื้นท่ี
และสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ 
2.  เพื่อพัฒนาการนิเทศในการจัดการเรยีนรู้ของ
ครูผูส้อนและส่งเสริมคณุภาพผู้เรยีนระดับการศึกษา
ระดับปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐานตามโครงการนิเทศ
บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 4 ทุกโรงเรียนไดร้ับการ
นิเทศครบทุกกิจกรรมตามโครงการ การนิเทศบูรณา
การโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนมี
ระบบการประกันคณุภาพ โดยใช้การนิเทศภายใน
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบคุลากรของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 ได้รับการนิเทศให้มีความรูค้วาม
เข้าใจในการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้เพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานและ

140,000 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 4 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด ตามโครงการนเิทศบูรณาการโดย
ใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดบั
เขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียนมีระบบการประกัน
คุณภาพ โดยใช้การนิเทศทั้งภายในและภายนอก 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา 
สร้างคณุภาพครู คุณภาพผู้เรียน คุณภาพ
สถานศึกษาให้มีมาตรฐานอยา่งต่อเนื่องและยั่งยืน 

26 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการจัดทำบันทึก
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

1.  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 4  
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำขอ้ตกลงในการ
พัฒนางานเป็นไปตามแนวทางหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด    
2.  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 4 
จัดทำแบบบันทึกข้อตกลงการพัฒนางานได้อย่าง
ถูกต้อง  และนำเป็นแนวทางในการจัดทำแบบ
ประเมินการพัฒนางานของทุกตำแหน่ง 
3.   เพื่อใหผู้้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 4  
มีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร   
สถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนางานตามข้อตกลงของ
ข้าราชครูในสถานศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี                      

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารการศึกษา จำนวน  4  คน 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 84 คน  
3. บุคลากรทางการศึกษาในสำนกังาน จำนวน 19 
คน    

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มี
ความรู้ความเข้าใจในการจดัทำข้อตกลงในการ
พัฒนางานตามแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
 2. ผู้บรหิารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ทุก
โรง สามารถจัดทำแบบบันทึกข้อตกลงการพัฒนา
งานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสามารถ
นำเป็นแนวทางในการจัดทำแบบประเมินการ
พัฒนางานของทุกตำแหน่ง  

36,960 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 4 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ทุก
โรง มีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร
สถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนางานตามข้อตกลง
ของขา้ราชครูในสถานศึกษาได้เปน็อย่างดี   

27 โครงการติดตามประชากรวัยเรียนเพื่อเข้าถึง
สิทธิและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 
2565 

1. เพื่อให้ความช่วยเหลือประชากรวัยเรยีนไดเ้ข้า
เรียนตามสิทธิและโอกาสทางการศึกษา  
2. เพื่อติดตามเด็กและให้ความช่วยแหลือเด็กให้มีที่
เรียน เด็กไมม่ีตัวตนในเขตบริการของโรงเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มีข้อมูลประชากรวัยเรยีนที่
ไม่ได้รับการศึกษาและออกกลางคนั ในแต่ละเขต
พื้นที่บริการของโรงเรยีน 
เชิงคุณภาพ 
ประชากรวัยเรียนทีไ่ม่เข้าเรียนและออกกลางคัน 
ได้รับการตดิตามให้เข้าเรียนในโรงเรียนตามสิทธิและ
มีโอกาสเขา้รับการศึกษาตามเกณฑ์อายุการเข้าเรียน 
และแนวโนม้อัตราการออกกลางคนัลดลง  

8,800 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 5 

28 โครงการกีฬาอนุบาล เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาล ใหก้ับโรงเรยีนที่เป็น
สมาชิกของสมาคมสถานศึกษาเอกชน จ.เชียงใหม่ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน  ครู  ผู้ปกครองของนักเรยีนระดับ ปฐมวัย 
รวม 2,000 คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ครู ผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใน
พัฒนาการ ความสามารถด้านกีฬาของนักเรียน
ระดับ ปฐมวยั 

350,000 
 

สมาคมสถานศึกษา
เอกชนจังหวัด

เชียงใหม่ ร่วมกับ 
ปส.กช. จงัหวัด

เชียงใหม ่

29 โครงการเสรมิสร้างความสัมพันธ์โรงเรียนพี่
โรงเรียนน้อง  
 

เพื่อเสรมิสร้างความสัมพันธ์โรงเรยีนพี่โรงเรยีนน้อง เชิงปริมาณ 
ครู บุคลากร และผู้บรหิาร รวม 100 คน 
เชิงคุณภาพ 

30,000 
 

ปส.กช.
เชียงใหม ่
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีแผนงานร่วมกันในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาได้อย่างมคีุณภาพ 

30 โครงการมหกรรมวิชาการ เพื่อจัดแสดงผลงาน ความรู้ ทักษะความสามารถ
ของนักเรียน ครู บุคลากร 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน ครู บคุลากร และผูเ้กี่ยวข้อง รวม 5,000 คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง มากกว่าร้อย
ละ 80 พึงพอใจต่อการจัดงาน ในระดับมาก-มาก
ที่สุด 

850,000 ปส.กช.
เชียงใหม ่

31 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
แนวทางทวิ /พหุภาษา 

1. เพื่อสร้างความเข้าใจเกีย่วกับแนวทางการสอน
ภาษาไทยโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน  (ทวิ / พหุภาษา) 
2. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรยีน
การสอนโดยการนำแนวทางการสอนภาษาไทยโดย
ใช้ภาษาแม่เป็นฐาน (ทวิ / พหุภาษา) นำไปสู่การ
ปฏิบัติจริง 
3. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางภาษา ทั้ง 4 ทักษะ คือ 
ฟัง พูด อ่าน เขียน ของเด็กนักเรียน 
โดยใช้ภาษาแมเ่ป็นฐาน (ทวิ / พหุภาษา)  

1. เด็ก นักเรียนกลุม่ชาติพันธุ์มีทกัษะด้านภาษา 
อ่านออก เขียนได้ กล้าแสดงตัวตนตามอัตลักษณ์
ของชนเผ่า 
2. ครู  บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะการสอนตามแนวทางทวิ / พหุภาษา 

1,000,000 
 

อบจ.เชียงใหม่ 

32 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาเด็ก
ปฐมวัยและเด็ก เยาวชนนอกระบบการศึกษาท่ี
ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส 
 

1. เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกสร้างความ
เสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัด  ในการดูแล
ช่วยเหลือกลุม่เป้าหมายด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
ในพื้นที่ 
2. เพื่อพัฒนาให้เกิดระบบข้อมลูสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและ
ติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย  

เด็กปฐมวัย  เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม ่
 

1,000,000 อบจ.เชียงใหม่ 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

3. เพื่อพัฒนาระบบตัวอย่างเพื่อสร้างโอกาสทาง
การศึกษาของเด็กปฐมวัยในครอบครัว ท่ีขาดแคลน
ทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส และเด็กเยาวชนนอก
ระบบการศึกษา และกลุ่มเป้าหมายอื่นท่ีจังหวัด
สนใจ 
 

33 การให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่
ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากกองทุน
คุ้มครองเด็ก 

เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลอืเด็กและ
ครอบครัวที่ประสบปญัหาความเดอืดร้อนและพึง
ได้รับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดภิาพจาก
กองทุนคุ้มครองเด็ก ตามมาตรา 32 และมาตรา 
40 ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเดก็ พ.ศ.2546 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของเด็กท่ีได้รับการสงเคราะห์และ
คุ้มครองสวสัดิภาพจากกองทุนคุ้มครองเด็ก 
เชิงคุณภาพ 
เด็กและครอบครัวที่ไดร้ับความช่วยเหลือจาก
กองทุนคุ้มครองเด็กมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

600,000 สำนักงาน
พัฒนาสังคม

และความมั่นคง
ของมนุษย์

จังหวัดเชียงใหม ่

34 การเลีย้งดูทดแทนโดยครอบครัว เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลอืเด็กและ
ครอบครัวที่ประสบปญัหาความเดอืดร้อน เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือคา่เลีย้งดูเด็กในครอบครัว
อุปถัมภ ์
 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของเด็กท่ีได้รับการสงเคราะห์จากการ
เลี้ยงดูทดแทนโดยครอบครัว 
เชิงคุณภาพ 
เด็กและครอบครัวที่ไดร้ับความช่วยเหลือจากการ
เลี้ยงดูในครอบครัวอุปถัมภ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

1,584,000 
 

สำนักงาน
พัฒนาสังคม

และความมั่นคง
ของมนุษย์

จังหวัดเชียงใหม ่

35 โครงการช่วยเหลือเด็กในครอบครวัยากจน เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลอืเด็กและ
ครอบครัวที่ประสบปญัหาความเดอืดร้อน เพื่อให้
เด็กท่ีอยู่ในครอบครัวยากจนได้รับสวัสดิการ 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของเด็กท่ีได้รับการสงเคราะห์ที่อยู่ใน
ครอบครัวยากจน 
เชิงคุณภาพ 
เด็กและครอบครัวที่ไดร้ับความช่วยเหลือ มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

815,000 
 

สำนักงาน
พัฒนาสังคม

และความมั่นคง
ของมนุษย์

จังหวัดเชียงใหม ่
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตร และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
 กลยุทธ ์
 (1) ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สอดคล้องเป้าหมายเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)                   
 (2) ส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สอดคล้องเป้าหมายเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
 (3) ส่งเสริมกระบวนการวัดและประเมินผลที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) และบริบทของสถานศึกษา 
 (4) ส่งเสริมระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา ท่ีเน้นการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่   
 (5) สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนา ออกแบบ หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 

ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

1 โครงการ Innovation For Thai Education 
(IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา 

๑. เพื่อให้มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม
และการวจิัยทางการศึกษาในระดบัจังหวัด 
๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการ
บริหารจดัการ การจัดการเรยีนรู้ การนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 
๓. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมอืในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

เชิงปริมาณ 
๑. จังหวัดเชียงใหม่มศีูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ 
นวัตกรรม และมีการวิจัยทางการศึกษาในระดับ
จังหวัดอย่างน้อย ๑ ศูนย ์
๒. จังหวัดเชียงใหม่มีนวตักรรมการบริหารจัดการ การ
จัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและ ประเมินผล อย่าง
น้อย ๙ นวัตกรรม 
๓. จังหวัดเชียงใหม่มเีครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อย่างน้อย ๑ เครือข่าย 
เชิงคุณภาพ 
๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชยีงใหม่เป็น
ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และมีการวิจัย
ทางการศึกษาในระดับจังหวดัทีมคีุณภาพ 
๒. จังหวัดเชียงใหม่มีนวตักรรมการบริหารจัดการ  
การจัดการเรยีนรู้ การนเิทศติดตามและประเมินผล ท่ี
สามารถใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

๙๖,๐๐๐ ศธจ.เชียงใหม ่
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

๓. จังหวัดเชียงใหม่มเีครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจดัทำระบบควบคมุ
ภายในสถานศึกษา 

1. เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการจดัทำระบบควบคมุ
ภายใน 
2. เพื่อจะทำการควบคุมภายในตามนโยบาย 
3. เพื่อดำเนินการให้สอดรับกับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

เชิงปริมาณ 
คณะครู เจ้าหน้าท่ีของวิทยาลยั เขา้ร่วมการอบรมตาม
โครงการอย่างน้อย ร้อยละ 90  
เชิงคุณภาพ 
ระบบการควบคุมภายในของวิทยาลัยการอาชีพฝาง
สามารถดำเนินการอย่างเป็นระบบตามวงจร PDCA 
และดำเนินการควบคุมภายในตามนโยบายเพื่อรองรบั
การประเมินคณุภาพการศึกษา  

12,000 วิทยาลัยการ
อาชีพฝาง 

3 โครงการพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะ 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร ปวช. ปวส. ให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของ
สถานประกอบการในท้องถิ่น 
3. เพื่อสร้างความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหลักสตูร 

เชิงปริมาณ 
1. พัฒนาหลักสูตร ปวช. ปวส. ใหส้อดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยี และความต้องการจำเป็น
ของท้องถิ่น 
2. จัดการเรยีนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
เชิงคุณภาพ 
มีแผนการจัดการเรยีนรู้ที่สอดคลอ้งกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
สถานประกอบการ 

- วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
เชียงใหม ่

4 พัฒนาหลักสตูรแกนกลางฯ 51 สูห่ลักสตูรฐาน
สมรรถนะ ปีงบประมาณ 2565 
 

1.เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำ
หลักสตูรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
2.เพื่อให้ครูแกนนำหรือครูวิชาการมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในเรื่อง หลักสตูรฐานสมรรถนะ 

เชิงปริมาณ 
1.ครูแกนนำหรือครูวิชาการ จำนวน 85 คน 
2.โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมจำนวน 11 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1.ครูแกนนำหรือครูวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
หลักสตูรฐานสมรรถนะและไปขยายผลในโรงเรยีนได ้

35,000 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 1 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

3.เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง  
พุทธศักราช 2560 เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
4.เพื่อให้ครูแกนนำหรือครูวิชาการสามารถ
ปฏิบัติการในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรฐาน
สมรรถนะ 
 

2.โรงเรียนทีส่มัครใจมีความพร้อมในการจัดทำ
หลักสตูรสถานศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
3.ครูวิชาการนำแนวทางการจัดการเรยีนการสอนฐาน
สมรรถนะไปจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
4.โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมขับเคลือ่น 
การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 

5 พัฒนานวัตกรรมสู่นวัตกรเพื่อสร้างความเป็นเลศิ 1.เพื่อพัฒนาส่งเสริมและสนับสนนุการ 
สร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาของ 
โรงเรียนและบคุลากรในสังกัด 
2.เพื่อจัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
และการคัดเลือกนวัตกรรมดา้นการศึกษา(Best 
Practice) แตล่ะประเภทคือด้านการนิเทศ ด้าน
การบริหาร ด้านการเรยีนการสอน และด้านอ่ืน ๆ  
3.เพื่อถอดบทเรยีนและสรุปองค์ความรู ้
นวัตกรรมทีเ่ป็น Best Practice สำหรับ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเชิดชูให้เป็น 
ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ของประเทศ 

1. ประชุมชี้แจงโรงเรียนในสังกัดเกี่ยวกับกระบวนการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เกณฑ์และวิธีการประเมิน
นวัตกรรม สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ปี 2565 ผ่าน
ระบบ Google Meet 
2. จัดประชุมเตรียมการเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของแต่ละเครือข่ายผ่านระบบ Google Meet 
3. มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
เป้าหมาย 
 - โรงเรียนในสังกัด  85 โรงเรียน 

80,000 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 1. 

6 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
และคณุลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษ ที่ 21 
 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
ให้สอดคล้องกับบรบิทสถานศึกษาผู้เรยีน 
และท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมให้ครูผูส้อนจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) เพื่อส่งเสรมิ พัฒนาผู้เรียน                  

เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษาในสังกัดจำนวนร้อยละ 80 มีหลักสูตร
สถานศึกษาสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาผู้เรยีน
และท้องถิ่น 
2. ครผูู้สอนร้อยละ 80 จดัการเรยีนรู ้

182,400 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 2 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

ให้มีสมรรถนะทางวิชาการและคณุลักษณะ               
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
เพื่อส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน ให้มสีมรรถนะทางวิชาการ
และคณุลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาจดัการศึกษาไดส้อดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
และสอดคล้องกับบรบิทสถานศึกษาผู้เรยีนและท้องถิ่น 
2. ครผูู้สอนจดักิจกรรมการเรียนรูเ้ชิงรุก (Active 
Learning) เพื่อส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
ทางวิชาการและคณุลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
3. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนา ให้มีสมรรถนะทาง
วิชาการและคณุลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

7 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบรหิาร 
และการจัดการศึกษาด้วยนวตักรรม 
และเทคโนโลย ี

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนใหม้ีความรู้  
ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
บริหารงานของโรงเรียนในสังกัด มีระบบ
สารสนเทศท่ีใช้การบริหารจดัการครอบคลมุ
ภารกิจท้ัง 4 ด้าน 
2. เพื่อนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การประยุกต์ใช้
ระบบเทคโนโลยีดิจิทลั สรา้งนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัด 
มีระบบสารสนเทศท่ีใช้การบรหิารจัดการ
ครอบคลมุภารกจิทั้ง 4 ด้าน  
3. เพื่อสรุปผลการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล  

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 131 โรงเรียน 
ได้รับการส่งเสรมิสนับสนุน ให้ความรู้ ความเข้าใจ ใน
การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดจิิทัล  
สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารงานของ
โรงเรียนในสังกัด มีระบบสารสนเทศท่ีใช้การบริหาร
จัดการครอบคลมุภารกิจทั้ง 4 ด้าน 
2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ทุกโรงเรียน จำนวน 
131 โรงเรียน ได้รับ การนิเทศ ตดิตาม ประเมินผล 
การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดจิิทัล  

27,500 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 2 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารงาน
ของโรงเรียนในสังกัด มรีะบบสารสนเทศ 
ที่ใช้การบริหารจดัการครอบคลมุภารกิจ 
ทั้ง 4 ด้าน 

สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารงานของ
โรงเรียนในสังกัด มีระบบสารสนเทศท่ีใช้การบริหาร
จัดการครอบคลมุภารกิจทั้ง 4 ด้าน  
3. ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล สร้าง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารงานของ
โรงเรียนในสังกัด มีระบบสารสนเทศ 
ที่ใช้การบริหารจดัการครอบคลมุภารกิจ 
ทั้ง 4 ด้าน จำนวน ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้รบัการนิเทศตดิตาม 
การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดจิิทัล สร้างนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการบรหิารงานของโรงเรียนในสังกัด 
มีระบบสารสนเทศท่ีใช้การบรหิารจัดการครอบคลมุ
ภารกิจท้ัง 4 ด้าน อย่างครอบคลมุในการจัดการเรยีน
สอนทุกโรงเรยีน 
2. โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ท่ีมกีารสร้างนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการบรหิารงานของโรงเรียนในสังกัด  
มีระบบสารสนเทศท่ีใช้การบรหิารจัดการครอบคลมุ
ภารกิจท้ัง 4 ด้าน มีการดำเนินการสู่ความเป็นเลิศใน
การใช้เทคโนโลยี ในการบรหิารจดัการ 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

8 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 

1. เพื่อสร้างความตระหนักและความสำคญั 
ในการพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา   
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาใหส้ถานศึกษาในสังกัด ให้มี
การพัฒนาการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 131 โรงเรียน
สามารถพัฒนาการเขียน รายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาได้ ระดับดี ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2              
จำนวน 131 โรงเรียนสามารถความตระหนักและ
ความสำคญัในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  
2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มีวธิีปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ด้านการพัฒนาระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ที่สามารถเป็นแบบอย่างได ้

43,800 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 2 

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา ปีงบประมาณ 2565 
กิจกรรม 
1. การคดัเลือก ครูต้นแบบ ครูสอนดี Master 
Teacher CMA3 
2. การประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาภายใต้
เป้าหมาย 4Q 
3. สรปุผลการดำเนินงาน 

1. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกดั จำนวน 153 แห่ง 
มีนวัตกรรมทางการศึกษา 
2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา 
ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา  
3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา 
พัฒนาตนเองในด้านนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนให้มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 153 แห่ง  
2. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทาง การศึกษาไดร้ับการพัฒนา 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบคุลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดมีความตื่นตัวในการสร้าง/พัฒนาและ
หรือใช้นวัตกรรมทางการศึกษาเพือ่พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 

45,000 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 3 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

10 โครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 
กิจกรรม 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา สำหรับ
สถานศึกษาท่ีขอรับการประเมินรอบ 4 
2. นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือโรงเรยีนที่มีผลการ
ประเมินภายนอกระดับปรับปรุง  
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนนิการ
สังเคราะห์ผลการประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 
4. นิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
5. สรปุและรายงานผลการดำเนินงานตามระบบ
ประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษา 

1. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกดั จำนวน 153 แห่ง 
ได้รับการให้คำปรึกษาช่วยเหลือ และแนะนำจาก
หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษามีการพฒันาอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกดั จำนวน 40 แห่ง 
ได้รับการเตรียมความพร้อมรับก่อนการรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.)  
3. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกดั จำนวน 1 แห่ง ท่ีมี
ผลการประเมินภายนอกระยะที่ 1 ระดับ ปรับปรุง 
ได้รับการให้คำปรึกษาช่วยเหลือ และแนะนำและ
ดำเนินตามระบบประกันคุณภาพ จนผ่านการ
ประเมินภายนอกระดับ ดีขึ้นไป 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 153 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษามีการดำเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาอยา่งมีคุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมคีวาม
พร้อมรับการประเมินคณุภาพภายนอกรอบ  
2. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และ
เกิดความตระหนักและ มีการดำเนินงานเกี่ยวกับ
ระบบประกันคณุภาพภายในได้อยา่งมีมาตรฐานตาม
บริบทของสถานศึกษา 3. ครผูู้รับผิดชอบระบบ
ประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษา มีความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถนำไปขยายผลให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได ้
 
 

25,000 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 3 

11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ด้านการประกันคณุภาพการศึกษาที่ชัดเจน
และถูกต้อง และเตรียมพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 

เชิงปริมาณ 
1.  ผู้บรหิารสถานศึกษา จำนวน ๘๖ คน 
2.  ครูผูร้ับผดิชอบงานประกันคณุภาพการศึกษา 
จำนวน ๘๖ คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ที่ชัดเจนและถูกต้อง  

27,680 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 4 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

12 โครงการการขับเคลื่อนคลังเนื้อหาสื่ออิเล็กสื่อ
ทรอนิกส์  OBEC Content Center ผ่านการ
ประชุมออนไลน์ (Video Conference 
Platform) Zoom Meeting 
 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 ได้ใช้คลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ มีคลังสื่อการ
เรียนรูเ้ทคโนโลยี เป็นทางเลือกทีห่ลากหลาย
ให้กับโรงเรียนในสังกัด 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีคลังสื่อ
การเรยีนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมยัใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

7,500 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 4 

13 การพัฒนาครผูู้สอนระดับมัธยมศกึษาโรงเรียน
ขยายโอกาส เรื่อง การใช้โปรแกรม Class Start 
เพื่อการจัดการเรยีนรู้แบบ Online      
 

1. เพื่อพัฒนาครผูู้สอนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียน
ขยายโอกาสให้ทราบและเข้าใจหลกัการ วิธีการ 
เทคนิคของการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนที่
ทันสมัยในยุคดจิิทัลโดยใช้การเรียนการสอน ผ่าน
โปรแกรม Class Start 
2.  เพื่อนิเทศติดตามครูผูส้อนในการนำโปรแกรม 
Class Start ไปประยุกต์ปรับใช้ ให้เข้ากับการ
เรียนการสอนในยุคดจิิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  เพื่อรายงานผลการนิเทศตดิตามครผูู้สอนใน
การใช้โปรแกรม Class Start 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด
ทุกโรง จำนวน 22 โรงเรยีน ประกอบด้วยผู้บรหิาร
โรงเรียน 22 คน และ ครูผูร้ับผิดชอบ 22คน 
ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าท่ี จำนวน 20 คน รวม
ทั้งสิ้น จำนวน 64 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบคุลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้
ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Class Start 

30,000 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 4 

14 โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาฐาน
สมรรถนะ หลักสูตรระดับท้องถิ่น และหลักสตูร
อาชีพ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจดา้นการบริหาร
จัดการหลักสตูรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 
หลักสตูรระดับท้องถิ่น และหลักสตูรอาชีพ 
โครงสร้างเวลาเรียน การจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
โครงสร้างรายวิชา และการวัดผลประเมินผลการ
เรียนรูร้ะดับปฐมวัย ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด 

เชิงปริมาณ    
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการในสังกัด สพป.
เชียงใหม่ เขต 5 ทุกโรงเรียน    
เชิงคุณภาพ   
1. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาอิงฐานสมรรถนะ หลกัสูตรระดบัท้องถิ่น 
และหลักสตูรอาชีพ รวมทั้งโครงสร้างเวลาเรียน การ
จัดทำคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และการ

40,000 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 5 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาปรับปรุง
หลักสตูรหลักสตูรสถานศึกษา ทั้งระดับปฐมวัย
และระดับขั้นพื้นฐาน ให้มีความพร้อมและสามารถ
นำไปสู่การปฏิบตัิได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี
การศึกษา 2565 
3. เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลการนำ
มาตรฐานและตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ที่มี
การเปลีย่นแปลงสู่การปฏิบัติให้เกดิประสิทธิภาพ 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ และหลักสตูรระดับ
ปฐมวัย ในปีการศึกษา 2565 
 

15 โครงการส่งเสริมสนับสนุน และการพัฒนา
โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ปี พ.ศ. 
2565 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาในสังกัด 
สามารถคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ
การเรยีนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของผู้เรียน 
2. เพื่อเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการ
จัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีท่ีประสบผลสำเร็จ 
และสร้างภาคเีครือข่ายของโรงเรียนนำร่องพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา 
4. เพื่อสร้างการกระจายอำนาจและให้อิสระแก่
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องใน
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษามีการถอด
บทเรียน และสรุปผลการดำเนินงานตามบรบิท
ของโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในสังกัด รุ่นที่ 
1 และรุ่นท่ี 2 จำนวน 13 โรงเรยีน  
เชิงคุณภาพ 
2.โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในสังกัด 
สามารถคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาท่ี
เหมาะสมกับบริบทเพื่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
และเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

40,000 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 5 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

16 โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสทิธิภาพการ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

1. เพื่อส่งเสริม พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
2. เพื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา และนำผลมาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม และช่วยเหลือ
โรงเรียนในสังกัด ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

เชิงปริมาณ 
ครูผูร้ับผดิชอบงานประกันคณุภาพการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนในสังกัด จำนวน 96 โรงเรียน จำนวน 120 คน       
เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
2. สถานศึกษาสามารถดำเนินการสังเคราะห์ผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา เพือ่นำข้อมูล
สารสนเทศที่ได้มาพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

48,000 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 5 

17 โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมด้วย 
Stem Education  
 

เพื่อพัฒนาทักษะการสรา้งนวัตกรรมด้วย Stem 
Education 

เชิงปริมาณ 
ครูผูส้อนระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  
จำนวน  100 คน   
เชิงคุณภาพ 
ครูผูส้อนมีทักษะการสรา้งนวัตกรรมด้วย Stem 
Education ได้อยา่งสร้างสรรค ์

50,000 
 

สมาคมสถานศึกษา
เอกชนจังหวัด

เชียงใหม่ ร่วมกับ 
ปส.กช. จงัหวัด

เชียงใหม ่

18 โครงการเสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรม  
 

เพื่อเสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม เชิงปริมาณ 
ครูผูส้อน จำนวน 100 คน 
เชิงคุณภาพ 
ครูผูส้อนสามารถจดัการเรียนการสอนข้ามวัฒนธรรม 
ได้อย่างมีคณุภาพ 

28,000 
 

สมาคมสถานศึกษา
เอกชนจังหวัด

เชียงใหม่ ร่วมกับ 

ปส.กช. จงัหวัด
เชียงใหม ่

19 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 

เพื่อพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ให้เป็นหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 

เชิงปริมาณ 460,000 
 

สมาคมสถานศึกษา
เอกชนจังหวัด

เชียงใหม่ ร่วมกับ 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

ครูผูส้อนระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  
จำนวน 1,000 คน   
เชิงคุณภาพ 
ครูผูส้อน โรงเรียนกลุม่เป้าหมาย สามารถจัดทำ
หลักสตูรฐานสมรรถนะ  ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนได้อย่างชัดเจน 

ปส.กช. จงัหวัด
เชียงใหม ่

20 โครงการโลกยั่งยืน เรายั่งยืน เพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 

เชิงปริมาณ 
ครู บุคลากร จำนวน 200 คน 
เชิงคุณภาพ 
ครู บุคลากร มีความรู้และทักษะในการจัดการเรยีนรู้ที่
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 

40,000 
 

สมาคมสถานศึกษา
เอกชนจังหวัด

เชียงใหม่ ร่วมกับ 
ปส.กช. จงัหวัด

เชียงใหม ่

21 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ 

1.เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่าย
ศูนย์การเรียนรู้ทางภมูิปัญญาท้องถิ่นความรู้ด้าน
วิถีชีวิตล้านนาและชนเผ่าในจังหวัดเชียงใหม ่
2.เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความ
หลากหลายทางภูมิปญัญาท้องถิ่น วิถีชีวิตล้านนา
และชนเผา่ในจังหวัดเชียงใหม ่
3.เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนเครือข่ายเฝ้าระวังทาง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญ 
4.เพื่อพัฒนาแหล่งมรดกสถาปัตยกรรมและภมูิ
ทัศน์ทางวัฒนธรรมล้านนาและเมอืงประวัติศาสตร์
เชียงใหม่สู่การนำเสนอคณุค่าเป็นแหล่งมรดกโลก 

1. ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ่
2. องค์กรและเครือข่ายทางวัฒนธรรมประเพณีใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และต่างประเทศ 
 

10,000,000 
 

อบจ.เชียงใหม่ 

22 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการประกันภายใน
สถานศึกษา ในสังกัดของสำนักงาน กศน. จังหวัด
เชียงใหม่ 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษา กศน. 25 แห่ง  
เชิงคุณภาพ 

- กศน.เชียงใหม่ 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

สถานศึกษาได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
ประกันภายในสถานศึกษา 

23 โครงการประชุมวิชาการ กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 
(“เปิดโลกวิชาการ งาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่”) 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง ทุก
ระดับ ทุกประเภทใหม้ีสมรรถนะสงูขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติงานและบริหารจดัการการ
ดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้ครผูู้สอนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนรู้ใหก้ับผู้เรยีนได้
อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 930 คน  
เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดร้ับแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา รวมทั้งผล
การดำเนินงานท่ีเป็นเลิศหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice)  

837,000 
 

กศน.เชียงใหม่ 

24 โครงการพัฒนาหลักสตูรการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาหลักสตูรการศึกษาต่อเนื่องและจัดทำ
คลังหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องให้สถานศึกษา
นำไปปรับใช้ตามบริบทของพื้นที่ 

เชิงปริมาณ 
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศกึษาต่อเนื่อง 
จำนวน 150 หลักสูตร 
เชิงคุณภาพ 
หลักสตูรการศึกษาต่อเนื่องได้รับการปรับปรุงให้
สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน และรวบรวมไว้ในคลัง
หลักสตูร 

200,000 
 

กศน.เชียงใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 กลยุทธ ์
 (1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแบบบูรณาการร่วมกัน  
 (2) ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 (3) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางการศึกษาตามนโยบายรฐับาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ      
 (4) พัฒนาระบบฐานข้อมลูเพื่อการวางแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดให้เป็นเอกภาพและสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาร่วมกัน 
 (5) พัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการศึกษาแบบมสี่วนร่วมเชิงพื้นที่      
 (6) ส่งเสริมการวจิัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบบรหิารการจัดการศึกษา 
 (7) ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  

ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

1 โครงการจดัทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดความเชื่อมโยงสู่
ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ตามหลักความสัมพันธ์เชิง
เหตุและผล (Causal Relationship : XYZ ) 
 

1. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 3565) ฉบับทบทวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติ
การด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับสภาพท่ี
เป็นจริงและสถานการณด์้านการศกึษาของจังหวัด 
และเป็นข้อมลูประกอบการตัดสินใจการวางแผน
ในปีต่อๆ ไป 
2. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ.
2566-2570  ที่มีความสอดคลอ้งยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏริูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ นโยบาย
รัฐบาลและแผนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง   
3. เพื่อจัดทำข้อมลูสารสนเทศด้านการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

เชิงปริมาณ 
1. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชยีงใหม่ (พ.ศ. 
2563 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบตัิการดา้นการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชยีงใหม่  พ.ศ. 
2566-2570  
3. ข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 
เชิงคุณภาพ 
1. จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 3565) ฉบับทบทวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการ
ด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อน

30,300 ศธจ.เชียงใหม ่
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ชาติลงสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี ในระยะ
ปีงบประมาณ 2565  
2. จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 
2566-2570 เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ในระดับพื้นที่ 
3. จังหวัดเชียงใหม่ข้อมลูสารสนเทศด้านการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 

2 โครงการสนับสนุนการตรวจราชการติดตามและ
ประเมินผลตามกรอบนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 

๑. เพื่อช้ีแจงกรอบประเด็นการประเมิน 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดการตรวจราชการ ติดตามและ
ประเมินผลตามนโยบายการจดัการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ต่อหน่วยงานทางการศึกษา
ในจังหวัดเชียงใหม่   
2. เพื่อจัดทำข้อมลูสารสนเทศ สนับสนุนการตรวจ
ราชการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการตามกรอบ
ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตวัช้ีวัดการตรวจ
ราชการ ติดตามและประเมินผล  
3. เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
ตามกรอบประเด็นการประเมิน เปา้หมาย/ตัวช้ีวัด
การตรวจราชการ ตดิตามและประเมินผล 
 

เชิงปริมาณ 
๑. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่รายงาน
ผลการดำเนินงานตามกรอบประเด็นการประเมิน 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด นโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครบ
ทุกประเด็นท่ีเกีย่วข้อง   
 ๒. รายงานผลการตรวจติดตามนโยบายสำคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 2 เล่ม    
เชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละของหน่วยงานทางการศกึษาในจังหวัด
เชียงใหม่  รายงานผลการดำเนินงานกรอบประเด็น
การประเมิน เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด นโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ครบทุกประเด็นที่เกีย่วข้อง   
๒. ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน เกี่ยวกับตามกรอบประเด็นการประเมิน 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด นโยบายการจัดการศึกษาของ

60,000 ศธจ.เชียงใหม ่
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครบ
ทุกประเด็นท่ีเกีย่วข้อง   

3 โครงการติดตามเพื่อส่งเสรมิคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรยีนนอกระบบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และตดิตามโรงเรียน
เอกชนนอกระบบให้มีการดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคณุภาพและมาตรฐาน  
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลการจัดการเรียนการสอน 
ปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการ
สนับสนุนส่งเสริมของโรงเรียนนอกระบบของใน
สภาวการณ์ปัจจุบัน โดยนำผลไปใช้ในการวางแผน
แก้ไข ให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพได้มาตรฐาน  
 

เชิงปริมาณ 
1. จัดประชุมคณะกรรมการและผูแ้ทนโรงเรียนเอกชน
นอกระบบ จำนวน 1 ครั้ง 
2. ตรวจ ติดตามการดำเนินงานประกันคณุภาพ
ภายในของโรงเรียนนอกระบบ จำนวน 40 โรง 
3. จัดประชุมสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนิน
โครงการ จำนวน 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
1. มีรายงานสรปุผลการดำเนินการนิเทศและติดตาม
การประกันคณุภาพภายในของโรงเรียนนอกระบบ  
2. หน่วยงานได้รับทราบปัญหา ความต้องการ 
ข้อเสนอแนะ ของโรงเรยีนนอกระบบในสภาวการณ์
ปัจจุบัน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน เพ่ือส่งเสรมิ สนับสนุนและแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนอกระบบให้ดียิ่งขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม  

44,000 ศธจ.เชียงใหม ่

4 โครงการส่งเสริม กำกับ และติดตามการ
ดำเนินงานโรงเรียนเอกชน ปะจำปีงบประมาณ 
2565 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานการ
บริหารจดัการเงินอุดหนุนทุกประเภท ของ
โรงเรียนเอกชนให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์และเกดิ
ประโยชนส์ูงสุด ตลอดจนกำหนดทิศทางการ
ปฏิบัติงาน ให้เป็นแนวทางเดียวกนั 
2. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนทุก
ประเภทของโรงเรียนเอกชน ในการดูแล                     

เชิงปริมาณ 
1. ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรยีนเอกชน
ในระบบ จำนวน 40 โรงเรียน  
2. ตดิตามสถานะการขอจดัตั้ง การจัดการเรียนการสอน 
และการเลิกลม้กจิการของโรงเรยีนเอกชนนอกระบบ ให้
เป็นไปตามระเบยีบที่กำหนด จำนวน 80 โรง 

168,200 ศธจ.เชียงใหม ่
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
สอดคล้องกับกฎหมายนโยบายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
3. เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์จดัตั้ง การจัดการ
เรียนการสอน การเปลี่ยนแปลงรายการ              
ในตราสารจัดตั้ง และการลม้เลิกกจิการของ
โรงเรียนเอกชนให้เป็นตามระเบียบท่ีกำหนด 
4. เพื่อให้การแก้ปัญหาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่โรงเรียน 
 

3. ติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรยีนการ
สอน การเปลี่ยนแปลงตราสารและรายละเอียด
เกี่ยวกับกิจการโรงเรยีน และการเลิกล้มกจิการของ
โรงเรียนเอกชนในระบบ ให้เป็นไปตามระเบียบที่
กำหนด จำนวน 15 โรง 
4. การตรวจสอบและติดตามการรับครูชาว
ต่างประเทศและนักเรียนชาวต่างประเทศ                
ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 8 โรง 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนท่ีได้รับการตรวจติดตามเงินอุดหนุนได้รับ
ข้อแนะนำจากคณะกรรมการ ตรวจติดตามตลอดจนมี
คู่มือท่ีไดร้ับการปรับปรุงให้เป็นไปตามระเบียบและ
แนวปฏิบัติใหมส่ามารถ นำไปปฏบิัติงานบริหารจัด
การเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์และเกดิ
ประโยชนส์ูงสุด       
2. หน่วยงานสามารถส่งเสริม กำกับดูแล และติดตาม
การดำเนินกิจการของโรงเรียน  ในระบบและนอก
ระบบให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบยีบ 
3. รับทราบปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะ ของ
ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษาของ
โรงเรียน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีน
ให้ดียิ่งข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม    
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

5 โครงการส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อการ
บริหารจดัการและพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา 

1. เพื่อประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
ระดมทรัพยากรบคุคลในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรยีนการสอน 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมอืในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1. มีการประสานงานความร่วมมอืกับภาคีเครือข่าย
ระดมทรัพยากรบคุคลในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาโดยการเชิญครูพิเศษภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อพัฒนาผู้เรียนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 
ของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รบัการสนับสนุน
ทรัพยากรในการพัฒนาคณุภาพการจัดการเรยีนการ
สอนและการบรหิารจดัการอย่างตอ่เนื่อง สม่ำเสมอ  

130,000 วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
เชียงใหม ่

6 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการของสำนักงาน กศน.จังหวัด
เชียงใหม่ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้าน
บุคลากร แผนงานการจดักิจกรรมการศึกษา 
งบประมาณ และการนิเทศ ตดิตาม ประเมินผล 

เชิงปริมาณ 
ระบบฐานข้อมลูเพื่อการบริหารจดัการ จำนวน 3 
ฐานข้อมูล 
- การส่งเสริมการรูห้นังสือ 
- การจัดศึกษาต่อเนื่อง 
- การจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) 

เชิงคุณภาพ 
ฐานข้อมูล สามารถช่วยเพิ่มประสทิธิภาพในการ
บริหารจดัการด้านบุคลากร แผนงานการจัดกิจกรรม
การศึกษา งบประมาณ และการนเิทศ ติดตาม
ประเมินผลได ้

150,000 
 

กศน.เชียงใหม่ 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

7 โครงการ Business Transformation 
สนับสนุนส่วนงานพัฒนาหลักสูตรตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
(วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต) 

1. เพื่อสำรวจ รวบรวม และวเิคราะห์พันธมิตร
ภายในมหาวิทยาลัย และองค์กรภายนอก เพื่อ
การวางแผน ปฏิบตัิ ตรวจสอบและปรับปรุง 
(PDCA) ร่วมกัน 
2. เพื่อสร้างกรอบความคดิเชิงธุรกิจ (Business 
mindset) ให้ส่วนงานในมหาวิทยาลัย 
3. เพื่อวิจัยความต้องการด้านหลกัสูตรของ
กลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับบุคคลและในระดับ
องค์กรเพื่อสนับสนุนส่วนงานในมหาวิทยาลัย
พัฒนาหลักสตูรที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. จำนวนการจดัอบรมสร้างแนวคิดเชิงธุรกิจ 5 ครั้ง
2. จำนวนผูเ้ข้ารับการอบรมสร้างแนวคิดเชิงธุรกิจ 
200 คน 
3. จำนวนหน่วยงานท่ีร่วมพัฒนาหลักสตูรตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 4 หนว่ยงาน 
4. จำนวนหลักสูตรอบรมระยะสั้น ท่ีพัฒนาขึ้นจาก
ฐานความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 20 หลักสตูร 
5. จำนวนชุดวิชาเรียนร่วม (Lifelong Academy) ที่
พัฒนาขึ้นจากฐานความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
20 วิชา 
6. จำนวนหน่วยงานท่ีส่งผู้เรยีนเขา้รับการอบรมใน
ระดับองค์กร (G2G / B2B) 2 หน่วยงาน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของผู้ผา่นการอบรมในหลักสตูรอบรมระยะ
สั้นและวิชาเรียนร่วมที่พัฒนาขึ้นจากฐานความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 
2. ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานท่ีร่วมพัฒนา
หลักสตูรตามความต้องการของกลุม่เป้าหมาย ร้อยละ 
80 

578,000 
 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

8 การจัดทำแผนปฏิบตัิการประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อการ 
บริหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพ 

1. เพื่อให้การบรหิารจดัการทุกระดับมีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับของสังคมของสังคม 
2. เพื่อให้หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการประจำปีที่มี
ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ทกุระดับ 

เชิงปริมาณ 
1. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำนวน 30 คน 4 ครั้ง 

10,050 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 1 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

3. เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับเป็นเครื่องมือในการ
ดำเนินงานและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
4. เพื่อเป็นการบรูณาการ การจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปี การกำกับติดตามประเมินผลและ
รายงานผลของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 

2. จัดทำเอกสารแผนปฏิบตัิการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จำนวน 15 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1 มีแผนปฏิบตัิการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเครือ่งมือในการบริหาร
จัดการศึกษา ใหส้อดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ 
และนโยบายของหน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ 

9 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและ 
การถ่ายโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และความสูญเปลา่ทาง
การศึกษาภายใต้มาตรการทีเ่หมาะสมและความ
ร่วมมือของโรงเรียนและชุมชน 
2. เพื่อสนองนโยบากระทรวงศึกษาธิการและมติ
คณะรัฐมนตรี เรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
3. เพื่อดำเนินการตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่องวิธีการและเง่ือนไขการ 
แสดงถึงความสมัครใจให้โอนสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 
2549 
4. เพื่อดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วย 
กำหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมินความพร้อม
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับ ท่ี 2) พ.ศ. 2549 
 

1. ประชุมคณะกรรมการบรหิารจัดการโรงเรียนขนาดเลก็ 
2.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการหาความสมัครใจ
ให้ถ่ายโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
เชิงปริมาณ 
1. ดำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเลก็จำนวน 3 โรงเรียน 
2. ดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษา จำนวน 1 โรงเรยีน 
เชิงคุณภาพ 
1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้ดำเนินการตาม
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีความต่อเนื่อง
และยั่งยืน ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
2. การจดัการศึกษาแบบใช้โรงเรยีนเป็นฐาน โดย
ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการให ้
การศึกษาแก่บุตรหลาน 

4,950 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 1 



158 
 

ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

10 การติดตามและประเมินผลการจดัการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

1. เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมนิผล 
การดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจำปี 
2565 
2. เพื่อส่งเสริมการมสี่วนร่วมของสถานศึกษา
บุคลากรในสังกัด ในการกำกับ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานอย่าง
ถูกต้องด้วยเครื่องมือและวิธีการทีม่ีคุณภาพ 
3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธผ์ลการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้ผู้เกี่ยวข้อง
และสาธารณชนทราบและยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
สถานศึกษา บุคลากร ที่มีผลการดำเนินงานเชิง
ประจักษ์สามารถเป็นนวัตกรรมและต้นแบบ 
 

1.สร้างเครื่องมือการติดตาม และประเมินผลระดับ
เขตพื้นท่ี 
2.กำกับตดิตามและประเมินผลตามนโยบายตาม
ตัวช้ีวัด และตามแผนปฏิบัต ิ
เชิงปริมาณ 
1.เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ 
2. เอกสารรายงานผลการตดิตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของสถานศึกษา
ข้าราชการครู และบุคลากรทีม่ีผลการปฏิบัติงานท่ีด ี
และยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
4. เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวช้ีวัด 
สพฐ. 
เชิงคุณภาพ 
1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีข้อมูลผลการ 
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สามารถรายงานผล 
การดำเนินโครงการกิจกรรม เป็นไปตามตัวช้ีวัด 
ของสำนักงาน 

5,040 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 1 

11 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
การบริหารจัดการงบประมาณ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการประชุม
พิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์ ที่ดิน และ 
สิ่งก่อสร้าง รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์งบประมาณ 
ในการจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณ และการ

การประชุมพิจารณาจัดตั้ง และจดัสรรงบประมาณ 
เชิงปริมาณ 
1. ประชุมคณะกรรมการจดัตั้งงบประมาณ  
2. ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดสามารถดำเนินการ
จัดทำคำของบประมาณ 

4,960 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 1 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

จัดสรรงบประมาณรวมถึงการติดตามงบประมาณ 
ปี 2565 ของสถานศึกษาสอดคลอ้งกับนโยบาย 
การจัดการศึกษา และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด 
2. เพื่อจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งการกำกับ
ติดตาม และประเมินผลการดำเนนิงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา ให้เป็นไปอยา่งมคีุณภาพ 
บรรลตุามความต้องการของสถานศึกษา 
อย่างทั่วถึง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

เชิงคุณภาพ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการจดัตั้งงบประมาณการจัดสรรงบประมาณ  
และการติดตามงบประมาณ อย่างมีคุณภาพ ทันเวลา 
 

12 โครงการพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมของ 
ข้าราชการที่เกษียณอายุ ประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่
จะเกษียณอายุราชการไดเ้ตรียมความพร้อมและ
นำข้อมูลความรู้ที่ได้ ไปปฏิบตัิตามระเบยีบ 
ของการเป็นข้าราชการบำนาญ 
2. เพื่อให้ความรูเ้กี่ยวกับบำเหน็จบำนาญและ
วิธีการยื่นขอรับบำเหน็จด้วยตนเองผ่าน
อิเล็กทรอนิกส์(Pension' Electronic Filing) 
 

1. ประชุมปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแบบคำขอรับเบี้ยหวดั
บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ 
หรือเงินทดแทนข้าราชการวสิามญัออกจากราชการ 
2. การดำเนินการตรวจสอบข้อมลูทะเบียนประวัตเิพื่อ
อนุมัติการนำส่งคำขอรับเบีย้หวัดบำเหน็จบำนาญใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Pension' Electronic Filing) 
เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารครูและบุคลากร ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ 
ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ไดจ้ัดทำแบบคำขอรับ
บำเหน็จ บำนาญ เข้าใจและตระหนักถึงสิทธิ 
ประโยชน์เพื่อการติดต่อ ประสานงาน กับผู้ปฏิบัติงาน 
ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้รับข้อมูลขา่วสารที่
เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตข้าราชการบำนาญ 

20,000 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 1 
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ได้มากท่ีสุด สามารถนำขา่วสารไปเผยแพร่ให้กับ
ข้าราชการบำนาญที่ไมส่ามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

13 โครงการประชุมปฏบิัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาและพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศประจำปี 2565 

1. เพื่อส่งเสริมใหผู้้บรหิารโรงเรยีนผูบ้ริหารสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสามารถดำเนินการพัฒนาคณุภาพการจัด
การศึกษาที่มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา 
2. เพื่อส่งเสริมใหผู้้บรหิารโรงเรยีนผูบ้ริหารสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสามารถบริหารจัดการองค์กรและปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อส่งเสริมใหผู้้บรหิารโรงเรยีนผูบ้ริหารสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการและการดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพในทุกมิต ิ
4. เพื่อส่งเสริมใหผู้้บรหิารโรงเรยีน ผูบ้ริหารสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ไดร้ับทราบนโยบายสำคญัของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่และสำนกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประจำ 
และต่อเนื่อง 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้บริหารโรงเรียน  จำนวน 81 คน 
2.ผู้บริหาร สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 11 คน 
3.บุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 72 คน  
รวมจำนวน  164 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 1 เดือนละ 1 ครั้ง 
2.จัดการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
3.จัดการประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา อย่างนอ้ยปีละ 2 ครั้ง 
 

20,000 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 1 

14 โครงการพัฒนาส่งเสริมผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ให้มีความรูด้้านวินัย จรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

1.เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความรูเ้กี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาละ 1 คน 
จำนวน 80 คน 

20,000 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 1 
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2.เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความรูเ้กี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
3.เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรูค้วามสามารถเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการปฏิบตัิงาน 
 

เชิงคุณภาพ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด 
สพป. เชียงใหม่ เขต 1 ไดร้ับการพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวกับการปฏิบตัิ
หน้าท่ีราชการและตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
ปฏิบัติเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรยีน ชุมชน สังคม และ
บุคคลทั่วไป 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้
ความเข้าใจสามารถปฏิบัติหนา้ที่ได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายและประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
และกรอบจรรยาบรรณ บุคลากรมีขวัญกำลังใจ 
การทำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา
อย่างมีระบบ 

15 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบปัจจยั 
พื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข 

1.เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้
เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นในการจดัเก็บข้อมูล
นักเรียนยากจนพิเศษได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
2.เพื่อให้นักเรยีนยากจนพิเศษอยา่งมีเง่ือนไขของ
สถานศึกษาในสังกัด ได้รับปจัจัยพืน้ฐานนักเรียน
ยากจน ครบถ้วนถูกต้องและเป็นธรรม 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 100 คน 
ได้รับการพัฒนาการจัดเก็บข้อมลูนักเรียนยากจน
พิเศษอย่างมีเงื่อนไขผ่านเว็บไซต์และแอปพลเิคชั่น 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนยากจนของโรงเรียนในสังกัดได้รับ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรยีนยากจนครบถ้วน ถูกต้องและ 
เป็นธรรม 

- สพป.เชียงใหม่ 
เขต 1 



162 
 

ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

2. สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มีการคดักรองข้อมูลนักเรียน
ยากจนพิเศษแบบมเีงื่อนไขที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ในการให้การสนับสนุนปัจจัยด้าน
ต่างๆแก่นักเรยีนยากจน 

16 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ 
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

1.เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนนิงานของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2.เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้ได้ตาม
มาตรฐานแบบมีส่วนร่วม 
3.เพื่อนำผลการติดตามมาจัดทำขอ้มูล 
พื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจดัการศึกษาและ
นำมาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพฒันาและปรัง
ปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาครอบคลมุ
ทั้ง 4 ด้าน 
 

เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 85 โรงได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นระบบและส่งผลใหม้ีการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. สถานศึกษาทุกโรงไดร้ับการสนบัสนุนการศึกษาให้
มีการบรหิารจดัการแบบมีส่วนร่วม 
3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.) การเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
4. สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มีข้อมลูสารสนเทศ 
ของสถานศึกษาในสังกัดครบถ้วน 
เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
ได้รับการตรวจสอบ ตดิตาม อย่างต่อเนื่องมีการ
ประกันคณุภาพการศึกษาอย่างเปน็ระบบและส่งผลให้
มีการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นทุกโรง 
2. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพิ่มพูนประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
สามารถร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในเขตพื้นท่ีได้ตามมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม 

15,000 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 1 
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3. สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มีข้อมลูสารสนเทศของ
สถานศึกษาในสังกัด ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

17 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็ 
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์

1. เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง ดูแลพฒันาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. เพื่อปรับปรุง พัฒนา ระบบเครอืข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสำนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 70 กลุม่งานในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาได้รับการดูแล ปรับปรุงซ่อมแซม อุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์
2. ร้อยละ 70 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดร้ับการ
ปรับปรุง พัฒนา เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
1. อุปกรณค์อมพิวเตอร์ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ไดร้ับการดูแล รักษาและซ่อมบำรุง 
สามารถให้บริการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
2. ระบบเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ไดร้ับการดูแล รักษาและซ่อมบำรุง 
สามารถให้บริการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

- สพป.เชียงใหม่ 
เขต 1 

18 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบรหิารและการจดั
การศึกษาด้วยนวตักรรมและเทคโนโลย ี

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนใหม้ีความรู้  
ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
บริหารงานของโรงเรียนในสังกัด มีระบบ
สารสนเทศท่ีใช้การบริหารจดัการครอบคลมุ
ภารกิจท้ัง 4 ด้าน 
2. เพื่อนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การประยุกต์ใช้
ระบบเทคโนโลยีดิจิทลั สรา้งนวัตกรรมและ

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 131 โรงเรียน 
ได้รับการส่งเสรมิสนับสนุน ให้ความรู้ ความเข้าใจ ใน
การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดจิิทัล สร้างนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการบรหิารงานของโรงเรียนในสังกัด 
มีระบบสารสนเทศท่ีใช้การบรหิารจัดการครอบคลมุ
ภารกิจท้ัง 4 ด้าน 

27,500 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 2 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

เทคโนโลยีในการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัด 
มีระบบสารสนเทศท่ีใช้การบรหิารจัดการ
ครอบคลมุภารกจิทั้ง 4 ด้าน  
3. เพื่อสรุปผลการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล  
สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารงาน
ของโรงเรียนในสังกัด มรีะบบสารสนเทศ 
ที่ใช้การบริหารจดัการครอบคลมุภารกิจ 
ทั้ง 4 ด้าน 

2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ทุกโรงเรียน จำนวน 
131 โรงเรียน ได้รับ การนิเทศ ตดิตาม ประเมินผล 
การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดจิิทัล สร้างนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการบรหิารงานของโรงเรียนในสังกัด 
มีระบบสารสนเทศท่ีใช้การบรหิารจัดการครอบคลมุ
ภารกิจท้ัง 4 ด้าน  
3. ครใูนโรงเรยีนสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยดีิจิทลั สรา้งนวตักรรม
และเทคโนโลยีในการบริหารงานของโรงเรียนในสังกดั มี
ระบบสารสนเทศ ที่ใช้การบริหารจดัการครอบคลมุภารกิจ 
ทั้ง 4 ดา้น จำนวนร้อยละ80 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้รบัการนิเทศตดิตาม 
การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดจิิทัล สร้างนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการบรหิารงานของโรงเรียนในสังกัด 
มีระบบสารสนเทศท่ีใช้การบรหิารจัดการครอบคลมุ
ภารกิจท้ัง 4 ด้าน อย่างครอบคลมุในการจัดการเรยีน
สอนทุกโรงเรยีน 
2. โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ท่ีมกีารสร้างนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการบรหิารงานของโรงเรียนในสังกัด  
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

มีระบบสารสนเทศท่ีใช้การบรหิารจัดการครอบคลมุ
ภารกิจท้ัง 4 ด้าน มีการดำเนินการสู่ความเป็นเลิศใน
การใช้เทคโนโลยี ในการบรหิารจดัการ 

19 โครงการพัฒนาสถานศึกษาโครงการคุณธรรม 
สพฐ. 
กิจกรรม 
1. อบรมพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา 
และครผููส้อน โดยมีการนิเทศติดตามการดำเนิน
กิจกรรมโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. 
2. กิจกรรมสร้างคนดี ให้บ้านเมือง 
3. การพัฒนานวัตกรรมสรา้งเครือข่าย 
 

1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจ และมี
กระบวนการคดิอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้าง
ความรูส้ึกผิดชอบช่ัวดี และภูมิใจในการทำความด ี
2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่ง
คุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และ
องค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนในสังกัด 153  โรงเรยีน 
2. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 153 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และครผููส้อนใน
สถานศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด
อย่างมีเหตผุล ซมึซับคณุค่าแห่งคณุธรรมความดีอย่าง
เป็นธรรมชาติ มีความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการทำ
ความดี และร่วมสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่ง
คุณธรรม  

40,000 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 3 

20 โครงการพัฒนาศึกษานเิทศก์ด้านการวิจัยของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๔ 
 

1. เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีการพัฒนางาน
นิเทศการศึกษาบนฐานงานวิจัย  
2. เพื่อค้นหา รวบรวม Best Practices ด้านการ
นิเทศการศึกษา จัดเป็นคลังความรู้และเผยแพร่ 
เป็นแบบอย่างใช้ในการเทียบเคียงการปฏิบัตเิพื่อ
การพัฒนาการนิเทศ 
 

เชิงปริมาณ 
ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุม่นเิทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา จำนวน ๑๕ คน 
เชิงคุณภาพ 
ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุม่นเิทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา มคีวามรู้ และเข้าใจใน
การพัฒนางานนิเทศการศึกษาบนฐานงานวิจัย 

53,070 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 4 

21 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

1. เพื่อยกระดับคณุภาพการปฏิบตัิงานของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
2. เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนนิงาน ตามแบบ
ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัด

เชิงปริมาณ 
ผลการประเมินตนเองผ่านเกณฑ์มาตรฐานสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
อยู่ในระดับดเียี่ยม 
 

30,000 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 5 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
 

เชิงคุณภาพ 
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามีความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถใช้เครื่องมือทางการบริหารจัดการ
ตามภารกิจร่วมกันได้อย่างมีประสทิธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพและมีระดับคุณภาพดีมากขึ้นไป 

22 โครงการพัฒนาคณุภาพในการปฏบิัติราชการ
ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 (การประเมินส่วน
ราชการ ตัวช้ีวัด KRS) 
 

1. เพื่อให้ สพป.เชียงใหม่ เขต 5  สามารถ
ดำเนินการแนวทางการประเมินตวัช้ีวัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารการจัดการภายใน
สำนักงานให้มีความเข้มแข็ง 
3. เพื่อติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 

เชิงปริมาณ  
ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู ในสังกัด สพป.เชยีงใหม่ เขต 5   
เชิงคุณภาพ 
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สามารถดำเนินการประเมิน
ตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ และบริหารจัดการสำนักงานและ
สถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
นำไปปฏิบตัิและพัฒนางานด้านการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 

30,000 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 5 

23 โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

1. เกิดความสะดวกรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 
ด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ใน
การปฏิบัติงานด้านการรับ-ส่งหนังสือราชการ การ
เสนอแฟ้ม การลงนาม และการอนุมัติ ของ
ผู้บังคับบัญชา  
2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ของธุรการแต่ละกลุ่ม และ

เชิงปริมาณ 
บุคลากรใน สพป.เชียงใหม่เขต 5 ทุกคน สามารถใช้
ระบบงานสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ในการรับ-ส่ง
หนังสือได้  
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรในสังกัด สพป.เชียงใหมเ่ขต 5  มีความรู้
ความเข้าใจในระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์มาก

50,000 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 5 



167 
 

ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

เจ้าหน้าท่ีในสังกัดทุกคน ให้เกิดความคล่องตัว 
และรวดเร็วในการปฏิบตัิงาน 
3. ลดความสิ้นเปลืองของกระดาษภายใน
สำนักงาน 

ยิ่งข้ึน ส่งผลให้การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามีคณุภาพและเกดิประสทิธิภาพ 
 

24 โครงการจดัทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

1. สพป.เชียงใหมเ่ขต 5 มีกรอบแนวทางในการ
บริหารจดัการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
ทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
2. สพป.เชียงใหมเ่ขต 5 มีแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาที่ทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เชิงปริมาณ 
1. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 20 เล่ม 
2. แผนปฏิบัติการประจำปี จำนวน 20 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มีนโยบาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการศึกษา  

30,000 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 5 

25 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล
ในองค์การ เพื่อการบริหารจัดการศึกษาให้
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ีอย่างทั่วถึง 
2. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้มีความทันสมัย และ
มีเครือข่ายทีส่ามารถให้บริการอยา่งทั่วถึงทุกระดับ 
 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้รบัการ
ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ 
เชิงคุณภาพ 
1. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และหนว่ยงานทุกระดับ
ได้รับการส่งเสรมิ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัใน
องค์การในการบริหารจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงทุก
ระดับ 
2. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และหนว่ยงานทุกระดับ
ได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

60,000 
 

สพป.เชียงใหม่ 
เขต 5 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ตดิต่อสื่อสารกับหน่วยงาน
ภายใน หน่วยงานภายนอก และโรงเรียนได้อย่าง
รวดเร็ว เกิดประโยชน์ต่อต่อองค์กร 

26 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรสถานศึกษาในสถานศึกษา 
ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา   
2. เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
3. เพื่อเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษา
รูปแบบต่าง ๆ ให้กับบุคลากรภายในสำนักงาน 
โรงเรียนในสังกัด 

เชิงปริมาณ 
เจ้าหน้าท่ีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา จำนวน 96 โรงเรียน 

30,000 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 5 

27 โครงการพัฒนาระบบข้อมลูทางการเงิน บัญชี 
และพัสดุ ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และ
โรงเรียนในสังกัด 

1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานการเงิน
บัญชี และพัสดุ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 และโรงเรียนใน
สังกัด 
2. เพื่อพัฒนางานการเงิน บัญชี และพัสดุ ของ
โรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการอยา่งถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน ตรวจสอบได ้

เชิงปริมาณ   
1. บุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
สามารถจัดทำคู่มือ/บทเรยีนออนไลน์ ตามภาระงาน
ในหน้าท่ีรับผิดชอบ สำหรับเผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์ อย่างน้อย คนละ 1 เรื่อง 
2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 5 ไดร้ับการพัฒนางาน
การเงินบัญชี และพสัดุ ครบทุกโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ  
1. ระบบงานการเงินบัญชี และงานพัสดุของสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 และ
โรงเรียนในสังกัด ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ
สามารถตรวจสอบได้  

100,000 สพป.เชียงใหม่ 
เขต 5 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

2. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกีย่วข้องกับงานการเงินบัญชี และพัสดุ 
ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง และเกิดประสิทธิภาพสงูสุดต่อทางราชการ 

28 โครงการเสรมิสร้างภาคเีครือข่ายการพัฒนา
การศึกษาเชียงใหม ่

1. เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในพ้ืนท่ี ในการพัฒนา
การศึกษา 
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการศึกษา 25 อำเภอ (สภาการศึกษา 
/องค์กรความร่วมมือเชิงพื้นที่เพ่ือพัฒนาการศึกษา
ระดับอำเภอ)  
3. เพื่อพัฒนาระบบตัวอย่างของภาคีเครือข่ายการ
พัฒนาการศึกษา สู่กลุม่ภาคเีครือข่ายเป้าหมายอื่น
ที่มีส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา 25 อำเภอ  
(สภาการศึกษา/องค์กรความร่วมมือเชิงพื้นที่เพ่ือ
พัฒนาการศึกษาระดับอำเภอ) 
 

1,000,000 อบจ.เชียงใหม่ 

 



ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมินผล 

  



ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมินผล 

 
  การติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 
  1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าของแผนงาน/
โครงการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดในแผนงาน/โครงการของแต่ละ
หน่วยงานและรายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี ดังนี้ 
  ไตรมาสที่ 1  ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564  
    รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 
  ไตรมาสที่ 2  ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม 2565  
    รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 
  ไตรมาสที่ 3  ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565  
    รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 
  ไตรมาสที่ 4  ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565  
    รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 
  2. การประเมินผลเมื ่อสิ ้นสุดแผน  เป็นการประเมินผลลัพธ์ตามตัวช ี ้ว ัดที ่กำหนด 
ในแผนปฏิบัติการประจำปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน  ดังนี้ 
    2.1 กำหนดตัวชี ้ว ัดความสำเร็จของด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
   2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่
จัดทำขึ้น เพื่อเก็บข้อมูลจากหน่วยงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณรวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงาน
ตามไตรมาสของหน่วยงาน 
   2.3 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 









คณะผู้จัดทำ 

 

ที่ปรึกษา 
1. นางยุพิน  บัวคอม   ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
2. นางอัจฉรียา  ชุมนุม   รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
 
บรรณาธิการกิจ 
1. นายปรีดา  พรหมดี  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2. นางสาวปานมนัส  โปธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
3. นางสาวพัฒนาพร  พวงสายใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
4. นางสาวชัชฎาภรณ์  ชัยพรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
5. นางสาวกาญจนา  ยกกรเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
6. นางสาวภัณฑิรา  เขื่อนคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 
จัดทำรูปเล่ม 
นางสาวปานมนัส โปธา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  



ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนปฏิบติัการด้านการศึกษาจงัหวดัเชยีงใหม่


