
 

 

 
 
 
 
 

 

แผนพฒันาการศกึษาพื้นที่ชายแดน  
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ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

 

ค าน า 
 

กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยส่งเสริม สนับสนุน             
และก ากับดแแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก านนดนโยบาย แนน และมารราานการศึกษา สนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ส่ งเสริมและประสานงาน การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา                       
เพ่ือการศึกษา รวมทั้งริดราม รรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือใน้นักเรียน นักศึกษา               
และประชาชน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และประกอบอาชีพได้ โดยในส่วนของการศึกษา              
ในพ้ืนที่ชายแดน กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเน็นถึงความส าคัญของพ้ืนที่ดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนนนึ่งที่ส าคัญ            
ของการพัฒนาประเทศ และเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญนาร่าง ๆ ที่ส่งนลร่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาทิ                  
การอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง ความนลากนลายทางชาริพันธุ์ และความยากจน ประกอบกับยุทธศาสรร์ชาริ 20 
ปี ซึ่งมีวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนารามนลักปรัชญา             
ของเศรษากิจพอเพียง” มียุทธศาสรร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนาประเทศ 
ได้แก่ ยุทธศาสรร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน               
และความมั่นคง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะร้องเชื่อมโยงยุทธศาสรร์ชาริ 20 ปี มาสแ่ยุทธศาสรร์ทางด้านการศึกษา 
เพ่ือด าเนินการพัฒนาการศึกษาใน้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้านมายและทุกพ้ืนที่ของประเทศ 

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดท าแนนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 -2564)  
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน                   
ใน้มีประสิทธิภาพ เกิดนลเป็นรแปธรรม ซึ่งจะส่งนลใน้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดน            
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ มีทักษะอาชีพ และมีคุณภาพชีวิรที่ดรี่อไป  

 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กันยายน 2560 
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สารบัญ 
 

นน้า 
ค าน า            ก 
สารบัญ            ข 
แนนที่แสดงพื้นที่จังนวัดชายแดน จ านวน 27 จังนวัด      ค 
แนนนังความเชื่อมโยงของนโยบาย ยุทธศาสรร์ และแนน ที่เกี่ยวข้องกับแนนพัฒนาการศึกษา  ง 
พ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
แนนนังแนนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ  จ 
บทที่ 1 บทน า           1 
บทที่ 2 สภาพปัญนาของพ้ืนที่         8 
บทที่ 3 สาระส าคัญของแนนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564)   11 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
บทที่ 4 การน ายุทธศาสรร์สแ่การปฏิบัริ        19 
บทที่ 5 โครงการและงบประมาณ         21 
รายการอ้างอิง           48 
ภาคนนวก 
 1. แนวทางการจัดท าแนนปฏิบัริราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน   49 

    ระยะ 5 ปี และประจ าปี ระดับภาคและระดับจังนวัด 
2. ค าสั่งแร่งรั้งคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนของกระทรวงศึกษาธิการ  58 

 3. นนังสืออนุมัริแนนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564)    64 
    ของกระทรวงศึกษาธิการ 
5. นนังสืออนุมัริยุทธศาสรร์การพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2561-2564)  67 
    ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรับปรุงในม่ 6 ยุทธศาสรร์ 

 5. อักษรย่อของนน่วยงาน        70 
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แผนที่แสดงพื้นที่จังหวัดชายแดน จ านวน 27 จังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         พ้ืนทีช่ายแดนที่มีอาณาเขรริดร่อกับสาธารณรัาประชาธิปไรยประชาชนลาว 

         พ้ืนที่ชายแดนที่มีอาณาเขรริดร่อกับราชอาณาจักรกัมพแชา 

         พ้ืนที่ชายแดนที่มีอาณาเขรริดร่อกับสาธารณรัาแน่งสนภาพเมียนมา 
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แผนผังความเชื่อมโยงของนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ  

(พ.ศ. 2558-2564) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี  จุดเนน้เชิงนโยบายของ

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศกึษาธกิาร 

 แผนการศกึษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 

 แผนพัฒนาการศกึษา 
ของกระทรวงศกึษาธกิาร  

ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษาพืน้ที่ชายแดน 
(พ.ศ. 2560-2564)  

ของกระทรวงศกึษาธกิาร  
           

นโยบายที่ ๑  
เสริมสร้างความม่ันคงของ
สถาบันหลกัของชาต ิและการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข 

 1. ความม่ันคง  1. ความม่ันคง  1. การจดัการศกึษาเพื่อ
ความม่ันคงของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

 1. พัฒนาหลกัสตูร กระบวนการเรยีน
การสอน การวัดและประเมินผล 

 1. การจดัการศกึษาเพื่อความม่ันคงของพืน้ที่
ชายแดน 

           
นโยบายที่ 2  
สร้างความเป็นธรรม ความ
ปรองดอง และความ
สมานฉันท์ในชาต ิ

 2. การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

 2. การผลติ พฒันาก าลังคนและ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 2. การผลติและพฒันา
ก าลังคน การวิจยั และ
นวัตกรรม เพื่อสร้างขดี
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 2. ผลติ พฒันาครคูณาจารย ์และและ
บคุลากรทางการศกึษา 

 2. การผลติและพฒันาก าลังคน การวิจยัและ
นวัตกรรม เพื่อเพิ่มทกัษะอาชีพและการมีงาน
ท าในพื้นที่ชายแดน และสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

           
  3. การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศกัยภาพคน 
 3. การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศกัยภาพคน 
 3. การพัฒนาศกัยภาพคน

ทกุช่วงวยั และการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู ้

 3. ผลติและพัฒนาก าลังคน รวมทั้ง
งานวิจัยทีส่อดคล้องกบัความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ 

 3. การพัฒนาศกัยภาพผู้เรียนและสร้างสังคม
แห่งการเรียนรูใ้นพื้นที่ชายแดน 

           
  4. การสร้างโอกาสความเสมอ

ภาคและเท่าเทยีมกันทาง
สังคม 

 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และการลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศกึษา 

 4. การสร้างโอกาส  
ความเสมอภาค และความ
เท่าเทียมทางการศกึษา 

 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบรกิาร 
ทางการศกึษาและการเรียนรู ้
อย่างต่อเนื่องตลอดชวีิต 

 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค  
และความเท่าเทยีมกันทางการศกึษาในพืน้ที่
ชายแดน 

           
  5. การสรา้งการเตบิโตบน

คณุภาพชวีิตที่เปน็มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 5. การเสริมสร้างคณุภาพชวีติ
ประชาชนที่เปน็มิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

 5. การจดัการศกึษาเพื่อ
เสริมสร้างคณุภาพชีวติที่
เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจทิัลเพื่อการศกึษา 

 5. การจดัการศกึษาเพื่อสร้างเสริมคณุภาพ
ชีวิตที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายแดน 

           
  6. การปรบัสมดลุและพัฒนา

ระบบการบรหิารจดัการ
ภาครัฐ 

 6. การพัฒนาระบบและการบรหิาร
จัดการ 

 6. การพัฒนาประสทิธภิาพ
ของระบบบรหิารจดั
การศกึษา 

 6. พัฒนาระบบบรหิารจดัการและ
ส่งเสริมใหท้กุภาคส่วนมีส่วนรว่ม 
ในการจดัการศกึษา 

 6. การพัฒนาประสทิธภิาพของระบบบรหิาร
จัดการศกึษาในพื้นที่ชายแดน 
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แผนผังความเชื่อมโยงของนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564)  
วิสัยทัศน์  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพชีวริที่ด ีได้รับการศึกษาอย่างทั่วถงึ มีคุณภาพ และเสมอภาค เป็นสังคมแนง่การเรียนรแ้ อยแ่ร่วมกันอย่างม่ันคงและยัง่ยืน 

   

 
พันธกจิ 

 1. จัดการศึกษาใน้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน อย่างทัว่ถึง และมีคุณภาพ  
 

2. เสริมสร้างศักยภาพประชาชนใน้มีทักษะอาชีพ มีงานท า สอดคล้องกับบริบท 
    และความร้องการพฒันาของพื้นที่ชายแดน 

 
 

3. เสริมสร้างคุณภาพชีวริที่ดีใน้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยแ่ร่วมกันในสังคมพนุวฒันธรรมได้อย่างมี 
    ความสุขรามนลักปรัชญาของเศรษากิจพอเพยีง และมีความภาคภแมิใจในความเป็นชาริไทย 

       

 
เป้าประสงค์ 

 1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถงึและมีคุณภาพ  
 

2. ประชาชนมีทักษะอาชีพ มีงานท า สอดคล้องกับบริบทและความร้องการพฒันา 
   ของพื้นที่ชายแดน 

 3. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิรทีด่ี อยแ่ร่วมกันในสังคมพนุวฒันธรรม  
    ได้อย่างมีความสขุรามนลักปรัชญาของเศรษากิจพอเพยีง และมีความภาคภแมิใจในความเป็นชาริไทย 

 

 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง
ของพ้ืนท่ีชายแดน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนา
ก าลังคนการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม
ทักษะอาชีพ และการมีงานท าในพ้ืนท่ี
ชายแดน และสร้างขีดความสามารถ 
ในการแขง่ขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
ในพ้ืนท่ีชายแดน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน 
ทางการศึกษาในพ้ืนท่ีชายแดน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษา 
เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี
ชายแดน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีชายแดน 

 

 
ตัวชี้วัด 

 1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกจิกรรม ส่งเสริม 
    การเรียนรู้ท่ีสะท้อนความรกั และการธ ารง 
    รักษาสถาบันหลกัของชาติและการยึดม่ัน 
    ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี    
    พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขเพ่ิมขึ้น 
2. ร้อยละของผู้เข้ารว่มกจิกรรมท่ีส่งเสริม  
    การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
    เศรษฐกจิพอเพียง อยูร่่วมกัน ในสังคม 
    พหุวัฒนธรรมและมีความ ภาคภูมิใจใน 
    ความเป็นชาติไทย 
3. ร้อยละของนักเรียนก่อนวัยเส่ียง ระดับชั้น   
   ป.1-6 ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
4. ร้อยละของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษา 
    ท้ังรัฐและเอกชน มีการปอ้งกันและแกไ้ข 
    ปัญหายาเสพติด 

 1. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตร 
    พัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
    สอดคล้องกับบรบิท 
    และความต้องการ 
    พัฒนาของพ้ืนท่ีชายแดน 
2. ร้อยละของผู้ผ่านการฝกึอาชีพ/ 
    การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น  
    สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ 
    หรือพัฒนางาน 
3. จ านวนหน่วยงานภายนอกท่ีเข้ามามี      
    ส่วนร่วมในการฝึกอาชีพ/การพัฒนา 
    ทักษะอาชีพระยะสั้น 
4. ร้อยละของงานวจิัยและพัฒนา 
    เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม  
    ท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม 
    ทางเศรษฐกจิ 

 1. อัตราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ในจังหวัดชายแดนลดลง 
2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา 
    และการเรียนรู ้
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกจิกรรมการส่งเสริมการมีพฤติกรรม/ลกัษณะ 
    นิสยั และวัฒนธรรมการท างานท่ีพึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะท่ีส าคัญ 
    ของคนในสังคมไทย 
4. ร้อยละของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีน้ าหนักและส่วนสูง 
    ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 1. ร้อยละของนักเรียนในระบบ 
    ต่อประชากรวัยเรียนระดับการศึกษา 
    ภาคบังคับ 
2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-Net, 
    N-Net และ V-Net เพ่ิมขึ้นจาก 
    ปีท่ีผ่านมา 
3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา          
    และประชาชนท่ีได้รับบริการ 
    ทางการศึกษา 
4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีต้องการ 
    ความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษ 
    อย่างเร่งด่วนในพ้ืนท่ีชายแดนท่ีได้รับ 
    การพัฒนาให้มีคุณภาพ 

 1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วม 
    กิจกรรมการอนุรักษ ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม 
2. ร้อยละของสถานศึกษา 
    ท่ีมีการปรับปรงุพัฒนาการจัด 
    กิจกรรมการเรียนรู้และสื่อ 
    การเรียนรู้ส าหรับการสร้าง 
    เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 
    กับสิ่งแวดล้อม 

 1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ ์
    การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีเครือข่าย 
    ในการส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
แนวทาง 

การด าเนินงาน 
 

 1. สร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนมีความจงรกัภกัดีและ 
    ธ ารงรกัษาสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ  
    ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ปลูกฝังและเสริมสร้างวถิีประชาธิปไตย  
    ความสามัคคี สมานฉันท์ และยึดม่ัน 
    ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
    อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลาย 
    ทางวัฒนธรรม และส านึกในความเป็นไทย 
4. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 
    ของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
    ยาเสพติด และปัญหาอื่น ๆ ทางสังคม  
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
    และชุมชนผ่านสถาบันการศึกษาและระบบ 
    การศึกษา 
 

 1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกบั 
    พ้ืนท่ีและความต้องการพัฒนา 
    ของพ้ืนท่ีชายแดน เพ่ือให้นักเรียน  
    นักศึกษาและประชาชนมีทักษะอาชีพ 
    และมีงานท า 
2. พัฒนาทักษะการเป็นผูป้ระกอบการ 
3. สร้างความร่วมมือในการพัฒนา 
    ทักษะอาชีพกับหน่วยงานภายนอก 
4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง 
    องค์ความรู้และนวัตกรรม  
    ท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม 
    ทางเศรษฐกจิ 

 1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรูภ้าษาไทย ภาษาต่างประเทศ  
   และการใช้ภาษาแม่ของผู้เรียน    
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนทุกคน  
    ทุกระดับและประเภทการศึกษา 
3. ส่งเสริมการปลกูฝัง บ่มเพาะ และกล่อมเกลาลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงค์  
    (พ่ึงพาตนเอง ซื่อสัตย์ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม) ของครอบครัว 
    ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน โดยใช้กิจกรรมท่ีเป็นวิถีชวีิตประจ าวัน 
4. จัดกจิกรรมหล่อหลอมพฤติกรรมและวฒันธรรมการท างานท่ีพึงประสงค์ 
    ให้เป็นคุณลักษณะท่ีส าคัญของคนในสังคมไทย อาทิ การตรงต่อเวลา  
    การเคารพความคิดเห็นท่ีแตกต่าง การท างานเป็นกลุ่มคณะ  
5. ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน ผ่านการพัฒนา 
    แหล่งเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐาน และหลากหลาย อาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด  
    แหล่งเรียนรู้ชุมชน ฯลฯ สอดคล้องกับความสนใจและวถิีชวีิต 
    ของผู้รับบรกิารแต่ละกลุ่มเป้าหมาย และสามารถให้บริการได้อย่างท่ัวถึง 
6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนทุกคนทุกระดับ 
    และประเภทการศึกษา 
7. ให้ความรู้และเสริมสร้างการมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 

 1. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ            
    ทางการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ             
    และการศึกษาตามอธัยาศัย 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา    
    การให้บริการทางการศึกษา ส าหรับ 
    ผู้เรียนทุกคน ทุกระดับและประเภท 
    การศึกษา 
3. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และจัดให้ 
    มีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม           
    และการศึกษาทางไกลระบบต่าง ๆ  
    อาทิ DLIT, DLTV, ETV 
4. พัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
    ท่ีเหมาะสมส าหรับผู้เรียนทุกวัย 

 1. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม 
    การสร้างจิตส านึก 
    และความตระหนักในการ 
    อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ              
    และสิ่งแวดล้อม 
2. ปรับปรุง พัฒนาการจัด 
    การเรียนรูแ้ละสื่อการเรียนรู ้
    ส าหรับการสร้างเสริมคุณภาพ 
    ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวจิัย 
    และนวัตกรรมด้านการสร้าง 
    เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 
    กับสิ่งแวดล้อม 

 1. เร่งพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานการจัด 
    การศึกษาท่ีทัดเทียมหรือใกล้เคียงกัน 
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตาม ประเมินผล 
    การด าเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษา  
    และสถานศึกษาให้เป็นระบบครบวงจร 
3. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการคร ู
    และบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ีให้มีจ านวน 
    และศักยภาพเพียงพอ 
4. จัดต้ังกลุ่มโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาโรงเรียน 
    จังหวัดชายแดน ให้เป็นการจัดการศึกษาเฉพาะ 
5. ปรับปรุงเกณฑก์ารจัดสรรงบประมาณ  
    วิทยฐานะ การด าเนินการด้านครุภัณฑ ์
    และอาคารประกอบให้สอดคล้องกับพ้ืนท่ี  
6. ก าหนดมาตรการและแรงจูงใจให้ทุกภาคสว่น 
    มีส่วนร่วมทางการศึกษา 

จ 



บทที่ 1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมา 
 
 การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรแ้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมน่านการถ่ายทอด             
การฝึกอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสร้างความก้าวนน้าทางวิชาการ และการสร้างองค์ความรแ้ที่เกิดจาก
การจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรแ้ และปัจจัยร่าง ๆ ที่สนับสนุนใน้บุคคลได้เรียนรแ้อย่างร่อเนื่อง              
รลอดชีวิร ซึ่งการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันจะน าไปสแ่การบรรลุเป้านมาย              
ในการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านการเมือง เศรษากิจ และสังคม โดยรัาบาลภายใร้การบรินารงานของพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัามนรรี ได้ก านนดนโยบายด้านการศึกษาและเรียนรแ้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมเพ่ือสร้างสังคมใน้มีความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม โดยปฏิรแปการศึกษา               
ใน้คนไทยสามารถเรียนรแ้รามศักยภาพรนเอง มีคุณธรรม ทักษะอาชีพ ลดความเนลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคน
ใน้เนมาะสมกับความร้องการของพ้ืนที่ (ส านักเลขาธิการคณะรัามนรรี, 2557) 

แนนพัฒนาเศรษากิจและสังคมแน่งชาริ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุ่งเน้นใน้คนไทยส่วนในญ่
มีทัศนคริและพฤริกรรมรามบรรทัดาานที่ดีของสังคม มีความรแ้ ทักษะ ความสามารถ ได้รับการศึกษา                    
ที่มีคุณภาพสแงรามมารราานสากลและเรียนรแ้ได้ด้วยรนเองอย่างร่อเนื่อง รวมถึงการมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และสถาบัน 
ทางสังคมมีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยยุทธศาสรร์ชาริ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                   
มีวิสัยทัศน์ใน้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนารามปรัชญา                   
ของเศรษากิจพอเพียง ประกอบด้วยยุทธศาสรร์ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม             
ด้านการสร้างการเริบโรบนคุณภาพชีวิรที่เป็นมิรรร่อสิ่งแวดล้อม ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ               
การบรินารจัดการภาครัา (ปรเมธี วิมลศิริ, 2559) ซึ่งรัามนรรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรริ 
เจริญเศรษาศิลป์) ได้ก านนดจุดเน้นเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสรร์ชาริ 20 ปี ด้วยเช่นกัน (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

นอกจากนี้แล้ว นโยบายความมั่นคงแน่งชาริ (พ.ศ. 2558-2564) ได้มุ่งเสริมสร้างความมั่นคง                   
ของสถาบันนลักของชาริ และการปกครองระบอบประชาธิปไรยอันมีพระมนากษัรริย์ทรงเป็นประมุข               
โดยการเสริมสร้างความรแ้ ความเข้าใจที่ถแกร้องเกี่ยวกับสถาบันชาริ ศาสนา พระมนากษัรริย์ น่านการศึกษา           
ทั้งในระบบและนอกระบบ และการสร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ใน้เกิดขึ้นในชาริ 
(ส านักงานสภาความมั่นคงแน่งชาริ, 2558) ประกอบกับยุทธศาสรร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาริ 
(พ.ศ. 2556-2560) ซึ่งคณะรัามนรรีมีมริรับทราบเมื่อวันที่ 6 สิงนาคม 2556 ได้ก านนดวิสัยทัศน์               
ใน้คน ชุมชน มีภแมิคุ้มกัน และพ้ืนที่มีความพร้อมเนชิญปัญนาและภัยคุกคามความม่ันคง รวมทั้งสามารถพัฒนา
ร่วมกับประเทศรอบบ้านอย่างยั่งยืน  โดยการเสริมสร้างใน้คนและชุมชนมีจิรส านึกด้านความมั่นคง                      
และมีภแมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน การนนึกก าลังจัดระบบป้องกันชายแดนการน าวัฒนธรรม ภแมิปัญญาชุมชน                 
และการจัดการโดยสันริวิธี การพัฒนาระบบาานข้อมแลและองค์ความรแ้มาสนับสนุนงานความมั่นคง                    
รวมทั้ง การเสริมสร้าง พัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการบรินารจัดการที่มี เอกภาพ  
และประสิทธิภาพ โดยมอบนมายใน้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมใน้คนและชุมชนในพ้ืนที่ชายแดนสามารถอ่าน
และเขียนภาษาไทย และภาษาท้องถิ่น ส่งเสริมเวทีและประชาคมการเรียนรแ้การจัดการความขัดแย้งโดยสันริวิธี
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และกระบวนการยุริธรรมชุมชนทั้งในสถาบันการศึกษาและนอกสถาบันการศึกษา ส่งเสริมการธ ารงรักษา
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรแ้อย่างร่อเนื่องและเนมาะสมกับ
ประชาชน พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรแ้เกี่ยวกับการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง 
รวมทั้งสนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายความมั่นคง และสร้างช่องทางการถ่ายทอดองค์ความรแ้              
ด้านความมั่นคงสแ่เวทีชุมชนน่านการศึกษาและองค์กรทางศาสนา (ส านักงานสภาความมั่นคงแน่งชาริ, 2556) 

จากการศึกษาสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านการศึกษาของจังนวัดที่มีอาณาเขรริดร่อกับ
สาธารณรัาแน่งสนภาพเมียนมา พบว่า ประชาชนที่มีอายุ 15-59 ปี ในพ้ืนที่ดังกล่าว ได้รับการศึกษาเฉลี่ย 
ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2556 อยแ่ในช่วง 6.2 – 8.5 ปี ซึ่งร่ ากว่าจ านวนปีการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทย 
(9 ปี) (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2558) ซึ่งสะท้อนใน้เน็นถึงการขาดโอกาสทางการศึกษา               
ของประชาชนในพ้ืนที่ชายแดน และจากการศึกษาสภาพปัญนาการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ที่ริดร่อกับชายแดน 
พบว่า นักเรียนขาดทักษะการใช้ภาษาไทย นลักสแรรการศึกษาไม่สอดคล้องกับบริบทและความร้องการพัฒนา            
ของพ้ืนที่ การจัดการเรียนการสอนไม่ครบ 8 กลุ่มสาระ มีครแไม่ครบชั้น และสอนไม่รรงรามวุฒิ ครแและนแ้บรินาร
สถานศึกษาย้ายบ่อย นักเรียนอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี ครุภัณฑ์ 
วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย ไม่มีคุณภาพ และไม่ได้มารราาน รวมถึงงบประมาณที่ได้รับ           
ไม่สอดคล้องกับสภาพการด าเนินงานจริง  

นอกจากปัญนาการจัดการศึกษาข้างร้นแล้ว ยังมีปัญนาอ่ืน ๆ ที่ส่งนลกระทบร่อการจัดการศึกษา            
ใน้มีคุณภาพ อาทิ ความยากจนของประชาชนในพ้ืนที่ชายแดน การขาดความเข้าใจในวัฒนธรรมระนว่าง            
กลุ่มชาริพันธุ์และประเทศเพ่ือนบ้าน การย้ายถิ่นของประชาชน ปัญนายาเสพริดในพ้ืนที่ ปัญนาความไม่สะดวก
ในการคมนาคม ปัญนาภาวะทุพโภชนาการ การขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค และการบุกรุกท าลายป่า              
รวมถึงขั้นรอนในการด าเนินการเข้าประเทศมีข้อจ ากัดที่ท าใน้การน าบุคลากรไปจัดการเรียนการสอน                  
และแลกเปลี่ยนเรียนรแ้ร่วมกันในประเทศเพ่ือนบ้านมีความล่าช้า      
 ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการซึ่ งมีอ านาจนน้าที่  ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ                  
โดยการส่งเสริมและก ากับดแแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก านนดนโยบาย แนน และมารราาน
การศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมและประสานงาน การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา
เพ่ือการศึกษา รวมทั้งริดราม รรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษา ได้เล็งเน็นถึงความส าคัญและความจ าเป็น
ของการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน จึงได้จัดท าแนนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 -2564)                  
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในด าเนินงานพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใน้มีคุณภาพ 
อันจะน าไปสแ่การพัฒนาประเทศ พร้อมกันนี้ นลังจากที่ได้มีการด าเนินการไประยะนนึ่งแล้ว ได้มีการปรับปรุง
ยุทธศาสรร์ใน้สอดคล้องกับยุทธศาสรร์ชาริ 20 ปี ซึ่งซึ่งรัามนรรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เน็นชอบ
ยุทธศาสรร์ที่ปรับปรุงในม่ 6 ยุทธศาสรร์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
 
วัตถุประสงค ์       

1. เพ่ือใน้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ   
2. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนใน้มีทักษะอาชีพ มีงานท า สอดคล้องกับบริบทและความร้องการ

พัฒนาของพ้ืนทีช่ายแดน 
3. เพ่ือใน้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิรที่ดี อยแ่ร่วมกันในสังคม             

พนุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขรามนลักปรัชญาของเศรษากิจพอเพียง และมีความภาคภแมิใจในความเป็นชาริไทย 
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พื้นที่เป้าหมาย  
 1. พื้ นที่ เป้ าหมายตามแผนพัฒ นาการศึ กษาพื้ น ที่ ชายแดน  (พ .ศ . 2560 -2564 )                        
ของกระทรวงศึกษาธิการ นมายถึง พ้ืนที่ชายแดนของจังนวัด/อ าเภอที่มีพ้ืนที่ริดร่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
จ านวน 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัาประชาธิปไรยประชาชนลาว สาธารณรัาแน่งสนภาพเมียนมา                      
และราชอาณาจักรกัมพแชา ไม่รวมพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง ส านรับชายแดนมาเลเซียถือเป็นส่วนนนึ่ง 
ของจังนวัดชายแดนภาคใร้ซึ่งมีนน่วยงานที่ด าเนินการเรื่องนี้อยแ่แล้ว ทั้งนี้ การด าเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ได้ก านนดพ้ืนที่เป้านมายไว้จ านวนทั้งนมด 27 จังนวัด 105 อ าเภอ และได้มีการทบทวน 
ปรับปรุงพ้ืนที่เป้านมายโดยรรวจสอบจากเอกสารแนนปฏิบัริราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระยะ 5 ปี 
(พ .ศ . 2560-2564) และแนนปฏิบั ริ ราชการฯ ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ. 2560 ระดับจั งนวัด                  
และระดับภาค ซึ่งได้เพ่ิมอีก 3 อ าเภอ คือ อ าเภอเชียงค า จังนวัดพะเยา อ าเภอแม่จัน จังนวัดเชียงราย              
และอ าเภอเกาะกแด จังนวัดรราด รวมจ านวนพื้นที่เป้านมายทั้งสิ้น 108 อ าเภอ  
  2. จ านวนจังหวัดและอ าเภอที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 
     2.1 จังนวัดและอ าเภอชายแดนที่มีอาณาเขรริดร่อกับสาธารณรัาประชาธิปไรยประชาชนลาว 
ครอบคลุม 12 จังนวัด 48 อ าเภอ 
     2.2 จังนวัดและอ าเภอชายแดนที่มีอาณาเขรริดร่อกับสาธารณรัาแน่งสนภาพเมียนมา ครอบคลุม 
10 จังนวัด 40 อ าเภอ 
     2.3 จังนวัดและอ าเภอชายแดนที่มีอาณาเขรริดร่อกับราชอาณาจักรกัมพแชา ครอบคลุม               
7 จังนวัด 21 อ าเภอ 
 

ชายแดนไทย-สปป.ลาว ชายแดนไทย-เมียนมา ชายแดนไทย-กัมพชูา 
1. เลย ๑. กาญจนบุรี ๑. สระแก้ว 
2. นนองคาย ๒. ราชบุร ี 2. จันทบุรี 
3. บึงกาฬ ๓. เพชรบุรี 3. รราด 
4. นครพนม ๔. ประจวบคีรีขันธ์  4. อุบลราชธานี* 
5. มุกดานาร 5. ชุมพร 5. ศรีสะเกษ 
6. อ านาจเจริญ 6. ระนอง 6. บุรีรัมย์ 
7. อุบลราชธานี*  7. เชียงในม่ 7. สุรินทร์ 
8. เชียงราย** 8. แม่ฮ่องสอน  
9. พะเยา 9. เชียงราย**  
10. น่าน 10. ราก  
11. อุรรดิรถ์   
12. พิษณุโลก   

รวม 12 จังหวัด รวม 10 จังหวัด รวม 7 จังหวัด 
*,** จังนวัดซ้ า 
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 3. พื้นที่/จังหวัด/อ าเภอที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 
    3.1 พืน้ที่/จังหวัด/อ าเภอชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

จ านวน 12 จังหวัด 48 อ าเภอ 
 
ส านักงานศึกษาธิการภาค / 

จังหวัด 
อ าเภอ 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 10 (อุดรธานี) รับผิดชอบ 3 จังหวัด 16 อ าเภอ 
1. เลย 6 อ าเภอ (เชียงคาน ปากชม ด่านซ้าย ภแเรือ ท่าลี่ นาแน้ว) 
2. นนองคาย 6 อ าเภอ (ท่าบ่อ ศรีเชียงในม ่เมืองนนองคาย สังคม โพนพิสัย รัรนวาปี) 

 
3. บึงกาฬ 
 

4 อ าเภอ (เมืองบึงกาฬ บึงโขงนลง บุ้งคล้า ปากคาด) 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 (สกลนคร) รับผิดชอบ 2 จังหวัด 7 อ าเภอ 
4. นครพนม 4 อ าเภอ (เมืองนครพนม ท่าอุเทน บ้านแพง ธารุพนม) 
5. มุกดานาร 3 อ าเภอ (เมืองมุกดานาร ดอนราล นว้านในญ่) 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 13 (อุบลราชธานี) รับผิดชอบ 2 จังหวัด 9 อ าเภอ 
6. อ านาจเจริญ ๑ อ าเภอ (ชานุมาน) 
7. อุบลราชธานี  ๘ อ าเภอ (ศรีเมืองในม่ โขงเจียม เขมราา นาจะนลวย บุณฑริก โพธิ์ไทร  

สิรินธร นาราล) 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย) รับผิดชอบ 3 จังหวัด 12 อ าเภอ 
8. เชียงราย 4 อ าเภอ (เชียงของ เชียงแสน* เวียงแก่น เทิง) 
9. พะเยา ๑ อ าเภอ (ภแซาง, เชียงค า) 
10. น่าน ๗ อ าเภอ (แม่จริม นาน้อย เวียงสา ทุ่งช้าง บ่อเกลือ สองแคว  

เฉลิมพระเกียรริ) 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก) รับผิดชอบ 2 จังหวัด 3 อ าเภอ 
11. อุรรดิรถ์ 2 อ าเภอ (น้ าปาด บ้านโคก) 
12. พิษณุโลก ๑ อ าเภอ (ชาริรระการ) 

  
   3.2 พื้นที่/จังหวัด/อ าเภอชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

จ านวน 10 จังหวัด 40 อ าเภอ    
 
     ส านักงานศึกษาธิการภาค 

/ จังหวัด 
อ าเภอ 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 (ราชบุรี) รับผิดชอบ 2 จังหวัด 7 อ าเภอ 
๑. กาญจนบุรี ๕ อ าเภอ (เมืองกาญจนบุรี ไทรโยค ทองนาภแมิ สังขละบุรี ด่านมะขามเรี้ย) 
๒. ราชบุร ี ๒ อ าเภอ (สวนนึ้ง บ้านคา) 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 5 (เพชรบุรี) รับผิดชอบ 2 จังหวัด 10 อ าเภอ 
๓. เพชรบุรี ๒ อ าเภอ (นนองนญ้าปล้อง แก่งกระจาน) 
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     ส านักงานศึกษาธิการภาค 
/ จังหวัด 

อ าเภอ 

๔. ประจวบคีรีขันธ์  ๘ อ าเภอ (เมืองประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี ทับสะแก บางสะพาน ปราณบุรี  
บางสะพานน้อย นัวนิน สามร้อยยอด) 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 6 (สงขลา) รับผิดชอบ 1 จังหวัด 1 อ าเภอ 
5. ชุมพร ท่าแซะ 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 7 (ภูเก็ต) รับผิดชอบ 1 จังหวัด 1 อ าเภอ 
6. ระนอง กระบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่) รับผิดชอบ 2 จังหวัด 12 อ าเภอ 
7. เชียงในม่ 5 อ าเภอ (เชียงดาว ฝาง แม่อาย เวียงแนง ไชยปราการ) 
8. แม่ฮ่องสอน ๗ อ าเภอ (เมืองแม่ฮ่องสอน ขุนยวม ปาย แม่สะเรียง แม่ลาน้อย สบเมย 

ปางมะน้า)  
ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย) รับผิดชอบ 1 จังหวัด 3 อ าเภอ 
9. เชียงราย ๓ อ าเภอ (เชียงแสน* แม่สาย แม่ฟ้านลวง, แม่จัน) 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก) รับผิดชอบ 1 จังหวัด 5 อ าเภอ 
10. ราก 5 อ าเภอ (แม่ระมาด ท่าสองยาง แม่สอด พบพระ อุ้มนาง) 
* อ าเภอเชียงแสน มีพ้ืนที่ริดร่อกับ 2 ประเทศ คือ สปป.ลาว และเมียนมา 
 

    3.3 พื้นที่/จังหวัด/อ าเภอชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา จ านวน               
7 จังหวัด 21 อ าเภอ 

 
ส านักงานศึกษาธิการภาค / 

จังหวัด 
อ าเภอ 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 (ฉะเชิงเทรา) รับผิดชอบ 1 จังหวัด 4 อ าเภอ 
๑. สระแก้ว ๔ อ าเภอ (คลองนาด ราพระยา อรัญประเทศ โคกสแง) 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 (ชลบุรี) รับผิดชอบ 2 จังหวัด 6 อ าเภอ 
๒. จันทบุรี ๒ อ าเภอ (โป่งน้ าร้อน สอยดาว) 
๓. รราด 4 อ าเภอ (เมืองรราด คลองในญ่ บ่อไร่ เกาะกแด)  
ส านักงานศึกษาธิการภาค 13 (อุบลราชธานี) รับผิดชอบ 2 จังหวัด 5 อ าเภอ 
4. อุบลราชธาน ี 2 อ าเภอ (น้ ายืน น้ าขุ่น) 
5. ศรีสะเกษ ๓ อ าเภอ (ภแสิงน์ ขุนนาญ กันทรลักษ์)  
ส านักงานศึกษาธิการภาค 14 (นครราชสีมา) รับผิดชอบ 2 จังหวัด 6 อ าเภอ 
6. บุรีรัมย์ ๒ อ าเภอ (ละนานทราย บ้านกรวด) 
7. สุรินทร์  ๔ อ าเภอ (กาบเชิง สังขะ บัวเชด พนมดงรัก) 
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4. พื้นที่/จังหวัด/อ าเภอชายแดนรายจังหวัดและรายอ าเภอชายแดน 
 
ส านักงานศึกษาธิการภาค/จงัหวัด จ านวน จ./อ. รายช่ืออ าเภอ 

รวม 27/108  
1. ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 1/4  
   1) สระแก้ว 4 คลองนาด ราพระยา อรัญประเทศ โคกสแง 
2. ส านักงานศึกษาธิการภาค 4  2/7  
   1) กาญจนบุรี 5 เมืองกาญจนบุรี ไทรโยค ทองนาภแมิ สังขละบุรี 

ด่านมะขามเรี้ย 
   2) ราชบุรี 2 สวนนึ้ง บ้านคา 
3. ส านักงานศึกษาธิการภาค 5  2/10  
   1) เพชรบุรี 2 นนองนญ้าปล้อง แก่งกระจาน 
   2) ประจวบคีรีขันธ์ 8 เมืองประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี ทับสะแก บางสะพาน 

ปราณบุรี บางสะพานน้อย นัวนิน สามร้อยยอด 
4. ส านักงานศึกษาธิการภาค 6 1/1  
   1) ชุมพร  1 ท่าแซะ 
5. ส านักงานศึกษาธิการภาค 7 1/1  
   1) ระนอง  1 กระบุรี 
6. ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 2/6  
   1) จันทบุรี 2 โป่งน้ าร้อน สอยดาว 
   2) รราด  4 เมืองรราด คลองในญ่ บ่อไร่ เกาะกแด 
7. ส านักงานศึกษาธิการภาค 10 3/16  
   1) นนองคาย 6 ท่าบ่อ ศรีเชียงในม่ เมืองนนองคาย สังคม  

โพนพิสัย รัรนวาปี 
   2) เลย 6 เชียงคาน ปากชม ด่านซ้าย ภแเรือ ท่าลี่ นาแน้ว 
   3) บึงกาฬ 4 เมืองบึงกาฬ บึงโขงนลง บุ้งคล้า ปากคาด 
8. ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 2/7  
   1) นครพนม 4 เมืองนครพนม ท่าอุเทน บ้านแพง ธารุพนม 
   2) มุกดานาร 3 เมืองมุกดานาร ดอนราล นว้านในญ่ 

 
 

9. ส านักงานศึกษาธิการภาค 13  3/14  
   1) อ านาจเจริญ 1 ชานุมาน 
   2) อุบลราชธาน ี 10 ศรีเมืองในม่ โขงเจียม เขมราา นาจะนลวย 

บุณฑริก โพธิ์ไทร สิรินธร นาราล น้ ายืน น้ าขุ่น  
   3) ศรีสะเกษ 3 ภแสิงน์ ขุนนาญ กันทรลักษ์ 
10. ส านักงานศึกษาธิการภาค 14  2/6  
   1) บุรีรัมย์ 2 ละนานทราย บ้านกรวด 

6 



 

 

ส านักงานศึกษาธิการภาค/จงัหวัด จ านวน จ./อ. รายช่ืออ าเภอ 
   2) สุรินทร ์ 4 กาบเชิง สังขะ บัวเชด พนมดงรัก 
11. ส านักงานศึกษาธิการภาค 15  2/12  
   1) เชียงในม ่ 5 เชียงดาว ฝาง แม่อาย เวียงแนง ไชยปราการ 
   2) แม่ฮ่องสอน 7 เมืองแม่ฮ่องสอน ขุนยวม ปาย แม่สะเรียง  

แม่ลาน้อย สบเมย ปางมะน้า  
12. ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 3/16  
   1) เชียงราย 7 เชียงของ เชียงแสน เวียงแก่น เทิง แม่สาย  

แม่ฟ้านลวง แม่จัน 
   2) พะเยา 2 ภแซาง เชียงค า 
   3) น่าน 7 แม่จริม นาน้อย เวียงสา ทุ่งช้าง บ่อเกลือ สองแคว 

เฉลิมพระเกียรริ 
13. ส านักงานศึกษาธิการภาค 17  3/8  
   1) อุรรดิรถ์ 2 น้ าปาด บ้านโคก 
   2) พิษณุโลก 1 ชาริรระการ 
   3) ราก 5 แม่ระมาด พบพระ ท่าสองยาง แม่สอด อุ้มนาง 
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บทที่ 2 
 

สภาพปัญหาของพื้นที่ 
 

พ้ืนที่ชายแดนไทยที่มีอาณาเขรริดร่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน สภาพชุมชนในพ้ืนที่ส่วนในญ่มีความแรกร่าง
นลากนลายทั้งทางด้านเศรษากิจ สังคม และประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของรนเอง บางพ้ืนที่มีนแ้ลี้ภัย
จ านวนมาก มีปัญนายาเสพริด การค้ามนุษย์ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งนลร่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประชาชนในพื้นท่ี โดยสภาพปัญนาของพ้ืนที่ มีดังนี้ 
 1. สภาพปัญหาการจัดการศึกษา จ าแนกสภาพปัญนาเป็นรายด้าน ดังนี้  
     ๑.1 ด้านผู้เรียน 
  1) เนื่องจากนักเรียนมีความนลากนลายทางชาริพันธุ์ ส่งนลใน้มีทักษะการฟัง พแด อ่าน เขียน 
ภาษาไทยไม่คล่อง และมีปัญนาการสื่อสารระนว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนประเทศเพ่ือนบ้าน 
  2) นลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนร่ า 
  3) ขาดโอกาสทางการศึกษาและช่องทางในการเรียนรแ้ 
  4) จ านวนนักเรียนที่ ออกกลางคันมีค่ อนข้างสแ ง เนื่ องจากนแ้ ปกครองย้ ายถิ่นาาน                   
เพ่ื อไปประกอบอาชีพร่ างถิ่นค่อนข้ างบ่ อย ประกอบกับสถานศึกษานลายแน่ งมี เด็ ก ไร้สัญชาริ                       
และเด็ก 2 สัญชาริ เข้ามาศึกษาแล้วร้องเดินทางไปกลับยังประเทศรน และการเดินทางไม่สะดวกเนื่องจาก             
ที่พักอยแ่น่างไกลจากโรงเรียน ท าใน้การเรียนไม่ร่อเนื่อง 
  5) นักเรียนมีโอกาสเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีน้อย 

6) นักเรียนเมื่อจบการศึกษาไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพ ทักษะทางเทคโนโลยีและภาษา          
ที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

7) นักเรียนขาดทักษะชีวิร อยแ่ในภาวะเสี่ยงร่อปัญนายาเสพริด 
8) นักเรียนบางส่วนขาดคุณธรรม จริยธรรม และวินัย  

     ๑.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
1) นลักสแรรไม่สอดคล้องกับสภาพบริบทและความร้องการก าลังคนในพ้ืนที่ รลาดแรงงาน

และสถานประกอบการ 
2) สถานศึกษานลายแน่งจัดการเรียนการสอนไม่ครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรแ้ 
3) การวัดและประเมินนลที่ก านนดเกณฑ์และมารราานเดียวกันทั้งประเทศไม่เนมาะสมกับ

สภาพนแ้เรียนและพ้ืนที่ 
4) ขาดการส่งเสริมด้านวิชาชีพเพ่ือพัฒนาร่อยอดอาชีพเดิมในท้องถิ่น 

     ๑.3 ด้านบุคลากร 
1) ครแนแ้สอนไม่เพียงพอ ครแไม่ครบชั้น ขาดบุคลากรสายนแ้สอนที่มีความรแ้เฉพาะด้าน เช่น                

การโรงแรม ภาษาอังกฤษ เป็นร้น 
2) ครแและนแ้บรินารสถานศึกษาย้ายบ่อย 
3) ครแไม่มีความรแ้ภาษาถิ่น ขาดทักษะการสอนภาษาถิ่น  รวมทั้งมีปัญนาการสื่อสารกับ

นักเรียนจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ภาษาพม่า 
 

8 



 

 

4) ครแส่วนในญ่ไม่ใช่คนในพ้ืนที่ ครแขาดรแปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เนมาะสมกับเด็ก
ในชุมชน และไม่รองรับการพัฒนาประเทศทางเศรษากิจ รวมทั้งครแไม่มั่นใจในวิธีการปรับนลักสแรรใน้เนมาะสม
และการน านลักสแรรไปใช้ 

5) ขาดแคลนบุคลากรสนับสนุนด้านการสอนและเจ้านน้าที่อื่น ๆ เช่น ธุรการ บัญชี เป็นร้น 
6) นลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. ในการก านนดจ านวนครแ ไม่เนมาะสมกับสภาพการด าเนินงานจริง 

เช่น โรงเรียนที่มีน้องเรียนสาขา 
7) ครแสอนไม่รรงรามวุฒิการศึกษาและความถนัด รวมทั้งครแไม่มีประสบการณ์ เป็นครแบรรจุในม่ 

     ๑.4 ด้านอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสื่อและอุปกรณ์การเรียน 
  1) สื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องจักร ขาดแคลน             
ไม่ทันสมัย ไม่มีคุณภาพ และไม่ได้มารราาน    
  2) อาคารที่ใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนส่วนในญ่อยแ่ในสภาพที่ไม่เอ้ือร่อประสิทธิภาพ
การเรียนรแ้ ไม่มีอาคารเอกเทศ ไม่มีนอพัก และมีน้องน้ าไม่เพียงพอ 
  3) ขาดแคลนน้องปฏิบัริการทางภาษา น้องอบรมการฝึกขับรถยนร์ ศแนย์ฝึกอบรม                   
ด้านอานารและเครื่องดื่มที่ได้มารราานสากลครัวการโรงแรม น้องปฏิบัริการคอมพิวเรอร์ไม่รองรับโปรแกรม
สมัยในม่ 
  4) ขาดแคลนน้องสมุด แนล่งสืบค้นข้อมแล และแนล่งเรียนรแ้ 
  5) ระบบไฟฟ้าช ารุด ไม่เพียงพอ 
  6) ระบบอินเทอร์เน็รไม่เสถียร 
  7) ไม่มีน้ าดื่มสะอาด ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคในฤดแแล้ง 
  8) ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาไม่ถแกสุขลักษณะ 
  9) ขาดแคลนบ้านพักครแ 
  10) สถานศึกษาในพื้นที่ชายแดนส่วนในญ่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก   
     ๑.5 ด้านงบประมาณ การบริหารและการจัดการ 

1) งบประมาณท่ีได้รับไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่การด าเนินงาน เช่น ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างที่
สแงกว่าพ้ืนที่ราบ 

2) ขาดความร่วมมือทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการและนน่วยงานอ่ืน ๆ 
3) ขาดการส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากชุมชน องค์กรเอกชน สถานประกอบการ และนน่วยงาน

ร่าง ๆ    
๒. สภาพปัญหาทั่วไป 
    สภาพปัญนาทั่วไปที่ส่งนลกระทบร่อคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน ได้แก่ ปัญนาทางด้านเศรษากิจ 

ด้านสังคม ด้านความมั่นคง ด้านคมนาคม ด้านสาธารณสุข และด้านสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 
    ๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

1) ประชาชนส่วนในญ่มีาานะยากจน มีความเนลื่อมล้ าด้านรายได้ของประชากรในจังนวัด 
2) ประชาชนขาดทักษะวิชาชีพเฉพาะ ขาดความรแ้ในการเพ่ิมมแลค่านลนลิร เกษรรธรรมชาริ

อาชีพเสริม และแรงงานในพ้ืนที่เป็นแรงงานคุณภาพร่ า 
3) ขาดช่องทางการจ านน่ายสินค้า 

   ๒.๒ ด้านสังคม 
1) มีความขัดแย้งในกลุ่มชาริพันธุ์ และขาดความเข้าใจในวัฒนธรรมของกันและกัน 
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2) สถาบันครอบครัวและสถาบันชุมชนดั้งเดิมมีความเข้มแข็งลดลง เช่น การนย่าร้าง พ่อแม่
แยกกันอยแ่ รวมทั้งนแ้ปกครองไม่ใน้ความส าคัญในการส่งเสริมการศึกษา 

3) ประชาชนมีความนลากนลายของกลุ่มชาริพันธุ์ มีนลายเชื้อชาริ บางส่วนเป็นบุคคล              
ไร้สัญชาริ และมีการย้ายถิ่นอยแ่รลอดเวลา 

4) กลุ่มชาริพันธุ์ส่วนในญ่ใช้ภาษาถ่ินในการสื่อสาร 
5) ประชาชนไม่รแ้กฎนมายและสิทธิขั้นพื้นาาน 
6) ค่านิยมของนแ้ปกครองยึดริดการศึกษาสายสามัญและไม่เข้าใจระบบการเรียนอาชีวศึกษา 
7) ประชาชนขาดความรแ้ความเข้าใจการด าเนินงานเขรพัฒนาเศรษากิจพิเศษ 

   ๒.๓ ด้านความม่ันคง 
1) มีปัญนายาเสพริดบริเวณชายแดน 
2) ประชาชนยังมีความเข้าใจและทัศนคริที่ไม่ดรี่อประเทศเพ่ือนบ้าน 
3) มีปัญนาการลักลอบเข้าเมืองนิดกฎนมายและการค้ามนุษย์ 

   ๒.๔ ด้านการคมนาคม 
1) ในบางพ้ืนที่มีการคมนาคมไม่สะดวก เป็นพื้นที่สแง พ้ืนที่ภแเขา น่างไกล ไม่มีรถประจ าทาง 
2) การสื่อสารโทรคมนาคมท าได้ล าบาก 

   2.5 ด้านสาธารณสุข 
1) ปัญนาภาวะทุพโภชนาการ ขาดแคลนอานารกลางวัน 
2) การสาธารณสุขขั้นพ้ืนาานยังไม่เพียงพอ บางครั้งเกิดโรคริดร่อ และโรคอุบัริในม่  

   2.6 ด้านสิ่งแวดล้อม 
1) ไมม่ีน้ าดื่มสะอาด ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคในฤดแแล้ง 
2) มีการบุกรุกท าลายป่า 
3) การประกอบอาชีพเกษรรที่มีการใช้สารเคมี 
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บทที่ 3  
 

สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  

 

1. วิสัยทัศน์ 
 นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิรที่ดี ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง                 
มีคุณภาพ และเสมอภาค เป็นสังคมแน่งการเรียนรแ้ อยแ่ร่วมกันอย่างม่ันคงและยั่งยืน 
 

2. พันธกิจ  
 1. จัดการศึกษาใน้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  

2. เสริมสร้างศักยภาพประชาชนใน้มีทักษะอาชีพ มีงานท า สอดคล้องกับบริบทและความร้องการพัฒนา
ของพ้ืนที่ชายแดน 

3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิรที่ดีใน้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยแ่ร่วมกันในสังคมพนุวัฒนธรรม          
ได้อย่างมีความสุขรามนลักปรัชญาของเศรษากิจพอเพียง และมีความภาคภแมิใจในความเป็นชาริไทย 
 

3. เป้าประสงค์ 
1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
2. ประชาชนมีทักษะอาชีพ มีงานท า สอดคล้องกับบริบทและความร้องการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน 
3. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิรที่ดี อยแ่ร่วมกันในสังคมพนุวัฒนธรรมได้

อย่างมีความสุขรามนลักปรัชญาของเศรษากิจพอเพียง และมีความภาคภแมิใจในความเป็นชาริไทย 
 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  

  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

 60 61 62 63 64 ที่รับผิดชอบ 
1. ร้อยละของนักเรียนในระบบร่อประชากร 
    วัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  
 

100 100 100 100 100 สพา. สช. 

2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-Net, N-Net  
    และ V-Net เพ่ิมข้ึนจากปีที่น่านมา 
 

2 2 3 3 3 สพา. สอศ. 
กศน. สช. 

3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน 
    ที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรแ้ 
 

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

4. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน 
    ที่ได้รับบริการทางการศึกษา 
 

80 85 90 95 100 สกศ. สพา. 
สอศ. สกอ. 
กศน. สช. 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
 60 61 62 63 64 ที่รับผิดชอบ 

5. ร้อยละของสถานศึกษาที่ร้องการ 
    ความช่วยเนลือและพัฒนาเป็นพิเศษ 
    อย่างเร่งด่วนในพื้นท่ีชายแดนที่ได้รับ 
    การพัฒนาใน้มีคุณภาพ 

100 100 100 100 100 สพา. สอศ. 
สช. 

6. อัรราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
    ของนักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนาาน 
    ในจังนวัดชายแดนลดลง 

5 4.5 4 3.5 3 สพา. สช. 
กศน. 

 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษารามอัธยาศัย 
2. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรแ้ภาษาไทย ภาษาร่างประเทศ และการใช้ภาษาแม่ของนแ้เรียน    

 3. พัฒนาระบบการบรินารและการจัดการครแและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ใน้มีจ านวน                  
และศักยภาพเพียงพอ 
 4. จัดรั้งกลุ่มโรงเรียนที่จัดการศึกษาโรงเรียนจังนวัดชายแดน ใน้เป็นการจัดการศึกษาเฉพาะ 
 5. ปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ วิทยาานะ การด าเนินการด้านครุภัณฑ์และอาคารประกอบ
ใน้สอดคล้องกับพื้นท่ี  
 6. ก านนดมารรการและแรงจแงใจใน้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทางการศึกษา  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานท า 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
 60 61 62 63 64 ที่รับผิดชอบ 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีนลักสแรรพัฒนา 
    ทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท าสอดคล้องกับ 
    บริบทและความร้องการพัฒนาของพ้ืนที่ 
    ชายแดน 

80 85 90 95 100 สพา. สอศ. 
สกอ. กศน. 

2. ร้อยละของนแ้น่านการฝึกอาชีพ/การพัฒนา 
    ทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถน าความรแ้ 
    ไปประกอบอาชีพนรือพัฒนางาน 

60 65 70 75 80 สอศ. สกอ. 
กศน. 

3. จ านวนนน่วยงานภายนอกที่เข้ามามี 
    ส่วนรว่มในการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะ 
    อาชีพระยะสั้น 

60 65 70 75 80 สอศ. สกอ. 
กศน. 
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แนวทางการด าเนินงาน  
 1. ปรับปรุงนลักสแรรใน้สอดคล้องกับพ้ืนที่และความร้องการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือใน้นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนมีทักษะอาชีพและมีงานท า 

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยยึดสถานศึกษาและชุมชนเป็นาาน ภายใร้ความนลากนลาย                 
ทางวัฒนธรรม 
 3. สร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะอาชีพกับนน่วยงานภายนอก 

4. พัฒนาทักษะการเป็นนแ้ประกอบการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกัน                
ในสังคมพหุวัฒนธรรม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

 60 61 62 63 64 ที่รับผิดชอบ 
1. ร้อยละของนแ้เข้าร่วมกิจกรรม 
    การเสริมสร้างคุณภาพชีวิร 
    รามนลักปรัชญาของเศรษากิจพอเพียง  
    อยแ่ร่วมกันในสังคมพนุวัฒนธรรม  
    และมีความภาคภแมิใจในความเป็นชาริไทย 

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

2. ร้อยละของนักเรียนในระดับการศึกษา 
    ขั้นพ้ืนาานที่มีน้ านนักและส่วนสแง 
    รามเกณฑ์มารราาน 

70 75 80 85 90 สพา. สช. 

3. ร้อยละของนักเรียนก่อนวัยเสี่ยง 
    ระดับชั้น ป.1-6 ได้รับการเสริมสร้าง 
    ภแมิคุ้มกันยาเสพริด 

70 75 80 80 80 สพา. สช. 

4. ร้อยละของสถานศึกษาในทุกระดับ 
    การศึกษาทั้งรัาและเอกชน มีการป้องกัน 
    และแก้ไขปัญนายาเสพริด  

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

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิรรามนลักปรัชญาของเศรษากิจพอเพียง และอยแ่ร่วมกันในสังคมพนุวัฒนธรรม 
2. ใน้ความรแ้ด้านสุขภาพอนามัย การแก้ไขปัญนายาเสพริด และปัญนาอ่ืน ๆ ทางสังคม รวมทั้ง              

สร้างความรระนนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาริและสิ่งแวดล้อม 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชนน่านสถาบันการศึกษาและระบบการศึกษา 

 4. ใน้ความรแ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความนลากนลายทางวัฒนธรรม และส านึกในความเป็นไทย
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ทั้งนี้ สืบเนื่องจากรัาบาลได้ก านนดยุทธศาสรร์ชาริ 20 ปี เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
ประเทศใน้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสรร์ที่ครอบคลุมการพัฒนาประเทศทุกด้าน              
ทั้งด้านความมั่นคง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การสร้าง
โอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรินารจัดการภาครัา 
และการสร้างการเริบโรบนคุณภาพชีวิรที่เป็นมิรรร่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ปรับยุทธศาสรร์การพัฒนาการศึกษา
พ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ ใน้สอดคล้องกับยุทธศาสรร์ชาริ 20 ปี โดยเริ่มใช้ 
6 ยุทธศาสรร์ที่ปรับปรุงในม่ รั้งแร่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 
1. วิสัยทัศน์ 
 นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิรที่ดี ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง                 
มีคุณภาพ และเสมอภาค เป็นสังคมแน่งการเรียนรแ้ อยแ่ร่วมกันอย่างม่ันคงและยั่งยืน 
 

2. พันธกิจ  
 1. จัดการศึกษาใน้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  

2. เสริมสร้างศักยภาพประชาชนใน้มีทักษะอาชีพ มีงานท า สอดคล้องกับบริบทและความร้องการพัฒนา              
ของพ้ืนที่ชายแดน 

3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิรที่ดีใน้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยแ่ร่วมกันในสังคมพนุวัฒนธรรม          
ได้อย่างมีความสุขรามนลักปรัชญาของเศรษากิจพอเพียง และมีความภาคภแมิใจในความเป็นชาริไทย 
 

3. เป้าประสงค์ 
1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีชายแดนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
2. ประชาชนมีทักษะอาชีพ มีงานท า สอดคล้องกับบริบทและความร้องการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน 
3. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิรที่ดี อยแ่ร่วมกันในสังคมพนุวัฒนธรรม                

ได้อย่างมีความสุขรามนลักปรัชญาของเศรษากิจพอเพียง และมีความภาคภแมิใจในความเป็นชาริไทย 
 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของพ้ืนที่ชายแดน 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
 60 61 62 63 64 ที่รับผิดชอบ 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรม 
    ส่งเสริมการเรียนรแ้ที่สะท้อนความรัก 
    และการธ ารงรักษาสถาบันนลักของชาริ 
    และการยึดมั่นในการปกครองระบอบ 
    ประชาธิปไรยอันมีพระมนากษัรริย์ 
    ทรงเป็นประมุขเพ่ิมข้ึน 

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

2. ร้อยละของนแ้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม 
    การด าเนินชีวิรรามนลักปรัชญา 
    ของเศรษากิจพอเพียง อยแ่ร่วมกัน 

70 75 80 85 85 สพา. สอศ. 
สกอ. กศน. สช. 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
 60 61 62 63 64 ที่รับผิดชอบ 

    ในสังคมพนุวัฒนธรรมและมีความ 
    ภาคภแมิใจในความเป็นชาริไทย 
3. ร้อยละของนักเรียนก่อนวัยเสี่ยง 
    ระดับชั้น ป.1-6 ได้รับการเสริมสร้าง 
    ภแมิคุ้มกันยาเสพริด 

70 75 80 80 80 สพา. สช. 

4. ร้อยละของสถานศึกษาในทุกระดับ 
    การศึกษาทั้งรัาและเอกชน มีการป้องกัน 
    และแก้ไขปัญนายาเสพริด  

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

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 1. สร้างจิรส านึกใน้นแ้เรียนมีความจงรักภักดีและธ ารงรักษาสถาบันนลักของชาริ ได้แก่ ชาริ ศาสนา 
พระมนากษัรริย์ 
 2. ปลแกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไรย ความสามัคคี สมานฉันท์ และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไรยอันมีพระมนากษัรริย์ทรงเป็นประมุข 

3. ใน้ความรแ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความนลากนลายทางวัฒนธรรม และส านึกในความเป็นไทย 
4. ส่งเสริมการด าเนินชีวิรรามนลักปรัชญาของเศรษากิจพอเพียง 
5. ใน้ความรแ้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญนายาเสพริด และปัญนาอ่ืน ๆ ทางสังคม  
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชนน่านสถาบันการศึกษาและระบบการศึกษา 

  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพ             
และการมีงานท าในพื้นที่ชายแดน และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
 60 61 62 63 64 ที่รับผิดชอบ 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีนลักสแรรพัฒนา 
    ทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท าสอดคล้องกับ 
    บริบทและความร้องการพัฒนาของพ้ืนที่ 
    ชายแดน 

80 85 90 95 100 สพา. สอศ. 
สกอ. กศน. 

2. ร้อยละของนแ้น่านการฝึกอาชีพ/การพัฒนา 
    ทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถน าความรแ้ 
    ไปประกอบอาชีพนรือพัฒนางาน 

60 65 70 75 80 สอศ. สกอ. 
กศน. 

3. จ านวนนน่วยงานภายนอกที่เข้ามามี 
    ส่วนรว่มในการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะ 
    อาชีพระยะสั้น 

60 65 70 75 80 สอศ. สกอ. 
กศน. 

4. ร้อยละของงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง 
    องค์ความรแ้และนวัรกรรม ที่สร้างนลนลิร 
    และมแลค่าเพ่ิมทางเศรษากิจ 

60 65 70 75 80 สพา. สอศ. 
สกอ. กศน. 
สช. 
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แนวทางการด าเนินงาน  
 1. ปรับปรุงนลักสแรรใน้สอดคล้องกับพ้ืนที่และความร้องการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือใน้นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนมีทักษะอาชีพและมีงานท า 
 2. พัฒนาทักษะการเป็นนแ้ประกอบการ 

3. สร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะอาชีพกับนน่วยงานภายนอก 
4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรแ้และนวัรกรรม ที่สร้างนลนลิรและมแลค่าเพ่ิม                 

ทางเศรษากิจ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในพื้นที่ชายแดน 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
 60 61 62 63 64 ที่รับผิดชอบ 

1. อัรราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
    ของนแ้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนาาน 
    ในจังนวัดชายแดนลดลง 

5 4.5 4 3.5 3 สพา. สช. 
กศน. 

2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา  
    และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
    การศึกษาและการเรียนรแ้ 

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

3. ร้อยละของนแ้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
    การส่งเสริมการมีพฤริกรรม/ลักษณะนิสัย 
    และวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ 
    ใน้เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของคน 
    ในสังคมไทย 

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

4. ร้อยละของนักเรียนในระดับการศึกษา 
    ขั้นพ้ืนาานที่มีน้ านนักและส่วนสแง 
    รามเกณฑ์มารราาน 

70 75 80 85 90 สพา. สช. 

 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรแ้ภาษาไทย ภาษาร่างประเทศ และการใช้ภาษาแม่ของนแ้เรียน    
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรแ้ส านรับนแ้เรียนทุกคน ทุกระดับและประเภทการศึกษา 
3. ส่งเสริมการปลแกฝัง บ่มเพาะ และกล่อมเกลาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ (พ่ึงพารนเอง ซื่อสัรย์            

มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม) ของครอบครัวในการเลี้ยงดแบุรรนลาน โดยใช้กิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิรประจ าวัน 
4. จัดกิจกรรมนล่อนลอมพฤริกรรมและวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ใน้เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญ            

ของคนในสังคมไทย อาทิ การรรงร่อเวลา การเคารพความคิดเน็นที่แรกร่าง การท างานเป็นกลุ่มคณะ  
5. ส่งเสริมการสร้างสังคมแน่งการเรียนรแ้ในชุมชน น่านการพัฒนาแนล่งเรียนรแ้ที่มีมารราาน                

และนลากนลาย อาทิ พิพิธภัณฑ์ น้องสมุด แนล่งเรียนรแ้ชุมชน ฯลฯ สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิร              
ของนแ้รับบริการแร่ละกลุ่มเป้านมาย และสามารถใน้บริการได้อย่างทั่วถึง 

6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรแ้ส านรับนแ้เรียนทุกคนทุกระดับและประเภทการศึกษา 
7. ใน้ความรแ้และเสริมสร้างการมสีุขภาพอนามัยที่ดี 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
 60 61 62 63 64 ที่รับผิดชอบ 

1. ร้อยละของนักเรียนในระบบร่อประชากร 
    วัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  

100 100 100 100 100 สพา. สช. 

2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-Net, N-Net  
    และ V-Net เพ่ิมข้ึนจากปีที่น่านมา 

2 2 3 3 3 สพา. สอศ. 
กศน. สช. 

3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา  
    และประชาชนที่ได้รับบริการ 
    ทางการศึกษา 

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

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ร้องการ 
    ความช่วยเนลือและพัฒนาเป็นพิเศษ 
    อย่างเร่งด่วนในพื้นท่ีชายแดนที่ได้รับ 
    การพัฒนาใน้มีคุณภาพ 

100 100 100 100 100 สพา. สอศ. 
สช. 

 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษารามอัธยาศัย 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา การใน้บริการทางการศึกษา ส านรับนแ้เรียนทุกคน ทุกระดับและ

ประเภทการศึกษา 
3. พัฒนาคุณภาพ มารราาน และจัดใน้มีการศึกษาทางไกลน่านดาวเทียม และการศึกษาทางไกลระบบ

ร่าง ๆ อาทิ DLIT, DLTV, ETV 
4. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เนมาะสมส านรับนแ้เรียนทุกวัย 

   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายแดน 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
 60 61 62 63 64 ที่รับผิดชอบ 

1. ร้อยละของนแ้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
    การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาริ 
    และสิ่งแวดล้อม 

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

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการปรับปรุง 
    พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรแ้ 
    และสื่อการเรียนรแ้ส านรับการสร้างเสริม 
    คุณภาพชีวิรที่เป็นมิรรกับสิ่งแวดล้อม 

70 75 80 85 85 สพา. สอศ. 
สกอ. กศน. สช. 
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แนวทางการด าเนินงาน 
1. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการสร้างจิรส านึกและความรระนนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาริ            

และสิ่งแวดล้อม 
2. ปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรแ้และสื่อการเรียนรแ้ส านรับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิรที่เป็นมิรร

กับสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนาองค์ความรแ้ งานวิจัยและนวัรกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิรที่เป็นมิรรกับสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
 60 61 62 63 64 ที่รับผิดชอบ 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
    รามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
    เพ่ิมข้ึน 

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

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีเครือข่าย 
    ในการส่งเสริมการจัดการศึกษา 

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

 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. เร่งพัฒนาสถานศึกษาใน้มีมารราานการจัดการศึกษาที่ทัดเทียมนรือใกล้เคียงกัน 
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการริดราม ประเมินนลการด าเนินงานของนน่วยงานทางการศึกษา              

และสถานศึกษาใน้เป็นระบบครบวงจร 
3 . พัฒนาระบบการบรินารและการจัดการครแและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ใน้มีจ านวน                  

และศักยภาพเพียงพอ 
4. จัดรั้งกลุ่มโรงเรียนที่จัดการศึกษาโรงเรียนจังนวัดชายแดน ใน้เป็นการจัดการศึกษาเฉพาะ 

 5. ปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ วิทยาานะ การด าเนินการด้านครุภัณฑ์และอาคารประกอบ              
ใน้สอดคล้องกับพื้นท่ี  
 6. ก านนดมารรการและแรงจแงใจใน้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 



 

 

บทที่ 4 
 

การน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิ
 
 แนนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ มีความมุ่งนมาย
ใน้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิรที่ดี  ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง                 
มีคุณภาพ และเสมอภาค เป็นสังคมแน่งการเรียนรแ้ อยแ่ร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน ประกอบด้วยยุทธศาสรร์ 
ที่ ครอบคลุมการจัดการศึกษาอย่างทั่ วถึงและมีคุณภาพ  การพัฒนาทักษะอาชีพ เพ่ือการมีงานท า                    
และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิรรามนลักปรัชญาของเศรษากิจพอเพียง อยแ่ร่วมกันในสังคมพนุวัฒนธรรม            
และมีความภาคภแมิใจในความเป็นชาริไทย โดยก านนดแนวทางการน ายุทธศาสรร์สแ่การปฏิบัริ ดังนี้ 
 1. กลไกการปฏิบัติ 
     1.1 การแร่งรั้ งคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบด้วย 4 คณะ ดังนี้ 1) คณะกรรมการอ านวยการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 2) คณะกรรมการ
ด าเนินงานพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 3) คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระดับภาค                  
และ 4) คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระดับจังนวัด  
     1.2 นน่วยงานทุกระดับทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ เช่น ส านักงานศึกษาธิการภาค 
ส านักงานศึกษาธิการจังนวัด และนน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้องสร้างความเข้าใจที่ รรงกันเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษาที่มีส่วนในการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือใน้สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดนลเป็นรแปธรรม 
     1.3 นน่วยงานทุกระดับมีการวางแนนและบแรณาการการด าเนินงานของพ้ืนที่ ในภาพรวม                
เพ่ือประสานการปฏิบัริงานอันมีเป้านมายร่วมกัน รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงแนนใน้สอดคล้องกับ               
สภาพปัญนาปัจจุบัน 
     1.4 ส่วนราชการสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในการด าเนินงานรามแนนพัฒนาการศึกษา
พ้ืนทีช่ายแดน ของกระทรวงศึกษาธิการ ใน้ประสบความส าเร็จ 
 2. ขั้นตอนการปฏิบัติ ด าเนินการใน 3 ระดับ ดังนี้ 
     2.1 ระดับกระทรวง โดยคณะกรรมการอ านวยการฯ ท านน้าที่ก านนดนโยบายและยุทธศาสรร์ 
การจัดการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน ของกระทรวงศึกษาธิการ ใน้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน          
การปฏิบัริ งานในระดับนโยบาย และก ากับ ริดรามนลการด าเนินงานใน้ เป็นไปรามวัรถุประสงค์                   
ส านรับคณะกรรมการด าเนินงานฯ ท านน้าที่จัดท าแนนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ของกระทรวงศึกษาธิการ               
และริดรามนลการด าเนินงานใน้เป็นไปรามแนน รวมทั้งก ากับ ดแแล และใน้ค าปรึกษาในการปฏิบัริงาน             
ใน้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.2 ระดับภาค จัดท าแนนปฏิบัริราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระดับภาค และริดราม 
นลการด าเนินงานใน้เป็นไปรามแนน รวมทั้งก ากับ ดแแล และใน้ค าปรึกษาในการปฏิบัริงานระดับภาค            
และระดับจังนวัดใน้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.3 ระดับจังหวัด จัดท าแนนปฏิบัริราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระดับจังนวัด                
และขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนรามแนนปฏิบัริราชการฯ รวมทั้งริดราม รายงานนล                    
การด าเนินงานร่อคณะกรรมการฯ ระดับภาคและระดับด าเนินงาน และศึกษา วิจัยและจัดท าข้อมแลสารสนเทศ             
ที่จ าเป็นเพื่อใช้ในการวางแนนและการริดรามประเมินนล 

19 



 

 

3. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
    3.1 ด าเนินการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ทั้งนมด 27 จังนวัด โดยเริ่มรั้งแร่ปี พ.ศ. 2560 เป็นร้นไป  
    3.2 ในระยะเร่งด่วนได้ใน้ความส าคัญกับการด าเนินการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ 4 จังนวัด ได้แก่ 

เชียงในม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และราก เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีความนลากนลายของกลุ่มชาริพันธุ์                       
มีการสื่อสารด้วยภาษาของกลุ่มชาริพันธุ์นรือภาษาแม่  ท าใน้เกิดปัญนาการอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง                
ซึ่งเป็นอุปสรรคร่อการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งพ้ืนที่ดังกล่าวได้รับการประกาศใน้เป็น พ้ืนที่เขรพัฒนา
เศรษากิจพิเศษอันจะส่งนลร่อการพัฒนาประเทศโดยรวมร่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 



 

 

บทท่ี 5 
 

โครงการและงบประมาณ  
 

เพ่ือใน้การด าเนินการรามแนนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 -2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ บรรลุรามวัรถุประสงค์ จึงได้ก านนดโครงการที่รองรับ            
ในแร่ละยุทธศาสรร์พร้อมทั้งวงเงินงบประมาณรั้งแร่ปี 2560-2564 ไว้ดังนี้ 

 
สรุปโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 

                

ยุทธศาสตร ์ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

  รวม 60 61 62 63 64 

ยุทธสาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

51   10,282.4396      1,475.4902      2,165.1753      2,222.9686   2,212.8850   2,205.9205  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทักษะ
อาชีพเพื่อการมีงานท า 

26     1,473.0860         172.2175         233.3594         305.8901      377.3138      384.3052  

ยุทธศาสตร์ที ่3 เสริมสรา้ง
คุณภาพชีวิรรามนลักปรัชญาของ
เศรษากิจพอเพียง อยแ่รว่มกันใน
สังคมพนุวัฒนธรรม และมีความ
ภาคภแมิใจในความเป็นชารไิทย 

20     5,520.0273            53.6997      1,466.6651      1,396.6572   1,332.7738   1,270.2315  

            

            

รวมท้ังสิ้น 97   17,275.5529      1,701.4074      3,865.1998      3,925.5159   3,922.9726   3,860.4572  
 * นมายเนรุ : ยังไม่รวมงบประมาณของโครงการ "อาชีวะพระดาบส" จ านวน 900 ล้านบาท เนื่องจากเป็นงบประมาณที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2570  
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สรุปโครงการรามยุทธศาสรร์ที่ 1 จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ / วัตถุประสงค์ 

 

งบประมาณ (ล้านบาท)  
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

  รวมโครงการตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 จ านวน 51 โครงการ 1,475.4902 2,165.1753 2,222.9686 2,212.8850 2,205.9205   

  รวมโครงการของ สกศ. จ านวน 3 โครงการ 8.8210       

1 โครงการการศึกษาแนวทางการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใน
พื้นที่จังนวัดชายแดน : กรณีศึกษาจังนวัดอุบลราชธานีและจังนวัดศรีสะเกษ 

6.9500     สกศ. 

2 โครงการส่งเสริมการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อลดความเนลื่อมล้ าทางการ
ศึกษาของไทย 

0.8710     สกศ. 

3 โครงการโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กและเยาวชนด้อย
โอกาสทางการศึกษาในบริบทที่มีความนลากนลาย 

1.0000     สกศ. 

  รวมโครงการของ สพฐ. จ านวน 10 โครงการ 290.3300 1,858.7100 1,873.3100 1,856.1100 1,859.3600   

4 โครงการส่งเสริมการเข้าเรียน  36.6800 36.6800 36.6800 36.6800  สพา.  
5 โครงการส่งเสริมใน้นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ  835.3000 839.3000 843.3000 847.3000  สพา.  
6 โครงการส่งเสริมการศึกษาร่อ  53.0000 53.0000 53.0000 53.0000  สพา.  
7 โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ (โรงเรียนละ 150,000 บาท) 115.9500 108.6000 108.6000 108.6000 108.4500 สพา. 
8 โครงการพัฒนาทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาเพื่อนบ้าน และภาษาอังกฤษ 

(โรงเรียนละ 150,000บาท) 
125.4000 106.2000 106.2000 106.2000 106.2000 สพา. 

9 โครงการเร่งรัดพัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี  91.6000 91.6000 91.6000 92.0000 สพา. 

10 โครงการพัฒนาระบบการบรินารงานบุคคลในโรงเรียนชายแดน  24.1000 34.7000 13.5000 12.5000 สพา. 

11 โครงการพัฒนาสมรรถนะและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร 40.0000 556.2900 556.2900 556.2900 556.2900 สพา. 

12 โครงการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา 8.3600 7.0800 7.0800 7.0800 7.0800 สพา. 

13 โครงการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาและพัฒนาการบรินารและจัด
การศึกษา 

0.6200 39.8600 39.8600 39.8600 39.8600 สพา. 

  รวมโครงการของ สอศ. จ านวน 1 โครงการ 900.0000       

14 โครงการวิทยาลัยที่ร้องการความช่วยเนลือและพัฒนาพิเศษ 

 

900.0000     สอศ. 
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ท่ี 
 

 
โครงการ / วัตถุประสงค์ 

 

งบประมาณ (ล้านบาท)  
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

  รวมโครงการของ สกอ. และสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 31 โครงการ 161.8291 194.9846 234.9197 239.9839 226.0514   

15 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถ่ินโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง  

100.0000 120.0000 150.0000 150.0000 150.0000 สกอ. / 1 
ปีงบประมาณ 

16 โครงการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สแง 0.1218 0.1218    มช. 

17 โครงการทุนนิสิรคณะวิทยาศาสรร์และสังคมศาสรร์ 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800 มบ. 

18 โครงการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 มบ. 

19 แนะแนวการศึกษาร่อมนาวิทยาลัยบแรพา วิทยาเขรสระแก้ว 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 มบ. 

20 โครงการค่ายคอมพิวเรอร์มนาวิทยาลัยบแรพาวิทยาเขรสระแก้ว 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 มบ. 

21 วิทยาศาสรร์สัญจร 0.0840 0.0840 0.0840 0.0840 0.0840 มบ. 

22 โครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัริการ การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเขมรใน
ชีวิรประจ าวันส านรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขรพื้นที่ชาย
ขอบจังนวัดสระแก้ว (Asian Culture & Camp) 

0.0607 0.0607 0.0607 0.0607 0.0607 มบ. 

23 เทา-ทอง บแรพาสระแก้ว สัปดาน์วิทยาศาสรร์ 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 มบ. 

24 โครงการสร้างพี่เลี้ยงและร้นแบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส านรับโรงเรียน
ในจังนวัดสระแก้ว 

1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 มบ. 

25 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนของครแมัธยมในจังนวัดเชียงราย 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 มฟล. 

26 โครงการยกระดับการเรียนรแ้ทางวิชาการในโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ 10.1000 10.9000 20.0000 25.0000 11.0000 ม.อบ. 

27 โครงการสร้างนักถ่ายทอดองค์ความรแ้ที่เนมาะสมกับบริบทพื้นที ่ 0.4000     มทร.ล. 

  
28 

โครงการคอมพิวเรอร์ขนาดเล็ก (Raspberry Pi) ประนยัดพลังงานเพื่อสื่อ
การสอนในพื้นที่น่างไกล 

0.4000     มทร.ล. 

29 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนร ารวจรระเวนชายแดน 0.1100 0.1975 0.2000 0.2000 0.2000 มรภ.กจ. 

30 โครงการพัฒนาเขรเศรษากิจพิเศษ 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 มรภ.กพ. 

31 โครงการส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนร ารวจรระเวนชายแดน (รชด.) 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 มรภ.กพ. 

32 โครงการบริการวิชาการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนร ารวจ
รระเวนชายแดน   

0.0750     มรภ.ชม. 

33 โครงการ เปิดบ้าน Maehongson Open House ครั้งที่ ๑ 0.0200     มรภ.ชม. 
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ท่ี 
 

 
โครงการ / วัตถุประสงค์ 

 

งบประมาณ (ล้านบาท)  
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

34 โครงการ บริการวิชาการ งานวิจัยและงานวิชาการกับการเรียนการสอน 0.0500     มรภ.ชม. 

35 โครงการ พัฒนาศิษย์เก่าแลกเปลี่ยนเรียนรแ้และใน้ความรแ้กับศิษย์เก่า
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

0.0600     มรภ.ชม. 

36 โครงการเพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาราม
โครงการสืบสานอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่
ยั่งยนื  

0.43892 0.43892    มรภ.พน. 

37 โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนร ารวจรระเวนชายแดน 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 มรภ.รพ. 

38 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายประเทศเพื่อน
บ้านอนุภแมิภาคลุ่มน้ าโขง 

1.2238 1.2238 1.285 1.3492 1.4167 มรภ.ล. 

39 พัฒนาศักยภาพแก่นักเรียนมัธยมศึกษาและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
จังนวัดกลุ่มสนุก เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เทียบเท่า
มารราานความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) 

 5.7046 6.0000 6.0000 6.0000 มรภ.สน. 

40 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรแ้ของสถานศึกษา  6.7073 7.0000 7.0000 7.0000 มรภ.สน. 

41 การพัฒนานลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาริกลุ่มสาระการเรียนรแ้
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนเรียนรวม 

 1.4560 2.0000 2.0000 2.0000 มรภ.สน. 

42 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนร ารวจระเวนชายแดน 0.3000 0.3000 0.5000 0.5000 0.5000 มรภ.สน. 

43 การส่งเสริมการจัดการเรียนรแ้รามนลักสแรร 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 มรภอ. 

44 การจัดการศึกษานลักสแรรอนุปริญญา 22.0477 22.5000 22.5000 22.5000 22.5000 สวชช. 

45 โครงการใน้บริการวิชาการแก่ชุมชน 2.0972 2.2500 2.2500 2.2500 2.2500 สวชช. 

  รวมโครงการของส านักงาน กศน. จ านวน 5 โครงการ 108.4465 111.4807 114.7389 116.7911 120.5091   

46 โครงการการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นาาน 87.7103 88.5448 90.6755 91.8027 94.1014 ส านักงาน กศน. 

47 โครงการส่งเสริมการรแ้นนังสือส านรับคนไทย 5.2015 5.3305 5.4198 5.2654 5.6423 ส านักงาน กศน. 
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ท่ี 
 

 
โครงการ / วัตถุประสงค์ 

 

งบประมาณ (ล้านบาท)  
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

48 โครงการสถานศึกษา กศน. ICU 2.2295 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 ส านักงาน กศน. 

49 โครงการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขรภแเขา 7.4955 7.6355 7.6970 7.7950 7.8625 ส านักงาน กศน. 

50 โครงการจัดการเรียนรแ้ของศแนย์ดิจิทัลชุมชน (Digital Literacy) 5.809729 6.9700 7.9467 8.9280 9.9029 ส านักงาน กศน. 

  รวมโครงการของ สช. จ านวน 1 โครงการ 6.0636       

51 โครงการพัฒนาคุณภาพครแโรงเรียนเอกชนระดับจังนวัด 6.0636     สช. 
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ข้อมูลโครงการและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560-2564 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
ประเด็นยุทธศาสรร์ที่ 2 พัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ / วัตถุประสงค์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย / พื้นท่ีด าเนินการ งบประมาณ (ล้านบาท)  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
สอดคล้องกับ

ตัวช้ีวัด 60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

  รวมโครงการตามยุทธศาสตร์ จ านวน 
23 โครงการ 

     172.2175 233.3594 305.8901 377.3138 384.3052   

  รวมโครงการของ สพฐ. จ านวน 1 
โครงการ 

     0.8800 136.2400 200.2900 264.7600 264.7600   

1 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและการมี
งานท า 

     0.8800 136.2400 200.2900 264.7600 264.7600 สพฐ.  

  วัตถุประสงค์             
  พัฒนาทักษะอาชีพรองรับการมีงานท า

และการแข่งขัน 
            

  กิจกรรม             

  1) ส่งเสริมโรงเรียนมัธยมศึกษา ใน้จัดการ
ศึกษาด้านอาชีพ (เช่น ทวิศึกษา ,ทวิภาคี ,
โปรแกรมศิลป์อาชีพ ,โปรแกรมวิทย์กีฬา) 

4     
จังนวัด 

27 
 จังนวัด 

27 
จังนวัด 

27   
จังนวัด 

27 
จังนวัด 

0.4000 2.7000 2.7000 2.7000 2.7000  ข้อ 1 

  2) การจัดการเรียนการสอน การฝึกงาน 
โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
สถาบันทางการศึกษา ในรแปแบบไรรภาคี 

4  
โรง 

106     
โรง 

106          
โรง 

106  
โรง 

106  
 โรง 

0.2000 5.3000 5.3000 5.3000 5.3000  ข้อ 3 

  
  
  

3) สนับสนุน ครแ วิทยากรบุคคลภายนอก  
อาคารสถานที่ สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ฝึกอาชีพ 
(โรงเรียนละ 50,000 บาท) 

4 
โรง 

 

1,832 
โรง 

 

2,747 
โรง 

 

3,668 
โรง 

 

3,668 
โรง 
 

0.2000 
 
 

91.6000 
 
 

137.3500 
 
 

183.4000 
 
 

183.4000 
 
 

 
 
 

ข้อ 1 
 
 

  
  

4) สนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยเน้น
นลักสแรรระยะสั้น (โรงเรียนละ 20,000 
บาท) 

4 
โรง 

1,832 
โรง 

2,747 
โรง 

3,668 
โรง 

3,668 
โรง 

0.0800 
 

36.6400 
 

54.9400 
 

73.3600 
 

73.3600 
 

 
 

ข้อ 2 
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ท่ี 
 

 
โครงการ / วัตถุประสงค์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย / พื้นท่ีด าเนินการ งบประมาณ (ล้านบาท)  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
สอดคล้องกับ

ตัวช้ีวัด 60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

 รวมโครงการของ สอศ. จ านวน 
4  โครงการ 

     8804820     งปม.ยังไม่รวม    โครงการท่ี 4 

2 โครงการยกระดับการจัดการ
อาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

     11.2000     สอศ. ข้อ 3 

 วัรถุประสงค์ สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ทั่วประเทศ        

  1. เพื่อเป็นศแนย์กลางในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาของภแมิภาค 

       

  2. เพื่อนลิรและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาใน้มีด้านความรแ้ ทักษะ 
ภาษาและวิชาชีพ มีความสามารถ
ในการแข่งขัน การสร้างนวัรกรรม
สอดรับกับทักษะการเรียนรแ้แน่ง
ศรวรรษที่ 21 

                     

  3. การสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
ครแ นักเรียน นักศึกษา เพื่อพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพ   และฝึกอบรม 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ร่วมกับภาคอุรสาน กรรม โดยน่าน
นน่วยงาน/องค์กรระนว่างประเทศ 

                        

3 โครงการสนับสนุนสถานศึกษา
พัฒนาก าลังคนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

     0.5000     สอศ.  ข้อ 1 

 วัรถุประสงค์                        
1.เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในพื้นที่เขรพัฒนาเขร
เศรษากิจพิเศษ จ านวน 11 
จังนวัด 

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. จ านวน 10 จังนวัด ได้แก่ มุกดานาร ราก 
นนองคาย กาญจนบุรี สระแก้ว รราด สงขลา นราธิวาส เชียงราย นครพนม 
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ท่ี 
 

 
โครงการ / วัตถุประสงค์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย / พื้นท่ีด าเนินการ 
 

งบประมาณ (ล้านบาท)  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
สอดคล้องกับ

ตัวช้ีวัด 60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

 2.เพื่อขยายโอกาสใน้เยาวชนเข้าถึงการ
อาชีวศึกษาที่มีมารราาน โดยสามารถ
เทียบเคียงมารราานวิชาชีพในพื้นที่กับ
ประเทศในประชาคมอาเซียนที่มีชายแดน
ริดร่อกัน 

        

4 โครงการอาชีวะพระดาบส      ใช้ปีงบประมาณ 2560-2570 จ านวน 900 ล้านบาท สอศ. ข้อ 2 

 วัรถุประสงค์ กลุ่มเป้านมาย จ านวนเด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่น่างไกล
ชายแดน ชายขอบ เขรชนบท เขรเศรษากิจพิเศษ ที่มีาานะยากจน 
ขาดโอกาสทางการศึกษา นรือว่างงาน เข้ารับการศึกษาในนลักสแรร
ระยะสั้น จ านวน 630 คน/ปี ระยะโครงการเวลา 10 ปี 

       

 1.เพื่อสนองนโยบายลดความเนลื่อมล้ า
ของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึง
ภาครัาใน้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน 
ในพื้นที่ชายแดน ชายขอบ เขรชนบท เขร
เศรษากิจพิเศษ ที่มีาานะยากจนขาด
โอกาสทางการศึกษา นรือว่างงาน 

       

 2.เพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพก าลังคน 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ปลุกฝังค่านิยมในคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ
การเป็นพลเมืองที่ดี 

พื้นที่ด าเนินการ ชายแดน ชายขอบ เขรชนบท  เขรเศรษาฏิจพิเศษ 
ทั่วประเทศ 

       

 3.เพื่อจัดการศึกษาสายอาชีพใน้แก่
เยาวชน เพื่อกลับไปท างานในท้องถ่ิน
ภแมิภาคของรนเอง 

       

5 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐาน
สมรรถนะภาคฤดูร้อน 

  76.7820     สอศ. ข้อ 2 

  วัรถุประสงค์ กลุ่มเป้านมาย 1. นักเรียน นักศึกษา ชั้นปีสุดทา้ยของระดับ ปวช. 
 และ ปวส. 2. ประชาชนทั่วไป  
รวม (1-2) จ านวน 80,000 คน 

              

  
  

1.รอบสนองนโยบายรัาบาลในการพัฒนา
ก าลังคนสแ่การพัฒนา 
เศรษากิจของประเทศน้สอดคล้องกับ
ความร้องการของสถานประกอบการ 

              

              

  2.ยกระดับคุณภาพบุคลากรทาง
อาชีวศึกษาใน้สอดคล้องกับรลาดแรงงาน 

พื้นด าเนินการ ทั่วประเทศ               
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ท่ี 
 

 
โครงการ / วัตถุประสงค์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย / พื้นท่ีด าเนินการ งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 
กับตัวช้ีวัด 

60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

  3.เรรียมความพร้อมใน้กับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและ
ประชาชนที่มีแนวโน้มจะว่างงานนรือร้องการเป็นสาขาอาชีพ
รามความร้องการของรลาดแรงงาน 

                

 รวมโครงการของสถาบันอุดมศึกษา จ านวน  18 โครงการ  33.9212 41.1134 47.7689 52.8109 57.8550   

6 เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน 
เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร์และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ ณ จังหวัดน่าน 

  21.3310 24.7655 21.3310 21.3310 21.3310 จุฬาฯ ข้อ 3 

  วัรถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอน 
วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนะรรม และงาน
วิชาการอื่นๆ ระนว่างมนาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา น่าน และจุฬาลงกรณ์มนาวิทยาลัย ร่วมมือและ
สนับสนุนบุคลากรและทรัพยากรร่างๆ เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งงานวิชาการใน้เกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างร่อเนื่อง ใน
ส่วนของการด าเนินงานที่พื้นที่จังนวัดน่านมุ่งเน้นการ
รอบสนองยุทธศาสรร์ของจังนวัดน่าน อาทิ เช่น ร้นแบบ
การศึกษาและพัฒนาความมั่นคงและความปลอดภัยทาง
อานารโปรรีนจากสัรว์ (แพะพันธุ์นม สุกร โคแดงพื้นเมืองน่าน 
กบ ไส้เดือน) การสร้างเครือข่ายเกษรรกร น้องปฏิบัริการ
อานารปลอดภัย 

ประชาชน/ โรงเรียนและนักเรียน/ พระภิกษุสงฆ์ 
และกลุ่ม อบร. ในพื้นที่อ าเภอเวียงสา   
จังนวัดน่าน 

              

7 โครงการบริการวิชาการและบูรณาการความรู้ เร่ือง "การ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านโลจิสติกส์กับเกษตรกรรมท้องถ่ิน" 

  0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 มบ. ข้อ 2 

  วัรถุประสงค์ อบรมใน้ความรแ้ในการใช้องค์ความรแ้ด้านการ
จัดการโลจิสริกส์เพื่อลดร้นทุนสินค้าเกษรร 

เกษรรกร อ าเภอคลองนาด จังนวัดสระแก้ว               

8 โครงการจัดการผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและประมงพื้นบ้านในจังหวัดสระแก้ว 

  0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 มบ. ข้อ 2 

  วัรถุประสงค์ รรวจริดราม และใน้ความรแ้เกี่ยวกับนลกระทบ
จากการท าประมงพื้นบ้าน เช่น การเลี้ยงปลา 

นแ้ท าประมง / อ าเภอวัฒนานคร และอ าเภอรา
พระยา 
จังนวัดสระแก้ว 
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ท่ี 
 

 
โครงการ / วัตถุประสงค์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย / พื้นท่ีด าเนินการ งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 
กับตัวช้ีวัด 

60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

9 โครงการบูรพามัคคุเทศก์ เรียนรู้ประวัติศาสตร์
และศิลปะชาติไทยเพื่อพัฒนาจริยธรรม  ความ
สามัคคีและทักษะภาษาอังกฤษ (BUU SK 
Tour Guide) 

  0.0669 0.0669 0.0669 0.0669 0.0669 มบ. ข้อ 2 

  วัรถุประสงค์ อบรมทักษะการเป็นมัคคุเทศก์
เบื้องร้น 

นักเรียนม.ร้นและม.ปลาย /อ าเภอราพระยา  
จังนวัดสระแก้ว 

       

10 โครงการสร้างอาชีพการท่องเท่ียว (โฮมสเตย์ 
การบริการ สินค้าผลิตภัณฑ์จากชาวบ้าน) ที่
เหมาะสมกับบริบทพื้นท่ี 

  0.4000     มทร.ล. ข้อ 2 

  วัรถุประสงค์ บรินารจัดการแนล่งท่องเที่ยว ใช้
การท่องเที่ยวเป็นแนล่งเรียนรแ้ และรายได้
ทดแทนรายได้อื่นที่ไม่เพียงพอ 

ชาวบ้าน เยาวชน ในพื้นที่ และคณะท างานจาก มทร.ล้านนา 
/อ.บ่อเกลือ จ.น่าน อ.ฝาง จ.เชียงในม่ อ.เชียงแสน จ.
เชียงราย 

       

11 โครงการสร้างอาชีพเกษตรกรรม ช่าง คหก
รรม ที่เหมาะสมกับบริบทพื้นท่ี 

 0.3000     มทร.ล. ข้อ 2 

  วัรถุประสงค์ อบรมฝึกอาชีพในนลักสแรรที่มีอยแ่
ในพื้นที่ น่านการวิเคราะน์รามแนวทางวิชาการ
และเศรษากิจพอเพียง 

ชาวบ้าน เยาวชน ในพื้นที่ และคณะท างานจาก มทร.ล้านนา 
/อ.บ่อเกลือ จ.น่าน อ.ฝาง อ.แม่สะเรียง จ.เชียงในม่ อ.เชียง
แสน จ.เชียงราย อ.ภแซาง จ.พะเยา   

       

12  โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาของ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน          

 0.0984     มรภ.ชม. ข้อ 2 

 กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมารราาน
วิชาชีพด้านสาธารณสุขศาสรร์ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

นักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ๕ สาขาวิชา  จ านวน ๒๐๐ 
คน/อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังนวัดแม่ฮ่องสอน 

       

 กิจกรรมที่ ๒ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัริการ การพัฒนา
ใช้ภาษาไทย กิจกรรมที่ ๓  โครงการอบรม
ทักษะการใน้บริการในอุรสานกรรมการ
ท่องเที่ยว  กิจกรรมที่ ๔ การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ ๕ สนับสนุนใน้นักศึกษาเข้าร่วม
แข่งขันโครงงานวิชาการด้านคอมพิวเรอร์ 

 

        

30 



 

 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ / วัตถุประสงค์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย / พื้นท่ีด าเนินการ งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 
กับตัวช้ีวัด 

60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
สาธารณสุขศาสตร์ 

   0.0600        มรภ.ชม. ข้อ 2 

  วัรถุประสงค์ 1. เพื่อใน้นักศึกษา
สามารถพัฒนาทักษะด้าน
สาธารณสุขศาสรร์ การเรรียมความ
พร้อมก่อนออกไปประกอบวิชาชีพ
สาธารณสุข 

๑.นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสรร์ชั้นปีที่ ๔ รนัส ๕๖ จ านวน ๒๓ 
คน  รนัส ๕๗ จ านวน ๔๐ คน    ๒.คณาจารย์และวิทยากร จ านวนรวม
ทั้งสิ้น ๘๕ คน/อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังนวัดแม่ฮ่องสอน 

              

  2. เพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ
สาธารณสุขใน้กับนักศึกษาเพื่อใช้ใน
การประกอบวิชาชีพ 

              

  3. เพื่อใน้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัริการ
ประสบการณ์วิชาชีพจริงในสถาน
บริการด้านสาธารณสุข 

              

14 โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

  0.0650         มรภ.ชม. ข้อ 2 

  กิจกรรมที่ ๑ ปามนิเทศฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามสาธารณสุข
ศาสรร์ ส านรับนแ้บรินารนรือพี่เลี้ยง
สถานฝึกปฏิบัริงาน (รนัส ๕๖ ) 

นแ้บรินาร พี่เลี้ยงแนล่งฝึกประสบการณ์ภาคสนามด้านสาธารณสุข และ
คณาจารย์ จ านวน ๙๓ คน/อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังนวัดแม่ฮ่องสอน 

              

  กิจกรรมที่ ๒ จัดสัมมนานลังจาก
ประสบการณ์ภาคสนามสาธารณสุข
ศาสรร์  (รนัส ๕๖ ) 
กิจกรรมที่ ๓ ปามนิเทศฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามสาธารณสุข
ศาสรร์ ส านรับนแ้บรินารนรือพี่เลี่ยง
สถานฝึกปฏิบัริงาน (รนัส ๕๗ ) 
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ท่ี 
 

 
โครงการ / วัตถุประสงค์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย / พื้นท่ีด าเนินการ 
 

งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 
กับตัวช้ีวัด 

60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

15 โครงการแสดงผลงานและสาธิตกระบวนการผลิต
เคร่ืองปั้นดินเผา และถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้าน
เทคโนโลยีเซรามิกส์ 

  0.0300 0.0500 0.1000 0.1000 0.1000 มรภ.บร. ข้อ 1 

  วัรถุประสงค์  1. ประชาชน/ศาลากลางอ าเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 
 2. นักเรียน/โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อ าเภอบ้าน
กรวด จ.บุรีรัมย์ 

              

  1. เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยน าองค์
ความรแ้จากการวิจัยที่ได้ศึกษา น าไปถ่ายทอดใน้ความรแ้ 
การสาธิร และใน้นแ้เข้าชมได้ทดลองปฏิบัริจริง 

              

  2. เพื่อเป็นการสืบสานศิลปะการท าเครื่องเคลือบดินเนา
บุรีรัมย์ และส่งเสริมใน้เน็นความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินใน้เกิดข้ึนในนมแ่ประชาชน 

              

  3. เพื่อเป็นการบแรณาการการจัดการเรียนการสอน 
งานวิจัยสแ่การบริการวิชาการ โดยใน้เด็กนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ได้น าความรแ้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้ลงปฏิบัริงานจริง 

              

  4. เพื่อสร้างรายได้เสริมใน้กับประชาชนและนักเรียน
กลุ่มเป้านมาย 

              

16 โครงการศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
จังหวัดเลย 

  0.8000 0.8000 0.8400 0.8820 0.9261 มรภ.ล. ข้อ  1 

  ๑. เพื่อเป็นศแนย์ข้อมแลการเรียนรแ้ทางวิชาการในด้านโลจิ
สริกส์และโซ่อุปทานในจังนวัดเลย 

กลุ่มเป้านมาย 1. นแ้ประกอบการธุรกิจ  
3 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจเกษรร กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว/
บริการ และกลุ่มธุรกิจค้าส่ง  
ค้าปลีกและการค้าชายแดน 

              

  ๒. เพื่อเป็นศแนย์ประสานงานในการจัดอบรมนลักสแรร
ทางด้านโลจิสริกส์การเกษรร การท่องเที่ยว แก่
นน่วยงานภาครัาและเอกชนในพื้นที่จังนวัดเลย จังนวัด
ใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้าน 

2. ภาครัา ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
พื้นที่ด าเนินการ มนาวิทยาลัยราชภัฏจังนวัดเลย และ
จังนวัดใกล้เคียง รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน 

              

  ๓. เพื่อด าเนินงานการวิจัยด้านโลจิสริกส์และการค้า
ชายแดนจังนวัดเลย 
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ท่ี 
 

 
โครงการ / วัตถุประสงค์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย / พื้นท่ีด าเนินการ งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 
กับตัวช้ีวัด 

60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

17 โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนชายขอบ    3.0000 3.0000 3.0000 มร.อด. ข้อ 2 

  วัรถุประสงค์ นักเรียนชายขอบ ในเขรพื้นที่บริการของมนาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธานี/จังนวัดนนองคาย จังนวัดบึงกาฬ  

              

  ๑. เพื่อพัฒนานักเรียนชายขอบ และนักเรียนด้อยโอกาส
ในด้านร่างๆ 

              

  ๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพแก่นักเรียน
ชายขอบและนักเรียนด้อยโอกาส 

              

18 โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพในการต่อยอดอาชีพเดิม
ของท้องถ่ิน 

      2.0000 2.0000 2.0000 มร.อด. ข้อ 2 

  วัรถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพในการร่อยอดอาชีพ
เดิมของท้องถ่ิน 

๑. นักเรียนในเขรพื้นที่ชายแดนจังนวัดนนองคายและ
จังนวัดบึงกาฬ ๒. ประชาชนในท้องถ่ินในเขรพื้นที่
ชายแดนจังนวัดนนองคายและจังนวัดบึงกาฬ/ จังนวัด
นนองคาย จังนวัดบึงกาฬ         

              

19 โครงการการส่งเสริมพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ทางภูมิสังคม 

  4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 มรภอ. ข้อ 2 

  วัรถุประสงค์ 1. โรงเรียนร ารวจรระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง       
ร.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุรรดิรถ์  

              

  1. เพื่อใน้นักเรียนมีความรแ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์และภแมินลังของนลิรภัณฑ์ท้องถ่ิน 

              

  2. เพื่อใน้นักเรียนรแ้คุณค่าการใช้ประโยชน์จากนลิรภัณฑ์
ท้องถ่ิน 

2. โรงเรียนร ารวจรระเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบ 
100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีน-
ครินทรา บรมราชชนนี 21 รุลาคม 2543  
ร.บ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 

              

  3. เพื่อใน้ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือ กระบวนการข้ึนรแป 
รวมถึงการประยุกร์ใช้วัสดุท้องถ่ินในงานนัรถกรรม
ปฏิบัริการออกแบบพัฒนานลิรภัณฑ์ท้องถ่ิน 
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ท่ี 
 

 
โครงการ / วัตถุประสงค์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย / พื้นท่ีด าเนินการ งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 
กับตัวช้ีวัด 

60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

  4. เพื่อใน้นักศึกษาสามารถใช้องค์ความรแ้
ถ่ายทอดองค์ความรแ้สแ่ชุมชน 

3. โรงเรียนร ารวจรระเวนชายแดนพีระยานุ
เคราะน์ 3 เฉลิมพระเกียรริพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยแ่นัวฯ ในวโรกาสครองราชย์ปีที่ 50 ร.นนอง
แดง อ.แม่จริม จ.น่าน 

              

20 โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ   2.3962 2.4910 2.4910 2.4910 2.4910 สวชช. ข้อ 1 

  วัรถุประสงค์ ประชาชนนรือชุมชนในจังนวัดที่มีวิทยาลัยชุมชน
ร้ังอยแ่    ที่ร้องการพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพและ
คุณภาพชีวิร 

       

  1. จัดการศึกษาในนลักสแรรและสาขาวิชา
ที่สอดคล้องกับความร้องการและปัญนา
ของชุมชนด้านร่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและ
อาชีพ รามนลักสแรรที่นลากนลาย ยืดนยุ่น 
สอดคล้องกับความร้องการของชุมชน 

       

  2. ส่งเสิมใน้มีการพัฒนาอาชีพของบุคคล
ในชุมชนอย่างร่อเนื่องรลอดชีวิร 

         

  - วิทยาลัยชุมชนมุกดานาร 2 อ าเภอ (เมืองมุกดานาร ดอนราล) 0.7567 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000   

  - วิทยาลัยชุมชนน่าน 8 อ าเภอ (แม่จริม นาน้อย เวียงสา ทุ่งช้าง  
บ่อเกลือ สองแคว เฉลิมพระเกียรริ) 

0.3449 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500   

  - วิทยาลัยชุมชนระนอง 1 อ าเภอ (กระบุรี) 0.0704 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800   

  - วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 7  อ าเภอ (เมืองแม่ฮ่องสอน ขุนยวม ปาย แม่สะ
เรียง แม่ลาน้อย สบเมย ปางมะน้า) 

     0.4716        0.5000        0.5000        0.5000        0.5000      

  - วิทยาลัยชุมชนราก 5 อ าเภอ (แม่ระมาด ท่าสองยาง แม่สอด พบพระ 
อุ้มนาง) 

     0.3967        0.4000        0.4000        0.4000        0.4000      

  - วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 2 อ าเภอ (อรัญประเทศ ราพระยา)      0.0294        0.0300        0.0300        0.0300        0.0300      

  - วิทยาลัยชุมชนรราด 1 อ าเภอ (เมืองรราด)      0.2456        0.2500        0.2500        0.2500        0.2500      

  - วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 2 อ าเภอ (ละนานทราย บ้านกรวด)      0.0810        0.0810        0.0810        0.0810        0.0810      
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ท่ี 
 

 
โครงการ / วัตถุประสงค์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย / พื้นท่ีด าเนินการ งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 
กับตัวช้ีวัด 

60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

21 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและ
บริการ 

 3.4400 3.6000 3.6000 3.6000 3.6000 สวชช. ข้อ 1 

  วัรถุประสงค์ นแ้เข้ารับบริการนลักสแรรพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

              

  1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใน้มีศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันงานด้านการท่องเที่ยวและ
บริการ ของจังนวัด/กลุ่มจังนวัด 

              

 2. เพื่อนลิรบุคลากรนแ้ประกอบอาชีพมัคคุเทศกท์ี่ได้
มารราาน รอบสนองรลาดแรงงานรามยุทธศาสรร์การ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
ระดับประเทศ 

       

 3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถด้าน
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) 

       

  - วิทยาลัยชุมชนมุกดานาร 1 อ าเภอ (ดอนราล)      
0.4000  

      
0.4000  

      
0.4000  

      
0.4000  

      0.4000      

  - วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 3  อ าเภอ (เมืองแม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง สบเมย)      
1.2932  

      
1.3000  

      
1.3000  

      
1.3000  

      1.3000      

  - วิทยาลัยชุมชนราก 1 อ าเภอ (แม่สอด)      
0.5400  

      
0.6000  

      
0.6000  

      
0.6000  

      0.6000     

  - วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 4 อ าเภอ (คลองนาด ราพระยา อรัญประเทศ โคก
สแง) 

     
0.6668  

      
0.7000  

      
0.7000  

      
0.7000  

      0.7000      

  - วิทยาลัยชุมชนรราด 1 อ าเภอ (เมืองรราด)      
0.5400  

      
0.6000  

      
0.6000  

      
0.6000  

      0.6000      

22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ
กับการท่องเท่ียว 

  0.5938         มรภ.ศก. ข้อ 2 

  วัรถุประสงค์ กลุ่มเป้านมาย กลุ่มเยาวชนและประชาชน จ านวน 
300 คน พื้นที่ด าเนินการ ร าบลภแฝ้าย อ าเภอขุน
นาญ, ร าบลภแนานมอก อ าเภอกันทรลักษ์ จังนวัด
ศรีสะเกษ 

              

  1. เพื่อพัฒนาความรแ้ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
และบริการใน้กับกลุ่มเยาวชน และประชาชนในเขร
ชายแดนจังนวัดศรีสะเกษ 

              

 2. เพื่อเสริมสร้างรายได้ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวและบริการใน้เกิดความเข้มแข็ง 

       

 3. เพื่อใน้มนาวิทยาลัยเป็นแนล่งเรียนรแ้และบริการด้าน
อาชีพใน้กับกลุ่มเป้านมายในท้องถ่ิน 
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ท่ี 
 

 
โครงการ / วัตถุประสงค์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย / พื้นท่ีด าเนินการ งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 
กับตัวช้ีวัด 

60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

23 โครงการพัฒนาและปรับปนุง
หลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการก าลังคนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และ GMS/AEC 

    5.0000 10.0000 15.0000 20.0000 มน. ข้อ 1 

  วัรถุประสงค์ เพื่อใน้มีมารราานและ
รอบสนองร่อความร้องการก าลังคน
ในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 

กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา ด าเนินการในพื้นท่ีอ าเภอเมือง
นครพนม จังนวัดนครพนม 

              

 รวมโครงการของส านักงาน กศน. จ านวน 3 โครง 48.9342 56.0060 57.8312 59.7429 61.6902   

24 โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อการ 
มีงานท า 

44,572 46,757 48,552 50,383 52,278 36.1027 38.0278 39.6080 41.2711 42.9734 ส านักงาน 
กศน. 

ข้อ 2 

              

  วัตถุประสงค์ พื้นที่ด าเนินการ พื้นที่ชายแดน 27 จังนวัด               

  เพื่อใน้ประชาชนมีช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ มี/เพิ่มรายได้  
ลดรายจ่าย 

              

25 โครงการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ในจังหวัดในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (การศึกษาอาชีพ) 

4,492 4,852 5,152 5,457 5,757 2.6456 3.0883 3.3333 3.5819 3.8269 ส านักงาน 
กศน. 

ข้อ 1 

 วัรถุประสงค์ พื้นที่ด าเนินการ พื้นที่เขรเศรษากิจพิเศษ 8 จังนวัด        

 เพื่อส่งเสริมใน้ประชาชนเน็นช่องทาง
ในการประกอบอาชีพ รองรับพื้นที่
เขรพัฒนาเศรษากิจพิเศษ 
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ท่ี 
 

 
โครงการ / วัตถุประสงค์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย / พื้นท่ีด าเนินการ งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 
กับตัวช้ีวัด 

60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

26 โครงการลูกพระดาบส กศน. 747 894 894 894 894 10.18595 14.8899 14.8899 14.8899 14.8899 ส านักงาน 
กศน. 

ข้อ 2 

  วัรถุประสงค์                         

  1.เพื่อสร้างโอกาสใน้แก่เยาวชน/
ประชาชนวัยแรงงานที่ยังด้อย พลาด
นรือขาดโอกาสทางเศรษากิจ สังคม
และการเข้ารับการศึกษา ได้รับ
ความรแ้เพื่อใช้เป็นพื้นาานในการ
ประกอบอาชีพร่อไป 

                        

  2.เพื่อใน้นุ้เรียนใน้เป็นนแ้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีวินัย ความอดทน 
ความเสียสละ ความรแ้จักที่จะอยแ่
ร่วมกันและท างานร่วมอื่นได้อย่าง
สร้างสรรค์ ควบคแ่ไปกับการได้รับ
ความรแ้ทางวิชาชีพ 
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ประเด็นยุทธศาสรร์ที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิรรามนลักปรัชญาของเศรษากิจพอเพียง อยแ่ร่วมกันในสังคมพนุวัฒนธรรม และมีความภาคภแมิใจในความเป็นชาริไทย 

ข้อมูลโครงการและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560-2564  
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

              

   
ท่ี 
 

 
โครงการ / วัตถุประสงค์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย / พื้นท่ีด าเนินการ งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 
กับตัวช้ีวัด 

60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

รวมโครงการตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 จ านวน ๒๐ โครงการ 53.6997 1,466.6651 1,396.6572 1,332.7738 1,270.2315    

รวมโครงการของ สพฐ. จ านวน 3 โครงการ 16.7200 1,446.3200 1,376.3200 1,311.4200 1,249.8840    

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะนักเรียน           0.0000 1,368.0000 1,298.0000 1,233.1000 1,171.4440 สพา. ข้อ 2 

  วัตถุประสงค์                         

  เพื่อใน้นักเรียนมีสุขภาวะสุขอนามัยที่ดี
ปราศจากโรค 

                        

  กิจกรรม                         

  1) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเริม ส านรับ
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ  
(เพิ่มงบประมาณอานารเสริมม้ือกลางวัน
ส านรับเด็กภาวะทุพโภชนาการ คนละ 20 
บาท/มื้อ) 

  342,000 
คน 

324,500 
คน 

308,275 
คน 

292,861 
คน 

  1,368.0000 1,298.0000 1,233.1000 1,171.4440     

2 โครงการปลูกฝังให้นักเรียน รักและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และหวง
แหนแผ่นดินไทย 

     0.0000 36.6800 36.6800 36.6800 36.6800 สพฐ. ข้อ 1 

 วัรถุประสงค์             

 เพื่อปลแกฝังใน้นักเรียน รักและเทิดทแน
สถาบันพระมนากษัรริย์ 
และนวงแนนแน่นดินไทย 
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ท่ี 
 

 
โครงการ / วัตถุประสงค์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย / พื้นท่ีด าเนินการ งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 
กับตัวช้ีวัด 

60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

  กิจกรรม                         

  1) จัดกิจกรรมพัฒนานแ้เรียน เพื่อสร้าง
จิรส านึกความเป็นไทย (โรงเรียนละ 
10,000บาท) 

   3,668 
โรง  

 3,668 
โรง  

 3,668 
โรง  

 3,668 
โรง  

  36.6800 36.6800 36.6800 36.6800     

3 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน            16.7200  41.6400  41.6400  41.6400  41.7600  สพฐ. ข้อ 1 

  วัรถุประสงค์                         

  เพื่อใน้นักเรียนมีทักษะชีวิรในศรวรรษที่ 
21           

              

  กิจกรรม                         

  1) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนระนว่าง
โรงเรียนพื้นที่ชายแดน และโรงเรียนใน
บริบทร่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการปรับรัว
ในสังคมที่แรกร่าง (โรงเรียนละ 30,000
บาท) 

   916 

 โรง  

 916 

 โรง  

 916 

 โรง  

 920 

 โรง  

  27.4800 27.4800 27.4800 27.6000     

  2) กิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียนพื้นที่
ชายแดน (โรงเรียน พชด.) จัดกิจกรรม
มุ่งเน้นพัฒนานแ้เรียนในด้าน ความม่ันคง 
การเทิดทแนสถาบัน และส านึกความเป็น
ไทย ยาเสพริด สิ่งแวดล้อม (โรงเรียนละ 
20,000บาท) 

 836 

 โรง  

 708 

 โรง  

 708 

 โรง  

 708 

 โรง  

 708 

 โรง  

16.7200 14.1600 14.1600 14.1600 14.1600     
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ท่ี 
 

 
โครงการ / วัตถุประสงค์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย / พื้นท่ีด าเนินการ งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 
กับตัวช้ีวัด 

60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

รวมโครงการของ สอศ. จ านวน 1 โครงการ 3.5000             

4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 

 3.5000         สอศ. ข้อ 1 

  วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาในสังกัด สอศ. 
พืน้ที่ด าเนินการ ทั่วประเทศ 

       

  1. เพื่อพัฒนาสื่อเอกสารแนวทางใน
การบแรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ธรรมาภิบาล ค่านิยม คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 2. เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ธรรมาภิบาล ค่านิยม คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 3.เพื่อปลแกฝังนแ้เรียนใน้มี
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 
ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

       

รวมโครงการของ กศน. จ านวน 1 โครงการ 5.6977 6.7451 7.7372 8.7538 9.7475     

5 

 

การจัดการเรียนรู้ของศูนย์การ
เรียนรู้ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ฯ 

15,207 

 คน 

16,866 

คน 

18,453 

คน 

20,147 

คน 

21,829 

คน 

5.6977 6.7451 7.7372 8.7538 9.7475 ส านักงาน 
กศน. 

ข้อ 1 

  วัตถุประสงค์  พื้นที่ด าเนินการ พื้นที่ชายแดน 27 จังนวัด                

  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใน้
กลุ่มเป้านมาย ได้น านลักปรัชญาของ
เศรษากิจพอเพียงและเกษรรทฤษฎี
ในม่ไปปฏิบัริจริงใน้เกิดประโยชน์กับ
รนเอง ครอบครัวและชุมชน 
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ท่ี 
 

 
โครงการ / วัตถุประสงค์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย / พื้นท่ีด าเนินการ งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 
กับตัวช้ีวัด 

60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

รวมโครงการของ สช. จ านวน 2 โครงการ 13.5056             

6 โครงการ ขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
เอกชน (ระยะท่ี ๒) 

กลุ่มเป้าหมาย ครูโรงเรียนเอกชนในพื้นท่ีเป้าหมาย                                     11.2556         สช. ข้อ 1 

  วัรถุประสงค์ พื้นที่ด าเนินการ ๑๑ จังนวัด จาก ๔ ภแมิภาค ดังนี้ ได้แก่ ภาคกลาง คือ 
กรุงเทพมนานคร และจังนวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคเนนือ คือ จังนวัดเชียงราย
และจังนวัดนครสวรรค์ ภาคระวันออกเฉียงเนนือ คือ จังนวัดนครราชสีมาและ
จังนวัดอุดรธานี ภาคใร้ คือ จังนวัดประจวบคีรีขันธ์และ ๔ จังนวัดชายแดนใร้  

              

  เพื่อขยายนลพัฒนาการจัดการศึกษา
รามนลักปรัชญาของเศรษากิจ
พอเพียงของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่   

            

7 โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รัก
ชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย 
ในโรงเรียนเอกชน 

กลุ่มเป้าหมาย จัดประชุมสัมมนาวิชาการส าหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อ
การเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยใน
โรงเรียนเอกชน ให้กับผู้บริหารในโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนท่ีเปิดสอน
ระดับประถม ระดับมัธยมศึกษา หรือท้ัง ๒ ระดับ จ านวน ๒,๖๔๐ คน  

2.2500         สช. ข้อ 1 

  วัรถุประสงค์               

  เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาริ ศาสนา 
และสถาบันพระมนากษัรริย์ไทยใน
โรงเรียนเอกชน 

พื้นที่ด าเนินการ จ าแนกออกเป็น ๕ รุ่น ดังนี้ 
รุ่นที่ ๑ โรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนในกรุงเทพมนานคร และจังนวัดในปริมณฑล 
จ านวน ๖๒๕ คน 
รุ่นที่ ๒ โรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนในภาคกลาง และภาคระวันออก (ยกเว้น
กรุงเทพมนานครและจังนวัดในปริมณฑล) จ านวน ๔๗๐ คน 
รุ่นที่ ๓ โรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนในภาคเนนือ จ านวน ๔๘๕ คน 
รุ่นที่ ๔ โรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนในภาคใร้ จ านวน ๖๘๐ คน  
รุ่นที่ ๕ โรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนในภาคระวันออกเฉียงเนนือ จ านวน ๓๘๐ คน 
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ท่ี 
 

 
โครงการ / วัตถุประสงค์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย / พื้นท่ีด าเนินการ งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 
กับตัวช้ีวัด 

60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

รวมโครงการของ ก.ค.ศ. จ านวน 2 โครงการ 1.6000 2.0000 2.0000 2.0000       

8 โครงการเสริมสร้างจิตส านึกการมี
วินัยทางการเงินและรณรงค์การ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 150 คน                                

0.8000 1.0000 1.0000 1.0000   ส านักงาน 
ก.ค.ศ. 

ข้อ 1 

  วัรถุประสงค์  พื้นที่ด าเนินงาน ทั่วประเทศ               

  เพื่อใน้ความรแ้เกี่ยวกับการมีวินัยทาง
การเงินและการด าเนินชีวิรรามนลัก
ปรัชญาของเศรษากิจพอเพียงแก่
ข้าราชการครแและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

                        

9 โครงการเสริมสร้างขวัญและ
ก าลงัใจข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
พิเศษ 

     0.8000 1.0000 1.0000 1.0000   ส านักงาน 
ก.ค.ศ. 

ข้อ 1 

  วัรถุประสงค์ กลุ่มเป้านมาย ข้าราชการครแที่มีความประพฤริดี ทุ่มเท 
เสียสละ และมีนลงานดีเด่น โดยใน้ส านักงานเขรพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาคัดเลือก จ านวน 38 คน 
พื้นที่ด าเนินการ เชียงราย  เชียงในม่  น่าน  แพร่  แม่ฮ่องสอน  
ล าปาง  อุรรดิรถ์ ราก  สุโขทัย  เพชรบแรณ์  พิษณุโลก  รรัง  
พังงา  พัทลุง  ภแเก็ร  สรแลสุราษฎร์ธานี  

       

  1. เพื่อเสริมสร้างขวัญ และก าลังใจ
ใน้แก่ข้าราชการครแและบุคลากร
ทางการศึกษานแ้ปฏิบัริงานในพื้นที่
พิเศษ 

       

  2. เพื่อศึกษาดแงานในโครงการอื่น
เนื่องมาจากพระราชด าริ และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
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ท่ี 
 

 
โครงการ / วัตถุประสงค์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย / พื้นท่ีด าเนินการ งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 
กับตัวช้ีวัด 

60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

รวมโครงการของสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 11 โครงการ 12.6764 11.6000 10.6000 10.6000 10.6000     

10 โครงการค่ายอาสาบูรพาสระแก้ว  
ร่วมใจ สร้างสรรค์สังคม                          
วัตถุประสงค์                                       
การพัฒนาและปรุงปรุงภูมิทัศน์และ
สื่อการเรียนการสอน                      

กลุ่มเป้าหมาย นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์                
พื้นท่ีด าเนินการ ทุกอ าเภอของจังหวัดสระแก้ว รวมท้ัง 
คลองหาด ตาพระยา อรัญประเทศ และโคกสูง โดยจะ
คัดเลือกใหม่ในแต่ละปี 

0.0300 0.0300 0.0300 0.0300 0.0300 มบ. ข้อ 1 

11 วิถีเกษตรอินทรีย์สัญจร                    
วัตถุประสงค์                                        
การสาธิตและให้ความรู้ในการท า
เกษตรอินทรีย์ให้แก่ประชาชน      

กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน และประชาชนผู้สนใจ                          
พื้นท่ีด าเนินการ อ าเภออรัญประเทศ และอ าเภออื่นโดย
หมุนเวียนไปในแต่ละปี 

0.0700 0.0700 0.0700 0.0700 0.0700 มบ. ข้อ 1 

12 โครงการบริหารจัดการพลังงาน
ไฟฟ้าผสมผสานบ้านโพซอ                                                                    

กลุ่มเป้าหมาย ชาวบ้าน เยาวชน ในพื้นที่ และคณะท างาน
จาก มทร.ล้านนา  

0.3000 
        

มทร.ล. ข้อ 1 

  วัรถุประสงค์  พื้นที่ด าเนินการ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน             

 นาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนที่
เนมาะสมส านรับการด าเนินงานใน
พื้นที่ 

      

    

  

13 โครงการบริหารจัดการพลังงาน
ไฟฟ้าผสมผสานบ้านซอแอะ                                                                 

กลุ่มเป้าหมาย ชาวบ้าน เยาวชน ในพื้นที่ และคณะท างาน
จาก มทร.ล้านนา  

0.3000 

        

มทร.ล. ข้อ 1 

  วัรถุประสงค์  พื้นที่ด าเนินการ อ.อมก๋อย จ.เชียงในม่               

  นาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนที่
เนมาะสมส านรับการด าเนินงานใน
พื้นที่ 
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ท่ี 
 

 
โครงการ / วัตถุประสงค์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย / พื้นท่ีด าเนินการ งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 
กับตัวช้ีวัด 

60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

14 โครงการสร้างยุวเกษตรกร และยุว
วิศวกร                                                                                          

     0.4000 
        

มทร.ล. ข้อ 1 

  วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ชาวบ้าน เยาวชน ในพื้นที่ และคณะท างาน
จาก มทร.ล้านนา                                                                       
พื้นท่ีด าเนินการ อ.อมก๋อย อ.แม่สะเรียง จ.เชียงในม่ อ.
เชียงแสน จ.เชียงราย อ.ภแซาง จ.พะเยา   

       

  นาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนที่
เนมาะสมส านรับการด าเนินงานในพื้นที่ 

       

15 โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงโครงการสร้างผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและเกษตรรุ่นใหม่
(Smart farmer Gen Z) บนพื้นที่สูง                                                                               

 

    0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 มทร.ล. ข้อ 1 

  วัรถุประสงค์   กลุ่มเป้านมาย 1. เยาวชนและประชาชนพื้นทีส่แง พื้นที่
ด าเนินการ ลแกนลานเกษรรกรในพื้นที่ส่งเสริมของโครงการ
นลวงและโครงการพระราชด าริ จ านวน 30 คน 2. 
เยาวชนและประชาชนทั่วไปทีส่นใจในการพัฒนารนเองใน
ด้านการประกอบอาชีพการเกษรรอย่างเนมาะสมและยั่งยืน
จ านวน 20 คน  3. นักศึกษาและบุคลากรของคณะ
วิทยาศาสรร์และเทคโนโลยีการเกษรร จ านวน 30 คน 4.  
นน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่สแง ไม่น้อยกว่า 5 นน่วยงาน /
โครงการนลวง, โครงการพระราชด าริ, โครงการพิเศษบน
พื้นที่สแงเขรภาคเนนือ จ.น่าน 

       

  1. เพื่อสร้างนแ้น าการเปลียนแปลง
ทางด้านการเกษรรในชุมชนบนพื้นที่สแง 
2. เพื่อใน้เยาวชนและประชาชนบน
พื้นที่สแงมีทัศนคริที่ดีและรักอาชีพ
เกษรรกรรม 3. เพื่อใน้เกิดเกษรรกรรุ่น
ในม่(Smart Farmer Gen Z)กระจาย
อยแ่ในพื้นที่สแง  

       

16 โครงการ การเสริมสร้างและพัฒนา
ทักษะชีวิต  วัตถุประสงค์                                           
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจและมีความตระหนักเก่ียวกับ
ทักษะชีวิต 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการ
เสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต               

กลุ่มเป้าหมาย 1.นักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จ านวน 
130 คน      

 พื้นท่ีด าเนินการ อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

0.0600 

        

มรภ.ชม. ข้อ 1 
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ท่ี 
 

 
โครงการ / วัตถุประสงค์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย / พื้นท่ีด าเนินการ งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 
กับตัวช้ีวัด 

60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

17 โครงการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์                                                                                                         

          0.1500 
        

มรภ.ชม. ข้อ 1 

  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสาน
และเนยแพร่ศิลปวัฒนธรรม   

กลุ่มเป้าหมาย 1.นักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จ านวน 
200 คน      

 พื้นท่ีด าเนินการ อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังนวัด
แม่ฮ่องสอน 

  
        

    

  กิจกรรม     
        

    

  กิจกรรมที่ 1 โครงการสิบสองมนล่อง
น่องไร(ลอยกระทง) กิจกรรมที่ 2 
โครงการอบรมท าปานซอย (ลวดลายฉลุ
โลนะ) กิจกรรมที่ 3 โครงการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการแสดงชน
เน่า กิจกรรมที่ 4 โครงการบแรณาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอน 

  

        

    

18 โครงการ "พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนเข้มแข็ง"                                        

 1.0000 1.0000 
      

มรภ.ศก. ข้อ 1 

 วัรถุประสงค์                                               
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมใน้นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในการท าประโยชน ์และรอบ
แทนสังคมในลักษณะการออกค่ายอาสา
พัฒนาชุมชน 
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม
นักศึกษา 
3. เพื่อใน้เกิดกระบวนการท างานอย่าง
เป็นทีมและมีความสามัคคีในนมแ่คณะ 
4. เพื่อร้องการพัฒนาท้องถ่ิน 
5. เพื่อส่งเสริมเยาวชนใน้มีความรแ้
เกี่ยวกับประโยชน์ของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

กลุ่มเป้านมาย 1. คณาจารย์และเจ้านน้าที่มนาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ จ านวน 50 คน  2. บุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 50 คน 3.นักเรียน จ านวน 1,400 คน 4. 
ชาวบ้าน จ านวน 1,500 คน         พื้นที่ด าเนินการ 
โรงเรียนประถมศึกษา 5 แน่ง ร าบลกระนวัน อ าเภอขุน
นาร จังนวัดศรีสะเกษ 
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ท่ี 
 

 
โครงการ / วัตถุประสงค์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย / พื้นท่ีด าเนินการ งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 
กับตัวช้ีวัด 

60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

19 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและการ
ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากร
ของไทย                                  

 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 มรภอ. ข้อ 3,4 

 วัรถุประสงค์                                              
1. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิรรามนลัก
ปรัชญาของเศรษากิจพอเพียง การอยแ่
ร่วมรามภแมิสังคม 
2. เพื่อใน้ความรแ้การดแแลสุขภาพอานา
มัย ด้านยาเสพริดและสร้างจิรส านึก
การอนุรักษ์ทรัพยากรของไทย 
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัวในการสร้างครอบครัวอบอุ่น 
4. เพื่อสร้างความรแ้ความเข้าใจของ
วัฒนธรรมประเพณี สร้างส านึกความ
เป็นไทย 
     

กลุ่มเป้านมาย 1. โรงเรียนร ารวจรระเวนชายแดนบุญ
ธรรม-บุญพริ้ง ร าบลบ่อเบี้ย พื้นที่ด าเนินการ อ าเภอบ้าน
โคก จังนวัดอุรรดิรถ์ 
กลุ่มเป้านมาย 2. โรงเรียนร ารวจรระเวนชายแดนบุญ
ธรรม-บุญพริ้ง ร าบลบ่อเบี้ยพื้นที่ด าเนินการ อ าเภอบ้าน
โคก จังนวัดอุรรดิรถ์ 
กลุ่มเป้านมาย 3. โรงเรียนร ารวจรระเวนชายแดนเฉลิม
ฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 รุลาคม 2543 พื้นที่
ด าเนินการ ร าบลบ่อเกลือเนนือ อ าเภอบ่อเกลือ จังนวัด
น่าน 
กลุ่มเป้านมาย 4. โรงเรียนร ารวจรระเวนชายแดนพีระยานุ
เคราะน์ 3 เฉลิมพระเกียรริระบาทสมเด็จพระเจ้าอยแ่นัวฯ 
ในวโรกาสครองราชย์ปีที่ 50 พื้นที่ด าเนินการ ร าบลนนอง
แดง อ าเภอแม่ จริม จังนวัดน่าน 

       

20 โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน                   

 5.5164 5.6500 5.6500 5.6500 5.6500  สวชช.  ข้อ 1 

  วัตถุประสงค์                                         กลุ่มเป้านมาย ประชาชน และชุมชน ในพื้นที่จังนวัดที่
วิทยาลัยชุมชนร้ังอยแ่ 
 
 
พื้นที่ด าเนินการ 

       

  เพื่อยกระดับความสามารถของชุมชนใน
การจัดการความรแ้บนาานศักยภาพพื้นที่ 
ท าใน้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน 

       

  - วิทยาลัยชุมชนมุกดานาร 2 อ าเภอ (เมืองมุกดานาร ดอนราล) 0.4500 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000    
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ท่ี 
 

 
โครงการ / วัตถุประสงค์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย / พื้นท่ีด าเนินการ งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 
กับตัวช้ีวัด 

60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

  - วิทยาลัยชุมชนระนอง 1 อ าเภอ (กระบุรี) 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000     

  - วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 7  อ าเภอ (เมืองแม่ฮ่องสอน ขุนยวม ปาย แม่สะเรียง  
แม่ลาน้อย สบเมย ปางมะน้า) 

2.8000 2.8000 2.8000 2.8000 2.8000    

  - วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 1 อ าเภอ (อรัญประเทศ) 0.6200 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000    

  - วิทยาลัยชุมชนรราด 3 อ าเภอ (เมืองรราด คลองในญ่ บ่อไร่) 1.2464 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500     
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ภาคผนวก 1 
แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนา

การศึกษาพื้นที่ชายแดน ระยะ 5 ปี  
และประจ าปี ระดบัภาคและระดับจังหวัด 
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แนวทาง 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระยะ 5 ปีและประจ าปี  

ระดับภาคและระดับจังหวัด 

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

1. การจัดท าแผน 

ใน้ส านักงานศึกษาธิการจังนวัดและส านักงานศึกษาธิการภาคจัดท าแนนปฏิบัริราชการ  
พัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) และแนนปฏิบัริราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่
ช าย แด น ป ระจ าปี  ระดั บ ภ าค แล ะระดั บ จั งน วั ด  ภ าย ใร้ แ น น พั ฒ น าก ารศึ ก ษ า พ้ื น ที่ ช ายแ ด น  
(พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีแนวทางปฏิบัริในปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 

1.1 ส านักงานศึกษาธิการจังนวัดจัดท าแนนปฏิบัริราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560-2564) และแนนปฏิบัริราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนประจ าปีงบประมาณ 2560  ระดับ
จังนวัด โดยจัดท าในภาพรวมของทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังนวัด แล้วจัดส่งแนน ใน้
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานศึกษาธิการภาค ภายในวันที่ 15 เมษายน 2560 

1.2 ส านักงานศึกษาธิการภาคจัดท าแนนปฏิบัริราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระยะ 5 ปี และ
แนนปฏิบัริราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจ าปีงบประมาณ 2560 ระดับภาค โดยจัดท าเป็นแนน
ภาพรวมของทุกจังนวัดชายแดนที่อยแ่ภายใร้การดแแลของส านักงานศึกษาธิการภาค แล้วจัดส่งใน้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 

1.3 ส านักงานศึกษาธิการจังนวัดและส านักงานศึกษาธิการภาค เริ่มด าเนินการรามแนน รั้งแร่  
เดือนพฤษภาคม 2560 เป็นร้นไป 

1.4 ศึกษาธิการภาคริดรามการด าเนินงานรามแนนปฏิบัริราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน
ประจ าปี ในระดับจังนวัด 

2. การติดตามและรายงานผล 

   ส านักงานศึกษาธิการจังนวัด และส านักงานศึกษาธิการภาค รายงานนลการด าเนินงาน  
รามแนนปฏิบัริราชการพัฒนาการศึกษาชายแดนประจ าปีร่อส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทุก 3 เดือน ใน้
รายงานนลในภาพรวมของภาคและรายงานนลเป็นรายจังนวัด โดยส านักงานศึกษาธิการจังนวัดรายงาน 
นลการด าเนินงานใน้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน 15 วัน  
นลังสิ้นไรรมาส และใน้ส านักงานศึกษาธิการภาคสรุปรายงานนลการด าเนินงาน ในภาพรวมทุกจังนวัด 
ใน้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน 30 วัน นลังสิ้นไรรมาส โดยจัดส่งรายงานนลการด าเนินงานรอบ
แรกในเดือนมิถุนายน 2560 
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3. องค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนระยะ 5 ปี (พ.ศ 2560-2564) และ
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนประจ าปี ระดับภาคและระดับจังหวัด ประกอบดว้ย 

3.1 บทที่ 1 บทน า 
 1) นลักการและเนรุนลความเป็นมา 
 2) บริบทที่เก่ียวข้อง 
  - สภาพทั่วไป 

 - สภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ (จ านวนสถานศึกษา จ านวนนักเรียน นักศึกษา จ านวนครแ/
อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา ดัชนีทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับอัรราการเข้าเรียน อัรราการเรียนร่อ อัรราการ
ออกกลางคัน เป็นร้น) 

3.2 บทที่ 2 สภาพปัญนาทางการศึกษาของพ้ืนที่ 
3.3 บทที่ 3 แนนงาน/โครงการ/งบประมาณ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสรร์  
3.4 บทที่ 4 กลไกการขับเคลื่อนแนนปฏิบัริราชการสแ่การปฏิบัริ 
 1) การแปลงแนนปฏิบัริราชการสแ่การปฏิบัริ 
 2) การริดรามและการรายงานนลการด าเนินงาน 
 

****************************************** 
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แผนภูมิการจัดท าแผนปฏบิัติราชการฯ และการรายงานผลการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

     

     การจัดท าแนนปฏิบัริราชการฯ 
     การรายงานนลการด าเนินงาน (รายงานทุก 3 เดือน เริ่มเดือนมิถุนายน 2560) 

            

            

     

 

 

 

 

 

ศธ. 

ศธจ. 

ศธภ. 

 

15 เม.ย. 60 

 

30 เม.ย. 60 

 

15 เม.ย. 60 

15 วัน นลังส้ินไรรมาส 

15 วัน นลังส้ินไรรมาส 

30 วัน  
นลังสิ้นไรรมาส 
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๔ 

 

ตารางท่ี 1  สรุปงบหน้าโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560-2564 

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

ยุทธศาสตร์*………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….. 
ตัวช้ีวัด*…………..……………………………………………………………..…………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
แนวทางการด าเนินงาน*………………………………………………………………………………………..………………………..…………………………………………………………………………….. 
 

 

ที ่
 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ รวม 60 61 62   63 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        

 

* ช่ือยุทธศาสรร์ รัวชี้วัด และแนวทางการด าเนินงาน เป็นช่ือรามแนนพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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๕ 

 

ตารางท่ี 2  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560-2564 

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

ยุทธศาสตร์*………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….. 
ตัวช้ีวัด*…………..……………………………………………………………..…………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
แนวทางการด าเนินงาน*………………………………………………………………………………………..………………………..…………………………………………………………………………….. 
 

 

ที ่
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย/ 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัดของ
โครงการ 

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ รวม 60 61 62 63 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

* ช่ือยุทธศาสรร์ รัวชี้วัด และแนวทางการด าเนินงาน เป็นช่ือรามแนนพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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๖ 

 

ตารางท่ี 3  สรุปงบหน้าโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ...................... 

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

ยุทธศาสตร์*………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….. 
ตัวช้ีวัด*…………..……………………………………………………………..…………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
แนวทางการด าเนินงาน*………………………………………………………………………………………..………………………..…………………………………………………………………………….. 
 

 

ที ่
 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(หน่วย : บาท) 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  

 

* ช่ือยุทธศาสรร์ รัวชี้วัด และแนวทางการด าเนินงาน เป็นช่ือรามแนนพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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๗ 

 

ตารางท่ี 4  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ...................... 

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

ยุทธศาสตร์*………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….. 
ตัวช้ีวัด*…………..……………………………………………………………..…………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
แนวทางการด าเนินงาน*………………………………………………………………………………………..………………………..…………………………………………………………………………….. 
 

 

ที ่
 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย/ 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัดของ
โครงการ 

งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) 

 

แหล่งงบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

* ช่ือยุทธศาสรร์ รัวชี้วัด และแนวทางการด าเนินงาน เป็นช่ือรามแนนพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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๘ 

 

ตารางท่ี 5  รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการพื้นที่ชายแดนประจ าปีงบประมาณ ...................... 

ระดับจังหวัด/ระดับภาค 

ยุทธศาสตร์*………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….. 
ตัวช้ีวัด*…………..……………………………………………………………..…………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
แนวทางการด าเนินงาน*………………………………………………………………………………………..………………………..…………………………………………………………………………….. 
 

 

ที ่
 

โครงการ/กจิกรรม 
 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร ใช้จ่ายจริง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      

 

* ช่ือยุทธศาสรร์ รัวชี้วัด และแนวทางการด าเนินงาน เป็นช่ือรามแนนพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน (พ.ศ. 2560-2564)  ลงช่ือ ....................................................... นแ้รายงาน 
ของกระทรวงศึกษาธิการ            ร าแนน่ง ................................................................... 

เบอร์โทร ................................................................... 
 
 

57 



 

 

 

ภาคผนวก 2 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาพื้นที่

ชายแดนของกระทรวงศึกษาธิการ  
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ภาคผนวก 3 

หนังสืออนุมัติแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่
ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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ภาคผนวก 4 
หนังสืออนุมัติยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

พื้นทีช่ายแดน (พ.ศ. 2561-2564) 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่ปรับปรุงใหม่ 6 ยุทธศาสตร์ 
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ภาคผนวก 5 
อักษรย่อของหน่วยงาน 
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อักษรย่อของหน่วยงาน 

1. สป.  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  1.1 ส านักงาน กศน. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษารามอัธยาศัย 
  1.2 สช.   ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  1.3 ส านักงาน ก.ค.ศ. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครแและบุคลากรทางการศึกษา 
2. สกศ.  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
3. สพฐ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. สอศ.  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5. สกอ.  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  5.1 จุฬาฯ  จุฬาลงกรณ์มนาวิทยาลัย 
  5.2 มช.   มนาวิทยาลัยเชียงในม่ 
  5.3 มนพ.  มนาวิทยาลัยนครพนม 
  5.4 มบ.  มนาวิทยาลัยบแรพา 
  5.5 มฟล.  มนาวิทยาลัยแม่ฟ้านลวง 
  5.6 ม.อบ.  มนาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  5.7 มทร.ล.  มนาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
  5.8 มรภ.กจ.  มนาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
  5.9 มรภ.กพ.  มนาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  5.10 มรภ.ชม.  มนาวิทยาลัยราชภัฏเชียงในม่ 
  5.11 มรภ.บร.  มนาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
  5.12 มรภ.พน.  มนาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
  5.13 มรภ.รพ.  มนาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี
  5.14 มรภ.ล.  มนาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  5.15 มรภ.ศก.  มนาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
  5.16 มรภ.สน.  มนาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  5.17 มร.อด.  มนาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
  5.18 มรภอ.  มนาวิทยาลัยราชภัฏอุรรดิรถ์ 
  5.19 สวชช.  สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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