
รางแผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) จังหวัดนาน  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

ไดจัดทํารางแผนพัฒนาการศึกษา ไดจัดทํารางแผนพัฒนาการศึกษา ((พพ..ศศ. . ๒๕๖๖ ๒๕๖๖ ––  ๒๒๕๗๐๕๗๐) ) จังหวัดนานจังหวัดนาน  
โดยโดย......สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนาน หนวยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และเครือขายการมีสวนรวมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนาน หนวยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และเครือขายการมีสวนรวม

จากทุกภาคสวน จากทุกภาคสวน ไดจัดทํารางแผนฯ ไดจัดทํารางแผนฯ และและประชประชาสัมพันธาสัมพันธใหสาธารณชนไดรวมใหสาธารณชนไดรวมคิด รวมวางแผน คิด รวมวางแผน   
เพื่อพัฒนาคนนานใหไดรับการศึกษาเพื่อพัฒนาคนนานใหไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยที่มีคุณภาพ โดยมีกรอบสาระสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมีกรอบสาระสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร  

การพัฒนาการศึกษา ที่เชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของทั้ง การพัฒนาการศึกษา ที่เชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของทั้ง 3 3 ระดับ ดงันี้ ระดับ ดงันี้   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



รางแผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) จังหวัดนาน  

  
          รางรางกรอบกรอบสาระสําคัญสาระสําคัญแผนพัฒนาแผนพัฒนาการการศึกษา ศึกษา ((พพ..ศศ. . 256256๖๖  ––  2525๗๐๗๐) ) จังหวดันานจังหวดันาน 

  

วิสัยทัศน วิสัยทัศน ::  คนนานไดรับการศกึษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เปนคนดีมีความสุข  
 

ความหมายของวิสัยทัศน  

 “คนนาน” หมายถึง ผูเรียนทุกชวงวัยในจังหวัดนาน ที่ไดรับการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

 “การศึกษาที่มีคุณภาพ” หมายถึง การศึกษาตามมาตรฐานการศกึษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 “คนดีมีความสุข” หมายถึง คนที่ดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม  

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคทั้งดานจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก มีฐานะพอเพียงแกอัตภาพ สามารถดํารงชีวิต 

อยูในสังคมไดอยางสันติสุข 

 “ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑” หมายถึง  มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะ 

การเรียนรูในศตวรรษที ่๒๑ (3Rs : 8Cs) ตามเปาหมายผูเรียนของแผนการศึกษาแหงชาติ 
  

พันธกิจพันธกิจ 
 ๑) สรางโอกาส ลดความเหลื่อมล้ําและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 ๒) พัฒนาผูเรียนใหไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตลอดชวงชีวิตและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 

 ๓) พัฒนาผูเรียนใหมทีักษะอาชีพตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ หรอื 

               มาตรฐานแรงงานสากล   

          ๔) สงเสริมสถานศกึษาจัดการเรียนรูทีส่ืบสานวัฒนธรรมวิถีนาน สรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม นอมนํา 

        หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขับเคลื่อนจังหวัดนานเปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative City) 

 ๕) พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยทุกภาคสวนมีสวนรวม  

  

เปาหมายหลักเปาหมายหลัก  

  ๑) สถานศึกษาทุกแหงไดรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน 

 ๒) ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาตลอดชวงชีวิตที่หลากหลายมีคุณภาพ มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑  

 ๓) ผูเรียนมีทักษะอาชีพ เปนแรงงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ หรือมาตรฐานแรงงานสากล 

 ๔) ผูเรียนไดเรียนรูการสืบสานวัฒนธรรมวิถีนาน มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม นอมนํา 

              แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตและอยูในสังคมอยางมีความสุข  

 ๕) หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาใหเปนไปตามแนวทาง 

              การพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ โดยทุกภาคสวนมีสวนรวม  
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          - ๒ - 

 

ประเด็นประเด็นยุทธศาสตรยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนานการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนาน  

 ๑) การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของจังหวัด

นานและประเทศ หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ ที่  ๑  

ดานความม่ันคง ภายใตแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒  - ๒๕๖๕) ประเด็นการเสริมสรางความ

มั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน การปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามในชีวิต และการรักษาความมั่นคงดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติและ 

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีคุณธรรม จริยธรม ผูเรียนไดรับ

การศึกษา การดูแล สรางภูมิคุมกัน เพื่อความปลอดภัยจากภัยคุกคามในชีวิต การพัฒนาความม่ันคงดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีจังหวัดนานใหมีคุณภาพ โดยการสรางจิตสํานึกใหกับผูเรียนไดเรียนรู 

การรักษา การไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม

ประเด็นยุทธศาสตรชาติที่ ๕ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนรากฐาน 

การพัฒนารวมกันอยางสมดุล ผูเรียนและประชาชนอยูในสังคมที่สงบสุขและรมเย็น รวมทั้ง การจัดการศึกษา 

ยังเปนพ้ืนฐานและปจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรชาติ ที่ ๒ ดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน การพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เพ่ือสรางองคความรู นวัตกรรม  

พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและสมรรถนะตรงตามความตองการ ของตลาดแรงงาน ปจจัยสนับสนุนการเพิ่มมูลคาทาง

เศรษฐกิจใหกับจังหวัดนานและประเทศ  
 

 ๒) การพัฒนาการจัดการศึกษา สรางสังคมแหงการเรียนรู  และพัฒนาศักยภาพคนนานทุกชวงวัย 

ใหมีคุณภาพ หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ ที่ ๓ ดานการพัฒนา

และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท จัดการศึกษาและกระบวนการ

เรียนรูตามหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผูเรียนมีความรู ความสามารถ 

มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ รวมทั้ง  

มีคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรชาติ ที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมที่ใหความสําคัญ 

กับการสรางโอกาสและความเสมอภาคในการจัดการศึกษา เพื่อใหผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ภายใตแผนปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ    
  

  ๓) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 

ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ โดยมีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน 

และประโยชนสวนรวม” หนวยงานของรัฐมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุง 
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ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  

ซึ่งหนวยงานทางการศีกษาและสถานศึกษาตองรวมกันพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาใหเปนไปตาม 

แนวทางการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ประกอบดวย ๘ องคประกอบ คือ ดานการใหความรวมมือ ดานการพัฒนา

นวัตกรรม ดานการพัฒนาเทคโนโลยีดิ จิทัล ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ ดานกระบวนการทํางาน 

ดานบุคลากร ดานผูนํา ดานผลลัพธ และใชหลักของกลไกการมีสวนจากทุกภาคสวนในการบริหารและการจัด

การศกึษาที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนและประชาชน เชื่อมโยงและบูรณาการกับการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีจังหวัด 

การประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายของหนวยงานทางการศกึษาและสถานศึกษาในจังหวัดนาน  

   ยุทธศาสตรแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนาน ดําเนินการภายใตแผนระดับ ๓ ประกอบไปดวย 

ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ –๒๕๗๐) การขับเคลื่อนประเทศสู “เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน”  

(Hi-Value and Sustainable Thailand) องคประกอบที่ ๔) ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers 

for Thailand’s Transformation) แผนการศึกษาแหงชาติ  (พ .ศ . ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) /นโยบายจุดเนน

กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ /แผนยุทธศาสตรกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐) /แผนพัฒนาจังหวัดนาน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) /แผนพัฒนา

การศึกษากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๐) และจะนําไปทบทวนจัดทําเปนแผนปฏิบัติ

ราชการดานการศึกษาประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จังหวัดนาน ในทุกระยะตอไป  
     

กลยุทธกลยุทธตามประเด็นยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตร   
 ๑) สงเสริมการจัดระบบการดูแล การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย และเพิ่มโอกาสผูเรียนในพ้ืนที่ชายแดน 

                 ในจังหวัดนานเพ่ือการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 ๒) สงเสริมการวิจัยและพัฒนา สรางองคความรูใหกับผูเรียนและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่ม 

               ทางเศรษฐกิจของจังหวัดนานและประเทศ 

  ๓) พฒันาหลักสูตรการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยการมีสวนรวมและบูรณาการ 

               วิชาสามัญ วิชาชพี การสะสมหนวยการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนตอในระดับที่สูงข้ึน  

               มีทักษะอาชีพและมีงานทํา   

  ๔) สงเสริมและปลูกฝงใหผูเรียนเปนคนดี มีวินัย และพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะ 

               การเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑   

  ๕) เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาคและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหกับผูเรียน  

  ๖) สงเสริมใหผูเรียนมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคณุธรรม จรยิธรรม นอมนําแนวคดิตามหลกัปรัชญาของ 

                เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนนิชีวิต   

  ๗) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาตามแนวทาง 

              การพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ โดยเนนกลไกการมีสวนรวมและการบรูณาการกับเครือขายทุกภาคสวน



รางแผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) จังหวัดนาน  

              -๔- 

แผนภูมิความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร ๓ ระดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรชาติ : ที่ ๑ ดานความมั่นคง/ที่ ๒ ดานการสรางความสามารถใน
การแขงขัน การพัฒนางานวิจยัเกี่ยวกับการจัดการศึกษาฯ/ที่ ๕ ดานการ
สรางการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
นโยบายและแผนระดับชาติฯ : การรักษาความมั่นคงดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

ยุทธศาสตรชาติ : ที ่๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย/ที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ชวงชีวิต/๑๒ การพัฒนาการเรียนรู  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฯ ฉบับท่ี ๑๓ : ปจจัยสนับสนุน
การพลิกโฉมประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานการศึกษา 

ยุทธศาสตรชาติ : ที ่๖ ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 



 

- ๕ - 
 

 

 

                     
 

      การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของจังหวัดนานและประเทศ           

         เปาประสงค  
    1) ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีคุณธรรม จริยธรม  
                         อยูในสังคมที่สงบสุขและรมเย็น 
    ๒) ผูเรียนไดรับการศึกษาในการดูแล สรางภูมิคุมกัน เพ่ือความปลอดภัยจากภัยคุกคามในชีวิตในรูปแบบใหม 
    ๓) หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาพัฒนางานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู นวัตกรรม การพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและสมรรถนะตรงตามความตองการ 
                         ของตลาดแรงงาน และเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจจังหวัดนานและประเทศ  
   ๔) หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาสรางจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่จังหวดันาน 

                                                                                               ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

1) รอยละของสถานศกึษาจัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม ธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ 
    ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๒) รอยละของสถานศกึษาจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนที่สอดคลองกับบริบทของพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดนาน 
๓) รอยละของสถานศกึษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ ภูมิคุมกันและปองกัน 
    ภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหมเพ่ิมข้ึน  
๔) จํานวนงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม หรือการเรียนรูเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือสรางองคความรูในการจัดการเรียน 
    การสอน การสรางอาชีพ ยกระดับมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑและการบริการ 
๕) อัตราการเขาเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (ตัวชี้วัด SDGs 4 ระดับจังหวัด) 
๖) รอยละของผูเรียนอาชีวศึกษา อุดมศกึษาที่จบการศึกษา มีมาตรฐานตามทักษะอาชีพ ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน ยกระดับ 
    มูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑและการบริการ  
๗) รอยละของสถานศกึษาตามเปาหมายสามารถบูรณาการและสงเสริมเครือขายการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตใินพ้ืนที่จังหวัดนาน 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 



 

- ๖ - 

 

ตารางเปาหมายตัวช้ีวัดความสําเร็จ และโครงการสําคัญที่จะดําเนินการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จังหวัดนาน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของจังหวัดนานและประเทศ             

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย (ปงบประมาณ พ.ศ.) 

256๖ 256๗ 256๘ 256๙ ๒๕๗๐ 

1) รอยละของสถานศกึษาจัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม ธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติ  
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

100 100 100 100 100 

๒) รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนที่สอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีชายแดนจังหวัดนาน 50 60 70 80 90 

๓) รอยละของสถานศกึษาจัดกิจกรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ ภูมิคุมกันและปองกันภัย
คุกคามในชีวิตรูปแบบใหมเพ่ิมขึ้น 

100 100 100 100 100 

4) อัตราการเขาเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (ตัวชี้วัด SDGs 4 ระดับจังหวัด) 60:30 60:35 60:40 60:45 50:50 

5) รอยละของผูเรียนอาชีวศึกษา อุดมศกึษาที่จบการศึกษา มีมาตรฐานตามทักษะอาชีพ ตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน สามารถยกระดับมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑและการบริการ 

80 85 90 95 100 

6) จํานวนงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การเรียนรูเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อสรางองคความรูในการ
จัดการเรียนการสอน การสรางอาชีพ ยกระดับมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑและการบริการ 

10 11 12 12 12 

๗) รอยละของสถานศึกษาตามเปาหมายไดรับการสงเสริมการจัดการเรียนรูและสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมใหกับผูเรียน 70 80 90 90 100 

 
 
 
 
 
 
 



 

    - ๗ - 

  

 
                                                                                                               

 

                       

                                                               การสรางสังคมแหงการเรียนรู และพฒันาศักยภาพคนนานทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ 

                                                                                                    เปาประสงค 
     1) สถานศกึษาทุกระดับ ทุกประเภท จัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 
     ๒) ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับโอกาส ความเสมอภาคความเทาเทียมและการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     ๓) ผูเรียนมีทักษะ ความรูความสามารถสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศกัยภาพ 
           และมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
                  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    

- ๘ - 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 

๑) รอยละของสถานศกึษาจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยใหเปนไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
๒) รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น (จําแนกตามกลุมประเภทความจําเปนพิเศษ)  
๓) อัตราการออกกลางคันของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 
๔) จังหวัดนานมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๖ กลุมสาระวิชาหลักมีคาเฉลี่ยเพิ่มข้ึน  
๕) รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพกระบวนการจัดการเรียนรู (Active Learning) ใหกับผูเรียนในหองเรียน/ 
    สถานประกอบการ และเรียนรูผานสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล  
๖) รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร (Coding) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสูสังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม 
๗) รอยละของสถานศกึษาจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร หนาที่พลเมือง ศีลธรรม และสงเสริมการเรียนรูหลักสูตรทองถิ่น และอตัลักษณ 
    ทีส่ืบสานวัฒนธรรมวิถีนาน 
๘) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการเรียนรูแบบตอเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหนวยการเรียนรู (Credit Bank)  
๙) รอยละของผูเรียนตามกลุมเปาหมายระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา ประชาชนทั่วไป เชื่อมโยงกับ กศน. ที่ไดรับการฝกอบรมพัฒนาตาม 
    หลักสูตรวิชาชีพ พัฒนาทักษะฝมือแรงงาน (Reskill / Upskil/ Newskill) ที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน สูการเปนผูประกอบการ (Start Up)    
 



 

    - ๘ - 

 
ตารางเปาหมายตัวช้ีวัดความสําเร็จ และโครงการสําคัญที่จะดําเนินการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จังหวัดนาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางสังคมแหงการเรียนรู และพัฒนาศักยภาพคนนานทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย (ปงบประมาณ พ.ศ.) 

256๖ 256๗ 256๘ 256๙ ๒๕๗๐ 
๑) รอยละของสถานศกึษาจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยใหเปนไปตามมาตรฐาน 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

80 80 90 90 90 

๒) รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น  70 70 70 80 90 

๓) อัตราการออกกลางคันของผูเรียนระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานลดลง 

๑ 1 ๑ ๑ ๑ 

๔) จังหวัดนานมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ กลุมสาระ 
วิชาหลักมีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (ตัวชีว้ัด SDGs 4 ระดับจังหวัด) 

45.00 45.25 45.50 45.75 46.00 

๕) รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพกระบวนการจัดการเรียนรู (Active Learning) ใหกับผูเรยีน
ในหองเรียน/สถานประกอบการ หรือการเรียนรูผานสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 

60 70 80 90 100 

๖) รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีทักษะดิจิทัลหรือภาษาคอมพิวเตอร (Coding) รองรับการเปลี่ยนแปลงสูสังคม
ดิจิทัลในโลกยุคใหม 

70 70 70 80 90 

๗) รอยละของสถานศกึษาจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร หนาที่พลเมือง ศีลธรรม และสงเสริมการเรียนรูหลักสูตร
ทองถิ่น และอัตลักษณทีส่ืบสานวัฒนธรรมวิถีนาน 

80 80 80 80 80 

๘) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการเรียนรูแบบตอเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสมหนวยการเรียนรู (Credit Bank) 10 12 14 14 14 

๙) รอยละของผูเรียนตามกลุมเปาหมายระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา ประชาชนทั่วไป เชื่อมโยงกับ กศน. ที่ไดรับการ
ฝกอบรมพัฒนาตามหลักสูตรวิชาชีพ พัฒนาทักษะฝมือแรงงาน (Reskill / Upskil/ Newskill) ที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน  
สูการเปนผูประกอบการ (Start Up)    

     

   



 

- ๙ - 

                         
 
                                          
 

 

         การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารและจัดการศึกษา 

          เปาประสงค  
      ๑. หนวยงานทางการศีกษาและสถานศึกษาจัดการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ไดอยางมีประสิทธิภาพ     
      ๒. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนและประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดนาน 

 

                                                                                     ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๑) รอยละของหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีกลไกการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีสวนรวมและบูรณาการจากทุกภาคสวน   
    ทีส่นองตอยุทธศาสตรการพัฒนาศึกษาจังหวัดนานและเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนาน/กลุมจังหวัด     
๒) รอยละของหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศกึษาและผานการประเมินตามคํารับรอง 
    การปฏิบัติราชการ (PMQA ๔.๐)    
๓) รอยละของโรงเรียนขนาดเล็กไดรับการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่สอดคลองกับบริบทของพ้ืนที ่  
๔) จํานวนหนวยงานทางการศึกษาจัดทําขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา (Big Data) และมีการบูรณาการ เชื่อมโยงและแบงปนขอมูล  
    (Sharing Data) ในการบริหารและจัดการศึกษา 
๕) รอยละของหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาที่เขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐผานเกณฑคะแนน 
    ไมต่ํากวาระดับ B                                                                            

ยุทธศาสตรท่ี ๓ 



 

- ๑๐ – 

 

ตารางเปาหมายตัวช้ีวัดความสําเร็จ และโครงการสําคัญที่จะดําเนินการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จังหวัดนาน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย (ปงบประมาณ พ.ศ.) 

256๖ 256๗ 256๘ 256๙ ๒๕๗๐ 
๑) รอยละของหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีกลไกการบริหารจัดการศกึษาโดยการมีสวนรวมและบูรณาการจาก
ทุกภาคสวนที่สนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาศึกษาจังหวัดนานและเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนาน/กลุมจังหวัด     

100 100 100 100 100 

๒) รอยละของหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาตามเปาหมายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและ
ผานการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (PMQA ๔.๐)    

100 100 100 100 100 

๓) รอยละของโรงเรียนขนาดเล็กตามเปาหมายการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาตามแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กที่สอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ 

10 15 20 25 30 

๔) จํานวนหนวยงานทางการศึกษาจัดทําขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา (Big Data) และมีการบูรณาการ เชื่อมโยงและ
แบงปนขอมูล (Sharing Data) ในการบริหารและจัดการศึกษา 

23 23 23 23 23 

๕) รอยละของหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาที่เขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน
ภาครัฐผานเกณฑคะแนนไมต่ํากวาระดับ B                                                                            

70 80 90 100 100 

                    
 

หมายเหตุ สําหรับเปาหมายตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก (Function) หรือภารกิจอ่ืนๆ นอกเหนือตามรางกรอบสาระสําคัญฯ ใหขับเคลื่อนตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 
             ทางการศกึษาและสถานศึกษา  
ผูรับผิดชอบงาน : นางสกนธรัตน  วงษสิริโชตน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ โทร.0931869753   

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 


