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คำนำ 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย     
การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและ
บูรณาการกัน เพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายในการพัฒนาประเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ ในฐานะหนวยงานที่จะตองจัดทำยุทธศาสตร เปาหมายและแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัด ใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการพัฒนาการศึกษาชาติ 
แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามสภาพของทองถิ่นและชุมชน เพื่อรวมพัฒนา
และแกไขปญหาสำคัญดานการศึกษา 
  สำนักงาน กศนจังหวัดกาฬสินธุ จึงไดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) สำหรับ
เปนแผนระดับหนวยงาน เพื ่อวางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา       
ตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน.กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  และสถานศึกษาในสังกัด ใหสามารถขับเคลื ่อน         
การดำเนินงานดานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุง     
จัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษาที ่มีประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนใหมีสมรรถนะในการทำงานที ่สอดคลองกับ         
ความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
  กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2560 – 2570) ของสำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุไดมีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570)        
ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ และจัดทำทำคำสั ่งแตงตั ้งคณะกรรมการที ่ปรึกษา คณะกรรมการ
อำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนการศึกษา โดยมีหนาท่ีกำหนดกรอบแนวทางรางแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ. 2560 – 2570) ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน      
รางแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และจัดประชุมพิจารณารางแผนดังกลาว      
จากผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรท่ีเก่ียวของภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  
  สำนกังาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ขอขอบคุณคณะผูบริหาร คณะกรรมการท่ีปรึกษา รวมท้ังผูมีสวนเก่ียวของ
ทุกทานที่ใหความรวมมือเปนอยางดียิ่ง ทำให “แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ” ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ หวังเปนอยางยิ่งวาสถานศึกษา        
ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ จะนำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ เปนกรอบเปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  
 

 
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 
กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา 

          ธันวาคม 2565 



 
 

 
                                                                               ก แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  หนา 

บทสรุปผูบริหาร 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย     

การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลอง    

และบูรณาการกัน เพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายในการพัฒนาประเทศ สำนักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธุ ในฐานะหนวยงานที่จะตองจัดทำยุทธศาสตร เปาหมายและแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัด ใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการพัฒนาการศึกษาชาติ 

แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามสภาพของทองถิ่นและชุมชน เพื่อรวมพัฒนา

และแกไขปญหาสำคัญดานการศึกษา 

  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 

การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ มาตรา 9 (1) กอนจะดำเนินการตามภารกิจใด     

สวนราชการตองจัดทำแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา และ(2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของสวน

ราชการ ตองมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดำเนินการของแตละ

ข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ ของภารกิจและตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจของหนวยงาน และพระ

ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 4 

กำหนดใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทำเปนแผนหาป ซึ่งตองสอดคลอง

กับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของ

คณะรัฐมนตรี ที่แถลงตอรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวของ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 

2562 เห็นชอบใหหนวยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตร ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 13 

พ.ศ. 2566-2570 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบาย

รัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) แถลงตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เปาหมายการพัฒนา   

ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบาย

การจัดการศึกษาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) และแผนปฏิบัติราชการ 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และเชื่อมโยงขอมูลสู

ระบบติดตาม และประเมินผลแหงชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National 

Strategy and country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบวาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  

การดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562  

  ทั ้งนี ้  แผนยุทธศาสตรป งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษา          
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ จะสิ ้นสุดลง จึงตองจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา           
(พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสนิธุ สำหรับเปนแผนระดับหนวยงาน เพ่ือวางกรอบเปาหมาย



 
 

 
                                                                               ข แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  หนา 

และทิศทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ และ
สถานศึกษาในสังกัด ใหสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานดานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอ
ภาคในการศึกษาที ่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนใหมี
สมรรถนะในการทำงานที่สอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ โดยแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน (VISION) 
 จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแกประชาชนทุกชวงวัยเพื่อสรางสังคม
แหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 สอดคลองกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ (MISSION) 
 1. สงเสริมและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษา 
พัฒนาทักษะการเรียนรูของประชาชนใหเหมาะสมทุกชวงวัย พรอมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม  
 2. สงเสริม สนับสนุนและประสานภาคีเครือขายในการมีสวนรวมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 3. สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใชในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให
สอดคลองการเรียนรูตลอดชีวิต 
 4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผลในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ใหสอดคลองกับบริบทปจจุบัน 
 5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือมุงจัดการศึกษาและการเรียนรูท่ีมี
คุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค (KPI) 
 1. สงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ที่เนนการพัฒนาทักษะที่จำเปนสำหรับแตละชวงวัย และการจัด
การศึกษาและการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับแตละกลุมเปาหมายและบริบทพ้ืนท่ี 
 2. หนวยงานและหนวยงาน/สถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการ
ยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรูและเครือขายการเรียนรูใหกับประชาชน 
 3. ประชาชนไดรับการยกระดับการศึกษา สรางเสริมและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และความเปน
พลเมืองอันนำไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนเพื่อพัฒนาไปสูความมั่นคง
และยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และสิ่งแวดลอม 
 4. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวน เพื่อสรางความพรอมในการจัดการศึกษา      
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับประชาชนยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 



 
 

 
                                                                               ค แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  หนา 

ประเด็นยุทธศาสตร 5 ประเด็น ดังนี้ 
 1. สรางโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมและเรียนรูตลอดชีวิต 
 2. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษท่ี 21   
 3. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในชุมชนรวมกับภาคเครือขาย  
 4. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีการศึกษา  
 5. การบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาลและโปรงใส 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 สรางโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมและเรียนรูตลอดชีวิต  
 กลยุทธประเด็นการพัฒนาท่ี 1 ประกอบดวย 
  กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพ กศน. เนนจุดเดนตามอัตลักษณหลักสูตรของ กศน. การสงเสริมให
ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมในการออกแบบการศึกษาในพ้ืนท่ี 
  กลยุทธที ่ 2 การเขาถึงการศึกษาและความเสมอภาคทางการศึกษานอกระบบและการศึกษา           
ตามอัธยาศัยท่ีเทาเทียม 
  กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการรูปแบบ“สะเต็มศึกษา” (STEM Education) 
   กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการเรียนรูแบบบูรณาการกับวัฒนธรรมทองถ่ิน/หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธที 5 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑท่ี กศน. กำหนด 
  กลยุทธท่ี 6 สงเสริมการเรียนการสอน Digital Learning Platform 
  กลยุทธท่ี 7 การพัฒนาการศึกษาใหเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผล 
เพ่ือเทียบโอนความรูและประสบการณหนวยการเรียน   
 เปาประสงคประเด็นการพัฒนาท่ี 1 ประกอบดวย 
  เปาประสงคที่ 1 พัฒนาศักยภาพ กศน. เนนจุดเดนตามอัตลักษณหลักสูตรของ กศน. การสงเสริม          
ใหภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมในการออกแบบการศึกษาในพ้ืนท่ี    
  เปาประสงคท่ี 2 เขาถึงการศึกษาและความเสมอภาคทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ท่ีเทาเทียม 
  เปาประสงคที่ 3 พัฒนารูปแบบการเรียนรูมุงสูระบบการเรียนการสอนที่บูรณาการรูปแบบ “สะเต็มศึกษา” 
(STEM Education) 
  เปาประสงคท่ี 4 สงเสริมการเรียน ภาษาคอมพิวเตอร (Coding) ตั้งแตระดับประถมศึกษา 
  เปาประสงคท่ี 5 พัฒนาศักยภาพทักษะทางวิชาชีพของผูเรียนตามความถนัด  
  เปาประสงคที่ 6 การพัฒนาการศึกษาใหเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและ
ประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรูและประสบการณหนวยการเรียน  
  เปาประสงคท่ี 7 การเรียนรูตลอดชวงชีวิต (Lifelong Learning)  
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 กลยุทธประเด็นการพัฒนาท่ี 2 ประกอบดวย 
  กลยุทธท่ี 1 พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  



 
 

 
                                                                               ง แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  หนา 

  กลยุทธท่ี 2 พัฒนาหลักสูตร อาชีพระยะสั้นท่ีเนน New skill Upskill และ Reskill ท่ีสอดคลองกับ
บริบทพ้ืนท่ี ความตองการของกลุมเปาหมาย ความตองการของตลาดแรงงาน และกลุมอาชีพใหมท่ีรองรับ 
Disruptive Technology 
  กลยุทธท่ี 3 มาตรการการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  กลยุทธท่ี 4 ระบบคุณธรรม จริยธรรม (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย) 
 เปาประสงคประเด็นการพัฒนาท่ี 2 ประกอบดวย  
  เปาประสงคที ่ 1 พัฒนาทักษะผู เรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคในศตวรรษที่ 21 (3R8C)        
และพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
  เปาประสงคท่ี 2 สงเสริมสนับสนุนมาตรการการปองกันยาเสพติดอยางเขม 
  เปาประสงคท่ี 3 ระบบคุณธรรม จริยธรรม (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย) 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในชุมชนรวมกับภาคเครือขาย  

 กลยุทธประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ประกอบดวย 
  กลยุทธท่ี 1 พัฒนาสาระการเรียนบูรณาการกับวัฒนธรรมทองถ่ิน/ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เปาประสงคประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ประกอบดวย  
  เปาประสงคท่ี 1 พัฒนาสาระการเรียนบูรณาการกับวัฒนธรรมทองถ่ิน/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  เปาประสงคท่ี 2 สราง อาสาสมัคร กศน. เพ่ือเปนเครือขายในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตในชุมชน 
  เปาประสงคที ่ 3 สงเสริมการสรางและพัฒนานวัตกรรมของบุคลากร กศน. รวมทั้งรวบรวมและ
เผยแพรเพ่ือใหหนวยงาน/สถานศึกษา นำไปใชในการพัฒนากระบวนการเรียนรูรวมกัน 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีการศึกษา 

 กลยุทธประเด็นการพัฒนาท่ี 4 ประกอบดวย 
  กลยุทธท่ี 1 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนยุคดิจิทัล 
  กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบฐานขอมูล เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
โดยการเชื่อมโยงหรือสงตอขอมูลครอบครัวและผูเรียนระหวางหนวยงานตาง ๆ ตั้งแตแรกเกิดจนถึงการพัฒนา
ตลอดชวงชีวิต ตลอดจนพัฒนาชองทางใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 เปาประสงคประเด็นการพัฒนาท่ี 4 ประกอบดวย 
  เปาประสงคท่ี 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  เปาประสงคที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
โดยการเชื่อมโยงหรือสงตอขอมูลครอบครัวและผูเรียนระหวาง หนวยงานตาง ๆ ตั้งแตแรกเกิดจนถึงการพัฒนา
ตลอดชวงชีวิต ตลอดจนพัฒนาชองทางใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
  เปาประสงคที่ 3 การสรางสิ่งสนับสนุนเพื่อการเรียนรู (Ecosystem) เชน หองเรียนอัจฉริยะ เครื่องมือ 
อุปกรณทดลอง และสรางบรรยายกาศการเรียนรู  
  เปาประสงคที ่ 4 จัดระบบ กศน.พี ่เลี ้ยง จับคู ระหวาง กศน.ขนาดใหญที ่มีคุณภาพการศึกษาดี            
กับ กศน.ขนาดเล็ก เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 



 
 

 
                                                                               จ แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  หนา 

  เปาประสงคท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา/ประกันคุณภาพการศึกษา 
  เปาประสงคที่ 6 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนยุคดิจิทัล/พัฒนา กศน.คุณภาพในทุกตำบล สงเสริม  
การพัฒนาหลักสูตรออนไลนของสถาบันการศึกษาตาง ๆ 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาลและโปรงใส 

 กลยุทธประเด็นการพัฒนาท่ี 5 ประกอบดวย 
  กลยุทธท่ี 1 พัฒนาศักยภาพครู-บุคลากรทางการศึกษา (Upskill/Reskill) 

  กลยุทธที่ 2 การสรางสิ่งสนับสนุนเพื่อการเรียนรู (Ecosystem) เชน หองเรียนอัจฉริยะ เครื่องมือ 
อุปกรณทดลอง และสรางบรรยายกาศการเรียนรู  
  กลยุทธท่ี 3 พัฒนาครูผูสอนในรูปแบบการเรียนการสอน PLC/ Project Based/ Problem Based 
  กลยุทธท่ี 4 จัดระบบกลุมสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 เปาประสงคประเด็นการพัฒนาท่ี 5 ประกอบดวย 
  เปาประสงคท่ี 1 พัฒนาศักยภาพครู-บุคลากรทางการศึกษา 
  เปาประสงคท่ี 2 พัฒนาครูผูสอนในรูปแบบการเรียนการสอน PLC/ Project Based/ Problem Based 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ สรุปจำนวนประเด็นในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) ไดดังนี้ 
  5 ประเด็นยุทธศาสตร  
  20 กลยุทธประเด็นการพัฒนา  
  19 เปาประสงคประเด็นการพัฒนา 
  20 แผนงาน  
  26 ตัวชี้วัด 
  30 กลยุทธ  
  46 โครงการ 



สารบัญ 
 

หนา 

คำนำ  

บทสรุปสำหรับผูบริหาร (ก) 

สารบัญ (1) 

สวนท่ี 1 บทนำ 1 

     1. หลักการและเหตุผล 1 

     2. อำนาจหนาท่ีของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  
     3. ขอมูลพ้ืนฐานของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  
     4. โครงสรางการบริหารกลุมงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 
     5. อัตรากำลัง สถานศึกษาและหนวยจัดกิจกรรม 
     6. จำนวนนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 1/2565 
     7. จำนวนนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 
     8. ขอมูลบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ป 2565 (จำนวนพนักงานราชการตาม     
         ตัวตนท่ีมีอยูจริง ขอมูล ณ วันท่ี 15 ตุลาคม 2565) 
สวนท่ี 2 สภาพท่ัวไปของจังหวัดกาฬสินธุ 
     1. ท่ีตั้งและอาณาเขต 
     2. ลักษณะภูมิประเทศ   
     3. ลักษณะภูมิอากาศ  
     4. ประชากร  
     ๕. การปกครอง 
     6. ดานศาสนาและวัฒนธรรม  
     7. ดานเศรษฐกิจ 
     ๘. ดานอุตสาหกรรม 
 สวนท่ี 3 บริบทท่ีเกี่ยวของ   
     1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
     2. แผนระดับท่ี 1 
         2.1 ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
     3. แผนระดับท่ี 2 
         3.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
               3.1.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
               3.1.2 แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตประเด็นยุทธศาสตรชาติ อันเปนผลมาจาก   
                        สถานการณโควิด - 19 (พ.ศ. 2564 - 2565) และโครงการสำคัญ            
                        เพ่ือบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ     
                        ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
               3.1.3 โครงการสำคัญเพ่ือบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใต        
                        ยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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               3.1.4 แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตประเด็นยุทธศาสตรชาติ อันเปนผลมาจาก    
                        สถานการณโควิด - 19 (พ.ศ. 2564 - 2565) 
        3.2 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรงุ) 
        3.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
        3.4 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
     4. แผนระดับท่ี 3 
         4.1 นโยบายรฐับาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) 
         4.2. เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
         4.3 แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) 
         4.4 นโยบายและจุดเนนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
      หลักการตามนโยบาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
         4.5 แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสำนักงาน กศน.     
               พ.ศ. 2560 – 2579 
         4.6 แผนพัฒนาการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2566 - 2570 
         4.7 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2566 - 2570 
         4.8 แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ. 2566 - 2570 
         4.9 นโยบายและจุดเนนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปงบประมาณ                 
               พ.ศ. ๒๕๖๕ 
         4.10 7 วาระเรงดวน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ         
สวนท่ี 4 การวิเคราะหยุทธศาสตรของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 
         4.1 การประเมินสถานการณของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 
         4.2 ผลการวิเคราะหสถานการณขององคกรเพ่ือกำหนดยุทธศาสตร (SWOT Analysis) 
สวนท่ี 5 การขับเคล่ือนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงาน กศน.    
           จังหวัดกาฬสินธุ สูการปฏิบัติ 
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             (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ไปสูการปฏิบัติ 
         5. การจัดการความรู (KM : Knowledge Management)  
         6. การรายงานและเผยแพร 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  หนา 

สวนที่ 1  

บทนำ 
1. หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย     
การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลอง
และบูรณาการกัน เพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายในการพัฒนาประเทศ สำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ ในฐานะหนวยงานที่จะตองจัดทำยุทธศาสตร เปาหมายและแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัด ใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการพัฒนาการศึกษาชาติ 
แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามสภาพของทองถิ่นและชุมชน เพื่อรวมพัฒนา
และแกไขปญหาสำคัญดานการศึกษา 
 สำนักงาน กศน. ไดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ สำหรับเปนแผนระดับหนวยงาน เพ่ือวางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ของ สำนักงาน กศน.กศน.จังหวัดกาฬสินธุ และสถานศึกษาในสังกัด ใหสามารถ
ขับเคลื ่อนการดำเนินงานดานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปสู การปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษา        
ท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนใหมีสมรรถนะในการทำงาน
ท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
 กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2560 – 2570) ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ
ไดมีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ และจัดทำทำคำสั ่งแตงตั ้งคณะกรรมการที ่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการและ
คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนการศึกษา โดยมีหนาท่ีกำหนดกรอบแนวทางการรางแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ. 2560 – 2570) ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนรางแผนพัฒนา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และจัดประชุมพิจารณารางแผนดังกลาวจากผูบริหาร
การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรท่ีเก่ียวของภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  
 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ขอขอบคุณคณะผู บริหาร คณะกรรมการที ่ปรึกษา รวมทั ้งผู มี         
สวนเกี่ยวของทุกทานที่ใหความรวมมือเปนอยางดียิ่ง ทำให “แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570)       
ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ” ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ หวังเปนอยางยิ่งวา
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ จะนำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570)       
ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ เปนกรอบเปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  
 
2. อำนาจหนาท่ีของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 
 ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มาตรา 17 
ใหมีสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดทุกจังหวัด โดยทำหนาที่เปน
หนวยงานธุรการของคณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและมีอำนาจ
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  หนา 

หนาที่บริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภายในจังหวัดแลวแตกรณี รวมทั้งมีอำนาจ
หนาท่ีดังตอไปนี้    
       1. จัดทำยุทธศาสตร เปาหมายและแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย      
ในจังหวัดใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการพัฒนาการศึกษาชาติ แผนพัฒนาการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามสภาพของทองถ่ินและชุมชน 
       2. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศ ดานการศึกษานอกระบบและการศึกษา   
ตามอัธยาศัย 
       3. วิเคราะห จัดตั้ง จัดสรร เงินงบประมาณใหแกสถานศึกษาและภาคีเครือขายที่จัดการศึกษา      
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
      4. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
สถานศึกษาและภาคีเครือขาย 
       5. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบตามท่ีกฎหมายกำหนด 
       6. สงเสริม สนับสนุนการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรูและประสบการณและการเทียบ
ระดับการศึกษา 
      7. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษารวมกับสถานศึกษาและ
ภาคีเครือขาย 
       8. ระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อการมีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุน  
การจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
       9. สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
     10. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยและภาคีเครือขาย 
     11. สงเสริม สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื ่องมาจาก
พระราชดำริ งานนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสรางความม่ันคงของชาติ 
     12. กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือขาย 
     13. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  หนา 

3. ขอมูลพ้ืนฐานของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 
 

 
 

    กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศจัดตั้ง “ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ” สังกัดกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2523 โดยโอนงานการศึกษาผูใหญพรอมบุคลากรและทรัพยสนิ
ทั้งหมดที่อยูในความรับผิดชอบของศึกษาธิการจังหวัดเขามารวมกับโรงเรียนฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 9 จังหวัด
กาฬสินธุ โดยตั้งสำนักงานชั่วคราวอยูที ่ศาลาประชาคมจังหวัดกาฬสินธุ และกรมการศึกษานอกโรงเรียน        
ไดแตงตั ้งนายประมวล เปลี ่ยนไธสง ดำรงตำแหนง หัวหนาศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ          
เม่ือปงบประมาณ 2526 โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,725,260 บาท ใหกอสราง
อาคารและปรับปรุงบริเวณ ณ สถานที่ใหม ซึ ่งเปนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ 14933 บนเนื้อที่ 13 ไร        
2 งาน 95 ตารางวา ตั ้งอยู กับวิทยาลัยนาฏศิลป เพื ่อสรางเปนสำนักงานถาวร ปจจุบันศูนยการศึกษา         
นอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ ตั ้งอยู เลขที ่ 37 ถนนสนามบิน ๖ ตำบลกาฬสินธุ  อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 
รหัสไปรษณีย 46000 และมีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 18 แหง โดยใชชื ่อวา ศูนยบริการการศึกษา         
นอกโรงเรียนอำเภอ (ศบอ.)  
  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ ไดเปลี่ยนชื่อเปน สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ เมื ่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 เปนหนวยงานการศึกษา สังกัด
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 18 แหง ใชชื่อวา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอ (กศน.อำเภอ) โดยมีผู อำนวยการสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา    
ตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ เปนผูบังคับบัญชา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีฐานะเปนผูบรหิาร
การศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงาน ภายใตอำนาจหนาที่ดังกลาว จึงไดมีการออกแบบโครงสรางรองรับ จากกลุมภารกิจ
ภายใตคำวา “กลุม” จำแนกไปสูกลุมงาน และงาน ตามลำดับ โดยแตละงานจะแสดงภาระงานใหเห็นเปน           
แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ตลอดจนผลสำเร็จที่คาดหวังจากการปฏิบัติงานตาง ๆ ดวย และไดจัดโครงสราง
เปน 7 กลุม ไดแก 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  หนา 

  1. กลุมอำนวยการ 
   1.1 งานบริหารท่ัวไป 
   1.2 งานประชาสัมพันธ 
   1.3 งานบริหารบุคลากร 
   1.4 งานบริหารการเงินและบัญชี  
   1.5 งานบริหารพัสดุและสินทรัพย 
  2. กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา 
   2.1 งานยุทธศาสตรและแผนงาน 
   2.2 งานงบประมาณและระดมทรัพยากร 
   2.3 งานสงเสริมการพัฒนายุทธศาสตร 
   2.4 งานขอมูลสารสนเทศและรายงาน    
  3. กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ 
   3.1 งานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   3.2 งานการศึกษาตอเนื่อง 
   3.3 งานสงเสริมการเทียบโอน/เทียบระดับการศึกษา 
   3.4 งานศูนยใหคำปรึกษาแนะนำ 
  4. กลุมสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
   4.1 งานสงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรู 
   4.2 งานสงเสริมนิทรรศการและเผยแพร 
  5. กลุมสงเสริมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ 
   5.1 งานสงเสริมภาคีเครือขาย 
   5.2 งานกิจการพิเศษ 
  6. กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
   6.1 งานนิเทศติดตามและพัฒนาระบบบริหารและกระบวนการเรียนรู 
   6.2 งานติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการเรียนรู 
   6.3 งานสงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
   6.4 งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
   6.5 กลุมงานสงเสริมและพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  7. กลุมตรวจสอบภายใน 
   7.1 งานตรวจสอบการเงินและการบัญชี 
   7.2 งานตรวจสอบการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  หนา 

 

4. โครงสรางการบริหารกลุมงานสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
กาฬสินธุ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. อัตรากำลัง สถานศึกษาและหนวยจัดกิจกรรม 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  หนา 

 

อัตรากำลังบุคลากรในสังกัด 

รวมท้ังส้ิน  493 คน 

สถานศึกษาในสังกัดและ 

หนวยจัดกิจกรรม รวม 1,047 แหง  

ผูบริหารการศึกษา  2 คน 
ศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ 
18 แหง 

ผูบริหารสถานศึกษา 18 คน กศน.ตำบล 135 แหง 

ศึกษานิเทศก 1 คน ศูนยการเรียนชุมชน 168 แหง 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 33 คน หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”    1 แหง 

ลูกจางประจำ  1 คน หองสมุดประชาชนจังหวัด    1 แหง 

พนักงานราชการ 329 คน หองสมุดประชาชนอำเภอ 16 แหง 

พนักงานจางเหมาบริการ 114 คน บานหนังสือชุมชน 707 แหง 

  รถหองสมุดเคลื่อนที่ 1 คัน 

 

6. จำนวนนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 1/2565 

ระดับการศึกษา จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน (คน) 

ระดับประถมศึกษา 932 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 8,135 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปลาย 13,168 

รวมท้ังส้ิน 22,235 

 

7. จำนวนนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ระดับการศึกษา จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน (คน) 

ระดับประถมศึกษา 693 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 6,914 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปลาย 11,781 

รวมท้ังส้ิน 19,388 
 



 

ขอมลูบุคลากรสำนกังาน กศน.จงัหวัดกาฬสินธุ ป 2565 (จำนวนพนักงานราชการตามตัวตนท่ีมีอยูจริง ขอมูล ณ วันท่ี 15 ตุลาคม 2565) 

ท่ี 
จังหวัด/

อำเภอ 

จำนวน

ตำบล 

ขาราชการ 

ลูกจางประจำ 

พนักงานราชการ 

ครู
 ศ

รช
. 

ครู
ผูส

อน
คน

พิ
กา

ร 

บร
รณ

ารั
กษ

 

จน
ท.

บัน
ทึก

ขอ
มูล

 

พ
นัก

งา
นบ

ริก
าร

 

รว
ม 

ผูบริหาร ครู 

ขาราชการบุคลากร 

ทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38 ค(2) 

นวก. 
ครู 

อาสาฯ 

ครู  

กศน.

ตำบล 

1 จังหวัด   2 2 นักวชิาการศึกษาชำนาญการ 1 24 2 - - - - - 3 36 

2 กมลาไสย 8 1 1 (วาง 1) - -   6 21 2 1 1 - 1 34 

3 กุฉินารายณ 12 1 1 (วาง 1) บรรณารักษปฏบัิติการ - 1 1 13 11 - 1 1 - 32 

4 เขาวง 6 1 2 บรรณารักษปฏบัิติการ -   3 16 4 - - - - 27 

5 คำมวง 6 1 1 (วาง 1) - -   2 10 2 - 1 - - 21 

6 ฆองชัย 5 1 1 - -   2 8 2 2 1 - 1 18 

7 ดอนจาน 5 1 2 - -   2 7 4 - 1 - 1 19 

8 ทาคันโท 6 1 2 - -   2 7 5 - 1 - - 18 

9 นาคู 5 1 2 - -   2 12 5 - 1 - 1 23 

10 นามน 5 1 2 - -   2 8 2 2 1 - 1 23 

11 เมืองกาฬสินธุ 17 1 1 - - 1 6 28 5 - - - 4 47 

12 ยางตลาด 15 1 1 บรรณารักษปฏบัิติการ 1 2 5 26 3 - 1 - 2 46 

13 รองคำ 3 1 2 - -   2 6 2 - 1 - 1 13 

14 สมเด็จ 8 1 1 (วาง 1) - 1   3 13 3 1 1 1 1 28 

15 สหัสขันธ 8 1 2 บรรณารักษปฏบัิติการ -   4 20 - - - 1 1 32 

16 สามชัย 4 1 1 - - 1 1 4 6 - 1 - - 15 

17 หนองกุงศรี 9 1 1 (วาง 1) - - 1 2 17 - - 1 1 - 24 

18 หวยผึ้ง 4 1 2 - -   1 9 3 - 1 - - 17 

19 หวยเม็ก 9 1 1 - 1 1 2 15 1 - 1 1 1 25 

รวม 135 20 28 5 4 31 50 240 60 6 15 5 18 482 

แผนพัฒ
นาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  หนา 7 
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สวนที่ 2 
สภาพทั่วไปของจังหวัดกาฬสินธุ 

 “หลวงพอองคดำ ลือเล ื ่องเมืองฟาแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู ไท ผาไหมแพรวา 
ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสารสัตวโลกลานป” คำขวัญของจังหวัดกาฬสินธุที่สะทอนถึงเอกลักษณ
ของจังหวัดกาฬสินธุเปนจังหวัดท่ีมีความอุดมสมบูรณ 

 

1. ท่ีตั้งและอาณาเขต  
 จังหวัดกาฬสินธ ุ แบงการปกครองออกเปน 18 อำเภอ 135 ตำบล 1,584 หมู บ าน 274,274 
ครัวเรือน ประชากร 975,853 คน ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและอยูในตอนกลาง  
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูระหวางเสนรุงท่ี 16 - 17 องศาเหนือ และอยูระหวางเสนแวงท่ี 103 - 104 
องศาตะวันออก หางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 519 กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ 6,946.75 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 4.3 ลานไร คิดเปนรอยละ 4.1 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีอาณาเขตติดตอกับ
จังหวัดใกลเคียงดังนี้ 
 ทิศเหนือ    ติดจังหวัดสกลนครและจังหวัดอุดรธานี 
 ทิศตะวันออก   ติดจังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดมุกดาหาร 
 ทิศใต     ติดจังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม 
 ทิศตะวันตก   ติดจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแกน 

 
แผนท่ีตั้งอาณาเขตจังหวัดกาฬสินธุ 
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2. ลักษณะภูมิประเทศ   
 จังหวัดกาฬสินธุมีลักษณะภูมิประเทศแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ ไดแก     
  1) ล ักษณะพื ้นที ่ตอนบน ได แก  บร ิเวณอำเภอทาค ันโท อำเภอคำมวง อำเภอสามชัย อำเภอนาคู                    
และอำเภอเขาวง ซึ่งเปนบริเวณแนวเทือกเขาภูพาน มีภูเขาสลับซับซอน และมีที่ราบในบริเวณระหวางหุบเขา
สลับกับปาทึบ ไดแก ปาดงมูล และปาดงแมเผด บริเวณดังกลาวเปนแหลงตนน้ำลำธารหลอเลี้ยงจังหวัด
กาฬสินธุ ท่ีสำคัญไดแก ลำน้ำปาว และลำน้ำพาน มีเข่ือนลำปาวเพ่ือเก็บกักน้ำไวใชในการเพาะปลูกท้ังในฤดูฝน
และฤดูแลง  
  2) ลักษณะพ้ืนท่ีตอนกลาง ไดแก บริเวณอำเภอหนองกุงศรี อำเภอสหัสขันธ อำเภอสมเด็จ อำเภอหวยผึ้ง 
อำเภอนามน อำเภอกุฉินารายณ และอำเภอหวยเม็ก ลักษณะภูมิประเทศเปนเนินเขาสลับกับปาโปรงและ       
ทุงราบ  
  3) ลักษณะพ้ืนท่ีตอนลาง  ไดแก บริเวณอำเภอยางตลาด อำเภอเมืองกาฬสินธุ อำเภอรองคำ อำเภอ
กมลาไสย อำเภอดอนจาน และอำเภอฆองชัยลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบต่ำเปนแหลงเพาะปลูกที่สำคัญ     
ของจังหวัดกาฬสินธุ  เปนบริเวณที ่ร ับน้ำชลประทาน จากโครงการชลประทานลำปาว และมีลำน้ำชี  
ลำน้ำพาน ลำหวย บึง และ หนองน้ำท่ัวไป 

3. ลักษณะภูมิอากาศ   
 ภูม ิอากาศโดยทั ่วไปจะม ีล ักษณะคล ายคล ึงก ับจ ังหว ัดอ ื ่น ๆ ในภาคตะว ันออกเฉ ียงเหนือ  
คือ มีอากาศรอนและคอนขางหนาวในฤดูหนาวโดยเฉลี่ยแลวในปหนึ่ง ๆ มีฝนตกประมาณ 113 วัน ฤดูฝน 
เร ิ ่มประมาณระหว างกลางเด ือนพฤษภาคมถ ึงกลางเด ือนต ุลาคม ปร ิมาณน ้ำฝนเฉล ี ่ยในช วง 30 ป                             
(ป 2524-2553) ประมาณ 1,367.1 มิลลิเมตรตอป เด ือนกันยายนเปนเดือนที ่ฝนตกมากที ่สุด               
เฉลี่ยประมาณ 238 มิลลิเมตร ในป พ.ศ.2562 อุณหภูมิเดือนเมษายน 41.4 องศาเซลเซียส ต่ำสุดในเดือน
มกราคม 10.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 1,299.6 มิลลิเมตร จำนวนวันฝนตก ๙๘ วัน  
(ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

4. ประชากร  
 จังหวัดกาฬสินธุ มีประชากรทั้งสิ้น ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม 25๖๔ จำนวน 975,570 คน แยกเปนหญิง 
จำนวน 493 ,582 คน  และชาย จำนวน 481 ,988 คน ประชากรส วนใหญ อย ู  ในว ัยทำงาน  
โดยอำเภอที่มีประชากรมากที่สุด ไดแก อำเภอเมืองกาฬสินธุ รองลงมาคือ อำเภอยางตลาด และกุฉินารายณ  
ความหนาแนนของประชากร 141.57 คน/ตารางกิโลเมตร 
 

แผนภูมิโครงสรางประชากรของจังหวัดกาฬสินธุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 
1. โครงสรางประชากรใชขอมลูผูท่ีมสีัญชาตไิทย และมีช่ือ 
    อยูในทะเบียนบานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 
2. ท่ีมา : แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ. 2566-2570 
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 จังหวัดกาฬสินธุ มีประชากรท้ังสิ้น 975,570 คน เปนประชากรชาย 481,988 คน และเปน
ประชากรหญิง 493,582 คน โดยแยกเปนรายอำเภอ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ท่ีมา : 1. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   2. กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย  
    ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 256๔ 

๔๘๑,๙๘๘ คน 

๔๙๓,๕๘๒ คน 

๙๗๕,๕๗๐ คน 
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  ๔.๑ ดัชนีความกาวหนาของคนจังหวัดกาฬสินธุ 
   ป 2562 จังหวัดกาฬสินธุ มีการพัฒนาคนในภาพรวมอยูลำดับที่ 53 จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ 
(ดัชนี HAI = 0.5818) เม่ือเปรียบเทียบรายดาน พบวา ดานท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอมติดลำดับ 1 ใน 10 
จังหวัดที่มีความกาวหนามากที่สุด โดยอยูลำดับที่ 7 จาก 77 จังหวัด และดานรายไดมีความกาวหนานอยมาก
อยูลำดับท่ี 68 จาก 77 จังหวัด 

แผนภาพดัชนีความกาวหนาของคนจังหวัดกาฬสินธุ 
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๕. การปกครอง 
 จังหวัดกาฬสินธุ แบงการปกครองสวนภูมิภาคออกเปน 18 อำเภอ 135 ตำบล 1,584 หมูบาน            
โดยมีอำเภอ ดังนี้ 
 อำเภอเมืองกาฬสินธุ  จำนวน  17  ตำบล  185  หมูบาน 
 อำเภอยางตลาด    จำนวน  ๑๕  ตำบล  ๒๐๘  หมูบาน 
 อำเภอกุฉินารายณ   จำนวน  ๑๒  ตำบล  ๑๔๕  หมูบาน 
 อำเภอหนองกุงศรี   จำนวน   ๙  ตำบล  ๑๑๓  หมูบาน 
 อำเภอหวยเม็ก   จำนวน   ๙  ตำบล   ๘๔  หมูบาน 
 อำเภอกมลาไสย   จำนวน   ๘  ตำบล  ๑๑๑  หมูบาน 
 อำเภอสมเด็จ    จำนวน   ๘  ตำบล   ๙๔  หมูบาน 
 อำเภอสหัสขันธ   จำนวน   ๘  ตำบล   ๘๕  หมูบาน 
 อำเภอเขาวง    จำนวน   ๖  ตำบล   ๗๑  หมูบาน 
 อำเภอคำมวง    จำนวน   ๖  ตำบล   ๗๑  หมูบาน 
 อำเภอทาคันโท   จำนวน   ๖  ตำบล   ๖๐  หมูบาน 
 อำเภอนามน    จำนวน   ๕  ตำบล   ๖๗  หมูบาน 
 อำเภอนาคู    จำนวน   ๕  ตำบล   ๕๕  หมูบาน 
 อำเภอฆองชัย   จำนวน   ๕  ตำบล   ๔๘  หมูบาน 
 อำเภอดอนจาน   จำนวน   ๕  ตำบล   ๔๘  หมูบาน 
 อำเภอหวยผึ้ง    จำนวน   ๔  ตำบล   ๕๒  หมูบาน 
 อำเภอสามชัย   จำนวน   ๔  ตำบล   ๔๗  หมูบาน 
 อำเภอรองคำ    จำนวน   ๓  ตำบล   ๔๐  หมูบาน 
 

 ท่ีมา : ท่ีทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ และสำนักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดกาฬสินธุ 

๖. ดานศาสนาและวัฒนธรรม 
 ศาสนา 
 ประชากรจังหวัดกาฬสินธุ สวนมากนับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 99 ของประชากร รองลงมา         
นับถือศาสนาคริสตและอิสลามตามลำดับ 
 

 วัฒนธรรม  
 ประชากรชาวจังหวัดกาฬสินธุ ดำเนินชีวิตแบบเรียบงาย นิยมทำบุญตามขนบธรรมเนียมประเพณี       
สืบทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ  มีการสืบสานประเพณีทองถ่ินอีสาน “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” เชน งานมหกรรม 
โปงลาง แพรวา และงานกาชาด งานมหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแหงไหม งานบุญบั้งไฟ ตะไลลานบานกุดหวา 
งานสรงน้ำพระธาตุยาคู งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ งานบุญคูณลาน และมหกรรมเส็งกลองก่ิง      
เหมือนชาวอีสานโดยท่ัวไป 

๗. ดานเศรษฐกิจ 
 ๗.๑ โครงสรางเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ. ๒๕62 ขึ้นอยูกับการผลิตภาคเกษตร มีมูลคา 13,552  
ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.1 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด โดยมีสาขาเกษตรกรรมการปาไม และการประมง 
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และการผลิตภาคนอกเกษตร มีมูลคา 45,065 ลานบาท คิดเปนรอยละ 76.9 ของผลิตภัณฑมวลรวมจงัหวัด 
ประกอบดวยสาขาที่สำคัญไดแก สาขาการผลิตอุตสาหกรรม รอยละ 11.8 สาขาการศึกษารอยละ 15.5    
สาขาอุตสาหกรรม รอยละ 17.1 สาขาการขายสง การขายปลีก รอยละ 12.0 สาขาตัวกลางทางการเงิน     
รอยละ 8.4 สาขาอสังหาริมทรัพยรอยละ 5.6 สาขากอสรางรอยละ 4.2 สาขาการบริหารราชการรอยละ 4.1 
สาขาสุขภาพและสังคมสงเคราะหรอยละ 3.4  และอื่นๆ รอยละ 5.9 การผลิตทั้ง 2 ภาค จำแนกออกเปน     
19 สาขาดังกราฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางท่ี ๑ ตารางแสดงผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดกาฬสินธุ ป 2559 - 2562 
GPP ป ๒๕๕๙ r ๒๕๖๐ r ๒๕๖๑ r ๒๕๖๒ r 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ณ 
ราคาประจำป (ลานบาท) 

๕๓,๖๑๒ ๕๕,๔๗๔ ๕๙,๗๐๐ ๕๘,๕๑๗ 

ผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยตอคนตอป 
(บาท) 
 

๖๖,๒๙๖ ๖๘,๙๓๐ ๗๔,๕๕๙ ๗๓,๕๘๗ 

อัตราเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑมวล
รวมเฉลี่ยตอคนตอป (รอยละ) 

+๒.๘ +๑.๗ +๑๑.๑ -๓.๐ 

 

กราฟแสดงมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัว 
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 ๗.๒ ดานการเกษตร 
  จังหวัดกาฬสินธุ  มีพื ้นที ่ 6,946.746 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,341,716 ไร มีเนื ้อที ่ถือครอง      
เพื่อการเกษตรในป พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 2,832,890 ไร คิดเปนรอยละ 65.25 ของพื้นที่ทั้งหมด และ
เกษตรกรท่ีไดข้ึนทะเบียนเกษตรกรท้ังสิ้น 274,107 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 88.10 ของครัวเรือนท้ังจังหวัด 
  (ท่ีมา : สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ สำนักงานปศุสัตวจังหวัดกาฬสินธุ 
และสำนักงานการยางฯ กาฬสินธุ ณ วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 
    ๑) ผลผลิตขาว “ขาว” เปนพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดกาฬสินธุ และมีพื้นที่เพาะปลูกมาก
ท่ีสุด โดยท่ัวไปจะเปนการปลูกขาวนาป และขาวนาปรัง ตอมาจังหวัดไดสงเสริมการปลูกขาวหอมมะลิปลอดภัย 
(GAP) และขาวหอมมะลิอินทรีย 

 

ท่ีมา : สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ 
 

๒) พืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญท่ีสรางรายไดใหแกจังหวัดไดแก มันสำปะหลัง และออยโรงงาน และมี
พืชเศรษฐกิจรอง ไดแก ยางพารา แตงโม  ปาลมน้ำมัน และพุทรา 

๓) สัตวเศรษฐกิจที่สรางรายไดใหแกจังหวัด ไดแก โคเนื้อ ไกเนื้อ ไกไข เปดไข กระบือ สุกร 
และโคนม ตามลำดับ โดยมีจำนวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจมากที่สุดคือ เกษตรกรผูเลี้ยงไก รองลงมาคือ 
เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ และเกษตรกรผูเลี้ยงเปดตามลำดับ ตั้งแตป 255๙ – 25๖๑ มีจำนวนเกษตรกรและ
จำนวนสัตวเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทุกป  เนื่องจากเกษตรกรสนใจประกอบอาชีพดานปศุสัตวมากขึ้น และมีนโยบาย
จากภาครัฐสนับสนุน สรางแรงจูงใจดานปศุสัตว 

๔) การทำประมง ตั้งแตป 2559-2563 จังหวัดกาฬสินธุ มีการจับสัตวน้ำจากแหลงน้ำ
ธรรมชาติ โดยเฉลี ่ย 5,917,134.738 กิโลกรัม มีการเพาะเลี ้ยงสัตว ที ่ทำรายไดใหแกจ ังหวัด เชน  
กุงกามกราม และปลากระชัง CP 

๘. ดานอุตสาหกรรม 
  จังหวัดกาฬสินธุ มีโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 31 สิงหาคม ๒๕64 
จำนวนทั ้งส ิ ้น 386 โรงงาน เง ินทุนรวม 20,506.71 ลานบาท และมีจำนวนคนงาน 6,813 คน                
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
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และมาตรา 43 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
  หมวดอุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนมากท่ีสุด 5 อันดับแรกของจังหวัด ไดแก 
  ๑) หมวดอุตสาหกรรมผลิตอื่นๆ (ทั ่วไป) ประกอบดวยการผลิต สงและจำหนายพลังงานไฟฟา        
เงินลงทุน 7,825.08 ลานบาท รองลงมาการผลิตกาซชีวภาพ เงินลงทุน 500.24 ลานบาท และการผลิต      
ไอน้ำของกิจการโรงแรม เงินลงทุน 248.50 ลานบาท ตามลำดับ ปจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิน 53โรงงาน    
เงินลงทุนรวม  9,236.69 ลานบาท  คนงาน 677 คน 
  2) หมวดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากพืช ประกอบดวยการทำแปงมันสำปะหลัง เง ินลงทุน 
2,913.06  ลานบาท รองลงมาโรงสีขาว เงินลงทุน 648.35 ลานบาท และการทำมันเสน เงินลงทุน 85.48 
ลานบาท ตามลำดับ ปจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 82 โรงงาน เงินลงทุนรวม 3,729.50 ลานบาท คนงาน 
1,497 คน 
  ๓) หมวดอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบดวยการทำน้ำตาลดิบและน้ำตาลทราย เงินลงทุน 1,862.57 
ลานบาท รองลงมาน้ำแข็งกอนเล็ก 304.64 ลานบาท และการท าสาคูเม็ด เงินลงทุน 39.50 ลานบาท 
ตามลำดับ ปจจุบันมีจำนวนโรงงานท้ังสิ้น 58 โรงงาน เงินลงทุนรวม 2,800.52 ลานบาท คนงาน 2,033 คน 
  4) หมวดอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ประกอบดวยการผลิตเอทานอล (ไมใชเพื่อการบริโภค) เงินลงทุน 
2,084.25  ลานบาท และทำน้ำดื่ม เงินลงทุน 3.95 ลานบาท ปจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 3 โรงงาน     
เงินลงทุนรวม 2,096.57 ลานบาท คนงาน 122 คน 
  5) หมวดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑอโลหะ ประกอบดวย การทำผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีต
ผสมผลิตภัณฑยิบซั่ม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร เงินลงทุน 649.76 ลานบาท ปจจุบันมีจำนวนโรงงาน
ท้ังสิ้น 57 โรงงาน เงินลงทุนรวม 709.57 ลานบาท คนงาน 611 คน 
 

ท่ีมา: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ 
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สวนที่ 3 
บริบทที่เกี่ยวของ 

 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ มีวัตถุประสงค เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด และเพ่ือใหแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) เปนแผนท่ีมี
คุณภาพ มีทิศทางที่สอดคลองยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาลและแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ จึงไดจัดทำแผนใหสอดคลองกับบริบทตางๆ ที่เกี่ยวของ และตามความสอดคลองกับ
แผน 3 ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 ดังนี้ 
 1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

 2. แผนระดับท่ี 1 
  2.1 ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 3. แผนระดับท่ี 2 
  3.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
  3.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 
  3.3 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 
  3.4 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 
 4. แผนระดับท่ี 3 
  4.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) 
  4.2 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
  4.3 แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) 
  ๔.๔ นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
  4.๕ แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน.  
(พ.ศ. 2560 – 2579) 
  4.6 แผนพัฒนาการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2566-2570 
  4.7 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2566 - 2570 
  4.8 แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ. 2566 - 2570 
  4.8 12 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
  4.9 นโยบายและจุดเนนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  4.10 7 วาระเรงดวน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการปกครองประเทศได
กำหนดหมวดสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเขารับ
บริการการศึกษาของประชาชน  
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 หมวดหนาที ่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหนาที ่เขารับการศึกษาอบรมในการศึกษา          
ภาคบังคับ 
 หมวดหนาที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐตองดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองปตั้งแต
กอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับ
การดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคมและ
สติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนเขามามีสวนรวม
ในการดำเนินการดวย รัฐตองดำเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ รวมท้ัง
สงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิตและจัดใหมีการรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดำเนินการกำกับ สงเสริมและสนับสนุนใหการจัดการศึกษา
ดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติซึ่งอยางนอยตองมี
บทบัญญัติเกี ่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ 
ใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย การศึกษาท้ังปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ 
มีความสามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ในการดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาภาคบังคับ หรือให
ประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการ ในระบบตาง ๆ และไดรับการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  
รัฐตองดำเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของ
ตน ใหจัดตั้งกองทุนเพื่อใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและ     
เพื ่อเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูโดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณใหแกกองทุนหรือ            
ใชมาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุนไดรับประโยชนในการลดหยอน     
ภาษีดวย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองกำหนดใหการบริหารจัดการกองทุน 
เปนอิสระและกำหนดใหมีการใชจายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 
 หมวดการปฏ ิร ูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให ดำเน ินการปฏ ิร ูปประเทศในด านการศ ึกษา  
ใหเกิดผลดังตอไปนี้ 
 1) เริ่มดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อใหเด็กเล็ก
ไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัยโดยไมเก็บคาใชจาย 
 2) ดำเนินการตรากฎหมายเพ่ือจ ัดตั้ งกองท ุนเพ่ือใช  ในการช  วยเหล ือผู ขาดแคลนท ุนทร ัพย                           
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพื่อเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูใหแลวเสร็จ
ภายในหนึ่งปนับตั้งแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี ้
 3) ใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู ประกอบวิชาชีพครูและอาจารยใหไดผู มี         
จิตวิญญาณแหงความเปนครูมีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความสามารถ
และประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผูประกอบวิชาชีพคร ู
 4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื ่อใหผู เรียนสามารถเรียนไดตามความถนัด และ
ปรับปรุงโครงสรางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยสอดคลองกันทั้งในระดับชาติและ
ระดับพ้ืนท่ี 
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 หมวดการปฏิร ูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิร ูปตามมาตรา 258 จ. ดานการศึกษา ใหมี
คณะกรรมการท่ีมีความเปนอิสระคณะหนึ่งท่ีคณะรัฐมนตรีแตงตั้งดำเนินการศึกษาและจัดทำ ขอเสนอแนะและ
รางกฎหมายท่ีเก่ียวของในการดำเนินการใหบรรลุเปาหมาย เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการ 
 
2. แผนระดับท่ี 1  
 2.1 ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการ
พัฒนาประเทศอยางยั ่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื ่อใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตางๆ ใหสอดคลอง        
และบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย 
 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 เปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา         
อยางตอเนื่องสังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 6 ดาน และภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนให
บรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญท้ัง 6 ดาน ดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
  2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
  3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
  4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
  6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  
  1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
  2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
  3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
  4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
  5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากร ธรรมชาติ 
  6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 
 
3. แผนระดับท่ี 2 
 3.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
  แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตประเด็นยุทธศาสตรชาติ อันเปนผลมาจากสถานการณโควิด-19          
(พ.ศ. 2564 - 2565) และโครงการสำคัญเพื ่อบรรลุเป าหมายยุทธศาสตร ชาติและแผนแมบทภายใต         
ยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 3.1.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนแมบทเพื ่อบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไวใน
ยุทธศาสตรชาติ มีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำ
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  หนา 

งบประมาณรายจายประจำปตองสอดคลองกับแผนแมบทดวย โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
ประกอบดวย 23 ประเด็น 62 แผนยอย (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการประกาศแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) ณ วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2562ซึ่งเกี ่ยวของกับภารกิจสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 11 ประเด็น 18 แผนยอย 
 1) ประเด็นความม่ันคง ใน 2 แผนยอย ไดแก 3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 3.2 การปองกัน             
และแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
 2) ประเด็นการตางประเทศ ใน 1 แผนยอย คือ 2.2 ความรวมมือดานเศรษฐกิจและความรวมมือ      
เพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ 
 10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม ใน 1 แผนยอย คือ3.1 การปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะและการเปนพลเมืองท่ีดี 
 11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ใน 4 แผนยอย ไดแก 3.2 การพัฒนาเด็กตั ้งแต    
ชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย 3.3 การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุ น 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ        
วัยแรงงาน 3.5 การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ 
 12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนอง
ตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
 17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ใน 1 แผนยอย คือ 3.1 การคุมครองทางสังคม      
ข้ันพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
 18) ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืนใน 1 แผนยอย ไดแก 3.5 การยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกำหนด
อนาคตประเทศ 
 20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐใน 4 แผนยอย ไดแก 3.1 การพัฒนาบริการ
ประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 3.5 การสรางและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
 21) ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนยอย คือ 3.1 การปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 22) ประเดน็กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ใน 1 แผนยอย คือ 3.1 การพัฒนากฎหมาย  
 23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใน 1 แผนยอย ไดแก 3.4 การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม 
ดานองคความรูพ้ืนฐาน 

 3.1.2 แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตประเด็นยุทธศาสตรชาติ อันเปนผลมาจากสถานการณโควิด-19       
(พ.ศ. 2564 - 2565)และโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติฯ มีเปาหมายสำคัญ คือ “คนสามารถยังชีพอยูไดมีงานทำ 
กลุมเปราะบางไดรับการดูแลอยางทั่วถึง สรางอาชีพและกระจายรายไดสูทองถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟนตัวเขาสู
ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหม” โดยการพัฒนาประเทศภายใต
แนวคิด Resilience มีมิติท่ีตองใหความสำคัญ 3 ประการ ไดแก 
 การพรอมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใตสภาวะวิกฤตใหประเทศยังคง     
ยืนหยัดและตานทานความยากลำบาก 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  หนา 

 การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทางการพัฒนา รูปแบบ และแนวทางท่ีดำเนินการอยู ใหสอดรับ
กับกระแสการเปลี่ยนแปลง ความไมแนนอน และบริบทการพัฒนาประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
 การเปลี่ยนแปลงเพื่อพรอมเติบโตอยางยั่งยืน (Transform) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง
และปจจัยพื ้นฐาน เชน กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และสถาบัน ทั ้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง          
การปกครอง ใหสอดรับกับกระแสการเปลี ่ยนแปลงที ่จะสงผลกระทบตอศักยภาพโดยรวมของประเทศ           
โดยไดระบุแนวทางการพัฒนาท่ีควรใหความสำคัญเปนพิเศษ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการฟนฟูและขับเคลื่อน
ประเทศใหสามารถ “ลมแลว ลุกไว หรือ Resilience” 4 แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 1) การเสริมสราง
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ 2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับ
การเติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว 3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนใหเปนกำลังหลักในการ
ขับเคลื่อนและ 4) การพัฒนาประเทศการปรับปรุงและพัฒนาปจจัยพื้นฐานเพื่อสงเสริมการฟนฟูและพัฒนา
ประเทศ 
  ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสวนเก่ียวของกับแนวทางการพัฒนาท่ี 1 และ 3 ดังนี้ 
 1. การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) เพื่อลดความ
เสี่ยงในการพึ่งพาตางประเทศ โดยมุงเนนการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับทองถ่ิน 
ผานการสงเสริมการจางงานโดยเฉพาะในระดับพื้นที่และชุมชน รวมกับการใหความชวยเหลือและพัฒนา
ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใหสามารถปรับตัวสูธุรกิจใหมที่มีแนวโนมความ
ตองการมากข้ึนในอนาคต เพ่ือใหเศรษฐกิจฐานรากเปนกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนใหเปนกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
(Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานใหสนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการเปาหมายท่ี
ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพตลอดจนสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและโครงสราง
เศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พรอมทั้งเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัดสวัสดิการทางสังคมให
เหมาะสม เพียงพอกับความจำเปนในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในดานรายไดและสุขภาพ 
 3.1.3 โครงการสำคัญเพื่อบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมาย ตามยุทธศาสตร
ชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ตามท่ี 
สศช. เสนอ โดยมอบสวนราชการดำเนินการ ดังนี้ 
  สศช. และทุกสวนราชการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนท้ัง 4 แนวทาง  
  1) การมองเปาหมายรวมกันในการดำเนินงานตามยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ
  2) การจัดทำโครงการสำคัญตามการวิเคราะหหวงโซความสัมพันธและชองวางการพัฒนาตอการ
บรรลุเปาหมาย (xyz) 
  3) การจัดลำดับความเรงดวนของโครงการสำคัญ 
  4) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป ตามกระบวนการที่กำหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
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 ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่สนับสนุนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติและ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดรับการคัดเลือกเปนโครงการสำคัญ 
(รายการหวงโซคุณคาของประเทศไทย : Value Chain Thailand) จำนวน 6 โครงการสำคัญ ประกอบดวย 
 1) แผนแมบทท่ี 1 ประเด็นความม่ันคง  
  เปาหมายแผนแมบทยอย/โครงการสำคัญฯ ป 2565  
  คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย พรอมธำรงรักษาไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนา เปนท่ี
เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงข้ึน 
  1. โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงแนวทางการจัดการความขัดแยงโดยแนวทางสันติวิธ ี
  2.โครงการสงเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจา    
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ใหมีคุณภาพ 
 2) แผนแมบทท่ี 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
  เปาหมายแผนแมบทยอย/โครงการสำคัญฯป 2565  
  วัยเรียน/วัยรุ น มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถวน รูจักคิด วิเคราะห รักการเรียนรู         
มีสำนึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรท่ีมีทักษะอาชีพสูงตามความตองการตลาดแรงงาน 
 3) แผนแมบทท่ี 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู 
  เปาหมายแผนแมบทยอย/โครงการสำคัญฯป 2565  
  คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะที่จำเปนของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
  2. โครงการสงเสริมเวทีเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา    
ข้ันพ้ืนท่ีฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
  3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษท่ี 21 
 3.1.4 แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตประเด็นยุทธศาสตรชาติ อันเปนผลมาจากสถานการณโควิด-19     
(พ.ศ. 2564 - 2565) 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ 
    1. โครงการสงเสริมเวทีเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา    
ข้ันพ้ืนท่ีฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
   แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนใหเปนกำลังหลักในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรท่ีมีทักษะอาชีพสูงตามความตองการตลาดแรงงาน 
  2. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษท่ี 21 
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 3.2 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
  คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลว ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 จำนวน 13 ดาน ไดแก 1) ดานการเมือง 2) ดานการบริหาร
ราชการแผนดิน 3) ดานกฎหมาย 4) ดานกระบวนการยุติธรรม 5) ดานเศรษฐกิจ 6) ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 7) ดานสาธารณสุข 8) ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ดานสังคม 10) ดานพลังงาน 
11) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 12) ดานการศึกษา และ 13) ดานวัฒนธรรม 
กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี ่ยวของและสนับสนุนเปาประสงคแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รวม 5 ดานประกอบดวย (2) ดานการบริหารราชการแผนดิน (3) ดานกฎหมาย       
(6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (11) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ                  
มิชอบ (12) ดานการศึกษา   
 2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานการบริหารราชการแผนดิน 
  เปาประสงค เพ่ือใหความสำคัญในการเตรียมความพรอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติและรองรับ
ผลกระทบของสถานการณชีวิตวิถีใหมและทิศทางท่ีกำหนดไวตามยุทธศาสตรชาติ 
  กิจกรรม Big Rock ดานการบริหารราชการแผนดิน ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของท้ัง 4 กิจกรรมปฏิรูป 
  (1) ปรบัเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสูระบบดิจิทัล 
  (2) จัดโครงสรางองคกร และระบบงานภาครัฐใหมีความยืดหยุน คลองตัวและเปลี่ยนแปลงไดตาม
สถานการณ  
  (3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสูระบบเปด เพื่อใหไดมาและรักษาไวซึ่งคนเกง     
ดี และมีความสามารถอยางคลองตัว ตามหลักคุณธรรม 
  (4) สรางความเขมแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนท่ี โดยการมีสวนรวมของประชาชน 
 3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานกฎหมาย 
  เปาประสงค เพื่อใหเกิดผลอันพึงประสงคในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเทาที่จำเปนตามหลักการ
ของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
  กิจกรรม Big Rock ดานกฎหมายประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 1  
  (1) มีกลไกยกเลิกหรือแกไขปรับปรุงกฎหมายท่ีสรางภาระหรือเปนอุปสรรคตอการดำรงชีวิตหรือการ
ประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม 
 6) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  เปาประสงค เพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดรับการดูแล รักษา และฟนฟูอยางเปน
ระบบ มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณยั่งยืนเปนฐานการพัฒนาประเทศท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 
พรอมทั้งเกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนลดความขัดแยงของการพัฒนาที่ใชฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมีระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามแนวทาง
ประชารัฐ  
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  กิจกรรม Big Rock ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมประกอบดวย 4 กิจกรรมปฏิรูป 
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 
  (2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝงรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ) 
 11) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 
  เปาประสงค เพื่อแกปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหมีการสงเสริม สนับสนุน และใหความรู
แกประชาชนเก่ียวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และใหมีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการของ
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตของบุคลากร ใชดุลยพินิจ
โดยสุจริต ภายใตกรอบธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ดีอยางแทจริง รวมถึงการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ภาครัฐใหประชาชนสามารถเขาถึงและตรวจสอบไดและสนับสนุนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนในการตอตาน
การทุจริตเพ่ือขจัดปญหาการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการติดตอกับหนวยงานภาครัฐ  
  กิจกรรม Big Rock ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประกอบดวย 5 
กิจกรรมปฏิรูป 
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 4  
  (4) พัฒนาระบบราชการไทยใหโปรงใส ไรผลประโยชน  
 12) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานการศึกษา  
 เปาประสงค เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มุงความเปนเลิศ  
และสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ปรับปรุงระบบการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร 
เพิ่มความคลองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ ศึกษาและสรางเสริมธรรมภิบาล ซึ่งครอบคลุม      
การปฏิรูปการเรียนรูตลอดชีวิต  
 ความสอดคลองของการปฏิรูปประเทศดานการศึกษากับยุทธศาสตรชาติ 
 1. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยขอ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีว ิตขอ 4.3 ปฏิร ูปกระบวนการเรียนรู ท ี ่ตอบสนองตอการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที ่ 21               
ขอ 4.4 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 
 2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมขอ 4.1 การลดความเหลื่อมล้ำ 
สรางความเปนธรรมในทุกมิติขอ 4.2 การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี   
ขอ 4.3 การเสริมสรางพลังทางสังคม 
 ความสอดคลองของการปฏิรูปประเทศดานการศึกษากับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
 1. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด ชวงชีวิต 1.1 เด็กเกิด    
อยางมีค ุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึงบริการที ่ม ีค ุณภาพมากขึ ้น 1.2 ว ัยเร ียน/ว ัยรุน  
มีความรู และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถวน รูจักคิดวิเคราะห รักการเรียนรู มีสำนึกพลเมือง มีความกลา
หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัวสื่อสาร และทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล
ตลอดชีวิตดีข้ึน 1.3 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญท่ีจะพัฒนา
ตนเองใหเต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหมตามพลวัตของโครงสรางอาชีพและความตองการของ
ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 1.4 มีคนไทยที่มีความสามารถและผูเชี ่ยวชาญตางประเทศเขามาทำวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี  และนว ัตกรรมในอ ุตสาหกรรมเป  าหมายเ พ่ิม ข้ึน 1.5 ผ ู  ส ู งอาย ุม ีค ุณภาพช ีว ิต ท่ีดี   
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มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิตเรียนรูพัฒนาตลอดชีวิต มีสวนรวมในกิจกรรมสังคม สรางมูลคาเพ่ิม
ใหแกสังคมเพ่ิมข้ึน 
 2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู 2.1 คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรูและทักษะที่จาเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน  
 3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นพลังทางสังคม 3.1 ประชากรไทยมีการเตรียมการกอน       
ยามสูงอายุเพ่ือใหสูงวัยอยางมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
 กิจกรรม Big Rock ดานการศึกษา ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 - 3 
  กิจกรรมปฏิร ูปที ่ 1 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั ้งแตระดับปฐมวัย         
(หนวยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง  
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 (หนวยรับผดิชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ) 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพมาตรฐาน(หนวยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม) 
  ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีสวนเก่ียวของและสนับสนุนในข้ันตอนของกิจกรรม
ปฏิรูปท่ี 1, 2 และ 3 ดังนี้ 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัย (กองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
  ข้ันตอนการดำเนินการปฏิรูป 
  1. การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการทำงานเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการปฏิรูป 
  2. การสนับสนุนนวัตกรรมการปองกัน (Prevention) และการแกไข (Correction) ปญหาเด็กและ
เยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  3. การสนับสนุนกลไกการดำเนินงานในระดับพ้ืนท่ีและตนสังกัด 
  4. การติดตามความคืบหนาและการระดมการมีสวนรวมของสังคม 
 กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ  
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  ข้ันตอนการดำเนินการปฏิรูป 
  1. ปรับแนวทางการจัดการเรียนรูทุกระดับ 
  2. พัฒนาครูใหมีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู 
  3. ปรับปรงุระบบการวดัผลและประเมินผล 
  4. สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการเรียนรูกับภาคีเครือขายตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
  5. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ประชุมหนวยงานผูรับผิดชอบติดตามความคืบหนา  
ในการดำเนินการ 
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 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพมาตรฐาน(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม) 
  ข้ันตอนการดำเนินการปฏิรูป 
  2) ดานกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา
ใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความกาวหนาในการประกอบอาชีพ 
  ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาวิเคราะหและกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาวิเคราะหและกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความตองการจำเปน 
  ข้ันตอนท่ี 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามชวยเหลือ ครู และการพัฒนา
สมรรถนะศึกษานิเทศกตามความตองการจำเปน 
  ข้ันตอนท่ี 4 การสงเสริม สนับสนุนระบบกลไกใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะการติดตามชวยเหลือครูใหม ครูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาครูท่ีมีความรู ความสามารถและมีคุณลักษณะ
ไมเพียงพอกับการปฏิบัติงานในหนาที่ ครูและสถานศึกษาในทองถิ่นยากจน หางไกลและทุรกันดาร อาทิ      
การรวมมือกับชุมชน (PLC&CPD : Professional Learning Community & Continuous Professional Development) 
การศึกษาอบรม และแพลตฟอรมกระบวนการจัดการเรียนรูการบริหารการศึกษาและการนิเทศการศึกษา 
  ข้ันตอนท่ี 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู 
  ขั ้นตอนที่ 6 การพัฒนาระบบกลไกในการเลื ่อนวิทยฐานะที ่ไดรับการปรับปรุงใหมและการคง       
วิทยฐานะของครู โดยนำผลการประเมินวิทยฐานะไปเปนสวนสำคัญในการประเมินและการปรับปรุง
คาตอบแทนท่ีเหมาะสม 

 3.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566 - 2570) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีสถานะเปนแผนระดับท่ี ๒ 
ซ่ึงเปนกลไกท่ีสำคัญในการแปลงยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ และใชเปนกรอบสำหรับการจัดทำแผนระดับท่ี 
๓ เพื่อใหการดำเนินงานของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของสามารถสนับสนุนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร
ชาติตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไวไดโดยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ       
พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีผลบังคับใชถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕ สงผลใหกรอบระยะเวลา ๕ ปของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๓ เริ่มตน ณ วันท่ี 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ครอบคลุมปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ซ่ึงเปนระยะ ๕ ปท่ีสองของยุทธศาสตรชาติ  
 การกำหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ใหประเทศสามารถกาวขามความทาทายตาง ๆ เพื่อให 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ตามเจตนารมณของยุทธศาสตรชาติ ไดอาศัยหลักการและแนวคิด ๔ ประการ ดังนี้ 
 ๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสืบสาน รักษา ตอยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผานการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศอยางมีเหตุผล ความพอประมาณ ภูมิคุมกันบน
ฐานของความรู คุณธรรม และความเพียร โดยคำนึงถึงความสอดคลองกับสถานการณและเง่ือนไขระดับประเทศ
และระดับโลกทั้งในปจจุบันและอนาคตอันใกล และศักยภาพของทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ ใหความสำคัญกับการเสริมสรางความสมดุลในมิติตาง ๆ      
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ทั้งความสมดุลระหวางการพัฒนาความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศกับความสามารถในการพึ่งตนเอง
ไดอยางมั ่นคง ความสมดุลของการกระจายโอกาสเพื ่อลดความเหลื ่อมล้ำระหวางกลุ มคนและพ้ืนท่ี               
และความสมดุลทางธรรมชาติเพื่อใหคนอยูรวมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืนรวมถึง   
การบริหารจัดการองคาพยพตางๆ ของประเทศใหพรอมรับกับความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอก
และภายในประเทศ นอกจากนี้ในการวางแผนและการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติตองอาศัยองคความรูทาง
วิชาการที่รอบดานและพิจารณาดวยความรอบคอบ ควบคูกับการยึดถือผลประโยชนของประชาชนสวนรวม  
เปนท่ีตั้ง และมุงม่ันผลักดันใหการพัฒนาบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 
 ๒. การสรางความสามารถในการ “ลมแลว ลุกไว” โดยมุงเนนการพัฒนาใน ๓ ระดับ ประกอบดวย      
๑) การพรอมรับ หรือ ระดับ “อยูรอด” ในการแกไขขอจำกัดหรือจุดออนท่ีมีอยู ซ่ึงเปนผลใหประชาชนประสบ
ความยากลำบากในการดำรงชีวิต หรือทำใหประเทศมีความเปราะบางตอการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและ
ภายใน รวมถึงการสรางความพรอมในทุกระดับในการรับมือกับสภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นใหสามารถฟนคืน      
สู ภาวะปกติไดอยางรวดเร็ว ๒) การปรับตัว หรือ ระดับ “พอเพียง” ในการปรับเปลี ่ยนปจจัยที ่จำเปน            
เพื่อเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตั้งแตในระดับครอบครัว ชุมชนพื้นที่ และ
ประเทศ รวมถึงปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาใหสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก    
ยุคใหม และ ๓) การเปลี่ยนแปลงเพื่อพรอมเติบโตอยางยั่งยืน หรือ ระดับ “ยั่งยืน” ในการผลักดันใหเกิดการ
เปลี ่ยนแปลงเชิงโครงสรางในมิติตางๆ เพื ่อเสริมสรางความสามารถของบุคคลและสังคมในการพัฒนา         
อยางตอเนื่อง รวมท้ังเพ่ือสนับสนุนใหประเทศสามารถเติบโตไดอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
 ๓. เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของสหประชาชาติโดยกำหนดทิศทางการพัฒนาที่อยูบนพื้นฐานของ
แนวคิด “ไมทิ้งใครไวขางหลัง” มุงเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชนทุกกลุม ทั้งในมิติของการมีปจจัย  
ที่จำเปนสำหรับการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดลอมที่ดี การมีปจจัยสนับสนุนใหมีสุขภาพ    
ท่ีสมบูรณท้ังทางรางกายและจิตใจ การมีโอกาสท่ีจะใชศักยภาพของตนในการสรางความเปนอยูท่ีดี และการมุง
สงตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดีไปยังคนรุนตอไป 
 ๔. การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว โดยใหความสำคัญกับการ
ประยุกตใชองคความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสมัยใหม และความคิดสรางสรรค เพื่อสรางมูลคาเพ่ิม
ทางเศรษฐก ิจ ควบค ู ก ับการร ักษาความสมด ุลระหว างการอน ุร ักษ และการใช ประโยชน จากฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต การใหบริการและ
การบริโภคเพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 เปาหมายหลักของการพัฒนา ไดกำหนดไว จำนวน ๕ ประการ ประกอบดวย 
 ๑. การปรับโครงสรางการผลิตสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุงยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน
ของภาคการผลิตและบริการสำคัญ ผานการผลักดันสงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมโดยใชนวัตกรรมเทคโนโลยี และ
ความคิดสรางสรรค ท่ีตอบโจทยพัฒนาการของสังคมยุคใหมและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมพรอมท้ังใหความสำคัญ
กับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจทองถิ่นและผูประกอบการรายยอยกับหวงโซมูลคาของภาคการผลิตและบริการ
เปาหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีสงเสริมการคาการลงทุนและนวัตกรรม 
 ๒. การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม มุงพัฒนาใหคนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลก   
ยุคใหม ทั้งทักษะในดานความรู ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมและเรงรัด
การเตรียมพรอมกำลังคนใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และเอื้อตอการปรับ
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โครงสรางเศรษฐกิจไปสู ภาคการผลิตและบริการเปาหมายที ่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ ้น รวมทั ้งให
ความสำคัญกับการสรางหลักประกันและความคุมครองทางสังคมท่ีสามารถสงเสริมความม่ันคงในชีวิต 
 ๓. การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม มุงลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งใน  
เชิงรายไดพื้นที่ ความมั่งคั่ง และการแขงขันของภาคธุรกิจ ดวยการสนับสนุนชวยเหลือกลุมเปราะบางและ
ผูดอยโอกาสใหมีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและจัดใหมี
บริการสาธารณะที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียมในทุกพื้นที่ พรอมทั้งเพิ่มโอกาสในการแขงขันของภาค
ธุรกิจใหเปดกวางและเปนธรรม 
 ๔. การเปลี่ยนผานการผลิตและบริโภคไปสูความยั่งยืน มุงลดการกอมลพิษ ควบคูไปกับการผลักดัน   
ใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบ
นิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก เพ่ือใหประเทศไทยบรรลุเปาหมายความเปนกลาง            
ทางคารบอนภายในป ๒๕๙๓ และบรรลุเปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนยภายในป ๒๖๐๘ 
 ๕. การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใตบริบท
โลกใหม มุงสรางความพรอมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเปนสังคมสูงวัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและกลไกทางสถาบันที่เอื้อตอการเปลี่ยนแปลงสู
ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสรางและระบบการบริหารงานของภาครัฐใหสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของ
บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีไดอยางทันเวลามีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 
 หมุดหมายการพัฒนา 
 เพ่ือถายทอดเปาหมายหลักไปสูภาพของการขับเคลื่อนท่ีชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนาท่ีเอ้ือใหเกิดการ
ทำงานรวมกันของหลายหนวยงานและหลายภาคสวนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหเกิดผลไดอยางเปน
รูปธรรม และไดกำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน ๑๓ หมุดหมาย ๔ มิติ ดังนี้ 
 

 1. มิติภาคการผลิตและบริการเปาหมาย 
 หมุดหมายท่ี ๑ ไทยเปนประเทศชั้นนำดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 
 หมุดหมายท่ี ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพและความยั่งยืน 
 หมุดหมายท่ี ๓ ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาท่ีสำคัญของโลก 
 หมุดหมายท่ี ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 
 หมุดหมายท่ี ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสท่ีสำคัญของภูมิภาค 
 หมุดหมายท่ี ๖ ไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน 
 ๒. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
 หมุดหมายท่ี ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแขงขันได 
 หมุดหมายท่ี ๘ ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีนาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 
 หมุดหมายท่ี ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมท่ีเพียงพอเหมาะสม 
 ๓. มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 หมุดหมายท่ี ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ 
 หมุดหมายท่ี ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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 ๔. มิติปจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
 หมุดหมายท่ี ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต 
 หมุดหมายท่ี ๑๓ ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
 

 3.4 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) 
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพื่อเปนแผนหลักของชาติ      
ที่เปนกรอบทิศทางการดำเนินการปองกัน แจงเตือน แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธำรงไวซึ่งความมั่นคง
แหงชาติรวม7 กรอบแนวค ิด 16 นโยบาย 19 แผนซ ึ ่ งภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ ิการ 
มีสวนเก่ียวของ รวม 7 นโยบาย 6 แผน ไดแกนโยบายท่ี 1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สอดรับดวย แผนที่ 3) แผนการ
เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข นโยบายที่ 2) สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ สอดรับดวย
แผนที่ 6) แผนการสรางความสามัคคีปรองดอง นโยบายที่ 3) ปองกันและแกไขการกอเหตุรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต สอดรับดวย แผนที่ 7) แผนการปองกันและแกไขปญหาการกอเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต นโยบายท่ี 5) สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ และนโยบาย
ที่ 8) เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความมั่นคงภายใน สอดรับดวยแผนที่ 10) แผนการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด นโยบายที่ 9) เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับดวยแผนท่ี       
11) แผนการเสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต และนโยบายที่ 10) เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัย                  
ไซเบอร สอดรับดวยแผนท่ี 15) แผน การปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงทางไซเบอร 
 
4. แผนระดับท่ี 3 
 4.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) 
  นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเรงดวน ซึ่งภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีสวน
เก่ียวของ รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเรงดวน ดังนี้  
  นโยบายหลักที่ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย นโยบายหลักที่ 2 การสรางความ
มั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การทำนุบำรุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม กตัญู ความซื่อสัตย 
การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีสวนรวมทำประโยชนใหประเทศและการเปนพลเมืองดี) 
นโยบายหลักที่ 4 การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สรางความเปนปกแผนของอาเซียน) นโยบายหลัก
ที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.4 พัฒนาภาค          
การทองเท่ียว) นโยบายหลักท่ี 6 การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค (6.1 สงเสริม
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 สงเสริมและเรงรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
นาอยูทั่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวง
วัย (8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทย
การพัฒนาประเทศ 8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย 8.7 จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการ
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จัดอบรมหลักสูตรระยะสั ้น) นโยบายหลักที ่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม         
(9.4 สรางหลักประกันทางสังคม) นโยบายหลักที่ 10 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอม
เพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที่ 12 
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
  นโยบายเร งดวนที ่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู อนาคต นโยบายเรงดวนที ่ 7                    
การเตรียมคนไทยสู ศตวรรษที ่ 21 นโยบายเร งดวนที ่ 8 การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ                   
ในวงราชการ นโยบายเรงดวนที่ 9 การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต 
นโยบายเรงดวนท่ี 10 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 

 4.2. เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
  การประช ุมสมัชชาใหญแห งสหประชาชาต ิ (United Nations General Assembly - UNGA)         
เมื ่อวันที ่ 25 กันยายน 2558 ผู นำประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประเทศไทย รวม 193 ประเทศ          
ไดลงนามรับรองเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ทดแทนเปาหมาย
การพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals ; MDGs) ซ่ึงหมดอายุลงในป 2558 เปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนจะถูกใชเปนเครื่องกำหนดทิศทางการพัฒนาทั้งของประเทศไทยและของโลกจนถึงป ค.ศ. 2030                               
(พ.ศ. 2573) ครอบคลุมระยะเวลา 15 ป ที่ประกอบดวย 17 เปาหมาย (Goal) 169 เปาประสงค (Target) 
ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางสมดุล อันเปนสามเสาหลักของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเปาหมายสูงสุดเพื่อขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไมทิ้งใครไวเบื้องหลัง ไม
ทำลายแหลงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รวมทั้งใหความสำคัญมากยิ่งขึ้นตอการมีสวนรวมของทุกภาคสวนซ่ึง
จะตองรวมขับเคลื่อนการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  ประเทศไทยไดกำหนดกลไกการขับเคลื ่อนเปาหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืนในรูปแบบคณะกรรมการ                    
โดยมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ (มติที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : กพย.  
เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2562) 
  1. เห็นชอบหลักการรางแผนการขับเคลื่อน SDGs สำหรับประเทศไทยตามท่ี สศช. เสนอ 
  2. มอบหมายให สศช. ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนสำหรับประเทศไทย
รวมกับหนวยงานตาง ๆ 
  3. เห็นชอบใหยกเลิกการดำเนินงานตาง ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการตาง ๆ ภายใตคณะกรรมการ   
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีไดเคยมีขอสั่งการหรือเคยมีมติ 
  4. ปรับการดำเนินงานใหสอดคลองกับรางแผนการขับเคลื่อนฯ การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย 
ประกอบดวย 
     1. การสรางการตระหนักรู 
     2. การเชื่อมโยงเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับยุทธศาสตรชาติ แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3         
ของประเทศ 
 3. กลไกการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  3.1 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน  ระดับชาติเชิง
นโยบาย (นายกรัฐมนตรี : ประธาน ปลัดกระทรวง ผูแทนสวนราชการ และหนวยงานตาง ๆ : กรรมการ 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) : เลขานุการ) 
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  3.2 คณะอนุกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน เปนกลไกในการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร ดานการพัฒนา
ท่ียั่งยืนของประเทศไทยสูการปฏิบัติอยางบูรณาการ รวม 4 คณะ ประกอบดวย 
   3.2.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   3.2.2 คณะอนุกรรมการสงเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.2.3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   3.2.4 คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
 4. การจัดทำโครงการ/การดำเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ผานการดำเนินการตามยุทธศาสตร
ชาติและแผนแมบทฯ ดวยหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) 
 5. ภาคีการพัฒนา (ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคภาคีเพ่ือการพัฒนาระหวาง
ประเทศ) 
 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(กพย.) ไดมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงาน
รับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
  1. รายเปาหมายหลัก (Goal) เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เปาหมายท่ี 4 สรางหลัก ประกันวาทุกคน
มีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต     
  2. รายเปาหมายยอย (Target) ท่ี 4.1/4.2/4.4/4.5/4.6/4.7/4.A/4.C  
    เปาหมายยอย 4.1 สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที ่มีคุณภาพ เทาเทียม และไมมีคาใชจาย นำไปสู ผลลัพธทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในป พ.ศ. 2573 
    เปาหมายยอย 4.2  สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเขาถึงการพัฒนา การดูแล 
และการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อใหเด็กเหลานั้นมีความพรอม
สำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในป พ.ศ. 2573 
    เปาหมายยอย 4.4 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผูใหญที่มีทักษะที่เกี่ยวของ รวมถึงทักษะทางดาน
เทคนิคและอาชีพสำหรับการจางงาน การมีงานท่ีมีคุณคา และการเปนผูประกอบการภายในป พ.ศ. 2573 
    เปาหมายยอย 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศดานการศึกษาและสรางหลักประกันวากลุมท่ี
เปราะบางซ่ึงรวมถึงผูพิการ ชนพื้นเมือง และเด็กเขาถึงการศึกษาและการฝกอาชีพทุกระดับอยางเทาเทียม 
ภายในป พ.ศ. 2573 
    เปาประสงคท่ี 4.6 สรางหลักประกันวาเยาวชนทุกคนและผูใหญในสัดสวนสูงท้ังชายและหญิง 
สามารถอานออกเขียนไดและคำนวณได ภายในป พ.ศ. 2573  
    เปาประสงคที่ 4.7 สรางหลักประกันวาผูเรียนทุกคนไดรับความรูและทักษะที่จำเปนสำหรับ
สงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอยางยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคระหวางเพศ การสงเสริมวัฒนธรรมแหงความสงบสุข และไมใชความรุนแรง การเปน
พลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีสวนรวมของวัฒนธรรมตอการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ภายในป 2573 
    เปาประสงคที่ 4.A สรางและยกระดับอุปกรณและเครื่องมือทางการศึกษาที่ออนไหวตอเด็ก    
ผูพิการ และเพศภาวะ และใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนรูท่ีปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและ
มีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 
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    เปาประสงคที ่ 4.C เพิ่มจำนวนครูที ่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผานทางความรวมมือ
ระหวางประเทศในการฝกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศพัฒนานอยท่ีสุดและรัฐ
กำลังพัฒนาท่ีเปนเกาะขนาดเล็ก ภายในป 2573 
  ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส วนเกี ่ยวของกับเปาหมายการพัฒนา                
ที่ยั่งยืนรายเปาหมายหลัก (Goal) ที่ 4 สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและ
เทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตและทุกรายเปาหมายยอย (Target) ที่กระทรวงศึกษาธิการ
เปนหนวยงานรับผดิชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  

 4.3 แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560-2579)  
 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เปนแผนท่ีวางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษา
ของประเทศ โดยม ุ  งจ ัดการศ ึกษาให คนไทยท ุกคนสามารถเข  าถ ึ ง โอกาสและความเสมอภาค  
ในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาคน ใหมีสมรรถนะในการ
ทำงานที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตาม
แผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษา ประกอบดวย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของสังคม (All For Education)  
อีกทั ้งยึดตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนชวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศ 
ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายไดและวิกฤติดานสิ่งแวดลอม โดยนำยุทธศาสตรชาติมาเปนกรอบความคิด
สำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยางเปนสุข 
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษท่ี 21 
 วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 
 3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และรวมมือ
ผนึกกำลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพื่อนำประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลางและความเหลื่อมล้ำ ภายในประเทศ
ลดลง 
 ยุทธศาสตร แผนการศ ึกษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2560 - 2579 ประกอบด วย 6 ย ุทธศาสตร 
ซ่ึงเก่ียวของกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการท้ัง 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
 เปาหมาย 1) คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 3) คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา                    
การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 
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 แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาส
ในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 3) ยกระดับคุณภาพและสงเสริม
โอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพื้นที่เกาะแกง ชายฝง
ทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบและแรงงานตางดาว) 4) พัฒนาการจัด
การศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงใน
รูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร เปนตน 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ 
 เป  าหมาย 1) กำล ั งคนม ีท ั กษะท ี ่ ส ำค ัญจำเป นและม ีสมรรถนะตรงตามความต องการ 
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหนวยงาน 
ที ่จ ัดการศ ึกษาผล ิตบ ัณฑิตท ี ่ม ีความเช ี ่ยวชาญและเป นเล ิศเฉพาะด าน 3) การว ิจ ัยและพ ัฒนา 
เพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
 แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความตองการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สงเสริมการผลิตและพัฒนา กำลังคนท่ีมีความเชี่ยวชาญ
และเปนเลิศเฉพาะดาน 3) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและ
มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 เปาหมาย 1) ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จำเปน      
ในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัด
กิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 4) แหลงเรียนรู สื ่อตำราเรียน 
นวัตกรรมและสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจำกัดเวลาและ
สถานที่ 5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครู อาจารย 
และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 1) สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 2) สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตำราเรียน 
และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูได โดยไมจำกัดเวลา
และสถานที่ 3) สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค        
4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 5) พัฒนาคลังขอมูล สื่อ 
และนวัตกรรมการเรียนรูที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการ ศึกษา 
 เปาหมาย 1) ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 2) การเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย 3) ระบบขอมูลรายบุคคลและ
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  หนา 

สารสนเทศทางการศึกษาที ่ครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน เพื ่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา            
การติดตามประเมินและรายงานผล 
 แนวทางการพัฒนา 1) เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 2) พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย 3) พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
เชื่อมโยงและเขาถึงได 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 เปาหมาย 1) คนทุกชวงวัย มีจิตสำนึกรักษสิ ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรมและนำแนวคิดตาม       
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
สูการปฏิบัติ 3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
 แนวทางการพัฒนา 1) สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 2) สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 3) พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม  
 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 เปาหมาย 1) โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและพื้นที่ 4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ี
แตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกำลังแรงงานของประเทศ 5) ระบบบริหารงานบุคคล
ของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม สรางขวัญกำลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานได 
อยางเต็มตามศักยภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา 2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 4) ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับ
ระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่สงผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 5) พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

 4.4 นโยบายและจุดเนนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  หลักการตามนโยบาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

    กระทรวงศึกษาธิการมุงมั ่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป            
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนทุกแผนยอยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู 
และแผนยอยที ่ 3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต รวมทั ้งแผนการปฏิรูปประเทศ 
ดานการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาลท้ังในสวนนโยบายหลักดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และ
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  หนา 

การพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย และนโยบายเรงดวน เรื ่อง การเตรียมคนไทยสู ศตวรรษที่ 21  
และพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 
   นอกจากนี ้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นอื่น ๆ ที่เกี ่ยวของ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยเฉพาะหมุดหมายที ่ 12         
ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่องตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคตแผนการศึกษาแหงชาติ     
พ.ศ. 2560 - 2579 รวมทั้งนโยบายและแผนตาง ๆ ที่เกี ่ยวของ โดยมุงหวังใหผู เรียนทุกชวงวัยจะไดรับ                       
การพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในดานโอกาส ความเทาเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัย และมีสมรรถนะที่สำคัญ
จำเปนในศตวรรษท่ี 21 และมีความพรอมรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน 
   ดังนั้น จึงกำหนดนโยบายและจุดเนนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการไวดังนี้ 

 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
 1.1 เรงสรางความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และปองกันจากภัยคุกคาม   
ในชีวิตรูปแบบใหม และภัยอื่นๆ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการดานความปลอดภัยใหแกผู เรียน   
ครู และบุคลากรในรูปแบบตางๆ อยางเขมขน รวมทั้งดำเนินการศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินการ และแสวงหาสถานศึกษาที่ดำเนินการไดดีเยี่ยม (Best Practice) เพื่อปรับปรุง พัฒนาและขยายผล
ตอไป 
 1.2 เรงปลูกฝงทัศนคติ พฤติกรรม และองคความรูที่เกี่ยวของ โดยบูรณาการอยูในกระบวนการจัดการเรียนรู 
เพื่อสรางโอกาสในการเรียนรูและสรางภูมิคุมกันควบคูกับการใชสื่อสังคมออนไลนในเชิงบวกและสรางสรรค 
พรอมท้ังหาแนวทางวิธีการปกปองคุมครองตอสถานการณท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน ครูและบุคลากรทาง การศึกษา 
 1.3 เสร ิมสร างการร ับร ู   ความเข าใจ ความตระหน ัก และส งเสร ิมค ุณล ักษณะและพฤต ิกรรม 
ท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม รวมท้ังการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 1.4 เรงพัฒนาบทบาทและภารกิจของหนวยงานดานความปลอดภัยที ่มีอยู ในทุกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการใหดำเนินการอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ   

 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 2.1 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู การปฏิบัติอยางเต็มรูปแบบ        
เพ่ือสรางสมรรถนะท่ีสำคัญจำเปนสำหรับศตวรรษท่ี 21 ใหกับผูเรียน 
 2.2 จัดการเรียนรูใหผูเรียนไดคนพบพรสวรรค ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง ดวยการเรียนรู
จากการลงมือปฏิบัต ิจร ิง (Active Learning) ทั ้งในหองเร ียน สถานประกอบการ รวมทั ้งการเร ียนรู               
ผานแพลตฟอรมและหองดิจิทัลใหคำปรึกษาแนะนำ 
 2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรูและการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะสูการปฏิบัติ 
ในชั้นเรียน เพื่อสรางความฉลาดรูดานการอาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สรางตรรกะความคิดแบบเปนเหตุ  
เปนผลใหนักเรียนไทยสามารถแขงขันไดกับนานาชาติ 
 2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร (Coding) สำหรับผูเรียนทุกชวงวัย เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสูสังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม 
 2.5 พ ัฒนาร ูปแบบการจ ัดการเร ียนการสอนประว ัต ิศาสตร   หน าท ี ่พลเม ืองและศ ีลธรรม                                     
ใหมีความทันสมัย นาสนใจ เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ควบคูไปกับการเรียนรูประวัติศาสตรของทองถิ่น และ
การเสริมสรางวิถีชีวิตของความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 
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 2.6 จัดการเร ียนรู ตามความสนใจรายบุคคลของผู  เร ียนผานดิจ ิท ัลแพลตฟอรมท่ีหลากหลายและ     
แพลตฟอรมการเรียนรูอัจฉริยะที่รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู สื่อการสอนคุณภาพสูง
รวมท้ังมีการประเมินและพัฒนาผูเรียน 
 2.7 สงเสริมการใหความรูและทักษะดานการเงินและการออม (Financial Literacy) ใหกับผูเรียน     
โดยบูรณาการการทำงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ ฯลฯ ผานกระบวนการเรียนรู โครงการ และกิจกรรมตางๆ  
และการเผยแพรสื่อแอนิเมชันรอบรูเรื่องเงิน รวมท้ังสงเสริมใหเกิดการลงทุนเชิงพาณิชยเพ่ือใหเกิดผลตอบแทน
ท่ีสูงข้ึน 
 2.8 ปรับโฉมศูนยวิทยาศาสตรและศูนยการเรียนรู ใหมีรูปลักษณท่ีทันสมัย สวยงาม รมรื่น จูงใจ ใหเขา
ไปใชบริการ โดยมีมุมคนหาความรูดวยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค คิดวิเคราะหของผูเรียน 
หรือกลุมผูเรียน และการรวมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเปนฐานการเรียนรูดานตาง ๆ ที่ผู เรียนและ
ประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม และไดรับเอกสารรับรองการเขารวมกิจกรรม เพื่อนำไปใช
ประโยชนในสวนที่เกี่ยวของหรือสะสมหนวยการเรียนรู (Credit Bank) ได รวมทั้งมีบริเวณพักผอนที่มีบริการ
ลักษณะบานสวนกาแฟเพ่ือการเรียนรู เปนตน 
 2.9 สงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาใหมีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติไปใชในการ           
วางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาท่ีเนนสมรรถนะและผลลัพธท่ีตัวผูเรียน 

 3. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษาทุกชวงวัย 
 3.1 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของนักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการสงตอไปยัง
สถานศึกษาในระดับท ี ่ส ูงข ึ ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังค ับ เพื ่อป องก ันเด ็กตกหลนและ                        
เด็กออกกลางคัน 
 3.2 สงเสริมสนับสนุนใหเด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต 3 ปขึ้นไปทุกคน เขาสูระบบการศึกษา เพื่อรับการ
พัฒนาอยางรอบดาน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและตอเนื่องอยางเปนระบบ โดยบูรณาการรวมงานกับทุก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 3.3 พัฒนาขอมูลและทางเลือกที่หลากหลายใหกับผูเรียนกลุมเปาหมายพิเศษ และกลุมเปราะบาง รวมท้ัง
กลุม NEETs ในการเขาถึงการศึกษา การเรียนรู และการฝกอาชีพ อยางเทาเทียม 
 3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) และการเรียนรู
ท่ีบานเปนหลัก (Home–based Learning) 
 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
 4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System) มีการ 
บูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ
และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรูแบบตอเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสมหนวยการเรียนรู (Credit 
Bank) รวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอยางเขมขนเพ่ือการมีงานทำ 
 4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ และยกระดับสมรรถนะกำลังคน
ตามกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา 
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(Excellent Center) โดยความรวมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิตกำลังคนที่ตอบโจทย
การพัฒนาประเทศ 
 4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที ่สอดคลองกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill และ    
New skill เพื ่อใหทุกกลุ มเปาหมายมีการศึกษาในระดับที ่สูงขึ ้น พรอมทั ้งสรางชองทางอาชีพในรูปแบบ
หลากหลายใหครอบคลุมผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย รวมทั้งผูสูงอายุ โดยมีการบูรณาการความรวมมือระหวาง
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 4.4 สงเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตามสมรรถนะ    
ที่จำเปนในการเขาสูอาชีพ และการนำผลการทดสอบไปใชคัดเลือกเขาทำงาน ศึกษาตอ ขอรับประกาศนียบัตร
มาตรฐานสมรรถนะการใชดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ (English 
Competency) 
 4.5 จัดตั้งศูนยใหคำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย Start up) ภายใตศูนยพัฒนาอาชีพและการเปน
ผูประกอบการ และพัฒนาศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการสงเสริม และพัฒนาผูประกอบการ
ดานอาชีพท้ังผูเรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนท่ีสอดคลองกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม 
 4.6 เพิ่มบทบาทการอาชีวศึกษาในการสรางและพัฒนาผูประกอบการและกำลังแรงงานในภาคเกษตร 
โดยเฉพาะกลุมเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุมยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart Farmer)   
ท่ีสามารถรองรับการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมได 
 4.7 สงเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกชวงวัยเพื่อการมีงานทำ โดยบูรณาการ    
ความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกับหนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐ เอกชน ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และสถาบันสังคมอ่ืน 
 4.8 พัฒนาหล ักส ูตรอาช ีพสำหร ับกล ุ มเป าหมายผ ู อย ู นอกระบบโรงเร ียนและประชาชน 
ท่ีสอดคลองมาตรฐานอาชีพ เพื่อการเขาสูการรับรองสมรรถนะและไดรับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ 
รวมท้ังสามารถนำผลการเรียนรูและมวลประสบการณเทียบโอนเขาสูการสะสมหนวยการเรียนรู (Credit Bank) ได 
 5. การสงเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 5.1 สงเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑการประเมินวิทยฐานะแนวใหม Performance 
Appraisal (PA) โดยใชระบบการประเมินตำแหนงและวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA) 
 5.2 สงเสริมสนับสนุนการดำเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบระดับ
สมรรถนะด ิจ ิท ัล (Digital Competency) สำหร ับคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาระด ับการศ ึกษา                               
ข้ันพ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษา 
 5.3 พัฒนาครูใหมีความพรอมดานวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผานแพลตฟอรมออนไลนตาง ๆ รวมท้ังใหเปนผูวางแผนเสนทางการเรียนรู การประกอบอาชีพ และการดำเนิน
ชีวิตของผูเรียนไดตามความสนใจและความถนัดของแตละบุคคล 
 5.4 พัฒนาขีดความสามารถของขาราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหมีสมรรถนะท่ี
สอดคลองและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 
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 5.5 เรงรัดการดำเนินการแกไขปญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบควบคูกับการใหความรู
ดานการวางแผนและการสรางวินัยดานการเงินและการออม 

 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
 6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ดวยนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาเปนกลไก
หลัก ในการดำเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบงปนขอมูล (Sharing Data) การสงเสริม
ความรวมมือ บูรณาการกับภาคสวนตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก 
 6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถใชงานเครือขายสื่อสารขอมูล
เชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดในทุกเวลา ทุกสถานท่ี ทุกอุปกรณและทุกชองทาง 
 6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความจำเปนและใช
พ้ืนท่ีเปนฐาน ท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสำคัญ 
 6.4 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในระบบการคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหนง
และสายงานตาง ๆ 
 6.5 สงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสวนราชการใหเปนไปตามกลไกการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

 7. การขับเคล่ือนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแหงชาติ 
 เรงรัดการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแหงชาติเพื่อรองรับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติควบคูกับการสรางการรับรูใหกับประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถึง  

 4.5 แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2560 - 2579 
  วิสัยทัศน 
  “คนไทยไดรับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู ตลอดชีว ิตอยางมีคุณภาพ สามารถดำรงชีว ิตท่ี
เหมาะสมกับชวงวัย สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะท่ีจำเปนในโลกศตวรรษท่ี 21” 
  จุดเนน 
  “สงเสริม สนับสนุน และใหบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู ตลอด
ชีวิตอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ มีสาระการเรียนรูที่เปนปจจุบันและตรงกับความตองการของผูเรียนและสังคม 
โดยนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใชสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายและทันสมัยมาเปนกลไกใน
การจัดรวมทั้งพัฒนาครูใหเปนผูจัดการศึกษาและการเรียนรูมืออาชีพ เนนพัฒนากระบวนการคิดและการวิจัย
ใหกับกลุมเปาหมาย ใชกลยุทธการบริหารจัดการเชิงรุก โดยใหชุมชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมภายใตการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน” 
  เปาหมายหลัก 
  1) คนไทยสามารถเข าถ ึงบร ิการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ัง                   
การเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐานอยางท่ัวถึง 
  2) คนไทยมีสมรรถนะและทักษะในการดำรงชีวิตท่ีเหมาะสมกับชวงวัย สอดคลองกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และพรอมรบัการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 
  3) หนวยงานและสถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพเพ่ือใหบริการการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับประชาชนอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
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  4) หนวยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ภายใตการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
  5) ทุกภาคสวนมีบทบาทและมีส วนร วมในการสงเสร ิม สนับสนุน และจัดการศึกษา และ                      
การเรียนรูตลอดชีวิต 
  ยุทธศาสตร 
  1) เพ่ิมและกระจายโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 
  2) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนทุกชวงวัยใหมีสมรรถนะและทักษะเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  3) สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย 
  4) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีบทบาทและมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา 

 4.6 แผนพัฒนาการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2566 - 2570 
  วิสัยทัศน 
   ประชากรทุกชวงวัยในรอยแกนสารสินธุ ไดรับโอกาสในการเขาถึงทางการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เกิดสังคมแหงการเรียนรู 
  พันธกิจ 
  1. สงเสริม สนับสนุนประชากรทุกชวงวัยไดรับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาที่ทั่วถึง    
เทาเทียม มีคุณภาพ และพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูเพ่ือรองรับการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง 
  2. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ทุกระบบ ใหมีคุณภาพอยางทั่วถึง     
ตามมาตรฐานทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 
  3. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพตามทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการใช 
องคความรู เทคโนโลยี ดิจิทัล นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค 
  4. สงเสริมการผลิต พัฒนากำลังคน และทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพ ใหสอดคลองกับความตองการ
ของทองถ่ิน ตลาดแรงงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
  5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยคำนึงถึง สุขภาพอนามัยความปลอดภัยและ
การสรางสิ่งแวดลอมท่ีดี ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  6. สงเสริมระบบบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สรางเครือขายในการบริหารจัดการแบบ          
มีสวนรวม ยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใหการบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  เปาประสงค 
  1. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและมีความภาคภูมิใจในการเปนพลเมืองไทย 
  2. ผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
อยางท่ัวถึงและเทาเทียม เกิดสังคมแหงการเรียนรูเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง 
  3. ประชากรทุกชวงวัยมีทักษะการเรียนรูและทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 การใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค 
  4. ผลิตและพัฒนากำลังคนใหเกิดองคความรู ดานเทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ       
การแขงขันระดับจังหวัด ประเทศ และอาเซียนสูสากล 
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  5. ประชากรทุกชวงวัยมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ ตรงตามความตองการของการพัฒนาพื้นท่ี
รอยแกนสารสินธุ และการพัฒนาประเทศ 
  6. ผูเรียนทุกชวงวัย มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง มีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตอยางมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  7. หนวยงานการศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และมีระบบการ
จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
 ประเด็นยุทธศาสตร 
  1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงและเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 
  2. การสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
  3. การพัฒนาผูเรียนทุกชวงวัย ใหมีคุณภาพตามคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
  4. การพัฒนาการจัดการศึกษา การผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ        
ท่ีสอดคลองกับความตองการของพ้ืนท่ีและความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
  5. การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  6. การบริหารจัดการศึกษาและระบบการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 4.7 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2566-2570 
  เปาหมายการพัฒนา “เติบโตดวยเศรษฐกิจแหงอนาคต สังคมเปนสุข สิ่งแวดลอมยั่งยืน” 
  ประเด็นการพัฒนา มี 4 ประเด็น ดังนี้ 
   1. สงเสริมและยกระดับการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีมีมูลคาสูงดวยเศรษฐกิจชีวภาพ 
   2. การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันดานการคา การลงทุน การบริการ และการทองเที่ยว
เพ่ือรองรับระบบเศรษฐกิจแหงอนาคต 
   3. อนุร ักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมเพื ่อการพัฒนาที ่สมดุล         
ดวยเศรษฐกิจ BCG และลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยดวยพลังชุมชนและเทคโนโลยี 
   4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย สังคมมีคุณภาพและเมืองมีความเจริญนาอยูอยางยั่งยืน 
  ตัวชี้วัด 1. เปนศูนยกลางดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลคาสูงอัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด รอยละ 7.5 
            2. เปนศูนยกลางดานอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยวของภูมิภาคท่ีตอบสนองตอความ
ตองการของตลาดแหงอนาคต อัตราการขยายตัวของรายไดการทองเท่ียวกลุมจังหวัด รอยละ 5 
            3. เปนกลุมจังหวัดที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีพื ้นที่สีเขียวทุกประเภท
เพ่ิมข้ึน สัดสวนพ้ืนท่ีสีเขียวทุกประเภทเพ่ิมข้ึน รอยละ 1 

 4.8 แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ. 2566 - 2570 
  เปาหมายการพัฒนาจังหวัด “ ม่ังค่ังดวยเกษตรปลอดภัย ทองเท่ียววิถีใหม ไมท้ิงใครไวขางหลัง” 
  ประเด็นการพัฒนา มี ๔ ประเด็นการพัฒนา ไดแก 
   ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ : พัฒนาศักยภาพท่ีมุงเนนการผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 
   เปาประสงค : รายไดภาคการเกษตรของจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
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   ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ : ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียว และสงเสริม 
การคา การลงทุน และอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย 
   เปาประสงค :  1) ยกระดับคุณภาพและเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียว 
        ๒) เพ่ิมรายไดผลิตภัณฑ OTOP 
   ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   เปาประสงค :  ๑) เพ่ิมพ้ืนท่ีการกระจายน้ำเพ่ือการเกษตร 
        ๒) เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
   ประเด็นการพัฒนาท่ี ๔ : การพัฒนาทุนมนุษย ลดความเหลื่อมล้ำ สรางสังคมท่ีมีความม่ันคงและ
สงบสุข 
   เปาประสงค :  ๑) ประชากรของจังหวัดไดรับการพัฒนาทุนมนุษยในทุกชวงวัย 
        ๒) ประชาชนมีความปลอดภัยเก่ียวกับชีวิตและทรัพยสิน 
 

  เปาหมายการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ 
  จังหวัดกาฬสินธุไดกำหนดเปาหมายการพัฒนาจังหวัด ในหวงระยะเวลา พ.ศ. 2566 – 2570     
เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางของการพัฒนาจังหวัด ภายใตผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม ศักยภาพ บริบทของการ
พัฒนาที่ผานมาและในอนาคต รวมทั้งสภาพของปญหาและความตองการของประชาชน โดยมีเปาหมายการ
พัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ ดังนี้ 
  “ม่ังค่ังดวยเกษตรปลอดภัย ทองเท่ียววิถีใหม ไมท้ิงใครไวขางหลัง” 
 

  พันธกิจ 
  ๑) ผลักดันใหจังหวัดกาฬสินธุ เปนแหลงผลิต แปรรูป อาหารปลอดภัยแบบครบวงจร โดยเนน       
การพัฒนา การผลิตขาว GAP ขาวอินทรีย ขาว GI 
  ๒) เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ขาว มันสำปะหลัง และออย) โดยเนนกระบวนการผลิต     
การแปรรูปและการสงออกเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
  ๓) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่น โดยเนนการใชนวัตกรรมเชิงสรางสรรค
ใหไดมาตรฐานและแขงขันได 
  ๔) พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ทั้งทางดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค กระบวนการ
จัดการดานการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณสุข เพื่อกาวไปสูการเปนเมือง นาอาศัย นาทองเที่ยว    
และนาลงทุน 
  ๕) สงเสริมการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล โดยเนนการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
  ๖) สรางสังคมแหงความม่ันคงและปลอดภัย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

 4.8 12 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

  1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก     

ในศตวรรษที่ 21 โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษาใหมีความรู ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ

บริบทสังคมไทย 
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  2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธ ิภาพครูและอาจารยในระดับการศ ึกษาขั ้นพ้ืนฐาน 

และอาชีวศึกษา ใหมีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อใหครู และอาจารยไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ     

ทั้งดานการจัดการเรียนรู  ดวยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใชสื ่อทันสมัย         

และมีความรับผิดชอบตอผลลัพธทางการศึกษาท่ีเกิดกับผูเรียน 

  3. การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลฝานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ (NDLP) และ

การสงเสริมการฝกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อใหมีหนวยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรู      

ดวยดิจิทัลแหงชาติ ที่สามารถนำไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูที่ทันสมัยและเขาถึงแหลงเรียนรูไดอยาง

กวางขวางผานระบบออนไลน และการนำฐานขอมูลกลางทางการศึกษามาใชประโยชนในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

  4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษา  

ใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัด             

เปนฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแหงชาติท่ีไดรับการปรับปรุงเพ่ือกำหนดใหมีระบบบริหารและ

การจัดการ รวมถึงการจัดโครงสรางหนวยงานใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ สถานศึกษาใหมี

ความเปนอิสระและคลองตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัดเปนฐาน มีระบบการบริหารงาน

บุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พรอมจัดทดสอบวัดความรู 

และทักษะท่ีจำเปนในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือใหระบบการประเมินผล

การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ

ทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม 

  6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรใหทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร    

ทางการศึกษาจากความรวมมือทุกภาคสวน เพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเปนธรรมและ

สรางโอกาสใหกลุมเปาหมายไดเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุมอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากร

ทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีไดอยางท่ัวถึง 

  7. อางอิงการนำกรอบคุณวุฒิแหงชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอาเซียน (AQRF) สูการปฏิบัติ เปนการ

ผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใชกรอบคุณวุฒิแหงชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและ

การอาชีพ โดยใชกลไกการเทียบโอนประสบการณดวยธนาคารหนวยกิต และการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขา

ท่ีสามารถอางอิงอาเซียนได 

  8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพื่อพัฒนารางกาย 

จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย เพื่อเปนการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนา      

เด็กปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สูการปฏิบัติเปนรูปธรรม โดยหนวยงาน      

ที่เกี่ยวของนำไปเปนกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความกาวหนา

เปนระยะ 
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  9. การศึกษาเพื ่ออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื ่อใหผู จบ

การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายไดที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีมี

สวนชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกได 

  10. การพลิกโฉมระบบการศ ึกษาไทยด วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีท ันสมัย 

มาใชในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อใหสถาบันการศึกษาทุกแหงนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยมาใชในการจัดการศึกษาผานระบบดิจิทัล 

  11. การเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา       

และผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของ     

กลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา และผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ 

  12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรูตลอดชีวิต     

และการมีส วนรวมของผ ู ม ีส วนเกี ่ยวของ เพื ่อเพิ ่มโอกาสและการเข าถึงการศึกษาที ่ม ีค ุณภาพของ                 

กลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษาและผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ 

 4.9 นโยบายและจดุเนนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  ดวยสำนักงาน กศน. เปนหนวยงานที ่มีภารกิจในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา          

ตามอัธยาศัย ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต ไดมุงมั่นขับเคลื่อนภารกิจหลักตาม

แผนพัฒนาประเทศ และนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่คำนึงถึงหลักการบริหารจัดการ 

ท้ังในเรื่อง หลักธรรมาภิบาล หลักการกระจายอำนาจ การใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การมุงเนนผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติการดานขอมูลขาวสาร และการสรางบรรยากาศในการทำงานและการเรียนรู 

ตลอดจน การใชทรัพยากรดานการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ อันจะนำไปสูการสรางโอกาสและลดความ

เหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการสำหรับทุกกลุมเปาหมาย 

และสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงประกาศ

นโยบายและจุดเนนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

  ๑. หลักการ 

   กศน. เพ่ือประชาชน “กศน. กาวใหม : กาวแหงคุณภาพ” 

  ๒. ภารกิจสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

   ๒.๑ โครงการสงเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา “พานองกลับมาเรียน” 

ติดตามและรายงานขอมูลประชากรวัยเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษา พรอมทั้งดำเนินการชวยเหลือและ

สนับสนุนใหกลับเขาสูสถานศึกษาท่ีเหมาะสมตามบริบทตอไป 

   ๒.๒ โครงการ “กศน. ปกหมุด” สำรวจ ติดตาม คนหา และรวบรวมขอมูลกลุ มเปาหมาย          

คนพิการ พรอมนำกลับเขาสูระบบการศึกษา โดยวางแผนการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทและความ

ตองการของคนพิการอยางแทจริง เพ่ือใหคนพิการสามารถเขาถึงการศึกษาในรูปแบบท่ีเหมาะสมอยางมีคุณภาพ 
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   ๒.๓ โครงการสถานศึกษาปลอดภัย นำระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE Safety Center   

ผานศูนยความปลอดภัย สำนักงาน กศน. มาใชแกปญหาความไมปลอดภัยของนักศึกษา ครู และบุคลากร กศน. 

   ๒.๔ การแกไขปญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ๓. จุดเนนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   ๓.๑ ดานการจัดการเรียนรูคุณภาพ 

    ๑) นอมนำพระบรมราโชบายสู การปฏิบัติ รวมทั ้งสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการ หรือโครงการอันเก่ียวเนื่องจากราชวงศ 

    ๒) ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูที่สนองตอบยุทธศาสตรชาติ และนโยบายของรัฐมนตรี วาการ

กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

    ๓) สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคง การสรางความเขาใจที่ถูกตองในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย การเรียนรูที่ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม สรางวินัย จิตสาธารณะ และอุดมการณ

ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การสงเสริมการรูเทาทันสื่อและขอมูลขาวสาร และทักษะการใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Social Media) รวมถึงการใชกระบวนการจิตอาสา กศน. ผานกิจกรรมตาง ๆ 

    ๔) ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับทุกประเภท ใหสอดรับกับการพัฒนาคน ทิศทางการพัฒนา

ประเทศ สอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง ความตองการและความหลากหลายของผูเรียน/ผูรับบริการ รวมถึง 

ปรับลดความหลากหลายและความซ้ำซอนของหลักสูตร เชน หลักสูตรการศึกษาสำหรับกลุมเปาหมายบนพื้นท่ี

สูง พ้ืนท่ีพิเศษและพ้ืนท่ีชายแดน รวมท้ังกลุมชาติพันธุ 

    ๕) ปรับระบบทดสอบ วัดผล และประเมินผล โดยเนนการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ ใหผูเรียน

สามารถเขาถึงการประเมินผลการเรียนรูไดตามความตองการ เพื่อการสรางโอกาสในการเรียนรู ใหความสำคัญ

กับการเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรูและประสบการณ พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะ

ผูเรียนใหตอบโจทยการประเมินในระดับประเทศและระดับสากล เชน การประเมินสมรรถภาพผูใหญ ตลอดจน

กระจายอำนาจไปยังพ้ืนท่ีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

    ๖) สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการจัดหลักสูตรการเรียนรู ในระบบออนไลนดวยตนเอง       

ครบวงจร ตั้งแตการลงทะเบียนจนการประเมินผลเมื่อจบหลักสูตร ทั้งการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา    

ข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาตอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือเปนการสรางและขยายโอกาสในการเรียนรูใหกับ

กลุมเปาหมายท่ีสามารถเรียนรูไดสะดวก และตอบโจทยความตองการของผูเรียน 

    ๗) พัฒนา Digital Learning Platform แพลตฟอรมการเรียนรูของสำนักงาน กศน. ตลอดจน

พัฒนาสื ่อการเรียนรู ทั ้งในรูปแบบออนไลนและออฟไลน และใหมีคลังสื ่อการเรียนรู ที ่เปนสื ่อที ่ถูกตอง           

ตามกฎหมาย งายตอการสืบคนและนำไปใชในการจัดการเรียนรู 

    ๘) เรงดำเนินการเรื่อง Academic Credit-bank System ในการสะสมและเทียบโอนหนวย

กิตเพ่ือการสรางโอกาสในการศึกษา 
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    ๙) พัฒนาระบบนิเทศการศึกษา การกำกับ ติดตาม ท้ังในระบบ On-Site และ Online รวมท้ัง

สงเสริมการวิจัยเพื ่อเปนฐานในการพัฒนาการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา             

ตามอัธยาศัย 

   ๓.๒ ดานการสรางสมรรถนะและทักษะคุณภาพ 

    ๑) สงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ที่เนนการพัฒนาทักษะที่จำเปนสำหรับแตละ ชวงวัย 

และการจัดการศึกษาและการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับแตละกลุมเปาหมายและบริบทพ้ืนท่ี 

    ๒) พัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ที่เนน New skill Upskill และ Reskill ที่สอดคลองกับ

บริบทพื้นที่ ความตองการของกลุมเปาหมาย ความตองการของตลาดแรงงาน และกลุมอาชีพใหมที่รองรับ 

Disruptive Technology 

    ๓) ยกระดับผลิตภัณฑ สินคา บริการจากโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน ท่ีเนน “สงเสริมความรู 

สรางอาชีพ เพิ ่มรายได และมีคุณภาพชีวิตที ่ดี” ใหมีคุณภาพมาตรฐาน เปนที ่ยอมรับของตลาด ตอยอด          

ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม พัฒนาสูวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเพ่ิมชองทางประชาสัมพันธและชองทาง 

การจำหนาย  

    ๔) สงเสริมการจัดการศึกษาของผูสูงอายุ เพื ่อใหเปน Active Ageing Workforce และมี    

Life skill ในการดำรงชีวิตท่ีเหมาะกับชวงวัย 

    ๕) สงเสริมการจัดการศึกษาที่พัฒนาทักษะที่จำเปนสำหรับกลุมเปาหมายพิเศษ เชน ผูพิการ 

ออทิสติก เด็กเรรอน และผูดอยโอกาสอ่ืนๆ 

    ๖) สงเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลและทักษะดานภาษา ใหกับบุคลากร กศน. และผูเรียน    

เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 

    ๗) สงเสริมการสรางนวัตกรรมของผูเรียน กศน. 

    ๘) สราง อาสาสมัคร กศน. เพื่อเปนเครือขายในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตลอด

ชีวิตในชุมชน 

    ๙) สงเสริมการสรางและพัฒนานวัตกรรมของบุคลากร กศน. รวมทั้งรวบรวม และเผยแพร

เพ่ือใหหนวยงาน/สถานศึกษา นำไปใชในการพัฒนากระบวนการเรียนรูรวมกัน 

   ๓.๓ ดานองคกร สถานศึกษา และแหลงเรียนรูคุณภาพ 

    ๑) ทบทวนบทบาทหนาที ่ของหนวยงาน สถานศึกษา เชน สถาบัน กศน.ภาค สถาบัน 

การศึกษาและพัฒนาตอเนื่องสิรินธร สถานศึกษาขึ้นตรงสังกัดสวนกลาง กลุมสำนักงาน กศน.จังหวัด ศูนยฝก 

และพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

ในพ้ืนท่ี 

    ๒) ยกระดับมาตรฐาน กศน.ตำบล และศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” 

(ศศช.) ใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีสำคัญของชุมชน 

    ๓) ปรับรูปแบบกิจกรรมในหองสมุดประชาชน ที ่เนน Library Delivery เพื ่อเพิ ่มอัตรา       

การอานและการรูหนังสือของประชาชน 
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    ๔) ใหบริการวิทยาศาสตรเชิงรุก Science@home โดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือนำวิทยาศาสตร   

สูชีวิตประจำวันในทุกครอบครัว 

    ๕) สงเสริมและสนับสนุนการสรางพื ้นที ่การเรียนรู  ในรูปแบบ Public Learning Space      

Co- learning Space เพ่ือการสรางนิเวศการเรียนรูใหเกิดข้ึนในสังคม 

    ๖) ยกระดับและพัฒนาศูนยฝกอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ใหเปนสถาบันพัฒนาอาชีพ

ระดับภาค 

    ๗) สงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุม กศน. จังหวัดใหมีประสิทธิภาพ 

   ๓.๔ ดานการบริหารจัดการคุณภาพ 

    ๑) ขับเคลื่อนกฎหมายวาดวยการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนทบทวนภารกิจ

บทบาทโครงสรางของหนวยงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย 

    ๒) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และขอบังคับตาง ๆ ใหมีความทันสมัย เอ้ือตอการบริหาร

จัดการ และการจัดการเรียนรู เชน การปรับหลักเกณฑคาใชจายในการจัดหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง 

    ๓) ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง รวมทั ้งกำหนดแนวทางที ่ชัดเจนในการนำคนเขาสูตำแหนง      

การยาย โอน และการเลื่อนระดับ 

    ๔) สงเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานตำแหนง ใหตรง

กับสายงาน และทักษะท่ีจำเปนในการจัดการศึกษาและการเรียนรู  

    ๕) ปรับปรุงระบบการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษา ใหมีความครอบคลุม เหมาะสม เชน 

การปรับคาใชจายในการจัดการศึกษาของผูพิการ เด็กปฐมวัย  

    ๖) ปรับปรุงระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

เชน ขอมูลการรายงานผลการดำเนินงาน ขอมูลเด็กตกหลนจากการศึกษาในระบบ เด็กเรรอน ผูพิการ  

    ๗) สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการอยางเต็มรูปแบบ  

    ๘) สงเสริมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูระบบราชการ ๔.๐ และการประเมิน

คุณภาพและความโปรงใสการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA)  

    ๙) เสริมสรางขวัญและกำลังใจ ใหกับขาราชการและบุคลากรทุกประเภทในรูปแบบตาง ๆ เชน 

การประกาศเกียรติคุณ การมอบโล / วุฒิบัตร 

    ๑๐) สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวน เพื่อสรางความพรอม ในการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับประชาชน 

 4.10 7 วาระเรงดวน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ      

  วาระที่ 1 เรื่องความปลอดภัยของผูเรียน โดยจัดใหมีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข และไดรับการปกปองคุมครองความ

ปลอดภัยทั้งดานรางกายและจิตใจ รวมถึงการสรางทักษะใหผูเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง จากภัย

อันตรายตาง ๆ ทามกลางสภาพแวดลอมทางสังคม 
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  วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุงเนนการจัดการเรียนรู ที ่หลากหลายโดยยึดความสามารถ       

ของผูเรียนเปนหลัก และพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีตองการ 

  วาระที่ 3 Big Data พัฒนาการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและไมซ้ำซอน เพื่อใหไดขอมูลภาพรวม

การศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถวน สมบูรณ ถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถนำมาใชประโยชนไดอยางแทจริง 

  วาระที ่ 4 ขับเคลื ่อนศูนยความเปนเล ิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน           

การดำเนินงานของศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแตละ

สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ สอดคลองกับความตองการของประปจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการ

จัดการเรียนการสอนดวยเครื่องมือท่ีทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน 

  วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ สงเสริมการจัดการศึกษาที่เนนพัฒนาทักษะอาชีพของผูเรียน     

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

  วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกชวงวยัใหมีคุณภาพและ

มาตรฐาน ประซาชนในแตละชวงวัยไดรับการศึกษาตามความตองการอยางมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม

ศักยภาพตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูสังคม       

ผูสูงวัย 

  วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสำหรับผูที่มีความตองการจำเปนพิเศษ สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูที่มี

ความตองการจำเปนพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพสามารถดำรงชีวิตในสังคมอยางมีเกียรติ ศักดิ์ศรี

เทาเทียมกับผูอ่ืนในสังคม สามารถชวยเหลือตนเองและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ         
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สวนที่ 4 
การวิเคราะหยุทธศาสตรของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

 
4.1 การประเมินสถานการณของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

  การพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
แกกลุมเปาหมายผูเรียน/ผูรับบริการ เปนการสนองบริบทของชุมชนและนโยบายของรัฐบาลท่ีใหความสำคัญกับ
การวางแผนยุทธศาสตร รวมท้ังการวิเคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงาน ดวย SWOT Analysis ซ่ึงเปนวิธีการ
ที่รู จักและใชกันอยางแพรหลายในฐานะเครื่องมือในการวิเคราะหหนวยงาน/สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ       
อีกวิธีหนึ่ง เพื่อนำไปสูการวางแผนและการกำหนดกลยุทธของหนวยงาน/สถานศึกษา ซึ่ง “SWOT” มาจาก
ตัวอักษรยอของคำ 4 คำ คือ Strengths (จุดแข็ง), Weaknesses (จุดออน), Opportunities (โอกาส) และ 
Threats (อุปสรรค) SWOT Analysis คือ เทคนิคการวิเคราะหสถานการณขององคกร วิเคราะหจากปจจัยทาง
สภาพแวดลอม และศักยภาพขององคกรที่มีผลตอการดำเนินงานของหนวยงานและสถานศึกษา ทั้งนี้ปจจัย      
ท่ีสงผลกระทบตอการดำเนินการขององคกรใด ๆ ก็ตาม ยอมมีท้ังปจจัยภายนอก (External Factor) และปจจัย
ภายใน (Internal Factor) โดยที่ปจจัยภายนอกถือวาเปนปจจัยที่ควบคุมไดยากหรือไมสามารถควบคุมได เชน 
การเมืองการปกครอง  สภาพเศรษฐกิจ กฎหมาย เทคโนโลยี เปนตน สวนปจจัยภายในเปนปจจัยท่ีหนวยงาน
และสถานศึกษา สามารถควบคุมได เชน โครงสรางของการบริหารงาน บคุลากร งบประมาณ การบริหารจัดการ 
เปนตน  
 โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ไดวิเคราะหสถานภาพขององคกร ดังนี้ 
  1) วิเคราะหสถานภาพภายในขององคกร (Organizational Analysis)  เพื่อตรวจสอบขีดสมรรถนะ
ขององคกรที่จะบงบอกถึงจุดแข็ง (Strengths : S) และจุดออน (Weaknesses : W) ในดานตาง ๆ โดยการ
วิเคราะหแยกเปนประเด็นตาง ๆ เก็บขอมูลจากบุคลากรท่ีเก่ียวของและสถานศึกษาในสังกัด จากประเด็นในการ
วิเคราะห ประกอบดวย 6 ดาน ยอวา 2S4M ดังนี ้

1. ดานโครงสรางและนโยบายองคกร (Structure: S1) เชน  โครงสราง นโยบาย ระบบงานของ 
หนวยงานและสถานศึกษา เปนตน 

2. ดานการบริการและคุณลักษณะผูเรียน (Service/ Products: S2) เชน ประสิทธิภาพและ 
คุณภาพของการใหบริการทางการศึกษา คุณภาพของผูเรียน เปนตน 

3. ดานบุคลากร (Man: M1) เชน จำนวนบุคลากรมีความเพียงพอกับการดำเนินงาน ตรงตามสายงาน  
คุณภาพของบุคลากร ขวัญกำลังใจ โอกาส ความกาวหนา คาตอบแทน สวัสดิการ การพัฒนาบุคลากร เปนตน 

ดานการเงิน (Money: M2) เชน ความเพียงพอ ความคลองตัวในการเบิกจายเงิน การระดม 
ทรัพยากรและการใชทรัพยากร การบริหารงบประมาณ การติดตามประเมินผลการใชงบประมาณ  เปนตน 

4. ดานวัสดุอุปกรณ (Materials: M3) เชน ความเพียงพอและคุณภาพของวัสดุอุปกรณ             
สิ่งอำนวยความสะดวก การบำรุง ดูแลรักษา  เปนตน 

5. ดานการจัดการ (Management: M4) เชน การมีสวนรวมของบุคลากร การกระจายอำนาจ 
ในการบริหารจัดการของหนวยงานและสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การอำนวยการ              
การประสานงาน การควบคุม เปนตน 



 
                                                                               48 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  หนา 

  2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกขององคกร (External Environment)  เกี่ยวกับโอกาส  
(Opportunities : O) และอุปสรรค (Treats : T) ประเด็นในการวิเคราะห ประกอบดวย 4 ดาน “PEST” 
ประกอบดวย 
   1. ปจจัยดานการการเมือง กฎหมายและนโยบาย (Political and legal factors: P) วิเคราะห
นโยบายและกฎเกณฑตาง ๆ ของภาครัฐ ท่ีนาจะมีผลกระทบตอการดำเนินงานขององคการ ไดแก นโยบายของ
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีและกฎระเบียบตาง ๆ ความมั่นคง
ของรัฐบาล บทบาทของกลุมผลประโยชนและกลุมพลังทางการเมือง ความขัดแยงและความรุนแรงทางการเมือง 
พฤติกรรมทางการเมือง เปนตน 
   2. ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economic factors: E) วิเคราะหสภาพเศรษฐกิจ ไดแก แนวโนมการ
ลดลงของงบประมาณแผนดิน สภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน เงินเฟอ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ อัตราการวางงาน การจางงาน 
การลงทุนภาคเอกชน เปนตน 
   3. ปจจัยดานสังคม วัฒนธรรม (Social–cultural factors: S) วิเคราะหระดับการศึกษาและอัตรา
การรูหนังสือของประชากร จำนวนประชากร โครงสรางของประชากร ขนบธรรมเนียมประเพณี การดำเนินชีวิต
และพฤติกรรม การประกอบอาชีพ คุณภาพชีว ิต ล ักษณะของชุมชนและการตั ้งถ ิ ่นฐาน การอนุร ักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การกระจายรายไดและความเปนธรรมในสังคมโครงสรางพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม การติดตอสื่อสาร เปนตน 
   4. ปจจัยดานเทคโนโลยี (Technological factors: T) วิเคราะหการปฏิวัติทางเทคโนโลยีและ
ดิจิทัลมีผลตอการดำเนินงาน การใหความสำคัญกับ Big Data Analysis เพื่อใหไดสารสนเทศที่ถูกตอง การใช
เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร ความกาวหนาในการวิจัยและพัฒนาในสาขาท่ีเก่ียวของ เปนตน 
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4.2 ผลการวิเคราะหสถานการณขององคกรเพ่ือกำหนดยุทธศาสตร (SWOT Analysis) 
 

1. การ SWOT 
 

ปจจัยภายนอก PEST-Analysis 
โอกาส ( + ) อุปสรรค ( - ) 

1. ปจจัยดานการการเมือง กฎหมายและนโยบาย 
(Political and legal factors: P) 

1. ปจจัยดานการการเมือง กฎหมายและนโยบาย  
(Political and legal factors: P) 

1. พระราชบัญญัติการศึกษา ใหทุกคนมีโอกาสและ
เขาถึงการศึกษาในระบบและนอกระบบ (การเรียนรู
ตลอดชีวิต) ตามศักยภาพของแตละบุคคล 
2. นโยบายให กศน.สามารถจัดการเรียนการสอน
ตามความตองการของทองถ่ิน 
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหความสำคัญและ
สนับสนุนสงเสริมจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 
4. ร ัฐบาลจัดสรรงบประมาณ เร ียนฟร ี 15 ป    
อยางมีคุณภาพ 
5.  ผู ปกครอง กรรมการหนวยงาน/สถานศึกษา 
และผู นำชุมชน มีสวนรวมเก่ียวกับนโยบายดาน
การศึกษา สงผลให กศน.ไดรับการสนับสนุนมากข้ึน 
 

1. การลดอัตรากำลังเปนอุปสรรคในการจัดการศึกษา 
2. นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงบอย ทำใหการดำเนินงาน
ตองปรับเปลี่ยนตามรัฐบาลจึงขาดความตอเนื่อง 
 
 
 
 
 

2. ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economic factors: E) 2. ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economic factors: E) 
1.  กศน.ไดรับการสนับสนุนจากชุมชน ผูปกครอง 
กรรมการหนวยงาน/สถานศึกษา องคกรเอกชน 
รวมกับทาง กศน. ไดรับการบริจาคทุนทรัพยและ
วัสดุอุปกรณสนับสนุนการศึกษา สงผลใหผู เรียน     
มีโอกาสทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
2.  กศน.จ ัดการศ ึกษาสำหร ับผ ู พลาดโอกาส 
ผูดอยโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 

1. ปญหาทางดานภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย (สภาวะการพรระบาด
โรคไวรัสโคโรนา 2019) สงผลใหผูปกครองบางสวนขาดความ
คลองตัวดานคาใชจายของบุตรหลาน ผูเรียนสวนหนึ่งมีฐานะ
ยากจน มีรายไดนอย (สัดสวนคนจนในจังหวัดกาฬสินธุเพ่ิมสูงข้ึน) 
สงผลการรับเขาศึกษา 

3. ปจจัยดานสังคม วัฒนธรรม  
(Social–cultural factors: S) 

3. ปจจัยดานสังคม วัฒนธรรม (Social–cultural factors: S) 

1.  ระบบการศ ึกษาไทยม ีการเปล ี ่ ยนแปลง 
(Disruptive/Transformative Education  
สามารถจ ัดการเร ียนการสอนได ตลอดช ี วิ ต 
(Lifelong Learning) 
 
 
 

1. ผ ู  เร ียนมีการย ายถิ ่นฐานไปทำงานตางถ ิ ่นม ีผลกระทบ            
ตอการเรียน 
2. การแพรระบาดไวรัสโคโรนา -19 ในพ้ืนท่ีสงผลกระทบตอการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (Onsite) อาจสงผลกระทบ
ตอคุณภาพการศึกษา 
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3. ปจจัยดานสังคม วัฒนธรรม  
(Social–cultural factors: S)(ตอ) 

3. ปจจัยดานสังคม วัฒนธรรม 
(Social–cultural factors: S) (ตอ) 

2. โครงสรางประชากรของจังหวัดกาฬสินธุมีการ
เปลี่ยนแปลง สงผลใหประชากรเขาสูวัยเรียนลดลง 
และจำนวนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน 
3. ภาคีเครือขายทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน   
ใหความรวมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษา   
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
4. ชุมชนและหนวยงานในทองถิ่นรวมกันอนุรักษ
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน สงผลให
ผู เรียนมีแหลง เรียนรู มีแบบอยางที่ดี มีความรัก    
ในประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน 
4. จังหวัดกาฬสินธุมีแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน
ท่ีหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 

3. ปญหาเรื่องยาเสพติดในพ้ืนท่ีมีเพ่ิมมากและเขาถึงไดงาย 

4. ปจจัยดานเทคโนโลยี  
(Technological factors: T) 

4. ปจจัยดานเทคโนโลยี  
(Technological factors: T) 

1. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน สื่อ
สังคมออนไลน (Online social media)  
เปนโปรแกรมประยุกต (Application) ท่ีใชเพ่ือการ
ติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวาง
ผูคนในพ้ืนท่ีดวยดิจิทัลในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปน 
LINE, Facebook, Twitter, Google+, Myspace, 
Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, 
WhatsApp หรือ WeChat) สงผลให กศน.มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
2. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสงผลทำให    
ครูและผูเรียนเกิดความรอบรูและสามารถแสวงหา
ความรูไดดวยตนเอง 
3. สินคาดานเทคโนโลยีประเภทคอมพิวเตอร 
โทรศัพทเคลื่อนที่มีราคาถูกลงเอื้อตอการจัดการ
เรียนการสอนไดงายข้ึน 
 

1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน แบบเปดเสรีสำหรับ
ทุกๆ คน (anytime anywhere) ยงัมีขีดจำกัด 
2. ผูเรียนใน กศน. มีความเหลื่อมล้ำและไมเทาเทียมทางอุปกรณ
การเรียนท่ีสมัยใหมและแตกตางกัน 
3.  ระบบส งเสร ิมและสน ับสน ุนการสอนออนไลน ของครู              
ยังไมเพียงพอ 
4. เขารวมเครือขายสังคมออนไลนมากเกินไปอาจสงผลเสีย       
ตอการรวมกิจกรรมการเรียนการสอน 
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ปจจัยภายใน (2S4M) 
จุดแข็ง ( + ) จุดออน ( - )   

1. ดานโครงสรางและนโยบายองคกร  1. ดานโครงสรางและนโยบายองคกร  
1. หนวยงาน/สถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือผู  เร ียน          
ที่เขมแข็ง และมีการบริหารจัดการโดยใช กศน.เปนฐานมีการ
กำหนดนโยบายท่ีชัดเจน 
2. หนวยงาน/สถานศึกษามีนโยบายสงเสริมการจัดกิจกรรม
เพื ่อพัฒนาความรู ความสามารถของผู เร ียนตามศักยภาพ
ครอบคลุมทุกดาน 
3. หนวยงาน/สถานศึกษาใชเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน และ
โครงขายสังคมออนไลน เพ่ือการจัดการเรียนรูและการกระจาย
ขาวสาร 
4. หนวยงาน/สถานศึกษาจัดกิจกรรมชวยเหลือผูเรียนที ่มี
ผลสัมฤทธิ์ต่ำ ไดเพียงพอตอระดับคุณภาพท่ีตองการพัฒนา 
5. หนวยงาน/สถานศึกษากำหนดนโยบายโดยมีสวนรวม     
ของบุคลากรทุกฝาย มีการสื ่อสารภายในองคกรที ่มีความ
ถูกตองชัดเจนสงผลใหไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกฝาย
เปนอยางดี 
6. ม ีการนำหลักส ูตรทองถ ิ ่นมาบูรณาการกิจการเร ียนรู          
ใหหลากหลาย 

1. ครูยังขาดทักษะการนำหลักสูตรไปใชปฏิบัติการ
เรียนการสอนอยางแทจรงิ 
2. บุคลากรมีภาระงานมากเกินไปสงผลใหไมสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีการเรียนการสอนไดเต็มตามศักยภาพ 

2. ดานการบริการและคุณลักษณะผูเรียน  2. ดานการบริการและคุณลักษณะผูเรียน  
1. หนวยงาน/สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรู และใหบริการแหลงเรียนรูใน กศน.และนอก กศน.อยาง
หลากหลาย  
2. หนวยงาน/สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เปนไปตามคาเปาหมายท่ีหนวยงาน/สถานศึกษากำหนด  
3. มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมทางดาน
ความรู คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพพลานามัย หลักประชาธิปไตย 
ความคิดสรางสรรค และสงเสริมจิตสาธารณะใน กศน.  

1. กศน.มีวัสดุ อุปกรณ สำหรับจัดการศึกษาและ    
การบริการดานสาธารณูปโภคไมเพียงพอ 
2. ผ ู  เร ียนบางส วนของ กศน.ไม จบการศ ึกษา         
ตามเกณฑท่ีกำหนด 
 

3. ดานบุคลากร (Man) 3. ดานบุคลากร (Man)  
1. ครูและบุคลากรมีความรู ความสามารถ ประสบการณใน
การปฏิบัติงานดานการเรียน การสอน และงานอ่ืน  
2. ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ สงผล
ใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

1. ครูและบุคลากรไมเพียงพอในบางสาขาวิชา 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางสวนขาดทักษะ
การใชภาษาตางประเทศ 
3. ครูมีภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากงานสอน 
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ปจจัยภายใน (2S4M) 
จุดแข็ง ( + ) จุดออน ( - )   

3. ดานบุคลากร (Man) 3. ดานบุคลากร (Man)  

4. ครูและบุคลากรมีวัฒนธรรมองคกร รักและมีสวนรวม ใน
การทำงานสงผลใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ 
6. ครูนำเทคโนโลยี แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ ่นมา
จัดการเรียนการสอน 
 

 

4. ดานการเงิน (Money) 4. ดานการเงิน (Money) 
1. หนวยงาน/สถานศึกษา 
ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ หนวยงานอื ่น และ
ชุมชน ในการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง  
2. การใชจายเงินงบประมาณเปนไปตามแผนงาน/โครงการ 
อยางเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 
 

1. การจัดสรรงบประมาณไมพียงพอตอการบริหารจัด
การศึกษา 

5. ดานวัสดุอุปกรณ (Materials)  5. ดานวัสดุอุปกรณ (Materials) 
1. หนวยงานและสถานศึกษามีหนวยจัดการเรียนรูครอบคลุม
ทุกพื ้นที ่ในจังหวัดกาฬสินธุ เชน หองสมุดประชาชน กศน.
ตำบล เปนตน 
 

1. วัสดุ/ครุภัณฑขาดคุณภาพ มีสภาพเกา ชำรุด        
ไมเพียงพอตอจำนวนผูเรียน 
 
 

6. ดานการจัดการ (Management) 6. ดานการจัดการ (Management) 
1. มีระบบการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของครู และ
บุคลากรอยางตอเนื่อง  
2. หนวยงาน/สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารงานอยาง
เปนระบบโดยใชหลักการมีสวนรวม และมอบหมายงานตาม
ความถนัด สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
3. หนวยงาน/สถานศึกษาเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการจัดการเรียนการสอน  
4. หนวยงาน/สถานศึกษามีการสรางเครือขายกับหนวยงานอ่ืน 
ท้ังภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการศึกษาของ กศน. 
 

1. ขาดการใชขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกัน  
(Big Data) 
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2. SWOT Analysis 
 

 จุดแข็ง ( S ) จุดออน (W ) 

 
 
 
 
 
 
 
       ปจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ปจจัยภายนอก 

1. หนวยงาน/สถานศึกษามีระบบดูแล
ชวยเหลือผู เรียนที ่เขมแข็ง และมีการ
บริหารจัดการโดยใช กศน. เปนฐานมีการ
กำหนดนโยบายท่ีชัดเจน 
2. หนวยงาน/สถานศึกษามีนโยบาย
สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถของผูเรียนตามศักยภาพ
ครอบคลุมทุกดาน 
2. หนวยงาน/สถานศึกษาใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล สื่อออนไลน และโครงขายสังคม
ออนไลน เพื่อการจัดการเรียนรูและการ
กระจายขาวสาร 
3.  หน วยงาน/สถานศ ึกษากำหนด
นโยบายโดยมีสวนรวมของบุคลากรทุก
ฝาย มีการสื่อสารภายในองคกรที่มีความ
ถูกตองชัดเจนสงผลใหไดรับความรวมมือ
จากบุคลากรทุกฝายเปนอยางดี 
4. หนวยงาน/สถานศึกษามีระบบประกัน
ค ุณภาพการศ ึ กษา เป  น ไปตามค า
เป าหมายท ี ่หน วยงาน/สถานศ ึกษา
กำหนด 
5. มีการจัดหลักสูตรของหนวยงาน/
สถานศ ึกษา จ ัดทำสาระเพ ิ ่มเต ิมใน
หลักสูตรตามความตองการของผู เรียน
สามารถนำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน  
6.หนวยงาน/สถานศึกษาจัดการบริการ
การศึกษาอยางทั่วถึง ทั้งดานความรูและ
เทคโนโลยีและสถานที ่บริการสำหรับ
ผูเรียน ชุมชนและหนวยงานอ่ืนๆ 
7. มีการจัดการเร ียนการสอนและจัด
กิจกรรมเสริมทางดานความรู คุณธรรม 
จร ิยธรรม ส ุขภาพพลานาม ัย  หลัก
ประชาธิปไตย ความคิดสรางสรรค และ
สงเสริมจิตสาธารณะใน กศน.  

1 .  ขาดกา ร ใ ช  ข  อ ม ู ล เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศรวมกัน (Big Data) 
 
2. วัสดุ/ครุภัณฑขาดคุณภาพ มีสภาพ
เกา ชำรุด ไมเพียงพอตอจำนวนผูเรียน 
 
3. การจัดสรรงบประมาณไมพียงพอตอ
การบริหารจัดการศึกษา 
 
4.  คร ู และบ ุคลากรทางการศ ึกษา
บางสวนขาดทักษะการใชภาษา9 
ตางประเทศ 
 
5. บุคลากรมีภาระงานมากเกินไปสงผล
ใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่การเรียนการ
สอนไดเต็มตามศักยภาพ 
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โอกาส  กลยุทธเชิงรุกใชจุดเดนเกาะกุมโอกาส กลยุทธเชิงแกไขเอาชนะจุดดอยโดย
อาศัยโอกาส 

1. พระราชบัญญัติการศึกษา ให
ทุกคนมีโอกาสและเขาถึงศึกษาใน
ระบบและนอกระบบ (การเรียนรู
ตลอดชีวิต) ตามศักยภาพของแต
ละบุคคล 
2. ร ัฐบาลจ ัดสรรงบประมาณ 
เรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ 
3.  ระบบการศ ึกษาไทยม ีการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  ( Disruptive/ 
Transformative Education) 
สามารถจัดการเรียนการสอนได
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
4. นโยบายให กศน.สามารถ
จัดการเรียนการสอนตามความ
ตองการของทองถ่ินความกาวหนา
ทางเทคโนโลยทีี่ทันสมัย สงผลให 
กศน.มีการปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน 
5. ชุมชนและหนวยงานในทองถ่ิน
รวมกันอนุรักษประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
สงผลใหผู เรียนมีแหลงการศึกษา 
เรียนรู มีแบบอยางที่ดี มีความรัก
ในประเพณี วัฒนธรรมในทองถ่ิน 

1. พ ัฒนาศ ักยภาพ กศน. เน นจ ุดเดน
ตามอ ัตล ักษณ ของ  กศน . )  หล ักส ูตร 
(ปรับปรุงหลักสูตร หรือปรับปรังระบบการ
เรียนการสอน)/ การสงเสริมใหภาคเอกชน 
ช ุมชนในพื ้นที ่ เข ามาม ีส วนร วมในการ
ออกแบบการศึกษาในพื้นที่ 
2. พัฒนาสาระการเร ียนบูรณาการกับ
วัฒนธรรมทองถิ่น/ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1. พัฒนาศักยภาพครู-บุคลากรทางการ
ศึกษา (Upskills/ Reskills) 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา (การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ต/ 
อุปกรณอิเลคทรอนิคส) 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
โดยการเชื่อมโยงหรือสงตอขอมลูครอบครัว
และผูเรียนระหวาง หนวยงานตาง ๆ ตั้งแต
แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดชวงช ีวิต 
ตลอดจนพัฒนาชองทางใหภาคเอกชนมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต 
4. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนยุคดิจิทัล/ 
การพัฒนา กศน. ค ุณภาพในทุกตำบล 
สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลนของ
สถาบันการศึกษาตาง ๆ 
5. การสรางสิ ่งสนับสนุนเพื ่อการเรียนรู 
(Ecosystem) เช น  ห อง เร ียนอ ัจฉร ิยะ 
เคร ื ่องม ือ อ ุปกรณทดลอง และสร าง
บรรยากาศการเรียนรู 
 

อุปสรรค  กลยุทธเชิงปองกันใชจุดเดนหลีกเล่ียง

ภัยคุกคาม 

กลยุทธเชิงรับ ลดจุดออนและหลีกเล่ียง

ภัยคุกคาม 

1. น โ ย บ า ย ข อ ง ร ั ฐ บ า ล ที่
เปล ี ่ ยนแปลงบ อย ทำให การ
ดำเนินงานตองปรับเปลี ่ยนตาม
รัฐบาลจึงขาดความตอเนื่อง 
2. ปญหาทางดานภาวะเศรษฐกิจ
ที ่ถดถอย (สภาวะการพรระบาด
โรคไวรัสโคโรนา 2019) สงผลให
ผ ู ปกครองบางส วนขาดความ
คลองตัวดานคาใชจายของบุตร 

1. การเขาถึงการศึกษาและความเสมอภาค
ทางการศึกษา (นอกระบบ+อัธยาศัย) ที่เทา
เท ียม (การเข าถ ึงระบบการเร ียน/ ทุน
ทรัพย/ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต
ไมมีทุนทรัพยเปนกรณีพิเศษ) 
2. พัฒนาครูผู สอนในรูปแบบการเรียนการ
สอน PLC/ Project Based/ Problem Based 
3. จัดระบบกลุมสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา  

1. พัฒนาทักษะผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึ่ง
ประสงคในศตวรรษที่ 21 (3R8C) /พัฒนา
ผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑   
2. พัฒนารูปแบบการเรียนรูมุงสูระบบการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ดาน
วิศวกรรม คณิตศาสตร โปรแกรมเมอร และ
ภาษาตางประเทศ (STEM) 
3. สงเสริมการเรียน (Digital Learning)  
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อุปสรรค  กลยุทธเชิงปองกันใชจุดเดนหลีกเล่ียง

ภัยคุกคาม 

กลยุทธเชิงรับ ลดจุดออนและหลีกเล่ียง

ภัยคุกคาม 

3. ค  าครองช ีพส ู ง  ราย ได ต่ ำ 
(รายไดมีคาเฉลี ่ยสูงขึ ้น และคา
ครองชีพก็มี แนวโนมสูงขึ ้นตาม
เชนกัน) ขาดการสงเสริมอาชีพ
เสริมในชุมชน ผูปกครองมีภาระ
หนี้สิน สงผลกระทบตอการใหการ
สนับสนุนดานการศึกษา 
4. พัฒนาสื ่อหลักสูตรการเรียน
การสอนแบบออนไลน แบบเปด
เสร ีสำหร ับทุกๆ คน (anytime 
anywhere) ยังมีขีดจำกัด 
5. ผูเรียนใน กศน. มีความเหลื่อม
ล้ำและไมเทาเทียมทางอุปกรการ
เรียนสมัยใหมที่แตกตางกัน 
6. การแพรระบาดไวรัสโคโรนา -
19 ในพื้นที่สงผลกระทบตอการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ปกติ (Onsite) อาจสงผลกระทบ
ตอคุณภาพการศึกษา 

4. การพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ของผู  เร ียนให
เปนไปตามเกณฑที่ กศน.  
5. มาตรการการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด 
6. ระบบคุณธรรม จริยธรรม (ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย) 

4. พัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ที ่เนน 
New skill Upskill แ ล ะ  Reskill ที่
สอดคลองกับบริบทพื้นที่ ความตองการของ
กล ุ  ม เ ป  า หม า ย  ค ว ามต  อ ง ก า รขอ ง
ตลาดแรงงาน และกลุมอาชีพใหมที่รองรับ 
Disruptive Technology 
5. การพัฒนาการศึกษาใหเช ื ่อมโยงกับ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและ
ประเม ินผลเพ ื ่อเท ียบโอนความร ู และ 
ประสบการณหนวยการเรียน  
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3. สรุปบริบทเชิงกลยุทธ (Strategic Context) 
กลยุทธเชิงรุก 

ใชจุดเดนเกาะกุมโอกาส 
กลยุทธเชิงแกไข 

เอาชนะจดุดอยโดยอาศัย
โอกาส 

กลยุทธเชิงปองกัน 
ใชจุดเดนหลีกเล่ียงภัย

คุกคาม 

กลยุทธเชิงรับ  
ลดจุดออนและหลีกเล่ียงภัย

คุกคาม 
1. พัฒนาศักยภาพ กศน. เนนจุดเดน
ตามอัตลักษณของ กศน.) หลักสูตร 
(ปรับปรุงหลักสูตร หรือปรับปรัง
ระบบการ เร ี ยนการสอน)/ การ
สงเสริมใหภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่
เข ามามีส วนรวมในการออกแบบ
การศึกษาในพื้นที่ 
SO-2 พัฒนาสาระการเรียนบูรณา
การกับวัฒนธรรมทองถิ ่น/ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1 .  พ ั ฒ น าศ ั ก ย ภาพค รู -
บ ุ ค ล า ก รท า งก า รศ ึ ก ษ า 
(Upskills/ Reskills) 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ ื ่อการศ ึกษา 
(การเขาถึงระบบ 
อินเตอรเน็ต/ อุปกรณ 
อิเลคทรอนิคส) 
3. พ ัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบฐานขอมูล
เพ ื ่อการพ ัฒนาทร ัพยากร
มนุษย โดยการเชื่อมโยงหรือ
สงตอขอมูลครอบครัวและ
ผูเรียนระหวาง หนวยงานตาง 
ๆ ตั ้งแตแรกเกิดจนถึงการ
พ ั ฒ น า ต ล อ ด ช  ว ง ช ี วิ ต 
ตลอดจนพัฒนาชองทางให
ภาคเอกชนมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต 
4. พัฒนาสื ่อการเร ียนการ
สอนยุคดิจ ิทัล/ การพัฒนา 
กศน. คุณภาพในทุกตำบล 
สงเสริมการพัฒนาหลักสูตร
ออนไลนของสถาบัน 
การศึกษาตาง ๆ 
5. การสรางสิ่งสนับสนุนเพื่อ
การเรียนรู (Ecosystem) เชน 
หองเรียนอัจฉริยะ เครื่องมือ 
อ ุปกรณทดลอง และสราง
บรรยายกาศการเรียนรู 

1. การเขาถึงการศึกษาและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา 
(นอกระบบ+อัธยาศัย) ที่เทา
เทียม (การเขาถึงระบบการ
เรียน/ ทุนทรัพย/ สนับสนุน
เด็กที่มีความสามารถแตไมมี
ทุนทรัพยเปนกรณีพิเศษ) 
2. พัฒนาครูผูสอนในรูปแบบ
การ เ ร ี ยนกา รสอน  PLC/ 
Project Based/ Problem 
Based 
3. จัดระบบกลุมสถานศึกษา
เ พ ื ่ อ ย ก ร ะ ด ั บ ค ุ ณ ภ า พ
การศึกษา  
4. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑที่ 
กศน.  
5. มาตรการการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 
6. ระบบคุณธรรม จริยธรรม 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

1. พัฒนาทักษะผู  เร ียนใหมี
ค ุณลักษณะที ่พ ึ ่งประสงคใน
ศตวรรษที่ 21 (3R8C) /พัฒนา
ผู เรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะ
และท ั กษะกา ร เ ร ี ย น ร ู  ใ น
ศตวรรษที่ ๒๑   
2. พัฒนารูปแบบการเรียนรูมุง
สูระบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี                
ดานวิศวกรรม คณิตศาสตร 
โปรแกรมเมอร และ
ภาษาตางประเทศ (STEM) 
3. สงเสริมการเรียน (Digital 
Learning)  
4. พัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะ
สั้น ที่เนน New skill Upskill 
และ Reskill ที่สอดคลองกับ
บริบทพืน้ที่ ความตองการของ
กลุมเปาหมาย ความตองการ
ของตลาดแรงงาน และกลุม
อาชีพใหมที่รองรับ Disruptive 
Technology 
5.  การพ ัฒนาการศ ึกษาให
เช ื ่ อมโยงก ับระบบค ุณว ุฒิ
วิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและ
ประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู
และ ประสบการณหนวยการ
เรียน  
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4. วิสัยทัศน(VISION) 
 จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแกประชาชนทุกชวงวัยเพื่อสรางสังคม
แหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 สอดคลองกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
5. พันธกิจ (MISSION) 
 1. สงเสริมและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษา 
พัฒนาทักษะการเรียนรูของประชาชนใหเหมาะสมทุกชวงวัย พรอมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม  
 2. สงเสริม สนับสนุนและประสานภาคีเครือขายในการมีสวนรวมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 3. สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใชในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให
สอดคลองการเรียนรูตลอดชีวิต 
 4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผลในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ใหสอดคลองกับบริบทปจจุบัน 
 5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือมุงจัดการศึกษาและการเรียนรูท่ีมี
คุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

6. เปาประสงค (KPI) 
 1. สงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ที่เนนการพัฒนาทักษะที่จำเปนสำหรับแตละชวงวัย และการจัด

การศึกษาและการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับแตละกลุมเปาหมายและบริบทพ้ืนท่ี 

 2. หนวยงานและหนวยงาน/สถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใชในการ

ยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรูและเครือขายการเรียนรูใหกับประชาชน 

 3. ประชาชนไดรับการยกระดับการศึกษา สรางเสริมและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และความเปน

พลเมืองอันนำไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนเพื่อพัฒนาไปสูความมั่นคง

และยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และสิ่งแวดลอม 

 4. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวน เพื่อสรางความพรอมในการจัดการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับประชาชนยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

7. ประเด็นยุทธศาสตร 
 ประเด็นยุทธศาสตร 5 ประเด็น ดังนี้ 
 1. สรางโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมและเรียนรูตลอดชีวิต 
 2. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษท่ี 21   
 3. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในชุมชนรวมกับภาคเครือขาย  
 4. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีการศึกษา  
 5. การบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาลและโปรงใส 
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 ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 สรางโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมและเรียนรูตลอดชีวิต  
 กลยุทธประเด็นการพัฒนาท่ี 1 ประกอบดวย 
  กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพ กศน. เนนจุดเดนตามอัตลักษณหลักสูตรของ กศน. การสงเสริมให
ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมในการออกแบบการศึกษาในพ้ืนท่ี 
  กลยุทธที ่ 2 การเขาถึงการศึกษาและความเสมอภาคทางการศึกษานอกระบบและการศึกษา           
ตามอัธยาศัยท่ีเทาเทียม 
  กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการรูปแบบ“สะเต็มศึกษา” (STEM Education) 
   กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการเรียนรูแบบบูรณาการกับวัฒนธรรมทองถ่ิน/หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธที 5 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑท่ี กศน. กำหนด 
  กลยุทธท่ี 6 สงเสริมการเรียนการสอน Digital Learning Platform 
  กลยุทธท่ี 7 การพัฒนาการศึกษาใหเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผล 
เพ่ือเทียบโอนความรูและประสบการณหนวยการเรียน   
 เปาประสงคประเด็นการพัฒนาท่ี 1 ประกอบดวย 
  เปาประสงคที่ 1 พัฒนาศักยภาพ กศน. เนนจุดเดนตามอัตลักษณหลักสูตรของ กศน. การสงเสริม          
ใหภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมในการออกแบบการศึกษาในพ้ืนท่ี    
  เปาประสงคท่ี 2 เขาถึงการศึกษาและความเสมอภาคทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ท่ีเทาเทียม 
  เปาประสงคที่ 3 พัฒนารูปแบบการเรียนรูมุงสูระบบการเรียนการสอนที่บูรณาการรูปแบบ “สะเต็มศึกษา” 
(STEM Education) 
  เปาประสงคท่ี 4 สงเสริมการเรียน ภาษาคอมพิวเตอร (Coding) ตั้งแตระดับประถมศึกษา 
  เปาประสงคท่ี 5 พัฒนาศักยภาพทักษะทางวิชาชีพของผูเรียนตามความถนัด  
  เปาประสงคที่ 6 การพัฒนาการศึกษาใหเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและ
ประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรูและประสบการณหนวยการเรียน  
  เปาประสงคท่ี 7 การเรียนรูตลอดชวงชีวิต (Lifelong Learning)  
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 กลยุทธประเด็นการพัฒนาท่ี 2 ประกอบดวย 
  กลยุทธท่ี 1 พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
  กลยุทธท่ี 2 พัฒนาหลักสูตร อาชีพระยะสั้นท่ีเนน New skill Upskill และ Reskill ท่ีสอดคลองกับ
บริบทพ้ืนท่ี ความตองการของกลุมเปาหมาย ความตองการของตลาดแรงงาน และกลุมอาชีพใหมท่ีรองรับ 
Disruptive Technology 
  กลยุทธท่ี 3 มาตรการการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  กลยุทธท่ี 4 ระบบคุณธรรม จริยธรรม (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย) 
 เปาประสงคประเด็นการพัฒนาท่ี 2 ประกอบดวย  
  เปาประสงคที ่ 1 พัฒนาทักษะผู เรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคในศตวรรษที่ 21 (3R8C)        
และพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
  เปาประสงคท่ี 2 สงเสริมสนับสนุนมาตรการการปองกันยาเสพติดอยางเขม 



 
                                                                               59 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  หนา 

  เปาประสงคท่ี 3 ระบบคุณธรรม จริยธรรม (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย) 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในชุมชนรวมกับภาคเครือขาย  

 กลยุทธประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ประกอบดวย 
  กลยุทธท่ี 1 พัฒนาสาระการเรียนบูรณาการกับวัฒนธรรมทองถ่ิน/ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เปาประสงคประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ประกอบดวย  
  เปาประสงคท่ี 1 พัฒนาสาระการเรียนบูรณาการกับวัฒนธรรมทองถ่ิน/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  เปาประสงคท่ี 2 สราง อาสาสมัคร กศน. เพ่ือเปนเครือขายในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตในชุมชน 
  เปาประสงคที ่ 3 สงเสริมการสรางและพัฒนานวัตกรรมของบุคลากร กศน. รวมทั้งรวบรวมและ
เผยแพรเพ่ือใหหนวยงาน/สถานศึกษา นำไปใชในการพัฒนากระบวนการเรียนรูรวมกัน 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีการศึกษา 

 กลยุทธประเด็นการพัฒนาท่ี 4 ประกอบดวย 
  กลยุทธท่ี 1 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนยุคดิจิทัล 
  กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบฐานขอมูล เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
โดยการเชื่อมโยงหรือสงตอขอมูลครอบครัวและผูเรียนระหวางหนวยงานตาง ๆ ตั้งแตแรกเกิดจนถึงการพัฒนา
ตลอดชวงชีวิต ตลอดจนพัฒนาชองทางใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 เปาประสงคประเด็นการพัฒนาท่ี 4 ประกอบดวย 
  เปาประสงคท่ี 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  เปาประสงคที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
โดยการเชื่อมโยงหรือสงตอขอมูลครอบครัวและผูเรียนระหวาง หนวยงานตาง ๆ ตั้งแตแรกเกิดจนถึงการพัฒนา
ตลอดชวงชีวิต ตลอดจนพัฒนาชองทางใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
  เปาประสงคที่ 3 การสรางสิ่งสนับสนุนเพื่อการเรียนรู (Ecosystem) เชน หองเรียนอัจฉริยะ เครื่องมือ 
อุปกรณทดลอง และสรางบรรยายกาศการเรียนรู  
  เปาประสงคที ่ 4 จัดระบบ กศน.พี ่เลี ้ยง จับคู ระหวาง กศน.ขนาดใหญที ่มีคุณภาพการศึกษาดี            
กับ กศน.ขนาดเล็ก เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  เปาประสงคท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา/ประกันคุณภาพการศึกษา 
  เปาประสงคที่ 6 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนยุคดิจิทัล/พัฒนา กศน.คุณภาพในทุกตำบล สงเสริม  
การพัฒนาหลักสูตรออนไลนของสถาบันการศึกษาตาง ๆ 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาลและโปรงใส 

 กลยุทธประเด็นการพัฒนาท่ี 5 ประกอบดวย 
  กลยุทธท่ี 1 พัฒนาศักยภาพครู-บุคลากรทางการศึกษา (Upskill/Reskill) 

  กลยุทธที่ 2 การสรางสิ่งสนับสนุนเพื่อการเรียนรู (Ecosystem) เชน หองเรียนอัจฉริยะ เครื่องมือ 
อุปกรณทดลอง และสรางบรรยายกาศการเรียนรู  
  กลยุทธท่ี 3 พัฒนาครูผูสอนในรูปแบบการเรียนการสอน PLC/ Project Based/ Problem Based 
  กลยุทธท่ี 4 จัดระบบกลุมสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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 เปาประสงคประเด็นการพัฒนาท่ี 5 ประกอบดวย 
  เปาประสงคท่ี 1 พัฒนาศักยภาพครู-บุคลากรทางการศึกษา 
  เปาประสงคท่ี 2 พัฒนาครูผูสอนในรูปแบบการเรียนการสอน PLC/ Project Based/ Problem Based 
 
 

8. ประเด็นการพัฒนา เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด และโครงการ/กิจกรรมขับเคล่ือนแผนพัฒนาการศึกษา 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนกังาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 สรางโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมและเรียนรูตลอดชีวิต (ดานหลักสูตร) 
 

แผนงาน 
(Action Plans) 

ตัวชี้วดัดำเนินการ 
(Operation KPIs) 

หนวย
นับ 

คาคาดการณ ป พ.ศ. กลยุทธ 
(Strategy) 

โครงการหลัก 
กิจกรรม/ 

โครงการยอย 2566 2567 2568 2569 2570 

1.  พัฒนาศักยภาพ กศน.  
เนนจุดเดนตามอัตลักษณ
ของ กศน.) หลักสูตร 
(ปรับปรุงหลักสูตร หรือ
ปรับปรุงระบบ การเรียน 
การสอน)/ การสงเสริมให
ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที ่
เขามามีสวนรวมในการ
ออกแบบการศึกษาในพื้นที ่
 

1.รอยละของผูเรียน
มีความรูทักษะและ
สมรรถนะอาชีพ 
ที่สอดคลองกับ 
ความตองการของ
ตลาดแรงงานในพื้นที่ 
ภูมิภาค และประเทศ 
 

รอยละ 80 80 80 80 80 1.พัฒนาหรือ
ปรับปรุง
หลักสูตร 
ทุกระดับทุก
ประเภทให 
สอดรับกับการ
พัฒนาคน  
ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ 
สอดคลองกับ
บริบทที่
เปล่ียนแปลง 
ความตองการ
และความ
หลากหลาย 
ของผูเรียน/
ผูรับบริการ  
 

1.โครงการ
พัฒนาปรับปรุง 
หลักสูตรการจัด
การศึกษาเพือ่
พัฒนาอาชีพ 
2.โครงการการ
จัดการศึกษา
ตอเนื่อง  
3.โครงการฝก
ทักษะอาชีพเพื่อ
การมีงานทำ
สำหรับนักศึกษา 
กศน.  
 

1.กิจกรรม
ฝกอบรมทักษะ
อาชีพเพื่อการมี
งานทำใหกับ
กลุมเปาหมาย
นักศึกษา กศน.  
และประชาชน
ทั่วไป  

2. การเขาถึงการศึกษาและ
ความเสมอภาคทาง
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
ที่เทาเทียม  

2. รอยละผูสอบผาน
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ N-NET  
แตละระดับ/ 
สาระการเรียนรูผาน
เกณฑมาตรฐาน
ขั้นตน 
 

รอยละ 
 

50 55 60 65 70 2. สงเสริมระบบ
ด ูแลช วยเหลือ
ผ ู  เร ียน ในการ
จัดการเรียนรู   
3.สงเสริมการนำ
ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชเพื่อ
สรางโอกาสใน
การเขาถึงบริการ
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย  
ที่สอดคลองกับ 
ความตองการ
ของประชาชน
และผูรับบริการ 

4. โครงการ
อบรมครู กศน.   
ดานการใชระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการจัดการ
เรียนการสอน 
(Application 
Follow student) 
5.โครงการ
พัฒนาประชุม
เชิงปฏิบัติการ
สรางนวัตกรรม 
และผลิตส่ือการ
สอนในศตวรรษ
ที่ 21 เพื่อยก 
ระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

1.อบรมครู กศน. 
ดานการใชระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใชในการจัด 
การเรียนการสอน
ดานการศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
2.อบรมครู กศน. 
เพื่อสรางนวัตกรรม 
และผลิตส่ือการ
สอน  
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แผนงาน 
(Action Plans) 

ตัวชี้วดัดำเนินการ 
(Operation KPIs) 

หนวย
นับ 

คาคาดการณ ป พ.ศ. กลยุทธ 
(Strategy) 

โครงการหลัก 
กิจกรรม/ 

โครงการยอย 2566 2567 2568 2569 2570 

 และพัฒนาคุณ
ภาพาการ 
ศึกษานอกระบบ
และการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 

3. รอยละของแหลง 
เรียนรูที่มีส่ือ 
นิทรรศการ กิจกรรม 
เพื่อปลูกฝง 
กระบวนการเรียนรู 
ตลอดชีวิต 

N/A  100 100 100 100 100 4.สงเสริม 
สนับสนุนและ
พัฒนา หองสมุด
ประชาชน กศน.
ตำบล และแหลง
เรียนรูอื่น มีส่ือ 
นิทรรศการ 
กิจกรรม เพื่อ
ปลูกฝงกระบวน 
การเรียนรูตลอด
ชีวิต  

6. โครงการ
สงเสริมและ
เผยแพร
นิทรรศการ
ทางการศึกษา 
 

1.จัดและเผยแพร 
นิทรรศการทางการ
ศึกษา 
2.เขารวมประกวด
การจัดทำโครงการ
ของ นักศึกษา 
กศน. 

3. สงเสริมการจัดการเรียน
การสอนที่บูรณาการรูปแบบ
“สะเต็มศึกษา”  
(STEM Education)  

4. รอยละของ
สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาโดยบูรณา
การองคความรูแบบ       
สะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น 

รอยละ 30 40 50 60 70 5.สงเสริมใหมี
การจัดการเรียน
การสอนแบบ 
“สะเต็มศึกษา” 
(STEM 
Education) 
สำหรับนักศึกษา
และประชาชน 
โดยบูรณาการ
การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ
การศึกษาอาชีพ
รูปแบบโครงงาน
และกิจกรรม 

7. โครงการ
สงเสริมและ
เผยแพรนิทรรศ 
การดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
8.โครงการจัดทำ
โ ค ร ง ง า น ข อ ง
นักศึกษา กศน. 

1.จัดแลเผยแพร 
น ิทรรศการด  าน
ว ิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
2.เขารวมประกวด
การจัดทำโครงการ
ข อ ง  น ั ก ศ ึ ก ษ า 
กศน. 

4. สงเสริมการเรียนรูแบบ
บูรณาการกับวัฒนธรรม
ทองถิ่น/ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

5.รอยละของผูเรียน
ที่เขารวมกิจกรรมการ
เรียนรูหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงพัฒนา
แนวคิดไปสูการ
ปฏิบัติ 

รอยละ 30 60 90 100 100 6.จัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน โดย
ใชหลักสูตรและ
การจัด
กระบวนการ
เรียนรูแบบ
บูรณาการ
วัฒนธรรม
ทองถิ่น/ปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

9. โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการดาน
คุณธรรมนำชีวิต 
บนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ 
พอเพียง สำหรับ 
นักศึกษา กศน. 

1.อบรมเชิง
ปฏิบัติการดาน
คุณธรรมนำชีวิต 
บนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
สำหรับ นักศึกษา 
กศน. 

5. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑที่ 
กศน. กำหนด 

6.รอยละของผู
ลงทะเบียนเรียนสอบ

รอยละ 
(55.4
8) 

60 65 70 75 80 7. สงเสริม 
สนับสนุน
กระบวนการ

10.โครงการ
นิเทศสนามสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์

1.นิเทศ ติดตาม 
สนามสอบวัดผล
สัมฤทธิ์กลางภาค
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แผนงาน 
(Action Plans) 

ตัวชี้วดัดำเนินการ 
(Operation KPIs) 

หนวย
นับ 

คาคาดการณ ป พ.ศ. กลยุทธ 
(Strategy) 

โครงการหลัก 
กิจกรรม/ 

โครงการยอย 2566 2567 2568 2569 2570 

ผานตามเกณฑใน
รายวิชาบังคับ 

เรียนรูเพื่อ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
ของนักศึกษา 
กศน. 

กลางภาคและ
ปลายภาคเรียน 
11.โครงการ
นิเทศสนามสอบ 
การทดสอบ
ระดับชาติ 
(N-NET) 

เรียน ปลายภาค
เรียน และ การ
ทดสอบระดับชาติ 
(N-NET) 

7. รอยละของ
ผูสำเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่
โครงสรางหลักสูตร
กำหนด 

รอยละ 40 50 60 70 80 8. สงเสริมและ
พัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียน
ใหมี
ประสิทธิภาพ 
9. สงเสริมระบบ
การเทียบโอน 
ผลการเรียน 
ความรู และ
ประสบการณ 
10. สงเสริมใหมี
การเชื่อมโยง
ระบบการนิเทศ
ในทุกระดับ ทั้ง
หนวยงานภายใน
และภายนอก
องคกร  

12. โครงการ
เตรียมความ
พรอมรองรับการ
นิเทศในทุก
ระดับทั้ง
หนวยงานภายใน
และภายนอก
องคกร 
13.โครงการ
นิเทศ  ติดตาม 
ประเมินผล และ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

1.กิจกรรมพัฒนา
ระบบการ
ชวยเหลือผูเรียน 
2.กิจกรรมเยี่ยม
บานนักศึกษา 
กศน.  
3.กิจกรรมติดตาม
ผูเรียน กศน.ใน
รูปแบบออนไลน  

6. สงเสริมการเรียนการ
สอน Digital Learning 
 

8.รอยละของ
สถานศึกษาที่มกีาร
จัดการเรียนการสอน
โดยใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

รอยละ 100 100 100 100 100 11. สงเสริมการ
พัฒนาส่ือ
แบบเรียน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส
และส่ืออื่นๆ ที่
เอื้อตอการ
เรียนรูของผูเรียน 
โดยใชระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล
สารสนเทศ  

14.โครงการ
พัฒนาส่ือ
แบบเรียน 
และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส 
และส่ืออื่นๆ  
ที่เอื้อตอการ
เรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 
15.โครงการ
พัฒนาส่ือการ
เรียนออนไลน 

1.อบรม ครู กศน.  
ในการพัฒนาส่ือ
แบบเรียน  
ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
และส่ืออื่นๆ  ที่เอื้อ
ตอการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 

7. การพัฒนาการศึกษาให
เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ โดยมกีลไกการวัด
และประเมินผลเพื่อเทียบ
โอนความรูและ
ประสบการณ  
 
 

9.รอยละของ
ประชากรวยัแรงงาน
ที่ขอเทียบโอนความรู
และประสบการณ
เพื่อยกระดับคุณวุฒิ
การศึกษา 

รอยละ 10 15 20 25 30 12.ปรับระบบ
ทดสอบ วัดผล 
และประเมินผล 
โดยเนนการใช
เทคโนโลยีเปน
เคร่ืองมือให
ผูเรียนสามารถ
เขาถึงการ
ประเมินผลการ
เรียนรูไดตาม
ความตองการ 

16.โครงการ
เทียบโอนความรู
เทียบระดับ
การศึกษามิติ
ความรูความคิด 
17.โครงการ
พัฒนาการศึกษา
ใหเชื่อมโยงกับ
ระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ 

1.การเทียบโอน
ความรูและ
ประสบการณ 
พัฒนาระบบการ
ประเมินสมรรถนะ
ผูเรียนใหตอบโจทย
การประเมินใน
ระดับประเทศและ
ระดับสากล  
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แผนงาน 
(Action Plans) 

ตัวชี้วดัดำเนินการ 
(Operation KPIs) 

หนวย
นับ 

คาคาดการณ ป พ.ศ. กลยุทธ 
(Strategy) 

โครงการหลัก 
กิจกรรม/ 

โครงการยอย 2566 2567 2568 2569 2570 

8. การเรียนรูตลอดชวงชีวิต 
(Lifelong Learning) 

10. รอยละของ
แหลงเรียนรูที่ไดรับ
การพัฒนาใหสามารถ
จัดบริการทาง
การศึกษาและมีการ
จัดกิจกรรมการเรียน
รูตลอดชีวิตที่มี
คุณภาพ 

รอยละ 100 100 100 100 100 13. สงเสริม 
สนับสนุน การ
พัฒนา กศน.
ตำบลใหเปน
แหลงเรียนรู 
กศน.ตำบล
ตนแบบ  

18.โครงการ
พัฒนาแหลง
เรียนรูตนแบบ 
กศน.กาฬสินธุ  

1.นิเทศ ติดตาม  
เพื่อคัดเลือก กศน.
ตำบลตนแบบ  

14.สงเสริมการ
จัดการศึกษา
ตลอดชีวิต 

19.โครงการ
สงเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู
ตลอดชวงชีวิต 
(Lifelong 
Learning 

1.กิจกรรมการ
พัฒนาทักษะที่
จำเปนสำหรับแต
ละชวงวัย และการ
จัดการศึกษาและ
การเรียนรูที่
เหมาะสมกับแตละ
กลุมเปาหมายและ
บริบทพื้นที่ 

 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 

(ดานการสรางสมรรถนะ-อาชีพ) 
 

แผนงาน 
(Action Plans) 

ตัวชี้วดัดำเนินการ 
(Operation KPIs) 

หนวย
นับ 

คาคาดการณ ป พ.ศ. กลยุทธ 
(Strategy) 

โครงการหลัก 
กิจกรรม/  

โครงการยอย 2566 2567 2568 2569 2570 

1. พัฒนาทักษะผูเรียนใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคใน
ศตวรรษที่ 21/พัฒนา
ผูเรียนทุกคนใหมี
คุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 

1. รอยละของ
ผูเขารวมกิจกรรมที่
สามารถอานออก
เขียนไดและคิดเลข
เปนตามจุดมุงหมาย
ของกิจกรรม 

รอยละ 100 100 100 100 100 1.สงเสริม 
สนับสนุน พัฒนา
ใหผูเรียนมีทักษะ
การเรียนรู และ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคใน
ศตวรรษที่ 21 

1.โครงการ
พัฒนาผูเรียน 
กศน.ใหมี
คุณลักษณะ
และทักษะการ
เรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 
2.โครงการ
มหกรรมทักษะ
ทางวิชาการ  
3.โครงการ
มหกรรมกีฬา 
กศน.กาฬสินธุ 
เกมส  
4.โครงการจิต
อาสา กศน. 

1.กิจกรรม
ฝกอบรมผูเรียน
เพื่อพัฒนาผูเรียน
ทุกคนใหมี
คุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 
2.กิจกรรมงาน
มหกรรมทักษะทาง
วิชาการ และอาชีพ  
3.กิจกรรมแขงขัน
กีฬาในระดับ
อำเภอ/ระดับ
จังหวัด/ระดับภาค
ฯ /ระดับประเทศ  
 

2. พัฒนาหลักสูตรอาชีพ
ระยะส้ัน ที่เนน New skill 
Upskill และ Reskill ที่
สอดคลองกับบริบทพื้นที่ 
ความตองการของ
กลุมเปาหมาย ความ
ตองการของตลาดแรงงาน 

2.รอยละของผูผาน       
การฝกอบรม/พัฒนา
ทักษะอาชีพระยะส้ัน 
สามารถ นำความรูไป
สรางโอกาสในการ
ประกอบอาชพี/
พัฒนางานได  

รอยละ 95 95 95 95 95 2.พัฒนา
หลักสูตรอาชีพ
ระยะส้ัน 

5.โครงการฝก
ทักษะอาชีพ 
สำหรับ
นักศึกษา 
กศน.และ
ประชาชน 

1.กิจกรรมฝก
ทักษะอาชีพระยะ
ส้ัน  
2.กิจกรรมการจัด
การศึกษา 
เพื่อพัฒนาอาชพี 
 



 
                                                                               64 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  หนา 

แผนงาน 
(Action Plans) 

ตัวชี้วดัดำเนินการ 
(Operation KPIs) 

หนวย
นับ 

คาคาดการณ ป พ.ศ. กลยุทธ 
(Strategy) 

โครงการหลัก 
กิจกรรม/  

โครงการยอย 2566 2567 2568 2569 2570 

และกลุมอาชพีใหมที่รองรับ 
Disruptive Technology 
 

6.โครงการจัด
การศึกษา
ตอเนื่อง 
7.โครงการ
ศูนยฝกอาชีพ
ชุมชน 

3.สงเสริมการจัด
การศึกษาของ
ผูสูงอาย ุ

8.โครงการ
สงเสริม 
สนับสนุน
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ผูสูงอายุ  

1 . จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
สำหรับผูสูงอายุ  
 

3. มาตรการการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

3.รอยละของครูและ
บ ุ ค ล า ก รท า งก า ร
ศึกษาในสังกัดได รับ
การสรางภ ูม ิค ุ มกัน
จากภัยคุกคามยา 
เสพติด 
4.รอยละของผูเรียน
ท ี ่ ไ ด  ร ั บการสร  า ง
ภ ู ม ิ ค ุ  ม ก ั น จากภัย
คุกคามยาเสพติด  

รอยละ  80 80 80 80 80 4. สงเสริม 
สนับสนุนให
สถานศึกษา
ปลอดสาร 
เสพติด โดยจัด
การศึกษา/
กิจกรรมเพื่อ
ปองกันและ
แกไขปญหายา
เสพติด  
 

9.โครงการ
รณรงคปองกัน
ยาเสพใน
สถานศึกษา 
10. โครงการ
ขับเคล่ือน
กิจกรรม 
“white 
Zone” 
สถานศึกษา 
กศน. ปลอด
สารเสพติด 

1.อบรมครูและ
นักศึกษา กศน. 
เพื่อรณรงคปองกัน
ยาเสพใน
สถานศึกษา 

4. ระบบคุณธรรม จริยธรรม            
(ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย) 

5.รอยละของ
หนวยงาน/
หนวยงาน/
สถานศึกษาสังกัด
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิารจัด
กิจกรรมสงเสริม
ความรักและการธำรง
รักษาสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นใน
การปกครองระบอบ
ระชาธิปไตยอันมีระ
มหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

รอยละ 100 100 100 100 100 5.สงเสริมการจัด
การศึกษาเพือ่
เสริมสรางความ
มั่นคง การสราง
ความเขาใจที่
ถูกตองในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  

11.โครงการ
ปลูกฝง 
คุณธรรม
จริยธรรม 
สรางวินัย จิต
สาธารณะ 

1.กิจกรรมปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรม 
สรางวินัย  
จิตสาธารณะ และ
อุดมการณความยึด
มั่นในสถาบันหลัก
ของชาติ การ
สงเสริมการรูเทา
ทันส่ือและขอมูล
ขาวสาร และทักษะ
การใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล(Social 
Media) รวมถึงการ
ใชกระบวนการจิต
อาสา กศน.  
ผานกิจกรรมตางๆ 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในชุมชนรวมกับภาคเครือขาย 

(ดานทำงานรวมกับภาคี) 
 

แผนงาน 
(Action Plans) 

ตัวชี้วดัดำเนินการ 
(Operation KPIs) 

หนวย
นับ 

คาคาดการณ ป พ.ศ. กลยุทธ 
(Strategy) 

โครงการหลัก 
กิจกรรม/  

โครงการยอย 2566 2567 2568 2569 2570 

1. พ ัฒนาสาระการเร ียน
บ ูรณาการก ับว ัฒนธรรม
ท  อ ง ถ ิ ่ น /ป ร ั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.รอยละของ
ผูเรียนที่เขารวม
กิจกรรมการเรียนรู
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาแนวคิดไปสู
การปฏิบัติ 

รอยละ 30 35 40 45 50 1.นอมนำพระบรม 
ราโชบายสูการ
ปฏิบัติ รวมทั้ง
สงเสริมและ
สนับสนุนการ
ดำเนินงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริทุก
โครงการ หรือ
โครงการอัน
เกี่ยวเนื่องจาก
ราชวงศ 

1.โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
ทุกโครงการ 
หรือโครงการ
อันเกี่ยวเนื่อง
จากราชวงศ 
2.โครงการจัด
กระบวนการ
เรียนรูตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3.โครงการ
พัฒนาแนว
ทางการ
ดำเนินงานการ
จัดกิจกรรมใน
ศูนยการ
เรียนรูตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
เกษตรทฤษฎี
ใหมประจำ
ตำบล   

1.กิจกรรมการ
จัดทำแปลงสาธิต 
โคก หนอง นา
โมเดล เพื่อใหเปน
แหลงเรียนรูใน 
กศน.ตำบล  
2.กิจกรรม
ฝกอบรมนักศึกษา 
กศน.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตดวย
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
3.กิจกรรม
ฝกอบรมครู กศน.
ตำบลดานการ
บริหารจัดการ
แหลงเรียนรูหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ใหเปนฐานการ
เรียนรูระดับตำบล
ที่มีประสิทธิภาพ 

2.จำนวนภาคี
เครือขาย ที่รวมจัด
กิจกรรมแหลง 
เรียนรู 

จำนวน 18 36 54 72 90 2.สงเสริม 
สนับสนุน  และ
ประสานงาน        
ภาคีเครือขาย รวม
จัดกิจกรรม
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

4.โครงการ
สงเสริมและ
สนับสนุน
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยของ
สวนราชการ
หนวยงานของ
รัฐที่เกี่ยวของ 
และภาคี
เครือขาย 
ประจำป
งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

1.จัดทำรายงาน
การรับการสงเสริม
และสนับสนุนจาก
สวยราชการ 
หนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของ และภาคี
เครือขาย เสนอตอ
คณะกรรมการ
สงเสริมสนับสนุน
และประสานความ
รวมมือการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยเพื่อทราบ 
 

 



 
                                                                               66 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  หนา 

แผนงาน 
(Action Plans) 

ตัวชี้วดัดำเนินการ 
(Operation KPIs) 

หนวย
นับ 

คาคาดการณ ป พ.ศ. กลยุทธ 
(Strategy) 

โครงการหลัก 
กิจกรรม/  

โครงการยอย 2566 2567 2568 2569 2570 

3.จำนวนภาคี
เครือขายที่
สนับสนุนการจัด
การศึกษาตลอด
ชีวิตในชุมชน 

คน 405 405 405 405 405 3.สราง 
อาสาสมัคร กศน. 
สงเสริมการมีสวน
รวมของภาคี
เครือขายทุกภาค
สวน เพื่อสราง
ความพรอมในการ
จัดการศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย และการ
สงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

5. โครงการ
ปะชุมชี้แจง
บทบาทหนาที่
อาสาสมัคร  
กศน. 

เครือขายในการ
สงเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตยกระดับ
มาตรฐาน กศน.
ตำบล และศูนย
การเรียนรูชุมชน
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ใหเปนพื้นที่การ
เรียนรูตลอดชีวิตที่
สำคัญของชุมชน 

 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีการศึกษา (ดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา) 
 

แผนงาน 
(Action Plans) 

ตัวชี้วดัดำเนินการ 
(Operation PIs) 

หนวย
นับ 

คาคาดการณ ป พ.ศ. กลยุทธ 
(Strategy) 

โครงการหลัก 
กิจกรรม/  

โครงการยอย 2566 2567 2568 2569 2570 

1. พัฒนาส่ือการเรียนการ
สอนยุคดิจิทัล 

1.จำนวนระบบคลัง
ความรูที่มีการ
เชื่อมโยงเขาสูระบบ
ดิจิทัลแพลตฟอรม
เพื่อการเรียนรู 

ระบบ 1 1 1 1 1 1.สงเสริมการใช
เทคโนโลยีในการ
จัดหลักสูตรการ
เรียนรูในระบบ
ออนไลนดวย
ตนเองครบวงจร 

1.โครงการ
พัฒนาส่ือการ
เรียนการสอน
ยุคดิจิทัล  
 

1.พัฒนาส่ือการ
เรียนรูทั้งใน
รูปแบบออนไลน
และออฟไลน และ
ใหมีส่ือการเรียนรูที่
ถูกตอง 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา              
 

2.จำนวนระบบ
เครือขายเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่
ทันสมัยตามความ
ตองการของผูเรียน
และผูใชบริการทั่วถึง
และมีประสิทธภิาพ
เพิ่มขึ้น 

ระบบ 1 1 1 1 1 2.พัฒนา Digital 
Learning 
Platform 

2.โครงการ
พัฒนา
แพลตฟอรม
การเรียนรูของ
สำนักงาน 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ 

2.ระบบรวบรวม
คลังความรูตาง ๆ 
ในระบบดิจิทัล ทั้ง
ในระดับ
หนวยงาน/
สถานศึกษา 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ระบบฐานขอมูล 
เพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย โดยการเชื่อมโยงหรือ
สงตอขอมูลครอบครัวและ
ผูเรียนระหวาง หนวยงาน
ตาง ๆ ต้ังแตแรกเกิดจนถึง
การพัฒนาตลอดชวงชีวิต 
ตลอดจนพัฒนาชองทางให
ภาคเอกชนมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาและการเรียนรู 
ตลอดชีวิต 

3.จำนวนระบบ
ฐานขอมูลกลาง  
(Big Data) ในจังหวัด
กาฬสินธุ 
 
 

ระบบ 1 1 1 1 1 3. พัฒนาระบบ
ฐานขอมูล
สารสนเทศของ
หนวยงาน 
 

3.โครงการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ของ
หนวยงาน/
สถานศึกษา 

3.ระบบฐานขอมูล
กลาง และระบบ
ฐานขอมูล
สารสนเทศดาน
การศึกษา  
เพื่อการบริหาร
จัดการอยางเปน
ระบบ  
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การบริหารจดัการอยางมีธรรมาภิบาลและโปรงใส (ดานการบริหารจัดการ) 
 

แผนงาน 
(Action Plans) 

ตัวช้ีวัดดำเนินการ 
(Operation KPIs) 

หนวย
นับ 

คาคาดการณ ป พ.ศ. 
กลยุทธ (Strategy) โครงการหลัก 

กิจกรรม/ 
โครงการยอย 2566 2567 2568 2569 2570 

1. พัฒนาศักยภาพครู-
บุคลากรทางการศึกษา  

1.รอยละ
บุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนาทักษะ
เพิ่มขึ้นอยางนอย  
1 หลักสูตร 

รอยละ 100 100 100 100 100 1.สงเสริมการพัฒนา
ทักษะดิจิทัลและ
ทักษะดานภาษา 

1.โครงการ
ยกระดับ
ความสามารถ
ทักษะดิจิทัลและ
ทักษะดานภาษา 

1.บุคลากร กศน. 
และผูเรียนเพื่อ
รองรับการพัฒนา
ประเทศ 
2.สงเสริมการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ เปน
เคร่ืองมือในการ
บริหารจัดการอยาง
เต็มรูปแบบ 
3.สงเสริมการ
พัฒนาบุคลากรทุก
ระดับ ใหมีความรู
และทักษะตาม
มาตรฐานตำแหนง
ใหตรงกับสายงาน 
และทักษะทีจ่ำเปน
ในการจัดการศึกษา
และการเรียนรู 

2. การสรางส่ิงสนับสนุน
เพื่อการเรียนรู 
(Ecosystem) เชน 
หองเรียนอัจฉริยะ 
เคร่ืองมือ อุปกรณทดลอง 
และสรางบรรยายกาศการ
เรียนรู 

2.รอยละของ 
กศน.ตำบลไดรับ
เปนแหลงเรียนรู 
ตามเกณฑ
มาตรฐาน 

รอยละ 60 70 80 90 100 2.สงเสริมการสราง
และพัฒนานวัตกรรม
ของบุคลากร กศน. 
 
 

2.โครงการ
ยกระดับ กศน.
ตำบลเปน กศน.
ตำบลพรีเมียม 
3. โครงการพัฒนา
ศูนยเรียนรูตนแบบ 
กศน.กาฬสินธุ  
4.โครงการพัฒนา
หองสมุดประชาชน
ใหเปนหองสมุด
ดิจิทัล 

1.กิจกรรมประเมิน 
กศน.ตำบล เปน 
กศน.ตำบลพรี
เมียม และ กศน.
ตำบลพรีเมียมพลัส  
2.พัฒนา กศน.
ตำบลใหเปนแหลง
เรียนรูตนแบบ  
3.กิจกรรม
ประกวด กศน.
ตำบลตนแบบ  
4.ปรับรูปแบบ
กิจกรรมใน
หองสมุดประชาชน 
ที่เนน Library 
Delivery เพื่อเพิ่ม
อัตราการอานและ
การรูหนังสือของ
ประชาชน 

3. พัฒนาครูผูสอนใน
รูปแบบการเรียนการสอน 
PLC/ Project 
Based/Problem Based 

3. รอยละของ
ครูผูสอน ที่มี
งานวิจัยและ/
หรือนวัตกรรม
การจัดการ
เรียนรู 

รอยละ 100 100 100 100 100 3.สงเสริม สนับสนุน        
และพัฒนาครูผูสอน  
ดานงานวิจยัและ
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู รวมทั้งมีเวที

5.โครงการพัฒนา
ครู กศน.ดานการ
วิจัย และการสราง
นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู  

1.กิจกรรมอบรม
ครู กศน.ตำบลดาน
กาวจิัย และการ
สรางนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู  
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แผนงาน 
(Action Plans) 

ตัวช้ีวัดดำเนินการ 
(Operation KPIs) 

หนวย
นับ 

คาคาดการณ ป พ.ศ. 
กลยุทธ (Strategy) โครงการหลัก 

กิจกรรม/ 
โครงการยอย 2566 2567 2568 2569 2570 

แลกเปล่ียนเรียนรู 
นำเสนอผลงาน 
 

2.กิจกรรมจัดเวที
นำเสนอผลงานวิจัย 
/ นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรูของ 
ครู กศน.ตำบล   
3.กิจกรรมคัดเลือก 
ค ร ู  ก ศน . ต ำ บ ล
ดีเดนประจำตำบล  

4. จัดระบบกลุม
สถานศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

4. รอยละของ
สถานศึกษาผาน
การประเมิน
คุณภาพตาม
เกณฑประกัน
คุณภาพ 

รอยละ 100 100 100 100 100 4.สงเสริมและพัฒนา 
การสรางระบบ
ประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาตาม
เกณฑประกัน
คุณภาพ 

6.โครงการประชุม
ชี้แจงแนวทางการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาตาม
มาตรฐาน
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ. 
2562 สำนักงาน 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ 
7. การตรวจสอบ
ความถูกตองของ
รายงานการ
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) 
ประจำป
งบประมาณ 
2565 สำนักงาน 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ 

1.ใหความรูและ
แลกเปล่ียนเรียนรู
ระหวางผูบริหาร
และครูในการ
พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพให
เขมแข็ง และ
เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษาใน
สังกัด ใหเปนไป
ตามมาตรฐานของ
ชาติ 

5.รอยละของ
หนวยงาน/
สถานศึกษา ผาน
การประเมิน
องคกรคุณธรรม
ระดับตนแบบ 

รอยละ 80 85  90 95 100 5.สงเสริม สนับสนุน
ใหหนวยงาน/
สถานศึกษา เขารับ
การประเมินเพื่อเปน
องคกรคุณธรรมระดับ
ตนแบบ 

8.โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
บุคลากรในสังกัด 
สำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ 

1 . เ ข  า ร ั บ ก า ร
ประเม ินเพ ื ่อเปน
องค กรค ุณธรรม
ร ะ ด ั บ ต  น แ บ บ
จังหวัดกาฬสินธุ 
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สวนที่ 5 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ สูการปฏิบัต ิ 
 

      การนำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566 - 2570 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ สูการปฏิบัติ     

ใหเกิดผลสำเร็จตามเปาหมายนั้น จำเปนตองอาศัยความรวมมือจากสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 18 แหง ที่จะรวม

ขับเคลื่อนและถายทอดสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566 - 2570 ของสำนักงาน กศน.จังหวัด

กาฬสินธุ เชื่อมโยงสูแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ซ่ึงในการขับเคลื่อนใหเกิดผลเปนรูปธรรม ควรจะตองมีการสราง

การสื่อสารใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของไดรับรู  เขาใจที่ชัดเจนในยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ โดยผาน      

แผนพัฒนาการศึกษา ซึ ่งเปนเครื ่องมือในการขับเคลื ่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติ โดยยึด

สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตรสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ประเด็น

ยุทธศาสตร กลยุทธ และมาตรการ/จุดเนน สำหรับใชจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปของหนวยงานและสถานศึกษา 

เพื่อนำไปสูการบูรณาการระหวางหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาในพื้นท่ี ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ การขอ

จัดตั้งและการบริหารงบประมาณตามบทบาทหนาที่และบริบทของพื้นท่ีประกอบดวยการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) การทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร       

กลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด และคาเปาหมายของปงบประมาณ  

 สำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ จึงกำหนดกลไกในการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ การกำกับ ติดตาม 

และประเมินผล ใหเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไว พรอมกับการสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคเครือขายใน

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน รวมท้ังปรับปรุง แกไข หรือการกำหนดแผนใหม

ใหสอดคลองกับสถานการณและบริบทท่ีเปลี่ยนไปของสังคม โดยมีกรอบแนวความคิดในการบริหารแผนในการ

ดำเนินงาน ดังนี้ 

1. การถายทอดแผนพัฒนาการศึกษา  

  สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ไดมีการถายทอดแผนพัฒนาการศึกษา แกบุคลากรของ กศน.จังหวัด 

อำเภอ และตำบล ในลักษณะดังนี้ 

   2.1 จัดทำเปนเอกสาร แผนพัฒนาการศึกษาใหหนวยงานและสถานศึกษาแตละแหง 

   2.2 จัดใหมีการประชุมชี้แจงแผนพัฒนาการศึกษาใหแกบุคลากร ท้ังระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล

ไดทราบ 

   2.3 จัดใหมีการเผยแพรในสื่อตาง ๆ ของหนวยงาน เชน เว็บไซต เพจเฟสบุค และไลน ของสำนักงาน 

กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

   2.4 จัดทำเปนแผนปายหรือขอความตามอาคารสถานท่ีของหนวยงานและสถานศึกษา  

   2.5 ประชุมชี้แจงใหกับหนวยงาน ภาคีเครือขาย ใหไดรับทราบเพื่อเปนแนวทางในการสรางความ

รวมมือ และประสานแผนการทำงานรวมกันตอไป 
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2. การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา 

  หากมีการเปลี ่ยนแปลงรัฐบาล นโยบาย ยุทธศาสตรระดับตาง ๆ แมแตการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร            

ก็จะมีการทบทวนแผนดังกลาว เพื่อใหมีความสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร และจุดเนนในแตละยุคสมัย             

โดยจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือทบทวนแผนดังกลาว 

3. ระบบกลไกเพ่ือการขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัติ 

 1. สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทุกระดับในสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ ในการ

ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเปาหมาย ยุทธศาสตร กลยุทธ ตามแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยกำหนด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะนำไปสูความสำเร็จตามเปาหมายอยางชัดเจน  

 2. คณะกรรมการ ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากร ตองใหความสำคัญและใชแผนพัฒนาการศึกษา  

(พ.ศ.2565 - 2568) ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ เปนกรอบแนวทางการดำเนินงานและการบริหาร

ของหนวยงานและสถานศึกษา 

 3. ดำเนินการชี้แจง ประชาสัมพันธ สรางความรู และความเขาใจสาระสำคัญแผนพัฒนาการศึกษา  

(พ.ศ.2565 - 2568) ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ใหบุคลากรทุกระดับไดทราบอยางชัดเจนเพ่ือการมี

สวนรวมและสนับสนุนใหดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 4. สงเสริมใหสถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปของสถานศึกษา       

ในสังกัด ที ่สอดคลองกับบริบทความตองการของชุมชน และสงเสริม สนับสนุนใหมีการบริหารแผนงาน        

และนำแผนสูปฏิบัติ 

 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานดวยเทคนิคและวิธีการใหม ๆ

อยางตอเนื่อง รวมท้ังสรางขวัญและกำลังใจดวยการยกยองชมเชยใหรางวัล 

 6. ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจใหทุกภาคสวนของสังคมที ่เกี ่ยวของเห็นความสำคัญและ            

มีสวนรวมในการนำแผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ.2565 - 2568) ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ สูการ

ปฏิบัติ 

4. การกำกับ ติดตาม และประเมินผล การขับเคล่ือนแผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ.2565 - 2568)  

    ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ไปสูการปฏิบัติ 

   หนวยงานและสถานศึกษา ไดจัดใหมีการกำกับติดตาม และประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการ     
ซึ ่งประกอบดวย ผู บริหาร ผู ร ับผิดชอบ ผู ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนของภาคีเครือขาย เพื ่อใหการทำงาน             
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำมาสูการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานในปตอ ๆ ไป โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

 1. ใหความสำคัญกับการติดตามความกาวหนา  การประเมินผลความสำเร ็จและผลกระทบ             
การดำเนินงานอยางตอเนื่อง  โดยพัฒนาระบบและกลไกการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแผน ตั้งแต
การสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดจัดทำฐานขอมูลทุกระดับที ่จำเปน โดยใหเกิดความเชื่อมโยงเครือขาย       
ขอมูลรวมกัน รวมทั้งตองพัฒนาตัวชี้วัดผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ทั้งผลลัพธในเชิงปริมาณ    
และคุณภาพ ตลอดจนจัดระบบกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  
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และสามารถนำผลมาเปนแนวทางในการปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนการดำเนินงานที่สอดคลองกับปญหาที่เกิดข้ึน
ในกระบวนการนำแผนไปปฏิบัติจริง 
 2. ตองมีการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 
วาผลการเดินงานในชวง 2 ปแรก คือ พ.ศ. 2566 - 2567 บรรลุตามตัวชี้วัดที่กำหนดไวมากนอยเพียงใด      
เพ่ือนำไปทบทวนยุทธศาสตรและปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีจำใชในชวง พ.ศ. 2568 - 2570 ตอไป 
 3. เสริมสรางกลไกตรวจสอบของภาคประชาชนใหเขมแข็ง โดยสงเสริมใหภาคประชาชนรวมกลุมติดตาม
ความกาวหนา ตรวจสอบความโปรงใสและความสำเร็จของโครงการพัฒนาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับชุมชนของตนเอง   
5. การจัดการความรู (KM : Knowledge Management)  

  ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ จะมีทั้งแนวปฏิบัติที ่ดี (Best Practice) ปญหาอุปสรรคตาง ๆ เพื่อคนหา      

แนวปฏิบัติท่ีดี และหาแนวทางแกไขปญหา จึงจะจัดใหมีการถอดบทเรียนโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกิจกรรม         

การดำเนินงานตาง ๆ  

6. การรายงานและเผยแพร 

  จัดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานทั้งในที่ประชุม และจัดทำเปนเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน 

และเผยแพรไปยังหนวยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือขาย 

7. ปจจัยและเง่ือนไขความสำเร็จ 
 การดำเนินงานตามวัตถุประสงค เปาหมายของแตละยุทธศาสตรตามท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ จะประสบความสำเร็จตามท่ีระบุไวไดนั้น สำนักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ และสถานศึกษาในสังกัดตองยึดถือเปนแนวทางในการดำเนินงาน และมีการทบทวน  
ปรับปรุงมาตรการ  เปาหมายความสำเร็จใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่ เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพประชาชนกลุมเปาหมายในทุกชวงวัย ซ่ึงมีการดำเนินงานดังนี้ 

1. การสรางการรับรู ความเขาใจ และการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียและประชาสังคมในการสงเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบและลักษณะตาง ๆ อยางกวางขวางมุงเนนท่ีการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และมุงเนนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน    
ทุกระดับ 
 2. การสรางความเขาใจในเปาหมาย และยุทธศาสตรการดำเนินงานของแผนพัฒนาการศึกษา          
(พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ใหกับบุคลากรในสังกัดทุกระดับ เพ่ือการขับเคลื่อน
แผนไปสูการปฏิบัติ มีการบริหารจัดการ เชื่อมโยงยุทธศาสตร วิสัยทัศน ใหบรรลุเปาหมายที่วางไว โดยมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลใหเกิดการนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบบริหารงบประมาณเปนกลไกในการ
สนับสนุนใหบรรลผุลอยางเปนรูปธรรม   
 3. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดใชระบบขอมูลสารสนเทศที่บูรณาการ และเชื่อมโยงกับ
ระบบแผนปฏิบัต ิการ ระบบการจัดสรรและเบิกจายงบประมาณ และการกำกับ ติดตาม และรายงาน              
การดำเนินงาน เพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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                                                                                 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ   

คณะผูจัดทำ 
 

ท่ีปรึกษา 
 นางพรทิพยพา คาวีวงศ     ผูอำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

 นายคมสัน สารแสน      รองผูอำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

 นางพลอยพัชร วัชรสุนทรกิจ  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

 นางดวงใจ กลิ่นหอม      ครูชำนาญการพิเศษ 

 นายสรรเพชญ ศิริเกตุ     ครูชำนาญการพิเศษ 

 รศ.ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์      รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ   

 นายคารมย เรืองไชย      นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

 

คณะผูจัดทำ  

 นางสาวนวพร  อุตรินทร    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

 นางสาวนิษฐกานต ธีรกิตติรัฐสิน   นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

 นางสาวพนัดดา วงวิลาศ    นักวิเคราะหนโยบายและแผน        
 นายวีรพล แจมใส      นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 นายภัทรปกรณ เพชรวิชิต    นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

เรียบเรียง/จัดทำตนฉบับ 

 นางสาวนวพร อุตรินทร      นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

 นางสาวนิษฐกานต ธีรกิตติรัฐสิน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 นางสาวพนัดดา วงวิลาศ     นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 นายภัทรปกรณ เพชรวิชิต    นักเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 นายวีรพล แจมใส       นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ออกแบบปก 

 นายวีรพล แจมใส       นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 




