
 

 
 
 
 
 

 

แผนพฒันาการศกึษาพืน้ที่ชายแดน  
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สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

คํานํา 
 

กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ โดยสงเสริม สนับสนุน             
และกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุน
ทรัพยากรเ พ่ือการศึกษา สง เสริมและประสานงาน การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา                       
เพ่ือการศึกษา รวมท้ังติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษา ท้ังนี้ เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา               
และประชาชน ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ และประกอบอาชีพได โดยในสวนของการศึกษา              
ในพ้ืนท่ีชายแดน กระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของพ้ืนท่ีดังกลาวซ่ึงเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญ            
ของการพัฒนาประเทศ และเปนพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาตาง ๆ ท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาทิ                  
การอานเขียนภาษาไทยไมคลอง ความหลากหลายทางชาติพันธุ และความยากจน ประกอบกับยุทธศาสตรชาติ 20 
ป ซ่ึงมีวิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา             
ของเศรษฐกิจพอเพียง” มียุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนาประเทศ 
ไดแก ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน การเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน               
และความม่ันคง ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการจะตองเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ 20 ป มาสูยุทธศาสตรทางดานการศึกษา 
เพ่ือดําเนินการพัฒนาการศึกษาใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายและทุกพ้ืนท่ีของประเทศ 

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน (พ.ศ. 2560-2564)  
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีชายแดน                   
ใหมีประสิทธิภาพ เกิดผลเปนรูปธรรม ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดน            
ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ มีทักษะอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตอไป  

 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กันยายน 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 



 

สารบัญ 
 

หนา 
คํานํา            ก 
สารบัญ            ข 
แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน จํานวน 27 จังหวัด      ค 
แผนผังความเชื่อมโยงของนโยบาย ยุทธศาสตร และแผน ท่ีเก่ียวของกับแผนพัฒนาการศึกษา  ง 
พ้ืนท่ีชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนผังแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ  จ 
บทท่ี 1 บทนํา           1 
บทท่ี 2 สภาพปญหาของพ้ืนท่ี         8 
บทท่ี 3 สาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน (พ.ศ. 2560-2564)   11 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
บทท่ี 4 การนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติ        19 
บทท่ี 5 โครงการและงบประมาณ         21 
รายการอางอิง           35 
ภาคผนวก 
 1. แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน   36 

    ระยะ 5 ป และประจําป ระดับภาคและระดับจังหวัด 
2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนของกระทรวงศึกษาธิการ  44 

 3. หนังสืออนุมัติแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน (พ.ศ. 2560-2564)    49 
    ของกระทรวงศึกษาธิการ 
5. หนังสืออนุมัติยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน (พ.ศ. 2561-2564)  51 
    ของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีปรับปรุงใหม 6 ยุทธศาสตร 

 5. อักษรยอของหนวยงาน        53 
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แผนที่แสดงพ้ืนที่จังหวัดชายแดน จํานวน 27 จังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         พ้ืนท่ีชายแดนท่ีมีอาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

         พ้ืนท่ีชายแดนท่ีมีอาณาเขตติดตอกับราชอาณาจักรกัมพูชา 

         พ้ืนท่ีชายแดนท่ีมีอาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 
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แผนผังความเช่ือมโยงของนโยบาย ยุทธศาสตร และแผน ท่ีเกี่ยวของกับแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
นโยบายความม่ันคงแหงชาติ  

(พ.ศ. 2558-2564) 
 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป   จุดเนนเชิงนโยบายของ

รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศกึษาธกิาร 

 แผนการศกึษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 

 แผนพัฒนาการศกึษา 
ของกระทรวงศกึษาธกิาร  

ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 ยุทธศาสตรการพฒันาการศกึษาพืน้ที่ชายแดน 
(พ.ศ. 2560-2564)  

ของกระทรวงศกึษาธกิาร  
           

นโยบายที่ ๑  
เสริมสรางความม่ันคงของ
สถาบันหลกัของชาต ิและการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษตัริยทรงเปน
ประมุข 

 1. ความม่ันคง  1. ความม่ันคง  1. การจดัการศกึษาเพื่อ
ความม่ันคงของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

 1. พัฒนาหลกัสตูร กระบวนการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล 

 1. การจดัการศกึษาเพื่อความม่ันคงของพืน้ที่
ชายแดน 

           
นโยบายที่ 2  
สรางความเปนธรรม ความ
ปรองดอง และความ
สมานฉันทในชาต ิ

 2. การสรางความสามารถใน
การแขงขัน 

 2. การผลติ พฒันากาํลังคนและ
สรางความสามารถในการแขงขัน 

 2. การผลติและพฒันา
กําลังคน การวิจยั และ
นวัตกรรม เพื่อสรางขีด
ความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ 

 2. ผลติ พฒันาครูคณาจารย และและ
บคุลากรทางการศกึษา 

 2. การผลติและพฒันากําลังคน การวิจยัและ
นวัตกรรม เพื่อเพิ่มทกัษะอาชีพและการมีงาน
ทําในพื้นที่ชายแดน และสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ 

           
  3. การพัฒนาและเสริมสราง

ศกัยภาพคน 
 3. การพัฒนาและเสริมสราง

ศกัยภาพคน 
 3. การพัฒนาศกัยภาพคน

ทกุชวงวยั และการสราง
สังคมแหงการเรียนรู 

 3. ผลติและพัฒนากําลังคน รวมทั้ง
งานวิจัยทีส่อดคลองกบัความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ 

 3. การพัฒนาศกัยภาพผูเรียนและสรางสังคม
แหงการเรียนรูในพื้นที่ชายแดน 

           
  4. การสรางโอกาสความเสมอ

ภาคและเทาเทยีมกันทาง
สังคม 

 4. การสรางโอกาสความเสมอภาค
และการลดความเหลื่อมล้ําทางการ
ศกึษา 

 4. การสรางโอกาส  
ความเสมอภาค และความ
เทาเทียมทางการศกึษา 

 4. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการ 
ทางการศกึษาและการเรียนรู 
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค  
และความเทาเทยีมกันทางการศกึษาในพืน้ที่
ชายแดน 

           
  5. การสรางการเตบิโตบน

คณุภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

 5. การเสริมสรางคณุภาพชีวติ
ประชาชนที่เปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม 

 5. การจดัการศกึษาเพื่อ
เสริมสรางคณุภาพชีวติที่
เปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม 

 5. สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจทิัลเพื่อการศกึษา 

 5. การจดัการศกึษาเพื่อสรางเสริมคณุภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกบัสิ่งแวดลอมในพื้นที่ชายแดน 

           
  6. การปรับสมดลุและพัฒนา

ระบบการบริหารจดัการ
ภาครัฐ 

 6. การพัฒนาระบบและการบริหาร
จัดการ 

 6. การพฒันาประสทิธภิาพ
ของระบบบริหารจดั
การศกึษา 

 6. พัฒนาระบบบริหารจดัการและ
สงเสริมใหทกุภาคสวนมีสวนรวม 
ในการจดัการศกึษา 

 6. การพัฒนาประสทิธภิาพของระบบบริหาร
จัดการศกึษาในพื้นที่ชายแดน 

 
 

ง 



 

แผนผังความเชื่อมโยงของนโยบาย ยุทธศาสตร และแผน ท่ีเกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน (พ.ศ. 2560-2564)  
วิสัยทัศน  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ีไดรับการศึกษาอยางท่ัวถงึ มีคุณภาพ และเสมอภาค เปนสังคมแหงการเรียนรู อยูรวมกันอยางม่ันคงและยัง่ยืน 

   

 
พันธกจิ 

 1. จัดการศึกษาใหกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ  
 

2. เสริมสรางศักยภาพประชาชนใหมีทักษะอาชีพ มีงานทํา สอดคลองกับบริบท 
    และความตองการพัฒนาของพ้ืนท่ีชายแดน 

 
 

3. เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางมี 
    ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย 

       

 
เปาประสงค 

 1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถงึและมีคุณภาพ  
 

2. ประชาชนมีทักษะอาชีพ มีงานทํา สอดคลองกับบริบทและความตองการพัฒนา 
   ของพ้ืนท่ีชายแดน 

 3. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  
    ไดอยางมีความสขุตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย 

 

 
ประเด็น

ยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง
ของพ้ืนท่ีชายแดน 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนา
กําลังคนการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม
ทักษะอาชีพ และการมีงานทําในพ้ืนท่ี
ชายแดน และสรางขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรู 
ในพ้ืนท่ีชายแดน 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส 
ความเสมอภาค และความเทาเทียมกัน 
ทางการศึกษาในพ้ืนท่ีชายแดน 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา 
เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ี
ชายแดน 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีชายแดน 

 

 
ตัวช้ีวัด 

 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดกจิกรรม สงเสริม 
    การเรียนรูท่ีสะทอนความรกั และการธํารง 
    รักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดม่ัน 
    ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี    
    พระมหากษัตริย ทรงเปนประมุขเพ่ิมข้ึน 
2. รอยละของผูเขารวมกจิกรรมท่ีสงเสริม  
    การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
    เศรษฐกจิพอเพียง อยูรวมกัน ในสังคม 
    พหุวัฒนธรรมและมีความ ภาคภมิูใจใน 
    ความเปนชาติไทย 
3. รอยละของนักเรียนกอนวัยเส่ียง ระดับช้ัน   
   ป.1-6 ไดรับการเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติด 
4. รอยละของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษา 
    ท้ังรัฐและเอกชน มีการปองกันและแกไข 
    ปญหายาเสพติด 

 1. รอยละของสถานศึกษามีหลักสูตร 
    พัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 
    สอดคลองกับบรบิท 
    และความตองการ 
    พัฒนาของพ้ืนท่ีชายแดน 
2. รอยละของผูผานการฝกอาชีพ/ 
    การพัฒนาทักษะอาชีพระยะส้ัน  
    สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพ 
    หรือพัฒนางาน 
3. จํานวนหนวยงานภายนอกท่ีเขามามี      
    สวนรวมในการฝกอาชีพ/การพัฒนา 
    ทักษะอาชีพระยะส้ัน 
4. รอยละของงานวจิัยและพัฒนา 
    เพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม  
    ท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิม 
    ทางเศรษฐกจิ 

 1. อัตราการอานไมออกเขียนไมไดของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    ในจังหวัดชายแดนลดลง 
2. รอยละของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ท่ีเขารวมกิจกรรมการศึกษา 
    และการเรียนรู 
3. รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกจิกรรมการสงเสริมการมีพฤติกรรม/ลักษณะ 
    นิสัย และวัฒนธรรมการทํางานท่ีพึงประสงคใหเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญ 
    ของคนในสังคมไทย 
4. รอยละของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีนํ้าหนักและสวนสูง 
    ตามเกณฑมาตรฐาน 

 1. รอยละของนักเรียนในระบบ 
    ตอประชากรวัยเรียนระดับการศึกษา 
    ภาคบังคับ 
2. รอยละของคะแนนเฉล่ีย O-Net, 
    N-Net และ V-Net เพ่ิมข้ึนจาก 
    ปท่ีผานมา 
3. รอยละของนักเรียน นักศึกษา          
    และประชาชนท่ีไดรับบริการ 
    ทางการศึกษา 
4. รอยละของสถานศึกษาท่ีตองการ 
    ความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษ 
    อยางเรงดวนในพ้ืนท่ีชายแดนท่ีไดรับ 
    การพัฒนาใหมีคุณภาพ 

 1. รอยละของผูเรียนท่ีเขารวม 
    กิจกรรมการอนุรักษ 
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และส่ิงแวดลอม 
2. รอยละของสถานศึกษา 
    ท่ีมีการปรับปรงุพัฒนาการจัด 
    กิจกรรมการเรียนรูและส่ือ 
    การเรียนรูสําหรับการสราง 
    เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร 
    กับส่ิงแวดลอม 

 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ 
    การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
2. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีเครือขาย 
    ในการสงเสริมการจัดการศึกษา 

 
แนวทาง 

การดําเนินงาน 
 

 1. สรางจิตสํานึกใหผูเรียนมีความจงรกัภกัดีและ 
    ธํารงรกัษาสถาบันหลักของชาติ ไดแก ชาติ  
    ศาสนา พระมหากษัตริย 
2. ปลูกฝงและเสริมสรางวถิีประชาธิปไตย  
    ความสามัคคี สมานฉันท และยึดม่ัน 
    ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
    อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
3. ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหลากหลาย 
    ทางวัฒนธรรม และสํานึกในความเปนไทย 
4. สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 
    ของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ใหความรูดานการปองกันและแกไขปญหา 
    ยาเสพติด และปญหาอื่น ๆ ทางสังคม  
6. เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 
    และชุมชนผานสถาบันการศึกษาและระบบ 
    การศึกษา 
 

 1. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกบั 
    พ้ืนท่ีและความตองการพัฒนา 
    ของพ้ืนท่ีชายแดน เพ่ือใหนักเรียน  
    นักศึกษาและประชาชนมีทักษะอาชีพ 
    และมีงานทํา 
2. พัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการ 
3. สรางความรวมมือในการพัฒนา 
    ทักษะอาชีพกับหนวยงานภายนอก 
4. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสราง 
    องคความรูและนวัตกรรม  
    ท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิม 
    ทางเศรษฐกจิ 

 1. พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการเรียนรูภาษาไทย ภาษาตางประเทศ  
   และการใชภาษาแมของผูเรียน    
2. สงเสริม สนับสนุนการจัดกจิกรรมการเรียนรูสําหรับผูเรียนทุกคน  
    ทุกระดับและประเภทการศึกษา 
3. สงเสริมการปลูกฝง บมเพาะ และกลอมเกลาลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงค  
    (พ่ึงพาตนเอง ซ่ือสัตย มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม) ของครอบครัว 
    ในการเล้ียงดูบุตรหลาน โดยใชกิจกรรมท่ีเปนวิถีชีวิตประจาํวัน 
4. จัดกจิกรรมหลอหลอมพฤติกรรมและวฒันธรรมการทํางานท่ีพึงประสงค 
    ใหเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของคนในสังคมไทย อาทิ การตรงตอเวลา  
    การเคารพความคิดเห็นท่ีแตกตาง การทํางานเปนกลุมคณะ  
5. สงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรูในชุมชน ผานการพัฒนา 
    แหลงเรียนรูท่ีมีมาตรฐาน และหลากหลาย อาทิ พิพิธภัณฑ หองสมุด  
    แหลงเรียนรูชุมชน ฯลฯ สอดคลองกับความสนใจและวถิีชีวิต 
    ของผูรับบรกิารแตละกลุมเปาหมาย และสามารถใหบริการไดอยางท่ัวถึง 
6. สงเสริม สนับสนุนการจัดกจิกรรมการเรียนรูสําหรับผูเรียนทุกคนทุกระดับ 
    และประเภทการศึกษา 
7. ใหความรูและเสริมสรางการมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 

 1. สรางโอกาสการเขาถึงบริการ            
    ทางการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ             
    และการศึกษาตามอธัยาศัย 
2. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา    
    การใหบริการทางการศึกษา สําหรับ 
    ผูเรียนทุกคน ทุกระดับและประเภท 
    การศึกษา 
3. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และจัดให 
    มีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม           
    และการศึกษาทางไกลระบบตาง ๆ  
    อาทิ DLIT, DLTV, ETV 
4. พัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
    ท่ีเหมาะสมสําหรับผูเรียนทุกวัย 

 1. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม 
    การสรางจิตสํานึก 
    และความตระหนักในการ 
    อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ              
    และส่ิงแวดลอม 
2. ปรับปรุง พัฒนาการจัด 
    การเรียนรูและส่ือการเรียนรู 
    สําหรับการสรางเสริมคุณภาพ 
    ชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
3. พัฒนาองคความรู งานวจิัย 
    และนวัตกรรมดานการสราง 
    เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร 
    กับส่ิงแวดลอม 

 1. เรงพัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐานการจัด 
    การศึกษาท่ีทัดเทียมหรือใกลเคียงกัน 
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตาม ประเมินผล 
    การดําเนินงานของหนวยงานทางการศึกษา  
    และสถานศึกษาใหเปนระบบครบวงจร 
3. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการคร ู
    และบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ีใหมีจํานวน 
    และศักยภาพเพียงพอ 
4. จัดต้ังกลุมโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาโรงเรียน 
    จังหวัดชายแดน ใหเปนการจัดการศึกษาเฉพาะ 
5. ปรับปรุงเกณฑการจัดสรรงบประมาณ  
    วิทยฐานะ การดําเนินการดานครุภัณฑ 
    และอาคารประกอบใหสอดคลองกับพ้ืนท่ี  
6. กําหนดมาตรการและแรงจูงใจใหทุกภาคสวน 
    มีสวนรวมทางการศึกษา 

จ 



บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมา 
 
 การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมผานการถายทอด             
การฝกอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสรางความกาวหนาทางวิชาการ และการสรางองคความรูท่ีเกิดจาก
การจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู และปจจัยตาง ๆ ท่ีสนับสนุนใหบุคคลไดเรียนรูอยางตอเนื่อง              
ตลอดชีวิต ซ่ึงการศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมาย              
ในการพัฒนาประเทศท้ังทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยรัฐบาลภายใตการบริหารงานของพลเอก 
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายดานการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมเพ่ือสรางสังคมใหมีความเขมแข็งอยางมีคุณภาพและคุณธรรม โดยปฏิรูปการศึกษา               
ใหคนไทยสามารถเรียนรูตามศักยภาพตนเอง มีคุณธรรม ทักษะอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคน
ใหเหมาะสมกับความตองการของพ้ืนท่ี (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุงเนนใหคนไทยสวนใหญ
มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีความรู ทักษะ ความสามารถ ไดรับการศึกษา                    
ท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง รวมถึงการมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน และสถาบัน 
ทางสังคมมีความเขมแข็งมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ โดยยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)                   
มีวิสัยทัศนใหประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญา                   
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวยยุทธศาสตรดานความม่ันคง ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม             
ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดานการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ               
การบริหารจัดการภาครัฐ (ปรเมธี วิมลศิริ, 2559) ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ 
เจริญเศรษฐศิลป) ไดกําหนดจุดเนนเชิงนโยบายท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดวยเชนกัน (สํานักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

นอกจากนี้แลว นโยบายความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558-2564) ไดมุงเสริมสรางความม่ันคง                   
ของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข               
โดยการเสริมสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ผานการศึกษา           
ท้ังในระบบและนอกระบบ และการสรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทใหเกิดข้ึนในชาติ 
(สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ, 2558) ประกอบกับยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ 
(พ.ศ. 2556-2560) ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2556 ไดกําหนดวิสัยทัศน               
ใหคน ชุมชน มีภูมิคุมกัน และพ้ืนท่ีมีความพรอมเผชิญปญหาและภัยคุกคามความม่ันคง รวมท้ังสามารถพัฒนา
รวมกับประเทศรอบบานอยางยั่งยืน โดยการเสริมสรางใหคนและชุมชนมีจิตสํานึกดานความม่ันคง                      
และมีภูมิคุมกันอยางยั่งยืน การผนึกกําลังจัดระบบปองกันชายแดนการนําวัฒนธรรม ภูมิปญญาชุมชน                 
และการจัดการโดยสันติวิธี  การพัฒนาระบบฐานขอมูลและองคความรูมาสนับสนุนงานความม่ันคง                    
รวมท้ัง การเสริมสราง พัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน และการบริหารจัดการท่ีมี เอกภาพ 
และประสิทธิภาพ โดยมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมใหคนและชุมชนในพ้ืนท่ีชายแดนสามารถอาน
และเขียนภาษาไทย และภาษาทองถ่ิน สงเสริมเวทีและประชาคมการเรียนรูการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
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และกระบวนการยุติธรรมชุมชนท้ังในสถาบันการศึกษาและนอกสถาบันการศึกษา สงเสริมการธํารงรักษา
วัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน สงเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องและเหมาะสมกับ
ประชาชน พัฒนาและสงเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือสรางองคความรูเก่ียวกับการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคง 
รวมท้ังสนับสนุนการรวมกลุมและสรางเครือขายความม่ันคง และสรางชองทางการถายทอดองคความรู              
ดานความม่ันคงสูเวทีชุมชนผานการศึกษาและองคกรทางศาสนา (สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ, 2556) 

จากการศึกษาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาคดานการศึกษาของจังหวัดท่ีมีอาณาเขตติดตอกับ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา พบวา ประชาชนท่ีมีอายุ 15-59 ป ในพ้ืนท่ีดังกลาว ไดรับการศึกษาเฉลี่ย 
ในชวงป พ.ศ. 2554-2556 อยูในชวง 6.2 – 8.5 ป ซ่ึงต่ํากวาจํานวนปการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทย 
(9 ป) (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2558) ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงการขาดโอกาสทางการศึกษา               
ของประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดน และจากการศึกษาสภาพปญหาการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีติดตอกับชายแดน 
พบวา นักเรียนขาดทักษะการใชภาษาไทย หลักสูตรการศึกษาไมสอดคลองกับบริบทและความตองการพัฒนา            
ของพ้ืนท่ี การจัดการเรียนการสอนไมครบ 8 กลุมสาระ มีครูไมครบชั้น และสอนไมตรงตามวุฒิ ครูและผูบริหาร
สถานศึกษายายบอย นักเรียนอานเขียนภาษาไทยไมคลอง ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี ครุภัณฑ 
วัสดุอุปกรณ และเครื่องมือเครื่องจักรท่ีทันสมัย ไมมีคุณภาพ และไมไดมาตรฐาน รวมถึงงบประมาณท่ีไดรับ           
ไมสอดคลองกับสภาพการดําเนินงานจริง  

นอกจากปญหาการจัดการศึกษาขางตนแลว ยังมีปญหาอ่ืน ๆ ท่ีสงผลกระทบตอการจัดการศึกษา            
ใหมีคุณภาพ อาทิ ความยากจนของประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดน การขาดความเขาใจในวัฒนธรรมระหวาง            
กลุมชาติพันธุและประเทศเพ่ือนบาน การยายถ่ินของประชาชน ปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี ปญหาความไมสะดวก
ในการคมนาคม ปญหาภาวะทุพโภชนาการ การขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค และการบุกรุกทําลายปา              
รวมถึงข้ันตอนในการดําเนินการเขาประเทศมีขอจํากัดท่ีทําใหการนําบุคลากรไปจัดการเรียนการสอน                  
และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในประเทศเพ่ือนบานมีความลาชา      
 ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงมีอํานาจหนาท่ี ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ                  
โดยการสงเสริมและกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สงเสริมและประสานงาน การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา
เพ่ือการศึกษา รวมท้ังติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษา ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเปน
ของการศึกษาในพ้ืนท่ีชายแดน จึงไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน (พ.ศ. 2560-2564)                  
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในดําเนินงานพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีชายแดนใหมีคุณภาพ 
อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศ พรอมกันนี้ หลังจากท่ีไดมีการดําเนินการไประยะหนึ่งแลว ไดมีการปรับปรุง
ยุทธศาสตรใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ซ่ึงซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดเห็นชอบ
ยุทธศาสตรท่ีปรับปรุงใหม 6 ยุทธศาสตร เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 
 
วัตถุประสงค        

1. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ   
2. เพ่ือเสริมสรางศักยภาพของประชาชนใหมีทักษะอาชีพ มีงานทํา สอดคลองกับบริบทและความตองการ

พัฒนาของพ้ืนท่ีชายแดน 
3. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยูรวมกันในสังคม             

พหุวัฒนธรรมไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย 
 
 

2 



 

พ้ืนท่ีเปาหมาย  
 1.  พ้ืน ท่ี เป าหมายตามแผนพัฒนาการศึ กษา พ้ืน ท่ีชายแดน (พ .ศ .  2560 -2564)                        
ของกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง พ้ืนท่ีชายแดนของจังหวัด/อําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน 
จํานวน 3 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา                      
และราชอาณาจักรกัมพูชา ไมรวมพ้ืนท่ีชายฝงทะเลและเกาะแกง สําหรับชายแดนมาเลเซียถือเปนสวนหนึ่ง 
ของจังหวัดชายแดนภาคใตซ่ึงมีหนวยงานท่ีดําเนินการเรื่องนี้อยูแลว ท้ังนี้ การดําเนินการในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ไดกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายไวจํานวนท้ังหมด 27 จังหวัด 105 อําเภอ และไดมีการทบทวน 
ปรับปรุงพ้ืนท่ีเปาหมายโดยตรวจสอบจากเอกสารแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดับจังหวัด                  
และระดับภาค ซ่ึงไดเพ่ิมอีก 3 อําเภอ คือ อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย              
และอําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด รวมจํานวนพ้ืนท่ีเปาหมายท้ังสิ้น 108 อําเภอ  
  2. จํานวนจังหวัดและอําเภอท่ีติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน 
     2.1 จังหวัดและอําเภอชายแดนท่ีมีอาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ครอบคลุม 12 จังหวัด 48 อําเภอ 
     2.2 จังหวัดและอําเภอชายแดนท่ีมีอาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ครอบคลุม 
10 จังหวัด 40 อําเภอ 
     2.3 จังหวัดและอําเภอชายแดนท่ีมีอาณาเขตติดตอกับราชอาณาจักรกัมพูชา ครอบคลุม               
7 จังหวัด 21 อําเภอ 
 

ชายแดนไทย-สปป.ลาว ชายแดนไทย-เมียนมา ชายแดนไทย-กัมพูชา 
1. เลย ๑. กาญจนบรุี ๑. สระแกว 
2. หนองคาย ๒. ราชบุร ี 2. จันทบุรี 
3. บึงกาฬ ๓. เพชรบุรี 3. ตราด 
4. นครพนม ๔. ประจวบคีรีขันธ  4. อุบลราชธานี* 
5. มุกดาหาร 5. ชุมพร 5. ศรีสะเกษ 
6. อํานาจเจริญ 6. ระนอง 6. บุรีรัมย 
7. อุบลราชธานี*  7. เชียงใหม 7. สุรินทร 
8. เชียงราย** 8. แมฮองสอน  
9. พะเยา 9. เชียงราย**  
10. นาน 10. ตาก  
11. อุตรดิตถ   
12. พิษณุโลก   

รวม 12 จังหวัด รวม 10 จังหวัด รวม 7 จังหวัด 
*,** จังหวัดซํ้า 
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 3. พ้ืนท่ี/จังหวัด/อําเภอท่ีมีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน 
    3.1 พ้ืนท่ี/จังหวัด/อําเภอชายแดนท่ีมีอาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

จํานวน 12 จังหวัด 48 อําเภอ 
 
สํานักงานศึกษาธิการภาค / 

จังหวัด 
อําเภอ 

สํานักงานศึกษาธิการภาค 10 (อุดรธานี) รับผิดชอบ 3 จังหวัด 16 อําเภอ 
1. เลย 6 อําเภอ (เชียงคาน ปากชม ดานซาย ภูเรือ ทาลี ่นาแหว) 
2. หนองคาย 6 อําเภอ (ทาบอ ศรีเชียงใหม เมืองหนองคาย สังคม โพนพิสัย รัตนวาป) 

 
3. บึงกาฬ 
 

4 อําเภอ (เมืองบึงกาฬ บึงโขงหลง บุงคลา ปากคาด) 

สํานักงานศึกษาธิการภาค 11 (สกลนคร) รับผิดชอบ 2 จังหวัด 7 อําเภอ 
4. นครพนม 4 อําเภอ (เมืองนครพนม ทาอุเทน บานแพง ธาตุพนม) 
5. มุกดาหาร 3 อําเภอ (เมืองมุกดาหาร ดอนตาล หวานใหญ) 
สํานักงานศึกษาธิการภาค 13 (อุบลราชธานี) รับผิดชอบ 2 จังหวัด 9 อําเภอ 
6. อํานาจเจริญ ๑ อําเภอ (ชานุมาน) 
7. อุบลราชธานี  ๘ อําเภอ (ศรีเมืองใหม โขงเจียม เขมราฐ นาจะหลวย บุณฑริก โพธิ์ไทร  

สิรินธร นาตาล) 
สํานักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย) รับผิดชอบ 3 จังหวัด 13 อําเภอ 
8. เชียงราย 4 อําเภอ (เชียงของ เชียงแสน* เวียงแกน เทิง) 
9. พะเยา 2 อําเภอ (ภูซาง, เชียงคํา) 
10. นาน ๗ อําเภอ (แมจริม นานอย เวียงสา ทุงชาง บอเกลือ สองแคว  

เฉลิมพระเกียรติ) 
สํานักงานศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก) รับผิดชอบ 2 จังหวัด 3 อําเภอ 
11. อุตรดิตถ 2 อําเภอ (น้ําปาด บานโคก) 
12. พิษณุโลก ๑ อําเภอ (ชาติตระการ) 

  
   3.2 พ้ืนท่ี/จังหวัด/อําเภอชายแดนท่ีมีอาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 

จํานวน 10 จังหวัด 40 อําเภอ    
 
     สํานักงานศึกษาธิการภาค 

/ จังหวัด 
อําเภอ 

สํานักงานศึกษาธิการภาค 4 (ราชบุรี) รับผิดชอบ 2 จังหวัด 7 อําเภอ 
๑. กาญจนบรุี ๕ อําเภอ (เมืองกาญจนบุรี ไทรโยค ทองผาภูมิ สังขละบุรี ดานมะขามเตี้ย) 
๒. ราชบุร ี ๒ อําเภอ (สวนผึ้ง บานคา) 
สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 (เพชรบุรี) รับผิดชอบ 2 จังหวัด 10 อําเภอ 
๓. เพชรบุรี ๒ อําเภอ (หนองหญาปลอง แกงกระจาน) 
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     สํานักงานศึกษาธิการภาค 
/ จังหวัด 

อําเภอ 

๔. ประจวบคีรีขันธ  ๘ อําเภอ (เมืองประจวบคีรีขันธ กุยบุรี ทับสะแก บางสะพาน ปราณบุรี  
บางสะพานนอย หัวหิน สามรอยยอด) 

สํานักงานศึกษาธิการภาค 6 (สงขลา) รับผิดชอบ 1 จังหวัด 1 อําเภอ 
5. ชุมพร ทาแซะ 
สํานักงานศึกษาธิการภาค 7 (ภูเก็ต) รับผิดชอบ 1 จังหวัด 1 อําเภอ 
6. ระนอง กระบุรี 
สํานักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม) รับผิดชอบ 2 จังหวัด 12 อําเภอ 
7. เชียงใหม 5 อําเภอ (เชียงดาว ฝาง แมอาย เวียงแหง ไชยปราการ) 
8. แมฮองสอน ๗ อําเภอ (เมืองแมฮองสอน ขุนยวม ปาย แมสะเรียง แมลานอย สบเมย 

ปางมะผา)  
สํานักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย) รับผิดชอบ 1 จังหวัด 4 อําเภอ 
9. เชียงราย 4 อําเภอ (เชียงแสน* แมสาย แมฟาหลวง, แมจัน) 
สํานักงานศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก) รับผิดชอบ 1 จังหวัด 5 อําเภอ 
10. ตาก 5 อําเภอ (แมระมาด ทาสองยาง แมสอด พบพระ อุมผาง) 
* อําเภอเชียงแสน มีพ้ืนท่ีติดตอกับ 2 ประเทศ คือ สปป.ลาว และเมียนมา 
 

    3.3 พ้ืนท่ี/จังหวัด/อําเภอชายแดนท่ีมีอาณาเขตติดตอกับราชอาณาจักรกัมพูชา จํานวน               
7 จังหวัด 21 อําเภอ 

 
สํานักงานศึกษาธิการภาค / 

จังหวัด 
อําเภอ 

สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 (ฉะเชิงเทรา) รับผิดชอบ 1 จังหวัด 4 อําเภอ 
๑. สระแกว ๔ อําเภอ (คลองหาด ตาพระยา อรัญประเทศ โคกสูง) 
สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 (ชลบุรี) รับผิดชอบ 2 จังหวัด 6 อําเภอ 
๒. จันทบุรี ๒ อําเภอ (โปงน้ํารอน สอยดาว) 
๓. ตราด 4 อําเภอ (เมืองตราด คลองใหญ บอไร เกาะกูด)  
สํานักงานศึกษาธิการภาค 13 (อุบลราชธานี) รับผิดชอบ 2 จังหวัด 5 อําเภอ 
4. อุบลราชธาน ี 2 อําเภอ (น้ํายืน น้ําขุน) 
5. ศรีสะเกษ ๓ อําเภอ (ภูสิงห ขุนหาญ กันทรลักษ)  
สํานักงานศึกษาธิการภาค 14 (นครราชสีมา) รับผิดชอบ 2 จังหวัด 6 อําเภอ 
6. บุรีรัมย ๒ อําเภอ (ละหานทราย บานกรวด) 
7. สุรินทร  ๔ อําเภอ (กาบเชิง สังขะ บัวเชด พนมดงรัก) 
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4. พ้ืนท่ี/จังหวัด/อําเภอชายแดนรายจังหวัดและรายอําเภอชายแดน 
 
สํานักงานศึกษาธิการภาค/จงัหวัด จํานวน จ./อ. รายช่ืออําเภอ 

รวม 27/108  
1. สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 1/4  
   1) สระแกว 4 คลองหาด ตาพระยา อรัญประเทศ โคกสูง 
2. สํานักงานศึกษาธิการภาค 4  2/7  
   1) กาญจนบรุี 5 เมืองกาญจนบุรี ไทรโยค ทองผาภูมิ สังขละบุรี 

ดานมะขามเตี้ย 
   2) ราชบุรี 2 สวนผึ้ง บานคา 
3. สํานักงานศึกษาธิการภาค 5  2/10  
   1) เพชรบุรี 2 หนองหญาปลอง แกงกระจาน 
   2) ประจวบคีรขัีนธ 8 เมืองประจวบคีรีขันธ กุยบุรี ทับสะแก บางสะพาน 

ปราณบุร ีบางสะพานนอย หัวหิน สามรอยยอด 
4. สํานักงานศึกษาธิการภาค 6 1/1  
   1) ชุมพร  1 ทาแซะ 
5. สํานักงานศึกษาธิการภาค 7 1/1  
   1) ระนอง  1 กระบุรี 
6. สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 2/6  
   1) จันทบุรี 2 โปงน้ํารอน สอยดาว 
   2) ตราด  4 เมืองตราด คลองใหญ บอไร เกาะกูด 
7. สํานักงานศึกษาธิการภาค 10 3/16  
   1) หนองคาย 6 ทาบอ ศรีเชียงใหม เมืองหนองคาย สังคม  

โพนพิสัย รัตนวาป 
   2) เลย 6 เชยีงคาน ปากชม ดานซาย ภูเรือ ทาลี่ นาแหว 
   3) บึงกาฬ 4 เมืองบึงกาฬ บึงโขงหลง บุงคลา ปากคาด 
8. สํานักงานศึกษาธิการภาค 11 2/7  
   1) นครพนม 4 เมืองนครพนม ทาอุเทน บานแพง ธาตุพนม 
   2) มุกดาหาร 3 เมืองมุกดาหาร ดอนตาล หวานใหญ 

 
 

9. สํานักงานศึกษาธิการภาค 13  3/14  
   1) อํานาจเจริญ 1 ชานุมาน 
   2) อุบลราชธาน ี 10 ศรีเมืองใหม โขงเจียม เขมราฐ นาจะหลวย 

บุณฑริก โพธิ์ไทร สิรินธร นาตาล น้ํายืน น้ําขุน  
   3) ศรีสะเกษ 3 ภูสิงห ขุนหาญ กันทรลักษ 
10. สํานักงานศึกษาธิการภาค 14  2/6  
   1) บุรีรัมย 2 ละหานทราย บานกรวด 
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สํานักงานศึกษาธิการภาค/จงัหวัด จํานวน จ./อ. รายช่ืออําเภอ 
   2) สุรินทร 4 กาบเชิง สังขะ บัวเชด พนมดงรัก 
11. สํานักงานศึกษาธิการภาค 15  2/12  
   1) เชียงใหม 5 เชียงดาว ฝาง แมอาย เวียงแหง ไชยปราการ 
   2) แมฮองสอน 7 เมืองแมฮองสอน ขุนยวม ปาย แมสะเรียง  

แมลานอย สบเมย ปางมะผา  
12. สํานักงานศึกษาธิการภาค 16 3/16  
   1) เชียงราย 7 เชียงของ เชียงแสน เวียงแกน เทิง แมสาย  

แมฟาหลวง แมจัน 
   2) พะเยา 2 ภูซาง เชียงคํา 
   3) นาน 7 แมจริม นานอย เวียงสา ทุงชาง บอเกลือ สองแคว 

เฉลิมพระเกียรติ 
13. สํานักงานศึกษาธิการภาค 17  3/8  
   1) อุตรดิตถ 2 น้ําปาด บานโคก 
   2) พิษณุโลก 1 ชาติตระการ 
   3) ตาก 5 แมระมาด พบพระ ทาสองยาง แมสอด อุมผาง 
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บทที่ 2 
 

สภาพปญหาของพ้ืนที ่
 

พ้ืนท่ีชายแดนไทยท่ีมีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน สภาพชุมชนในพ้ืนท่ีสวนใหญมีความแตกตาง
หลากหลายท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และประเพณีวัฒนธรรมท่ีเปนลักษณะเฉพาะของตนเอง บางพ้ืนท่ีมีผูลี้ภัย
จํานวนมาก มีปญหายาเสพติด การคามนุษย ซ่ึงลวนเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยสภาพปญหาของพ้ืนท่ี มีดังนี้ 
 1. สภาพปญหาการจัดการศึกษา จําแนกสภาพปญหาเปนรายดาน ดังนี้  
     ๑.1 ดานผูเรียน 
  1) เนื่องจากนักเรียนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ สงผลใหมีทักษะการฟง พูด อาน เขียน 
ภาษาไทยไมคลอง และมีปญหาการสื่อสารระหวางนักเรียนไทยกับนักเรียนประเทศเพ่ือนบาน 
  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ํา 
  3) ขาดโอกาสทางการศึกษาและชองทางในการเรียนรู 
  4) จํานวนนักเรียนท่ีออกกลางคันมีคอนขางสู ง  เนื่ องจากผูปกครองย าย ถ่ินฐาน                   
เ พ่ือไปประกอบอาชีพต าง ถ่ินคอนข างบอย ประกอบกับสถานศึกษาหลายแห ง มี เด็กไร สัญชาติ                       
และเด็ก 2 สัญชาติ เขามาศึกษาแลวตองเดินทางไปกลับยังประเทศตน และการเดินทางไมสะดวกเนื่องจาก             
ท่ีพักอยูหางไกลจากโรงเรียน ทําใหการเรียนไมตอเนื่อง 
  5) นักเรียนมีโอกาสเขาถึงสื่อเทคโนโลยีนอย 

6) นักเรียนเม่ือจบการศึกษาไมมีทักษะในการประกอบอาชีพ ทักษะทางเทคโนโลยีและภาษา          
ท่ีสงเสริมการประกอบอาชีพ 

7) นักเรียนขาดทักษะชีวิต อยูในภาวะเสี่ยงตอปญหายาเสพติด 
8) นักเรียนบางสวนขาดคุณธรรม จริยธรรม และวินัย  

     ๑.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
1) หลักสูตรไมสอดคลองกับสภาพบริบทและความตองการกําลังคนในพ้ืนท่ี ตลาดแรงงาน

และสถานประกอบการ 
2) สถานศึกษาหลายแหงจัดการเรียนการสอนไมครบ 8 กลุมสาระการเรียนรู 
3) การวัดและประเมินผลท่ีกําหนดเกณฑและมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศไมเหมาะสมกับ

สภาพผูเรียนและพ้ืนท่ี 
4) ขาดการสงเสริมดานวิชาชีพเพ่ือพัฒนาตอยอดอาชีพเดิมในทองถ่ิน 

     ๑.3 ดานบุคลากร 
1) ครูผูสอนไมเพียงพอ ครูไมครบชั้น ขาดบุคลากรสายผูสอนท่ีมีความรูเฉพาะดาน เชน                

การโรงแรม ภาษาอังกฤษ เปนตน 
2) ครูและผูบริหารสถานศึกษายายบอย 
3) ครูไมมีความรูภาษาถ่ิน ขาดทักษะการสอนภาษาถ่ิน รวมท้ังมีปญหาการสื่อสารกับ

นักเรียนจากประเทศเพ่ือนบาน เชน ภาษาพมา 
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4) ครูสวนใหญไมใชคนในพ้ืนท่ี ครูขาดรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับเด็ก
ในชุมชน และไมรองรับการพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจ รวมท้ังครูไมม่ันใจในวิธีการปรับหลักสูตรใหเหมาะสม
และการนําหลักสูตรไปใช 

5) ขาดแคลนบุคลากรสนับสนุนดานการสอนและเจาหนาท่ีอ่ืน ๆ เชน ธุรการ บัญชี เปนตน 
6) หลักเกณฑของ ก.ค.ศ. ในการกําหนดจํานวนครู ไมเหมาะสมกับสภาพการดําเนินงานจริง 

เชน โรงเรียนท่ีมีหองเรียนสาขา 
7) ครูสอนไมตรงตามวุฒิการศึกษาและความถนัด รวมท้ังครูไมมีประสบการณ เปนครูบรรจุใหม 

     ๑.4 ดานอาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค และส่ือและอุปกรณการเรียน 
  1) สื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑ วัสดุอุปกรณเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องจักร ขาดแคลน             
ไมทันสมัย ไมมีคุณภาพ และไมไดมาตรฐาน    
  2) อาคารท่ีใชเปนสถานท่ีจัดการเรียนการสอนสวนใหญอยูในสภาพท่ีไมเอ้ือตอประสิทธิภาพ
การเรียนรู ไมมีอาคารเอกเทศ ไมมีหอพัก และมีหองน้ําไมเพียงพอ 
  3) ขาดแคลนหองปฏิบัติการทางภาษา หองอบรมการฝกขับรถยนต ศูนยฝกอบรม                   
ดานอาหารและเครื่องดื่มท่ีไดมาตรฐานสากลครัวการโรงแรม หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรไมรองรับโปรแกรม
สมัยใหม 
  4) ขาดแคลนหองสมุด แหลงสืบคนขอมูล และแหลงเรียนรู 
  5) ระบบไฟฟาชํารุด ไมเพียงพอ 
  6) ระบบอินเทอรเน็ตไมเสถียร 
  7) ไมมีน้ําดื่มสะอาด ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคในฤดูแลง 
  8) ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษาไมถูกสุขลักษณะ 
  9) ขาดแคลนบานพักครู 
  10) สถานศึกษาในพ้ืนท่ีชายแดนสวนใหญเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก   
     ๑.5 ดานงบประมาณ การบริหารและการจัดการ 

1) งบประมาณท่ีไดรับไมสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีการดําเนินงาน เชน คาขนสงวัสดุกอสรางท่ี
สงูกวาพ้ืนท่ีราบ 

2) ขาดความรวมมือทางวิชาการและการสรางเครอืขายกับสถานประกอบการและหนวยงานอ่ืน ๆ 
3) ขาดการสวนรวมในการจัดการศึกษาจากชุมชน องคกรเอกชน สถานประกอบการ และหนวยงาน

ตาง ๆ    
๒. สภาพปญหาท่ัวไป 
    สภาพปญหาท่ัวไปท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีชายแดน ไดแก ปญหาทางดานเศรษฐกิจ 

ดานสังคม ดานความม่ันคง ดานคมนาคม ดานสาธารณสุข และดานสิ่งแวดลอม มีดังนี้ 
    ๒.๑ ดานเศรษฐกิจ 

1) ประชาชนสวนใหญมีฐานะยากจน มีความเหลื่อมล้ําดานรายไดของประชากรในจังหวัด 
2) ประชาชนขาดทักษะวิชาชีพเฉพาะ ขาดความรูในการเพ่ิมมูลคาผลผลิต เกษตรธรรมชาติ

อาชีพเสริม และแรงงานในพ้ืนท่ีเปนแรงงานคุณภาพต่ํา 
3) ขาดชองทางการจําหนายสินคา 

   ๒.๒ ดานสังคม 
1) มีความขัดแยงในกลุมชาติพันธุ และขาดความเขาใจในวัฒนธรรมของกันและกัน 
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2) สถาบันครอบครัวและสถาบันชุมชนดั้งเดิมมีความเขมแข็งลดลง เชน การหยาราง พอแม
แยกกันอยู รวมท้ังผูปกครองไมใหความสําคัญในการสงเสริมการศึกษา 

3) ประชาชนมีความหลากหลายของกลุมชาติพันธุ มีหลายเชื้อชาติ บางสวนเปนบุคคล              
ไรสัญชาติ และมีการยายถ่ินอยูตลอดเวลา 

4) กลุมชาติพันธุสวนใหญใชภาษาถ่ินในการสื่อสาร 
5) ประชาชนไมรูกฎหมายและสิทธิข้ันพ้ืนฐาน 
6) คานิยมของผูปกครองยึดติดการศึกษาสายสามัญและไมเขาใจระบบการเรียนอาชีวศึกษา 
7) ประชาชนขาดความรูความเขาใจการดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

   ๒.๓ ดานความม่ันคง 
1) มีปญหายาเสพติดบริเวณชายแดน 
2) ประชาชนยังมีความเขาใจและทัศนคติท่ีไมดีตอประเทศเพ่ือนบาน 
3) มีปญหาการลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมายและการคามนุษย 

   ๒.๔ ดานการคมนาคม 
1) ในบางพ้ืนท่ีมีการคมนาคมไมสะดวก เปนพ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีภูเขา หางไกล ไมมีรถประจําทาง 
2) การสื่อสารโทรคมนาคมทําไดลําบาก 

   2.5 ดานสาธารณสุข 
1) ปญหาภาวะทุพโภชนาการ ขาดแคลนอาหารกลางวัน 
2) การสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานยังไมเพียงพอ บางครั้งเกิดโรคติดตอ และโรคอุบัติใหม  

   2.6 ดานส่ิงแวดลอม 
1) ไมมีน้ําดื่มสะอาด ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคในฤดูแลง 
2) มีการบุกรุกทําลายปา 
3) การประกอบอาชีพเกษตรท่ีมีการใชสารเคมี 
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บทที่ 3  
 

สาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  

 

1. วิสัยทัศน 
 นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง                 
มีคุณภาพ และเสมอภาค เปนสังคมแหงการเรียนรู อยูรวมกันอยางม่ันคงและยั่งยืน 
 

2. พันธกิจ  
 1. จัดการศึกษาใหกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  

2. เสริมสรางศักยภาพประชาชนใหมีทักษะอาชีพ มีงานทํา สอดคลองกับบริบทและความตองการพัฒนา
ของพ้ืนท่ีชายแดน 

3. เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม          
ไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย 
 

3. เปาประสงค 
1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  
2. ประชาชนมีทักษะอาชีพ มีงานทํา สอดคลองกับบริบทและความตองการพัฒนาของพ้ืนท่ีชายแดน 
3. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได

อยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย 
 

4. ประเด็นยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  

  
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย หนวยงาน 

 60 61 62 63 64 ท่ีรับผิดชอบ 
1. รอยละของนักเรียนในระบบตอประชากร 
    วัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  
 

100 100 100 100 100 สพฐ. สช. 

2. รอยละของคะแนนเฉลี่ย O-Net, N-Net  
    และ V-Net เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 
 

2 2 3 3 3 สพฐ. สอศ. 
กศน. สช. 

3. รอยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน 
    ท่ีเขารวมกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู 
 

80 85 90 95 100 สพฐ. สอศ. 
สกอ. กศน. 
สช. 

4. รอยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน 
    ท่ีไดรับบริการทางการศึกษา 
 

80 85 90 95 100 สกศ. สพฐ. 
สอศ. สกอ. 
กศน. สช. 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย หนวยงาน 
 60 61 62 63 64 ท่ีรับผิดชอบ 

5. รอยละของสถานศึกษาท่ีตองการ 
    ความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษ 
    อยางเรงดวนในพ้ืนท่ีชายแดนท่ีไดรับ 
    การพัฒนาใหมีคุณภาพ 

100 100 100 100 100 สพฐ. สอศ. 
สช. 

6. อัตราการอานไมออกเขียนไมได 
    ของนักเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    ในจังหวัดชายแดนลดลง 

5 4.5 4 3.5 3 สพฐ. สช. 
กศน. 

 
แนวทางการดําเนินงาน 
1. สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการเรียนรูภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และการใชภาษาแมของผูเรียน    

 3. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ีใหมีจํานวน                  
และศักยภาพเพียงพอ 
 4. จัดตั้งกลุมโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาโรงเรียนจังหวัดชายแดน ใหเปนการจัดการศึกษาเฉพาะ 
 5. ปรับปรุงเกณฑการจัดสรรงบประมาณ วิทยฐานะ การดําเนินการดานครุภัณฑและอาคารประกอบ
ใหสอดคลองกับพ้ืนท่ี  
 6. กําหนดมาตรการและแรงจูงใจใหทุกภาคสวนมีสวนรวมทางการศึกษา  
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย หนวยงาน 
 60 61 62 63 64 ท่ีรับผิดชอบ 

1. รอยละของสถานศึกษามีหลักสูตรพัฒนา 
    ทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทําสอดคลองกับ 
    บริบทและความตองการพัฒนาของพ้ืนท่ี 
    ชายแดน 

80 85 90 95 100 สพฐ. สอศ. 
สกอ. กศน. 

2. รอยละของผูผานการฝกอาชีพ/การพัฒนา 
    ทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนําความรู 
    ไปประกอบอาชีพหรอืพัฒนางาน 

60 65 70 75 80 สอศ. สกอ. 
กศน. 

3. จํานวนหนวยงานภายนอกท่ีเขามามี 
    สวนรวมในการฝกอาชีพ/การพัฒนาทักษะ 
    อาชีพระยะสั้น 

60 65 70 75 80 สอศ. สกอ. 
กศน. 
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แนวทางการดําเนินงาน  
 1. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับพ้ืนท่ีและความตองการพัฒนาของพ้ืนท่ีชายแดน เพ่ือใหนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนมีทักษะอาชีพและมีงานทํา 

2. สงเสริมการจัดการศึกษาโดยยึดสถานศึกษาและชุมชนเปนฐาน ภายใตความหลากหลาย                 
ทางวัฒนธรรม 
 3. สรางความรวมมือในการพัฒนาทักษะอาชีพกับหนวยงานภายนอก 

4. พัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการ 
 

ยุทธศาสตร ท่ี 3 เสริมสรางคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยูรวมกัน                
ในสังคมพหุวัฒนธรรม และมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย หนวยงาน 

 60 61 62 63 64 ท่ีรับผิดชอบ 
1. รอยละของผูเขารวมกิจกรรม 
    การเสริมสรางคุณภาพชีวิต 
    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  
    และมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย 

70 75 80 85 85 สพฐ. สอศ. 
สกอ. กศน. สช. 

2. รอยละของนักเรยีนในระดับการศึกษา 
    ข้ันพ้ืนฐานท่ีมีน้ําหนักและสวนสูง 
    ตามเกณฑมาตรฐาน 

70 75 80 85 90 สพฐ. สช. 

3. รอยละของนักเรียนกอนวัยเสี่ยง 
    ระดับชั้น ป.1-6 ไดรับการเสริมสราง 
    ภูมิคุมกันยาเสพติด 

70 75 80 80 80 สพฐ. สช. 

4. รอยละของสถานศึกษาในทุกระดับ 
    การศึกษาท้ังรัฐและเอกชน มีการปองกัน 
    และแกไขปญหายาเสพติด  

70 75 80 80 80 สพฐ. สอศ. 
สกอ. กศน. สช. 

 
แนวทางการดําเนินงาน 

 1. เสริมสรางคุณภาพชีวิตตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
2. ใหความรูดานสุขภาพอนามัย การแกไขปญหายาเสพติด และปญหาอ่ืน ๆ ทางสังคม รวมท้ัง              

สรางความตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชนผานสถาบันการศึกษาและระบบการศึกษา 

 4. ใหความรูความเขาใจเก่ียวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสํานึกในความเปนไทย

13 



 

 

ท้ังนี้ สืบเนื่องจากรัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการพัฒนา
ประเทศใหมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรท่ีครอบคลุมการพัฒนาประเทศทุกดาน              
ท้ังดานความม่ันคง การสรางความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน การสราง
โอกาส ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
และการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จึงไดปรับยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
พ้ืนท่ีชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยเริ่มใช 
6 ยุทธศาสตรท่ีปรับปรุงใหม ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

 
1. วิสัยทัศน 
 นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง                 
มีคุณภาพ และเสมอภาค เปนสังคมแหงการเรียนรู อยูรวมกันอยางม่ันคงและยั่งยืน 
 

2. พันธกิจ  
 1. จัดการศึกษาใหกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  

2. เสริมสรางศักยภาพประชาชนใหมีทักษะอาชีพ มีงานทํา สอดคลองกับบริบทและความตองการพัฒนา              
ของพ้ืนท่ีชายแดน 

3. เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม          
ไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย 
 

3. เปาประสงค 
1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  
2. ประชาชนมีทักษะอาชีพ มีงานทํา สอดคลองกับบริบทและความตองการพัฒนาของพ้ืนท่ีชายแดน 
3. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม                

ไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย 
 

4. ประเด็นยุทธศาสตร 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของพ้ืนท่ีชายแดน 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย หนวยงาน 
 60 61 62 63 64 ท่ีรับผิดชอบ 

1. รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรม 
    สงเสริมการเรียนรูท่ีสะทอนความรัก 
    และการธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติ 
    และการยึดม่ันในการปกครองระบอบ 
    ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
    ทรงเปนประมุขเพ่ิมข้ึน 

70 75 80 85 85 สพฐ. สอศ. 
สกอ. กศน. สช. 

2. รอยละของผูเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริม 
    การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 
    ของเศรษฐกิจพอเพียง อยูรวมกัน 

70 75 80 85 85 สพฐ. สอศ. 
สกอ. กศน. สช. 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย หนวยงาน 
 60 61 62 63 64 ท่ีรับผิดชอบ 

    ในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีความ 
    ภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย 
3. รอยละของนักเรียนกอนวัยเสี่ยง 
    ระดับชั้น ป.1-6 ไดรับการเสริมสราง 
    ภูมิคุมกันยาเสพติด 

70 75 80 80 80 สพฐ. สช. 

4. รอยละของสถานศึกษาในทุกระดับ 
    การศึกษาท้ังรัฐและเอกชน มีการปองกัน 
    และแกไขปญหายาเสพติด  

70 75 80 80 80 สพฐ. สอศ. 
สกอ. กศน. สช. 

 
แนวทางการดําเนินงาน 

 1. สรางจิตสํานึกใหผูเรียนมีความจงรักภักดีและธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติ ไดแก ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 
 2. ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท และยึดม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

3. ใหความรูความเขาใจเก่ียวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสํานึกในความเปนไทย 
4. สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ใหความรูดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และปญหาอ่ืน ๆ ทางสังคม  
6. เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชนผานสถาบันการศึกษาและระบบการศึกษา 

  
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมทักษะอาชีพ             
และการมีงานทําในพ้ืนท่ีชายแดน และสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย หนวยงาน 
 60 61 62 63 64 ท่ีรับผิดชอบ 

1. รอยละของสถานศึกษามีหลักสูตรพัฒนา 
    ทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทําสอดคลองกับ 
    บริบทและความตองการพัฒนาของพ้ืนท่ี 
    ชายแดน 

80 85 90 95 100 สพฐ. สอศ. 
สกอ. กศน. 

2. รอยละของผูผานการฝกอาชีพ/การพัฒนา 
    ทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนําความรู 
    ไปประกอบอาชีพหรอืพัฒนางาน 

60 65 70 75 80 สอศ. สกอ. 
กศน. 

3. จํานวนหนวยงานภายนอกท่ีเขามามี 
    สวนรวมในการฝกอาชีพ/การพัฒนาทักษะ 
    อาชีพระยะสั้น 

60 65 70 75 80 สอศ. สกอ. 
กศน. 

4. รอยละของงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือสราง 
    องคความรูและนวัตกรรม ท่ีสรางผลผลิต 
    และมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

60 65 70 75 80 สพฐ. สอศ. 
สกอ. กศน. 
สช. 
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แนวทางการดําเนินงาน  
 1. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับพ้ืนท่ีและความตองการพัฒนาของพ้ืนท่ีชายแดน เพ่ือใหนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนมีทักษะอาชีพและมีงานทํา 
 2. พัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการ 

3. สรางความรวมมือในการพัฒนาทักษะอาชีพกับหนวยงานภายนอก 
4. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม ท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิม                 

ทางเศรษฐกิจ 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรูในพ้ืนท่ีชายแดน 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย หนวยงาน 
 60 61 62 63 64 ท่ีรับผิดชอบ 

1. อัตราการอานไมออกเขียนไมได 
    ของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    ในจังหวัดชายแดนลดลง 

5 4.5 4 3.5 3 สพฐ. สช. 
กศน. 

2. รอยละของนกัเรียน นักศึกษา  
    และประชาชน ท่ีเขารวมกิจกรรม 
    การศึกษาและการเรียนรู 

80 85 90 95 100 สพฐ. สอศ. 
สกอ. กศน. 
สช. 

3. รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม 
    การสงเสริมการมีพฤติกรรม/ลักษณะนิสัย 
    และวัฒนธรรมการทํางานท่ีพึงประสงค 
    ใหเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของคน 
    ในสังคมไทย 

80 85 90 95 100 สพฐ. สอศ. 
สกอ. กศน. 
สช. 

4. รอยละของนักเรยีนในระดับการศึกษา 
    ข้ันพ้ืนฐานท่ีมีน้ําหนักและสวนสูง 
    ตามเกณฑมาตรฐาน 

70 75 80 85 90 สพฐ. สช. 

 
แนวทางการดําเนินงาน 
1. พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการเรียนรูภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และการใชภาษาแมของผูเรียน    
2. สงเสริม สนับสนุนการจดักิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูเรียนทุกคน ทุกระดับและประเภทการศึกษา 
3. สงเสริมการปลูกฝง บมเพาะ และกลอมเกลาลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงค (พ่ึงพาตนเอง ซ่ือสัตย            

มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม) ของครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรหลาน โดยใชกิจกรรมท่ีเปนวิถีชีวิตประจําวัน 
4. จัดกิจกรรมหลอหลอมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการทํางานท่ีพึงประสงคใหเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญ            

ของคนในสังคมไทย อาทิ การตรงตอเวลา การเคารพความคิดเห็นท่ีแตกตาง การทํางานเปนกลุมคณะ  
5. สงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรูในชุมชน ผานการพัฒนาแหลงเรียนรู ท่ีมีมาตรฐาน                

และหลากหลาย อาทิ พิพิธภัณฑ หองสมุด แหลงเรียนรูชุมชน ฯลฯ สอดคลองกับความสนใจและวิถีชีวิต              
ของผูรับบริการแตละกลุมเปาหมาย และสามารถใหบริการไดอยางท่ัวถึง 

6. สงเสรมิ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูเรียนทุกคนทุกระดับและประเภทการศึกษา 
7. ใหความรูและเสริมสรางการมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 
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 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางการศึกษาในพ้ืนท่ีชายแดน 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย หนวยงาน 
 60 61 62 63 64 ท่ีรับผิดชอบ 

1. รอยละของนักเรียนในระบบตอประชากร 
    วัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  

100 100 100 100 100 สพฐ. สช. 

2. รอยละของคะแนนเฉลี่ย O-Net, N-Net  
    และ V-Net เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 

2 2 3 3 3 สพฐ. สอศ. 
กศน. สช. 

3. รอยละของนักเรียน นักศึกษา  
    และประชาชนท่ีไดรับบริการ 
    ทางการศึกษา 

80 85 90 95 100 สกศ. สพฐ.  
สอศ. สกอ. 
กศน. สช. 

4. รอยละของสถานศึกษาท่ีตองการ 
    ความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษ 
    อยางเรงดวนในพ้ืนท่ีชายแดนท่ีไดรับ 
    การพัฒนาใหมีคุณภาพ 

100 100 100 100 100 สพฐ. สอศ. 
สช. 

 
แนวทางการดําเนินงาน 
1. สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา การใหบริการทางการศึกษา สําหรับผูเรียนทุกคน ทุกระดับและ

ประเภทการศึกษา 
3. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และจัดใหมีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และการศึกษาทางไกลระบบ

ตาง ๆ อาทิ DLIT, DLTV, ETV 
4. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับผูเรียนทุกวัย 

   
ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีชายแดน 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย หนวยงาน 
 60 61 62 63 64 ท่ีรับผิดชอบ 

1. รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม 
    การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดลอม 

70 75 80 85 85 สพฐ. สอศ. 
สกอ. กศน. สช. 

2. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการปรับปรุง 
    พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
    และสื่อการเรียนรูสําหรับการสรางเสริม 
    คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

70 75 80 85 85 สพฐ. สอศ. 
สกอ. กศน. สช. 
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แนวทางการดําเนินงาน 
1. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ           

และสิ่งแวดลอม 
2. ปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรูและสื่อการเรียนรูสําหรับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม 
3. พัฒนาองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีชายแดน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย หนวยงาน 
 60 61 62 63 64 ท่ีรับผิดชอบ 

1. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
    ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา 
    เพ่ิมข้ึน 

60 65 70 75 80 สพฐ. สอศ. 
สกอ. กศน. สช. 

2. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีเครือขาย 
    ในการสงเสริมการจัดการศึกษา 

60 65 70 75 80 สพฐ. สอศ. 
สกอ. กศน. สช. 

 
แนวทางการดําเนินงาน 
1. เรงพัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีทัดเทียมหรือใกลเคียงกัน 
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานทางการศึกษา              

และสถานศึกษาใหเปนระบบครบวงจร 
3. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ีใหมีจํานวน                  

และศักยภาพเพียงพอ 
4. จัดตั้งกลุมโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาโรงเรียนจังหวัดชายแดน ใหเปนการจัดการศึกษาเฉพาะ 

 5. ปรับปรุงเกณฑการจัดสรรงบประมาณ วิทยฐานะ การดําเนินการดานครุภัณฑและอาคารประกอบ              
ใหสอดคลองกับพ้ืนท่ี  
 6. กําหนดมาตรการและแรงจูงใจใหทุกภาคสวนมีสวนรวมทางการศึกษา 
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บทที่ 4 
 

การนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัต ิ
 
 แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ มีความมุงหมาย
ใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง                 
มีคุณภาพ และเสมอภาค เปนสังคมแหงการเรียนรู อยูรวมกันอยางม่ันคงและยั่งยืน ประกอบดวยยุทธศาสตร 
ท่ีครอบคลุมการจัดการศึกษาอยาง ท่ัวถึงและมีคุณภาพ การพัฒนาทักษะอาชีพเ พ่ือการมีงานทํา                    
และการเสริมสรางคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม            
และมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย โดยกําหนดแนวทางการนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ดังนี ้
 1. กลไกการปฏิบัติ 
     1.1 การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบดวย 4 คณะ ดังนี้ 1) คณะกรรมการอํานวยการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน 2) คณะกรรมการ
ดําเนินงานพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน 3) คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนระดับภาค                  
และ 4) คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนระดับจังหวัด  
     1.2 หนวยงานทุกระดับท้ังในระดับสวนกลางและระดับพ้ืนท่ี เชน สํานักงานศึกษาธิการภาค 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตองสรางความเขาใจท่ีตรงกันเก่ียวกับการพัฒนา
การศึกษาท่ีมีสวนในการเสริมสรางความม่ันคงของประเทศ และสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือใหสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลเปนรูปธรรม 
     1.3 หนวยงานทุกระดับมีการวางแผนและบูรณาการการดําเนินงานของพ้ืนท่ีในภาพรวม                
เพ่ือประสานการปฏิบัติงานอันมีเปาหมายรวมกัน รวมท้ังมีการทบทวนปรับปรุงแผนใหสอดคลองกับ               
สภาพปญหาปจจุบัน 
     1.4 สวนราชการสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนเพ่ือใชในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
พ้ืนท่ีชายแดน ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหประสบความสําเร็จ 
 2. ข้ันตอนการปฏิบัติ ดําเนินการใน 3 ระดับ ดังนี้ 
     2.1 ระดับกระทรวง โดยคณะกรรมการอํานวยการฯ ทําหนาท่ีกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร 
การจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีชายแดน ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ สงเสริม สนับสนุน          
การปฏิบัติงานในระดับนโยบาย และกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานให เปนไปตามวัตถุประสงค                   
สําหรับคณะกรรมการดําเนินงานฯ ทําหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน ของกระทรวงศึกษาธิการ               
และติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน รวมท้ังกํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงาน             
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
     2.2 ระดับภาค จัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนระดับภาค และติดตาม 
ผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน รวมท้ังกํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานระดับภาค            
และระดับจังหวัดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
     2.3 ระดับจังหวัด จัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนระดับจังหวัด                
และขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนตามแผนปฏิบัติราชการฯ รวมท้ังติดตาม รายงานผล                    
การดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ ระดับภาคและระดับดําเนินงาน และศึกษา วิจัยและจัดทําขอมูลสารสนเทศ             
ท่ีจําเปนเพ่ือใชในการวางแผนและการติดตามประเมินผล 
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3. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
    3.1 ดําเนินการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีท้ังหมด 27 จังหวัด โดยเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป  
    3.2 ในระยะเรงดวนไดใหความสําคัญกับการดําเนินการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด ไดแก 

เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน และตาก เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายของกลุมชาติพันธุ                       
มีการสื่อสารดวยภาษาของกลุมชาติพันธุหรือภาษาแม ทําใหเกิดปญหาการอานเขียนภาษาไทยไมคลอง                
ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังพ้ืนท่ีดังกลาวไดรับการประกาศใหเปนพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษอันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศโดยรวมตอไป 
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บทท่ี 5 
 

โครงการภายใตแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

เพ่ือใหการดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ บรรลุตามวัตถุประสงค จึงไดกําหนดโครงการท่ีรองรับ            
ในแตละยุทธศาสตรไวดังนี้ 

 
1. โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 

โครงการ  
 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษา 
อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

1. โครงการการศึกษาแนวทางการเพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน :    
    กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ 

สกศ. 

 2. โครงการสงเสริมการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาของไทย สกศ. 

 3. โครงการโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของเด็กและเยาวชนดอยโอกาสทางการศึกษา 
    ในบริบทท่ีมีความหลากหลาย 

สกศ. 

 4. โครงการพัฒนาการอานออกเขียนได  สพฐ. 
 5. โครงการพัฒนาทักษะในการสื่อสารดวยภาษาเพ่ือนบาน และภาษาอังกฤษ สพฐ. 

 6. โครงการพัฒนาสมรรถนะและสรางขวัญกําลังใจบุคลากร สพฐ. 
 7. โครงการสรางเครือขายและการมีสวนรวมจัดการศึกษา สพฐ. 
 8. โครงการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาและพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษา สพฐ. 

 9. โครงการวิทยาลัยท่ีตองการความชวยเหลือและพัฒนาพิเศษ สอศ. 
 10. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง  สกอ. 

 11. โครงการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง มช. 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
 

โครงการ  
 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 12. โครงการทุนนิสิตคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มบ. 
 13. โครงการการประชาสัมพันธเชิงรุก มบ. 
 14. แนะแนวการศึกษาตอมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว มบ. 
 15. โครงการคายคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแกว มบ. 
 16. วิทยาศาสตรสัญจร มบ. 
 17. โครงการคายอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชภาษาอังกฤษและภาษาเขมรในชีวิตประจําวันสําหรับนักเรียน 

      ชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีชายขอบจังหวัดสระแกว (Asian Culture & Camp) 
มบ. 

 18. เทา-ทอง บูรพาสระแกว สัปดาหวิทยาศาสตร มบ. 
 19. โครงการสรางพ่ีเลี้ยงและตนแบบดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโรงเรียนในจังหวัดสระแกว มบ. 
 20. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมในจังหวัดเชียงราย มฟล. 
 21. โครงการยกระดับการเรียนรูทางวิชาการในโรงเรียนเครือขายทางวิชาการ ม.อบ. 
 22. โครงการสรางนักถายทอดองคความรูท่ีเหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ี มทร.ล. 
 23. โครงการคอมพิวเตอรขนาดเล็ก (Raspberry Pi) ประหยัดพลังงานเพ่ือสื่อการสอนในพ้ืนท่ีหางไกล มทร.ล. 
 24. สงเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน มรภ.กจ. 
 25. โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ มรภ.กพ. 
 26. โครงการสงเสริมคุณภาพโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) มรภ.กพ. 
 27. โครงการบริการวิชาการสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน   มรภ.ชม. 

 28. โครงการ เปดบาน Maehongson Open House ครั้งท่ี ๑ มรภ.ชม. 
 29. โครงการ บริการวิชาการ งานวจิัยและงานวิชาการกับการเรียนการสอน มรภ.ชม. 
 30. โครงการ พัฒนาศิษยเกาแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหความรูกับศิษยเกาวิทยาลัยแมฮองสอน มรภ.ชม. 
 31. โครงการเพ่ิมศักยภาพการบริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการสืบสาน 

      อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ียั่งยืน  
มรภ.พน. 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
 

โครงการ  
 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 32. โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน มรภ.รพ. 
 33. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในเครือขายประเทศเพ่ือนบานอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง มรภ.ล. 
 34. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน มรภ.สน. 
 35. การสงเสริมการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร มรภอ. 
 36. การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สวชช. 
 37. โครงการใหบริการวิชาการแกชุมชน สวชช. 
 38. โครงการการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน กศน. 
 39. โครงการสงเสริมการรูหนงัสือสําหรับคนไทย สํานักงาน กศน. 
 40. โครงการสถานศึกษา กศน. ICU สํานักงาน กศน. 
 41. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือชุมชนในเขตภูเขา สํานักงาน กศน. 
 42. โครงการจัดการเรียนรูของศูนยดิจิทัลชุมชน (Digital Literacy) สํานักงาน กศน. 
 43. โครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนระดับจังหวัด สช. 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
 

โครงการ  
 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  1. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและการมีงานทํา สพฐ. 

พัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 2. โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือเปนศูนยกลางดานอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
    เฉียงใต 

สอศ. 

 3. โครงการสนับสนุนสถานศึกษาพัฒนากําลังคนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สอศ. 

 4. โครงการอาชีวะพระดาบส สอศ. 
 5. โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูรอน สอศ. 
 6. เงินอุดหนุนโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

    กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตนาน เพ่ือพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร 
    และถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว ณ จังหวัดนาน 

จุฬาฯ 

 7. โครงการบริการวิชาการและบูรณาการความรู เรื่อง "การประยุกตใชศาสตรดานโลจิสติกสกับเกษตรกรรม 
   ทองถ่ิน" 

มบ. 

 8. โครงการจัดการผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและประมงพ้ืนบานในจังหวัด 
    สระแกว 

มบ. 

 9. โครงการบูรพามัคคุเทศก เรียนรูประวัติศาสตรและศิลปะชาติไทยเพ่ือพัฒนาจริยธรรม  ความสามัคคี 
    และทักษะภาษาอังกฤษ (BUU SK Tour Guide) 

มบ. 

 10. โครงการสรางอาชีพการทองเท่ียว (โฮมสเตย การบริการ สินคาผลิตภัณฑจากชาวบาน) ท่ีเหมาะสมกับ 
      บริบทพ้ืนท่ี 

มทร.ล. 

 11. โครงการสรางอาชีพเกษตรกรรม ชาง คหกรรม ท่ีเหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ี มทร.ล. 

 12. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัยแมฮองสอน          มรภ.ชม. 

 13. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษากอนฝกประสบการณภาคสนามสาธารณสุขศาสตร มรภ.ชม. 

 14. โครงการสรางเครือขายความรวมมือดานการสงเสริมสุขภาพชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มรภ.ชม. 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
 

โครงการ  
 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 15. โครงการแสดงผลงานและสาธิตกระบวนการผลิตเครื่องปนดินเผา และถายทอดองคความรู 
      ในดานเทคโนโลยีเซรามิกส 

มรภ.บร. 

 16. โครงการศูนยการศึกษาโลจิสติกสและการคาชายแดนจังหวัดเลย มรภ.ล. 

 17. โครงการการสงเสริมพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาพทางภูมิสังคม มรภอ. 

 18. โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ สวชช. 

 19. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียวและบริการ สวชช. 

 20. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดานภาษาอังกฤษกับการทองเท่ียว มรภ.ศก. 

 21. โครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา สํานักงาน กศน. 

 22. โครงการจัดการศึกษาและการเรียนรูในจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (การศึกษาอาชีพ) สํานักงาน กศน. 

 23. โครงการลูกพระดาบส กศน. สํานักงาน กศน. 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
 

โครงการ  
 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางคุณภาพ 1. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน สพฐ. 

ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 2. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สอศ. 

พอเพียง อยูรวมกันในสังคม 3. การจัดการเรียนรูของศูนยการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมฯ สํานักงาน กศน. 

พหุวัฒนธรรม และมีความภาคภูมิใจ 4. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาเอกชน (ระยะท่ี ๒) สช. 

 5. โครงการเสริมสรางอุดมการณรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยไทยในโรงเรียนเอกชน สช. 

 6. โครงการเสริมสรางจิตสํานึกการมีวินัยทางการเงินและรณรงคการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 
    ของเศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักงาน ก.ค.ศ. 

 7. โครงการเสริมสรางขวัญและกําลังใจขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีพิเศษ สํานักงาน ก.ค.ศ. 

 8. โครงการคายอาสาบูรพาสระแกว  รวมใจ สรางสรรคสังคม         มบ. 

 9. วิถีเกษตรอินทรียสัญจร                    มบ. 

 10. โครงการบริหารจัดการพลังงานไฟฟาผสมผสานบานโพซอ                                                                    มทร.ล. 

 11. โครงการบริหารจัดการพลังงานไฟฟาผสมผสานบานซอแอะ                                                                 มทร.ล. 

 12. โครงการสรางยุวเกษตรกร และยุววิศวกร                                                                                          มทร.ล. 

 13. โครงการสนับสนุนศูนยพัฒนาโครงการหลวงโครงการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงและเกษตรรุนใหม 
      (Smart farmer Gen Z) บนพ้ืนท่ีสูง                                                                               

มทร.ล. 

 14. โครงการ การเสริมสรางและพัฒนาทักษะชีวิต   มรภ.ชม. 

 15. โครงการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มรภ.ชม. 

 16. โครงการ "พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง"                                        มรภ.ศก. 

 17. การสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนและการปลูกจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากร 
      ของไทย                                  

มรภอ. 

 18. โครงการสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือเสรมิสรางความเขมแข็งชุมชน                   สวชช. 
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2. โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 

 
โครงการ  

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษา 1. โครงการปลูกฝงใหนักเรียน รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และหวงแหนแผนดินไทย สพฐ.  

เพ่ือความม่ันคงของพ้ืนท่ีชายแดน 2. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน  สพฐ.  

 3. การจัดการเรียนรูของศูนยการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมฯ สํานักงาน กศน.  

 4. โครงการเสริมสรางจิตสํานึกการมีวินัยทางการเงินและรณรงคการดําเนินชีวิต 
    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักงาน กคศ. 
 

ดําเนินการ 
ป 61-63 

 5. โครงการสนับสนุนศูนยพัฒนาโครงการหลวงโครงการสรางผูนําการเปลีย่นแปลงและเกษตร 
    รุนใหม(Smart farmer Gen Z) บนพ้ืนท่ีสูง                                                                               

มทร.ล.  

 6. โครงการ "พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง"                                        มรภ.ศก. ดําเนินการ 
ป 61 

 7. การสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนและการปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ 
   ทรัพยากรของไทย                                  

มรภอ.  
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ประเด็นยุทธศาสตร 
 

โครงการ  
 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนา 1. โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ มรภ.กพ.  

กําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม 2. โครงการสงเสริมคุณภาพโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) มรภ.กพ.  

เพ่ือเพ่ิมทักษะอาชีพ และการมี 3. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและการมีงานทํา สพฐ.  

งานทําในพ้ืนท่ีชายแดน และสราง 4. โครงการอาชีวะพระดาบส สอศ.  

ขีดความสามารถในการแขงขัน 5. โครงการบูรพามัคคุเทศก เรียนรูประวัติศาสตรและศิลปะชาติไทยเพ่ือพัฒนาจริยธรรม   
    ความสามัคคีและทักษะภาษาอังกฤษ (BUU SK Tour Guide) 

มบ.  

 6. โครงการแสดงผลงานและสาธิตกระบวนการผลิตเครื่องปนดินเผา และถายทอดองคความรู 
    ในดานเทคโนโลยีเซรามิกส 

มรภ.บร.  

 7. โครงการศูนยการศึกษาโลจิสติกสและการคาชายแดนจังหวัดเลย มรภ.ล.  

 8. โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนชายขอบ มร.อด. ดําเนินการ 
ป 62-64 

 9. โครงการเสริมสรางทักษะอาชีพในการตอยอดอาชีพเดิมของทองถ่ิน มร.อด. ดําเนินการ 
ป 62-64 

 10. โครงการการสงเสริมพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาพทางภูมิสังคม มรภอ.  

 11. โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ สวชช.  

 12. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียวและบริการ สวชช.  

 13. โครงการพัฒนาและปรับปนุงหลักสูตรเพ่ือตอบสนองตอความตองการกําลังคน 
      ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ GMS/AEC 

มน.  

 14. โครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา สํานักงาน กศน.  
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ประเด็นยุทธศาสตร 
 

โครงการ  
 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 15. โครงการจัดการศึกษาและการเรียนรูในจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
      การศึกษาอาชีพ) 

สํานักงาน กศน.  

 16. โครงการลูกพระดาบส กศน. สํานักงาน กศน.  
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ประเด็นยุทธศาสตร 
 

โครงการ  
 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา 1. โครงการพัฒนาการอานออกเขียนได สพฐ.  

ศักยภาพผูเรียนและสรางสังคม 2. โครงการพัฒนาทักษะในการสื่อสารดวยภาษาเพ่ือนบาน และภาษาอังกฤษ   สพฐ.  

แหงการเรียนรูในพ้ืนท่ีชายแดน 3. โครงการเรงรัดพัฒนาทักษะการใชสื่อเทคโนโลยี สพฐ.  

 4. โครงการคายคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแกว มบ.  

 5. วิทยาศาสตรสัญจร มบ.  

 6. โครงการคายอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชภาษาอังกฤษและภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน 
    สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีชายขอบจังหวัดสระแกว (Asian    
    Culture & Camp) 

มบ.  

 7. เทา-ทอง บูรพาสระแกว สัปดาหวิทยาศาสตร มบ.  

 8. โครงการยกระดับการเรียนรูทางวิชาการในโรงเรียนเครือขายทางวิชาการ ม.อบ.  

 9. พัฒนาศักยภาพแกนักเรียนมัธยมศึกษาและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดกลุมสนุก  
    เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถดานภาษาอังกฤษ เทียบเทามาตรฐานความสามารถ 
    ภาษาอังกฤษ (CEFR) 

มรภ.สน.  

 10. โครงการสงเสริมการรูหนังสือสําหรับคนไทย สํานักงาน กศน.  

 11. เงินอุดหนุนโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ 
      มหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตนาน เพ่ือพัฒนา 
      การผลิตบัณฑิตสาขาสัตวศาสตรและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว ณ จังหวัดนาน 

จุฬาฯ  

 12. โครงการสงเสริมพัฒนาสุขภาวะนักเรียน สพฐ.  

 13. โครงการสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน                   สวชช.  
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ประเด็นยุทธศาสตร 

 
โครงการ  

 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส 1. โครงการสงเสริมการเขาเรียน สพฐ.  

ความเสมอภาค และความเทาเทียมกัน 2. โครงการสงเสริมใหนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ สพฐ.  

ทางสังคมในพ้ืนท่ีชายแดน 3. โครงการสงเสริมการศึกษาตอ สพฐ.  

 4. โครงการทุนนิสิตคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มบ.  

 5. แนะแนวการศึกษาตอมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว มบ.  

 6. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมในจังหวัดเชียงราย มฟล.  

 7. สงเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน มรภ.กจ.  

 8. โครงการเพ่ิมศักยภาพการบริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการสืบสาน 
    อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ียั่งยืน 

มรภ.พน. ดําเนินการ 
ป 61 

 9. โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน มรภ.รพ.  

 10. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูของสถานศึกษา 
 

มรภ.สน.  

 11. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษในโรงเรียน 
      เรียนรวม 

มรภ.สน.  

 12. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน มรภ.สน.  

 13. การสงเสริมการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร มรภอ.  

 14. การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สวชช.  
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ประเด็นยุทธศาสตร 
 

โครงการ  
 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 15. โครงการใหบริการวิชาการแกชุมชน สวชช.  

 16. โครงการการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน กศน.  

 17. โครงการสถานศึกษา กศน. ICU สํานักงาน กศน.  

 18. โครงการจัดการเรียนรูของศูนยดิจิทัลชุมชน (Digital Literacy) สํานักงาน กศน.  

 19. โครงการบริการวิชาการและบูรณาการความรู เรื่อง "การประยุกตใชศาสตรดานโลจิสติกส 
      กับเกษตรกรรมทองถ่ิน" 

มบ.  

 20. โครงการคายอาสาบูรพาสระแกว  รวมใจ สรางสรรคสังคม                มบ.  
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ประเด็นยุทธศาสตร 
 

โครงการ  
 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา
เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิต 

1. โครงการจัดการผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและประมงพ้ืนบาน 
    ในจังหวัดสระแกว 

มบ.  

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 2. วิถีเกษตรอินทรียสัญจร                     มบ.  

ในพ้ืนท่ีชายแดน    
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ประเด็นยุทธศาสตร 
 

โครงการ  
 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนา 1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลในโรงเรยีนชายแดน สพฐ.  

ประสิทธิภาพของระบบบริหาร 2. โครงการพัฒนาสมรรถนะและสรางขวัญกําลังใจบุคลากร สพฐ.  

จัดการศึกษาในพ้ืนท่ีชายแดน 3. โครงการสรางเครือขายและการมีสวนรวมจัดการศึกษา สพฐ.  

 4. โครงการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาและพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษา สพฐ.  

 5. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง สกอ.  

 6. โครงการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง มช. ดําเนินการ 
ป 61 

 7. โครงการการประชาสัมพันธเชิงรุก มบ.  

 8. โครงการสรางพ่ีเลี้ยงและตนแบบดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโรงเรียนในจังหวัด 
    สระแกว 

มบ.  

 9. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในเครือขายประเทศเพ่ือนบานอนุภูมิภาค 
    ลุมน้ําโขง 

มรภ.ล.  

 10. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือชุมชนในเขตภูเขา สํานักงาน กศน.  

 11. โครงการเสริมสรางขวัญและกําลังใจขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูปฏิบัติงาน 
      ในพ้ืนท่ีพิเศษ 

สํานักงาน ก.ค.ศ. ดําเนินการ 
ป 61-63 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ภาคผนวก 1 

แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพื้นที่ชายแดน ระยะ 5 ป  

และประจําป ระดบัภาคและระดับจังหวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทาง 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระยะ 5 ปและประจําป  

ระดับภาคและระดับจังหวัด 

************************************* 

1. การจัดทําแผน 

ใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการภาคจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

พัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560–2564) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ี

ช า ยแ ดน ปร ะ จํ า ป  ร ะ ดั บภ าค แล ะ ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด  ภ าย ใ ต แ ผน พัฒ นา ก า ร ศึ ก ษา พ้ื น ท่ี ช า ยแ ด น  

(พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีแนวทางปฏิบัติในปงบประมาณ 2560 ดังนี้ 

1.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนระยะ 5 ป 

(พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนประจําปงบประมาณ 2560  ระดับ

จังหวัด โดยจัดทําในภาพรวมของทุกสวนราชการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด แลวจัดสงแผนให

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานศึกษาธิการภาค ภายในวันท่ี 15 เมษายน 2560 

1.2 สํานักงานศึกษาธิการภาคจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนระยะ 5 ป และ

แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน ประจําปงบประมาณ 2560 ระดับภาค โดยจัดทําเปนแผน

ภาพรวมของทุกจังหวัดชายแดนท่ีอยูภายใตการดูแลของสํานักงานศึกษาธิการภาค แลวจัดสงใหสํานักงาน

ปลดักระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2560 

1.3 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการภาค เริ่มดําเนินการตามแผน ตั้งแต 

เดือนพฤษภาคม 2560 เปนตนไป 

1.4 ศึกษาธิการภาคติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน

ประจําป ในระดับจังหวัด 

2. การติดตามและรายงานผล 

   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงานศึกษาธิการภาค รายงานผลการดําเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาชายแดนประจําปตอสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทุก 3 เดือน ให

รายงานผลในภาพรวมของภาคและรายงานผลเปนรายจังหวัด โดยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรายงาน 

ผลการดําเนินงานใหสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน 15 วัน  

หลังสิ้นไตรมาส และใหสํานักงานศึกษาธิการภาคสรุปรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมทุกจังหวัด 

ใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน 30 วัน หลังสิ้นไตรมาส โดยจัดสงรายงานผลการดําเนินงานรอบ

แรกในเดือนมิถุนายน 2560 
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3. องคประกอบของแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนระยะ 5 ป (พ.ศ 2560-2564) และ

แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนประจําป ระดับภาคและระดับจังหวัด ประกอบดวย 

3.1 บทท่ี 1 บทนํา 

 1) หลักการและเหตุผลความเปนมา 

 2) บริบทท่ีเก่ียวของ 

  - สภาพท่ัวไป 

 - สภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ี (จํานวนสถานศึกษา จํานวนนักเรียน นักศึกษา จํานวนครู/

อาจารย/บุคลากรทางการศึกษา ดัชนีทางการศึกษาท่ีเก่ียวของกับอัตราการเขาเรียน อัตราการเรียนตอ อัตราการ

ออกกลางคัน เปนตน) 

3.2 บทท่ี 2 สภาพปญหาทางการศึกษาของพ้ืนท่ี 

3.3 บทท่ี 3 แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร  

3.4 บทท่ี 4 กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติ 

 1) การแปลงแผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติ 

 2) การติดตามและการรายงานผลการดําเนินงาน 

 

****************************************** 
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แผนภูมิการจัดทําแผนปฏบิัติราชการฯ และการรายงานผลการดําเนินงาน 

ประจําปงบประมาณ 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
     

     การจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ 
     การรายงานผลการดําเนินงาน (รายงานทุก 3 เดือน เริ่มเดือนมิถุนายน 2560) 

            
            

     

 

 

 

 

 

ศธ. 

ศธจ. 

ศธภ. 

 

15 เม.ย. 60 

 

30 เม.ย. 60 

 

15 เม.ย. 60 

15 วัน หลังส้ินไตรมาส 

15 วัน หลังส้ินไตรมาส 

30 วัน  
หลังส้ินไตรมาส 
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ตารางท่ี 1  สรุปงบหนาโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2560-2564 

จังหวัด/ภาค ............................... 
 

ยุทธศาสตร*………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….. 

ตัวช้ีวัด*…………..……………………………………………………………..…………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

แนวทางการดําเนินงาน*………………………………………………………………………………………..………………………..…………………………………………………………………………….. 
 

 

ท่ี 
 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ (หนวย : ลานบาท)  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
รวม 60 61 62   63 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        

 

* ช่ือยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด และแนวทางการดําเนินงาน เปนช่ือตามแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

39 ๔ 

 



 

ตารางท่ี 2  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2560-2564 

จังหวัด/ภาค ............................... 
 

ยุทธศาสตร*………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….. 

ตัวช้ีวัด*…………..……………………………………………………………..…………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

แนวทางการดําเนินงาน*………………………………………………………………………………………..………………………..…………………………………………………………………………….. 
 

 

ท่ี 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เปาหมาย/ 

พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวชีวั้ดของ
โครงการ 

งบประมาณ (หนวย : ลานบาท) แหลง 
งบประมาณ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ รวม 60 61 62 63 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

* ช่ือยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด และแนวทางการดําเนินงาน เปนช่ือตามแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

40 ๕ 

 



 

ตารางท่ี 3  สรุปงบหนาโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ...................... 

จังหวัด/ภาค ............................... 
 

ยุทธศาสตร*………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….. 

ตัวช้ีวัด*…………..……………………………………………………………..…………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

แนวทางการดําเนินงาน*………………………………………………………………………………………..………………………..…………………………………………………………………………….. 
 

 

ท่ี 
 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(หนวย : บาท) 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  

 

* ช่ือยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด และแนวทางการดําเนินงาน เปนช่ือตามแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

41 ๖ 

 



 

ตารางท่ี 4  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ...................... 

จังหวัด/ภาค ............................... 
 

ยุทธศาสตร*………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….. 

ตัวช้ีวัด*…………..……………………………………………………………..…………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

แนวทางการดําเนินงาน*………………………………………………………………………………………..………………………..…………………………………………………………………………….. 
 

 

ท่ี 
 

โครงการ/กจิกรรม 
เปาหมาย/ 

พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัดของ
โครงการ 

งบประมาณ 
(หนวย : บาท) 

 

แหลงงบประมาณ 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

* ช่ือยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด และแนวทางการดําเนินงาน เปนช่ือตามแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

42 ๗ 

 



 

ตารางท่ี 5  รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการพ้ืนท่ีชายแดนประจําปงบประมาณ ...................... 

ระดับจังหวัด/ระดับภาค 

ยุทธศาสตร*………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….. 

ตัวช้ีวัด*…………..……………………………………………………………..…………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

แนวทางการดําเนินงาน*………………………………………………………………………………………..………………………..…………………………………………………………………………….. 
 

 

ท่ี 
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

ผลการดําเนินงาน 
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ 
งบประมาณ หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ไดรับจัดสรร ใชจายจริง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      

 

* ช่ือยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด และแนวทางการดําเนินงาน เปนช่ือตามแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน (พ.ศ. 2560-2564)  ลงช่ือ ....................................................... ผูรายงาน 

ของกระทรวงศึกษาธิการ            ตําแหนง ................................................................... 

เบอรโทร ................................................................... 

 

 

43 ๘ 

 



 

 

ภาคผนวก 2 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาพื้นที่

ชายแดนของกระทรวงศึกษาธิการ  
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ภาคผนวก 3 

หนังสืออนุมัติแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่
ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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ภาคผนวก 4 
หนังสืออนุมัติยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

พื้นทีช่ายแดน (พ.ศ. 2561-2564) 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่ปรบัปรุงใหม 6 ยทุธศาสตร 
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ภาคผนวก 5 
อักษรยอของหนวยงาน 

 

 



 

อักษรยอของหนวยงาน 

1. สป.  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  1.1 สํานักงาน กศน. สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  1.2 สช.   สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
  1.3 สํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. สกศ.  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
3. สพฐ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4. สอศ.  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5. สกอ.  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  5.1 จุฬาฯ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  5.2 มช.   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  5.3 มนพ.  มหาวิทยาลัยนครพนม 
  5.4 มบ.  มหาวิทยาลัยบูรพา 
  5.5 มฟล.  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
  5.6 ม.อบ.  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  5.7 มทร.ล.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
  5.8 มรภ.กจ.  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
  5.9 มรภ.กพ.  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  5.10 มรภ.ชม.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  5.11 มรภ.บร.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
  5.12 มรภ.พน.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
  5.13 มรภ.รพ.  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
  5.14 มรภ.ล.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  5.15 มรภ.ศก.  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
  5.16 มรภ.สน.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  5.17 มร.อด.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
  5.18 มรภอ.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
  5.19 สวชช.  สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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