แผนพัฒนาการศึกษาพืน้ ที่ชายแดน
(พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจในการพัฒ นาทรัพยากรมนุษยของประเทศ โดยสงเสริม สนับสนุ น
และกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุน
ทรั พ ยากรเพื่ อ การศึ ก ษา ส ง เสริ ม และประสานงาน การศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม และการกี ฬ า
เพื่ อการศึ กษา รวมทั้ งติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิน การจัด การศึกษา ทั้งนี้ เพื่อ ใหนักเรีย น นักศึกษา
และประชาชน ได รั บ การศึ ก ษาอย า งทั่ ว ถึ ง มี คุ ณภาพ และประกอบอาชี พ ได โดยในส ว นของการศึ ก ษา
ในพื้นที่ช ายแดน กระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็ นถึงความสําคัญของพื้น ที่ดังกลาวซึ่งเป นสวนหนึ่ งที่สําคั ญ
ของการพั ฒ นาประเทศ และเป น พื้ น ที่ ที่ มี ป ญ หาต า ง ๆ ที่ ส ง ผลต อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา อาทิ
การอานเขียนภาษาไทยไมคลอง ความหลากหลายทางชาติพันธุ และความยากจน ประกอบกับยุทธศาสตรชาติ 20
ป ซึ่งมีวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” มียุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนาประเทศ
ได แ ก ยุ ทธศาสตร ดา นการพั ฒ นาและเสริ มสรา งศัก ยภาพคน การเสริม สร างความสามารถในการแข งขั น
และความมั่นคง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะตองเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ 20 ป มาสูยุทธศาสตรทางดานการศึกษา
เพื่อดําเนินการพัฒนาการศึกษาใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายและทุกพื้นที่ของประเทศ
ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564)
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เพื่ อ เป น กรอบแนวทางในการดํ า เนิ น งานพั ฒ นาการศึ ก ษาในพื้ น ที่ ช ายแดน
ให มีป ระสิ ทธิ ภาพ เกิดผลเปน รู ป ธรรม ซึ่งจะสงผลใหนักเรีย น นักศึกษา และประชาชนในพื้น ที่ชายแดน
ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพ มีทักษะอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กันยายน 2560

ก

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
แผนที่แสดงพื้นที่จังหวัดชายแดน จํานวน 27 จังหวัด
แผนผังความเชื่อมโยงของนโยบาย ยุทธศาสตร และแผน ที่เกี่ยวของกับแผนพัฒนาการศึกษา
พื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนผังแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 สภาพปญหาของพื้นที่
บทที่ 3 สาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564)
ของกระทรวงศึกษาธิการ
บทที่ 4 การนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
บทที่ 5 โครงการและงบประมาณ
รายการอางอิง
ภาคผนวก
1. แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน
ระยะ 5 ป และประจําป ระดับภาคและระดับจังหวัด
2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของกระทรวงศึกษาธิการ
3. หนังสืออนุมัติแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564)
ของกระทรวงศึกษาธิการ
5. หนังสืออนุมัติยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2561-2564)
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรับปรุงใหม 6 ยุทธศาสตร
5. อักษรยอของหนวยงาน
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แผนที่แสดงพื้นที่จังหวัดชายแดน จํานวน 27 จังหวัด

พื้นที่ชายแดนที่มีอาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พื้นที่ชายแดนที่มีอาณาเขตติดตอกับราชอาณาจักรกัมพูชา
พื้นที่ชายแดนที่มีอาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

ค

แผนผังความเชื่อมโยงของนโยบาย ยุทธศาสตร และแผน ที่เกี่ยวของกับแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายความมั่นคงแหงชาติ
(พ.ศ. 2558-2564)

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

จุดเนนเชิงนโยบายของ
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ

แผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2560-2579

แผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาพืน้ ที่ชายแดน
(พ.ศ. 2560-2564)
ของกระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ ๑
เสริมสรางความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท รงเปน
ประมุข

1. ความมั่นคง

1. ความมั่นคง

1. การจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของพืน้ ที่
ชายแดน

นโยบายที่ 2
สรางความเปนธรรม ความ
ปรองดอง และความ
สมานฉันทในชาติ

2. การสรางความสามารถใน
การแขงขัน

2. การผลิต พัฒนากําลังคนและ
สรางความสามารถในการแขงขัน

2. การผลิตและพัฒนา
กําลังคน การวิจยั และ
นวัตกรรม เพื่อสรางขีด
ความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ

2. ผลิต พัฒนาครูคณาจารย และและ
บุคลากรทางการศึกษา

2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจยั และ
นวัตกรรม เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและการมีงาน
ทําในพื้นที่ชายแดน และสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ

3. การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน

3. การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน

3. การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกชวงวัย และการสราง
สังคมแหงการเรียนรู

3. ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้ง
งานวิจัยทีส่ อดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ

3. การพัฒนาศักยภาพผูเรียนและสรางสังคม
แหงการเรียนรูใ นพื้นที่ชายแดน

4. การสรางโอกาสความเสมอ
ภาคและเทาเทียมกันทาง
สังคม

4. การสรางโอกาสความเสมอภาค
และการลดความเหลื่อมล้ําทางการ
ศึกษา

4. การสรางโอกาส
ความเสมอภาค และความ
เทาเทียมทางการศึกษา

4. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต

4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค
และความเทาเทียมกันทางการศึกษาในพืน้ ที่
ชายแดน

5. การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

5. การเสริมสรางคุณภาพชีวติ
ประชาชนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

5. การจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสรางคุณภาพชีวติ ที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

5. สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจทิ ัลเพื่อการศึกษา

5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในพื้นที่ชายแดน

6. การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

6. การพัฒนาระบบและการบริหาร
จัดการ

6. การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัด
การศึกษา

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
สงเสริมใหทกุ ภาคสวนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา

6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดน

ง

วิสัยทัศน

พันธกิจ

เปาประสงค

ประเด็น
ยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

แนวทาง
การดําเนินงาน

แผนผังความเชื่อมโยงของนโยบาย ยุทธศาสตร และแผน ที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564)
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค เปนสังคมแหงการเรียนรู อยูรวมกันอยางมั่นคงและยัง่ ยืน

1. จัดการศึกษาใหกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยางทัว่ ถึง และมีคุณภาพ

2. เสริมสรางศักยภาพประชาชนใหมีทักษะอาชีพ มีงานทํา สอดคลองกับบริบท
และความตองการพัฒนาของพื้นที่ชายแดน

3. เสริมสรางคุณภาพชีวติ ที่ดีใหแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยูรวมกันในสังคมพหุวฒ
ั นธรรมไดอยางมี
ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย

1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ

2. ประชาชนมีทักษะอาชีพ มีงานทํา สอดคลองกับบริบทและความตองการพัฒนา
ของพื้นที่ชายแดน

3. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี อยูรวมกันในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
ไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของพื้นที่ชายแดน

ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนา
กําลังคนการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม
ทักษะอาชีพ และการมีงานทําในพื้นที่
ชายแดน และสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรู
ในพื้นที่ชายแดน

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส
ความเสมอภาค และความเทาเทียมกัน
ทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดน

ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา
เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมในพื้นที่
ชายแดน

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดน

1. รอยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรม สงเสริม
การเรียนรูที่สะทอนความรัก และการธํารง
รักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย ทรงเปนประมุขเพิ่มขึ้น
2. รอยละของผูเขารวมกิจกรรมที่สงเสริม
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อยูร วมกัน ในสังคม
พหุวัฒนธรรมและมีความ ภาคภูมใิ จใน
ความเปนชาติไทย
3. รอยละของนักเรียนกอนวัยเสี่ยง ระดับชั้น
ป.1-6 ไดรับการเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติด
4. รอยละของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษา
ทั้งรัฐและเอกชน มีการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

1. รอยละของสถานศึกษามีหลักสูตร
พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทํา
สอดคลองกับบริบท
และความตองการ
พัฒนาของพื้นที่ชายแดน
2. รอยละของผูผานการฝกอาชีพ/
การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น
สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพ
หรือพัฒนางาน
3. จํานวนหนวยงานภายนอกที่เขามามี
สวนรวมในการฝกอาชีพ/การพัฒนา
ทักษะอาชีพระยะสั้น
4. รอยละของงานวิจัยและพัฒนา
เพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม
ทีส่ รางผลผลิตและมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ

1. อัตราการอานไมออกเขียนไมไดของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดชายแดนลดลง
2. รอยละของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ที่เขารวมกิจกรรมการศึกษา
และการเรียนรู
3. รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมการสงเสริมการมีพฤติกรรม/ลักษณะ
นิสัย และวัฒนธรรมการทํางานที่พึงประสงคใหเปนคุณลักษณะที่สําคัญ
ของคนในสังคมไทย
4. รอยละของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีน้ําหนักและสวนสูง
ตามเกณฑมาตรฐาน

1. รอยละของนักเรียนในระบบ
ตอประชากรวัยเรียนระดับการศึกษา
ภาคบังคับ
2. รอยละของคะแนนเฉลี่ย O-Net,
N-Net และ V-Net เพิ่มขึ้นจาก
ปที่ผานมา
3. รอยละของนักเรียน นักศึกษา
และประชาชนที่ไดรับบริการ
ทางการศึกษา
4. รอยละของสถานศึกษาที่ตองการ
ความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษ
อยางเรงดวนในพื้นที่ชายแดนที่ไดรับ
การพัฒนาใหมีคุณภาพ

1. รอยละของผูเรียนที่เขารวม
กิจกรรมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
2. รอยละของสถานศึกษา
ที่มีการปรับปรุงพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและสื่อ
การเรียนรูสําหรับการสราง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

1. รอยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น
2. รอยละของสถานศึกษาที่มีเครือขาย
ในการสงเสริมการจัดการศึกษา

1. สรางจิตสํานึกใหผูเรียนมีความจงรักภักดีและ
ธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติ ไดแก ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย
2. ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย
ความสามัคคี สมานฉันท และยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
3. ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม และสํานึกในความเปนไทย
4. สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ใหความรูดานการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด และปญหาอื่น ๆ ทางสังคม
6. เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว
และชุมชนผานสถาบันการศึกษาและระบบ
การศึกษา

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
พื้นที่และความตองการพัฒนา
ของพื้นที่ชายแดน เพื่อใหนักเรียน
นักศึกษาและประชาชนมีทกั ษะอาชีพ
และมีงานทํา
2. พัฒนาทักษะการเปนผูป ระกอบการ
3. สรางความรวมมือในการพัฒนา
ทักษะอาชีพกับหนวยงานภายนอก
4. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง
องคความรูและนวัตกรรม
ที่สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ

1. พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการเรียนรูภ าษาไทย ภาษาตางประเทศ
และการใชภาษาแมของผูเรียน
2. สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูเรียนทุกคน
ทุกระดับและประเภทการศึกษา
3. สงเสริมการปลูกฝง บมเพาะ และกลอมเกลาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค
(พึ่งพาตนเอง ซื่อสัตย มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม) ของครอบครัว
ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน โดยใชกิจกรรมที่เปนวิถีชวี ิตประจําวัน
4. จัดกิจกรรมหลอหลอมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการทํางานที่พึงประสงค
ใหเปนคุณลักษณะที่สําคัญของคนในสังคมไทย อาทิ การตรงตอเวลา
การเคารพความคิดเห็นที่แตกตาง การทํางานเปนกลุมคณะ
5. สงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรูในชุมชน ผานการพัฒนา
แหลงเรียนรูที่มีมาตรฐาน และหลากหลาย อาทิ พิพิธภัณฑ หองสมุด
แหลงเรียนรูชุมชน ฯลฯ สอดคลองกับความสนใจและวิถีชวี ิต
ของผูรับบริการแตละกลุมเปาหมาย และสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง
6. สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูเรียนทุกคนทุกระดับ
และประเภทการศึกษา
7. ใหความรูและเสริมสรางการมีสุขภาพอนามัยที่ดี

1. สรางโอกาสการเขาถึงบริการ
ทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
2. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
การใหบริการทางการศึกษา สําหรับ
ผูเรียนทุกคน ทุกระดับและประเภท
การศึกษา
3. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และจัดให
มีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
และการศึกษาทางไกลระบบตาง ๆ
อาทิ DLIT, DLTV, ETV
4. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมสําหรับผูเรียนทุกวัย

1. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม
การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
2. ปรับปรุง พัฒนาการจัด
การเรียนรูแ ละสื่อการเรียนรู
สําหรับการสรางเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. พัฒนาองคความรู งานวิจัย
และนวัตกรรมดานการสราง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

1. เรงพัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐานการจัด
การศึกษาที่ทัดเทียมหรือใกลเคียงกัน
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงานของหนวยงานทางการศึกษา
และสถานศึกษาใหเปนระบบครบวงจร
3. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ใหมีจํานวน
และศักยภาพเพียงพอ
4. จัดตั้งกลุมโรงเรียนที่จัดการศึกษาโรงเรียน
จังหวัดชายแดน ใหเปนการจัดการศึกษาเฉพาะ
5. ปรับปรุงเกณฑการจัดสรรงบประมาณ
วิทยฐานะ การดําเนินการดานครุภัณฑ
และอาคารประกอบใหสอดคลองกับพื้นที่
6. กําหนดมาตรการและแรงจูงใจใหทุกภาคสวน
มีสวนรวมทางการศึกษา

จ

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมา
การศึ กษาเป น กระบวนการเรี ย นรูเพื่อความเจริญ งอกงามของบุ คคลและสั งคมผ านการถ ายทอด
การฝกอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสรางความกาวหนาทางวิชาการ และการสรางองคความรูที่เกิดจาก
การจั ด สภาพแวดล อ ม สั ง คม การเรี ย นรู และป จ จั ย ต า ง ๆ ที่ ส นั บ สนุ น ให บุ ค คลได เ รี ย นรู อย า งต อ เนื่ อ ง
ตลอดชี วิ ต ซึ่ งการศึ กษาเป น ป จ จั ย สํ า คั ญในการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษยอั น จะนํ าไปสู การบรรลุเป าหมาย
ในการพัฒนาประเทศทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยรัฐบาลภายใตการบริหารงานของพลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายดานการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
และวั ฒ นธรรมเพื่ อ สร า งสั ง คมให มี ค วามเข ม แข็ ง อย า งมี คุ ณ ภาพและคุ ณ ธรรม โดยปฏิ รู ป การศึ ก ษา
ใหคนไทยสามารถเรียนรูตามศักยภาพตนเอง มีคุณธรรม ทักษะอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคน
ใหเหมาะสมกับความตองการของพื้นที่ (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุงเนนใหคนไทยสวนใหญ
มี ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมตามบรรทั ด ฐานที่ ดี ข องสั ง คม มี ค วามรู ทั ก ษะ ความสามารถ ได รั บการศึ กษา
ที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง รวมถึงการมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และสถาบัน
ทางสั งคมมี ความเข มแข็ งมี ส วนร วมในการพั ฒนาประเทศ โดยยุ ทธศาสตร ชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)
มี วิ สั ย ทั ศ น ใ ห ป ระเทศมี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป น ประเทศพั ฒ นาแล ว ด ว ยการพั ฒ นาตามปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวยยุทธศาสตรดานความมั่นคง ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ดานการพั ฒนาและเสริ มสร างศั กยภาพคน ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
ด านการสร า งการเติ บ โตบนคุ ณภาพชี วิ ต ที่เ ปน มิตรตอสิ่ งแวดล อม ด านการปรับ สมดุล และพั ฒ นาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ (ปรเมธี วิมลศิริ, 2559) ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป) ไดกําหนดจุดเนนเชิงนโยบายที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดวยเชนกัน (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
นอกจากนี้ แล ว นโยบายความมั่น คงแหงชาติ (พ.ศ. 2558-2564) ได มุงเสริมสรางความมั่น คง
ของสถาบั น หลั ก ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข
โดยการเสริมสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ผานการศึกษา
ทั้งในระบบและนอกระบบ และการสรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทใหเกิดขึ้นในชาติ
(สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ, 2558) ประกอบกับยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
(พ.ศ. 2556-2560) ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบเมื่ อ วั น ที่ 6 สิ ง หาคม 2556 ได กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น
ใหคน ชุมชน มีภูมิคุมกัน และพื้นที่มีความพรอมเผชิญปญหาและภัยคุกคามความมั่นคง รวมทั้งสามารถพัฒนา
ร ว มกั บ ประเทศรอบบ า นอย า งยั่ ง ยื น โดยการเสริ ม สร า งให ค นและชุ ม ชนมี จิ ต สํ า นึ ก ด า นความมั่ น คง
และมี ภู มิ คุ ม กั น อย า งยั่ ง ยื น การผนึ ก กํ า ลั ง จั ด ระบบป อ งกั น ชายแดนการนํ า วั ฒ นธรรม ภู มิ ป ญ ญาชุ ม ชน
และการจั ด การโดยสั น ติ วิ ธี การพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล และองค ค วามรู ม าสนั บ สนุ น งานความมั่ น คง
รวมทั้ ง การเสริ ม สร า ง พั ฒ นาความร ว มมือกับประเทศเพื่อนบาน และการบริหารจั ด การที่ มี เ อกภาพ
และประสิทธิภาพ โดยมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมใหคนและชุมชนในพื้นที่ชายแดนสามารถอาน
และเขียนภาษาไทย และภาษาทองถิ่น สงเสริมเวทีและประชาคมการเรียนรูการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
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และกระบวนการยุติธรรมชุมชนทั้งในสถาบันการศึกษาและนอกสถาบัน การศึกษา สงเสริมการธํารงรักษา
วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น สงเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องและเหมาะสมกับ
ประชาชน พั ฒนาและสงเสริมการศึกษาวิจั ยเพื่ อสรางองคความรูเ กี่ยวกับการพัฒนาเพื่อเสริ มความมั่ นคง
รวมทั้ งสนั บ สนุ น การรวมกลุ มและสร า งเครือขา ยความมั่น คง และสรางช องทางการถายทอดองคค วามรู
ดานความมั่นคงสูเวทีชุมชนผานการศึกษาและองคกรทางศาสนา (สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ, 2556)
จากการศึ ก ษาสั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามไม เ สมอภาคด า นการศึ ก ษาของจั ง หวั ด ที่ มี อ าณาเขตติ ด ต อ กั บ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา พบวา ประชาชนที่มีอายุ 15-59 ป ในพื้นที่ดังกลาว ไดรับการศึกษาเฉลี่ย
ในชวงป พ.ศ. 2554-2556 อยูในชวง 6.2 – 8.5 ป ซึ่งต่ํากวาจํานวนปการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทย
(9 ป ) (สํ า นั ก งานปลั ดกระทรวงศึ ก ษาธิ การ, 2558) ซึ่ งสะทอ นให เห็น ถึง การขาดโอกาสทางการศึ กษา
ของประชาชนในพื้นที่ชายแดน และจากการศึกษาสภาพปญหาการจัดการศึกษาในพื้นที่ที่ติดตอกับชายแดน
พบวา นักเรียนขาดทักษะการใชภาษาไทย หลักสูตรการศึกษาไมสอดคลองกับบริบทและความตองการพัฒนา
ของพื้นที่ การจัดการเรียนการสอนไมครบ 8 กลุมสาระ มีครูไมครบชั้น และสอนไมตรงตามวุฒิ ครูและผูบริหาร
สถานศึกษายายบอย นักเรียนอานเขียนภาษาไทยไมคลอง ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี ครุภัณฑ
วัสดุอุปกรณ และเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย ไมมีคุณภาพ และไมไดมาตรฐาน รวมถึงงบประมาณที่ไดรับ
ไมสอดคลองกับสภาพการดําเนินงานจริง
นอกจากปญหาการจัดการศึกษาขางตนแลว ยังมีปญหาอื่น ๆ ที่สงผลกระทบตอการจัดการศึกษา
ใหมีคุณภาพ อาทิ ความยากจนของประชาชนในพื้ นที่ชายแดน การขาดความเขาใจในวัฒนธรรมระหวาง
กลุมชาติพันธุและประเทศเพื่อนบาน การยายถิ่นของประชาชน ปญหายาเสพติดในพื้นที่ ปญหาความไมสะดวก
ในการคมนาคม ป ญ หาภาวะทุ พ โภชนาการ การขาดแคลนน้ํ า อุ ป โภคบริ โ ภค และการบุ ก รุ ก ทํ า ลายป า
รวมถึ ง ขั้ น ตอนในการดํ า เนิ น การเข า ประเทศมี ข อ จํ า กั ด ที่ ทํ า ให ก ารนํ า บุ ค ลากรไปจั ด การเรี ย นการสอน
และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในประเทศเพื่อนบานมีความลาชา
ดั ง นั้ น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารซึ่ ง มี อํ า นาจหน า ที่ ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ข องประเทศ
โดยการส งเสริ มและกํ า กั บ ดู แลการศึ กษาทุกระดับ และทุ กประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สงเสริมและประสานงาน การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา
เพื่อการศึกษา รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษา ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเปน
ของการศึ ก ษาในพื้ น ที่ ช ายแดน จึ ง ได จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาพื้ น ที่ ช ายแดน (พ.ศ. 2560-2564)
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในดําเนินงานพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใหมีคุณภาพ
อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศ พรอมกันนี้ หลังจากที่ไดมีการดําเนินการไประยะหนึ่งแลว ไดมีการปรับปรุง
ยุทธศาสตรใหส อดคล องกับ ยุทธศาสตร ชาติ 20 ป ซึ่งซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดเห็น ชอบ
ยุทธศาสตรที่ปรับปรุงใหม 6 ยุทธศาสตร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. เพื่อเสริมสรางศักยภาพของประชาชนใหมีทักษะอาชีพ มีงานทํา สอดคลองกับบริบทและความตองการ
พัฒนาของพื้นที่ชายแดน
3. เพื่อใหนักเรี ยน นั กศึ กษา และประชาชนในพื้ นที่ ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู ร วมกัน ในสังคม
พหุวัฒนธรรมไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย
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พื้นที่เปาหมาย
1. พื้ น ที่ เ ป า หมายตามแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาพื้ น ที่ ช ายแดน (พ.ศ. 2560-2564)
ของกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง พื้นที่ชายแดนของจังหวัด/อําเภอที่มีพื้นที่ติดตอกับประเทศเพื่อนบาน
จํ า นวน 3 ประเทศ ได แ ก สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว สาธารณรั ฐ แห ง สหภาพเมี ย นมา
และราชอาณาจักรกัมพูชา ไมรวมพื้นที่ชายฝงทะเลและเกาะแกง สําหรับชายแดนมาเลเซียถือเปนสวนหนึ่ง
ของจังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งมีหนวยงานที่ดําเนินการเรื่องนี้อยูแลว ทั้งนี้ การดําเนินการในปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ได กํา หนดพื้ น ที่ เ ป า หมายไวจํานวนทั้ง หมด 27 จังหวัด 105 อําเภอ และไดมีการทบทวน
ปรับปรุงพื้นที่เปาหมายโดยตรวจสอบจากเอกสารแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิ บั ติ ร าชการฯ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ระดั บ จั งหวั ด
และระดั บ ภาค ซึ่ งได เ พิ่ มอี ก 3 อํ า เภอ คือ อําเภอเชีย งคํา จังหวัดพะเยา อํา เภอแมจัน จังหวัดเชีย งราย
และอําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด รวมจํานวนพื้นที่เปาหมายทั้งสิ้น 108 อําเภอ
2. จํานวนจังหวัดและอําเภอที่ติดตอกับประเทศเพื่อนบาน
2.1 จั ง หวั ด และอํ าเภอชายแดนที่ มี อาณาเขตติ ดต อกั บสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
ครอบคลุม 12 จังหวัด 48 อําเภอ
2.2 จังหวัดและอําเภอชายแดนที่มีอาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ครอบคลุม
10 จังหวัด 40 อําเภอ
2.3 จั ง หวั ด และอํ า เภอชายแดนที่ มี อ าณาเขตติ ด ต อ กั บ ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า ครอบคลุ ม
7 จังหวัด 21 อําเภอ
ชายแดนไทย-สปป.ลาว
1. เลย
2. หนองคาย
3. บึงกาฬ
4. นครพนม
5. มุกดาหาร
6. อํานาจเจริญ
7. อุบลราชธานี*
8. เชียงราย**
9. พะเยา
10. นาน
11. อุตรดิตถ
12. พิษณุโลก
รวม 12 จังหวัด
*,** จังหวัดซ้ํา

ชายแดนไทย-เมียนมา
๑. กาญจนบุรี
๒. ราชบุรี
๓. เพชรบุรี
๔. ประจวบคีรีขันธ
5. ชุมพร
6. ระนอง
7. เชียงใหม
8. แมฮองสอน
9. เชียงราย**
10. ตาก
รวม 10 จังหวัด

ชายแดนไทย-กัมพูชา
๑. สระแกว
2. จันทบุรี
3. ตราด
4. อุบลราชธานี*
5. ศรีสะเกษ
6. บุรีรัมย
7. สุรินทร

รวม 7 จังหวัด

3

3. พื้นที่/จังหวัด/อําเภอที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน
3.1 พื้นที่/จังหวัด/อําเภอชายแดนที่มีอาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จํานวน 12 จังหวัด 48 อําเภอ
สํานักงานศึกษาธิการภาค /
อําเภอ
จังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการภาค 10 (อุดรธานี) รับผิดชอบ 3 จังหวัด 16 อําเภอ
1. เลย
6 อําเภอ (เชียงคาน ปากชม ดานซาย ภูเรือ ทาลี่ นาแหว)
2. หนองคาย
6 อําเภอ (ทาบอ ศรีเชียงใหม เมืองหนองคาย สังคม โพนพิสัย รัตนวาป)
3. บึงกาฬ

4 อําเภอ (เมืองบึงกาฬ บึงโขงหลง บุงคลา ปากคาด)

สํานักงานศึกษาธิการภาค 11 (สกลนคร) รับผิดชอบ 2 จังหวัด 7 อําเภอ
4. นครพนม
4 อําเภอ (เมืองนครพนม ทาอุเทน บานแพง ธาตุพนม)
5. มุกดาหาร
3 อําเภอ (เมืองมุกดาหาร ดอนตาล หวานใหญ)
สํานักงานศึกษาธิการภาค 13 (อุบลราชธานี) รับผิดชอบ 2 จังหวัด 9 อําเภอ
6. อํานาจเจริญ
๑ อําเภอ (ชานุมาน)
7. อุบลราชธานี
๘ อําเภอ (ศรีเมืองใหม โขงเจียม เขมราฐ นาจะหลวย บุณฑริก โพธิ์ไทร
สิรินธร นาตาล)
สํานักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย) รับผิดชอบ 3 จังหวัด 13 อําเภอ
8. เชียงราย
4 อําเภอ (เชียงของ เชียงแสน* เวียงแกน เทิง)
9. พะเยา
2 อําเภอ (ภูซาง, เชียงคํา)
10. นาน
๗ อําเภอ (แมจริม นานอย เวียงสา ทุงชาง บอเกลือ สองแคว
เฉลิมพระเกียรติ)
สํานักงานศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก) รับผิดชอบ 2 จังหวัด 3 อําเภอ
11. อุตรดิตถ
2 อําเภอ (น้ําปาด บานโคก)
12. พิษณุโลก
๑ อําเภอ (ชาติตระการ)
3.2 พื้ น ที่/ จั งหวั ด /อํ า เภอชายแดนที่มีอาณาเขตติด ตอกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมี ยนมา
จํานวน 10 จังหวัด 40 อําเภอ
สํานักงานศึกษาธิการภาค
อําเภอ
/ จังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการภาค 4 (ราชบุรี) รับผิดชอบ 2 จังหวัด 7 อําเภอ
๑. กาญจนบุรี
๕ อําเภอ (เมืองกาญจนบุรี ไทรโยค ทองผาภูมิ สังขละบุรี ดานมะขามเตี้ย)
๒. ราชบุรี
๒ อําเภอ (สวนผึ้ง บานคา)
สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 (เพชรบุรี) รับผิดชอบ 2 จังหวัด 10 อําเภอ
๓. เพชรบุรี
๒ อําเภอ (หนองหญาปลอง แกงกระจาน)
4

สํานักงานศึกษาธิการภาค
อําเภอ
/ จังหวัด
๔. ประจวบคีรีขันธ
๘ อําเภอ (เมืองประจวบคีรีขันธ กุยบุรี ทับสะแก บางสะพาน ปราณบุรี
บางสะพานนอย หัวหิน สามรอยยอด)
สํานักงานศึกษาธิการภาค 6 (สงขลา) รับผิดชอบ 1 จังหวัด 1 อําเภอ
5. ชุมพร
ทาแซะ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 7 (ภูเก็ต) รับผิดชอบ 1 จังหวัด 1 อําเภอ
6. ระนอง
กระบุรี
สํานักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม) รับผิดชอบ 2 จังหวัด 12 อําเภอ
7. เชียงใหม
5 อําเภอ (เชียงดาว ฝาง แมอาย เวียงแหง ไชยปราการ)
8. แมฮองสอน
๗ อําเภอ (เมืองแมฮองสอน ขุนยวม ปาย แมสะเรียง แมลานอย สบเมย
ปางมะผา)
สํานักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย) รับผิดชอบ 1 จังหวัด 4 อําเภอ
9. เชียงราย
4 อําเภอ (เชียงแสน* แมสาย แมฟาหลวง, แมจัน)
สํานักงานศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก) รับผิดชอบ 1 จังหวัด 5 อําเภอ
10. ตาก
5 อําเภอ (แมระมาด ทาสองยาง แมสอด พบพระ อุมผาง)
* อําเภอเชียงแสน มีพื้นที่ติดตอกับ 2 ประเทศ คือ สปป.ลาว และเมียนมา
3.3 พื้ น ที่ / จั งหวั ด /อํ า เภอชายแดนที่มีอาณาเขตติด ตอกั บราชอาณาจั กรกั มพู ชา จํ า นวน
7 จังหวัด 21 อําเภอ
สํานักงานศึกษาธิการภาค /
อําเภอ
จังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 (ฉะเชิงเทรา) รับผิดชอบ 1 จังหวัด 4 อําเภอ
๑. สระแกว
๔ อําเภอ (คลองหาด ตาพระยา อรัญประเทศ โคกสูง)
สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 (ชลบุรี) รับผิดชอบ 2 จังหวัด 6 อําเภอ
๒. จันทบุรี
๒ อําเภอ (โปงน้ํารอน สอยดาว)
๓. ตราด
4 อําเภอ (เมืองตราด คลองใหญ บอไร เกาะกูด)
สํานักงานศึกษาธิการภาค 13 (อุบลราชธานี) รับผิดชอบ 2 จังหวัด 5 อําเภอ
4. อุบลราชธานี
2 อําเภอ (น้ํายืน น้ําขุน)
5. ศรีสะเกษ
๓ อําเภอ (ภูสิงห ขุนหาญ กันทรลักษ)
สํานักงานศึกษาธิการภาค 14 (นครราชสีมา) รับผิดชอบ 2 จังหวัด 6 อําเภอ
6. บุรีรัมย
๒ อําเภอ (ละหานทราย บานกรวด)
7. สุรินทร
๔ อําเภอ (กาบเชิง สังขะ บัวเชด พนมดงรัก)
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4. พื้นที่/จังหวัด/อําเภอชายแดนรายจังหวัดและรายอําเภอชายแดน
สํานักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด จํานวน จ./อ.
รายชื่ออําเภอ
รวม
27/108
1. สํานักงานศึกษาธิการภาค 3
1/4
1) สระแกว
4
คลองหาด ตาพระยา อรัญประเทศ โคกสูง
2. สํานักงานศึกษาธิการภาค 4
2/7
1) กาญจนบุรี
5
เมืองกาญจนบุรี ไทรโยค ทองผาภูมิ สังขละบุรี
ดานมะขามเตี้ย
2) ราชบุรี
2
สวนผึ้ง บานคา
3. สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
2/10
1) เพชรบุรี
2
หนองหญาปลอง แกงกระจาน
2) ประจวบคีรขี ันธ
8
เมืองประจวบคีรีขันธ กุยบุรี ทับสะแก บางสะพาน
ปราณบุรี บางสะพานนอย หัวหิน สามรอยยอด
4. สํานักงานศึกษาธิการภาค 6
1/1
1) ชุมพร
1
ทาแซะ
5. สํานักงานศึกษาธิการภาค 7
1/1
1) ระนอง
1
กระบุรี
6. สํานักงานศึกษาธิการภาค 9
2/6
1) จันทบุรี
2
โปงน้ํารอน สอยดาว
2) ตราด
4
เมืองตราด คลองใหญ บอไร เกาะกูด
7. สํานักงานศึกษาธิการภาค 10
3/16
1) หนองคาย
6
ทาบอ ศรีเชียงใหม เมืองหนองคาย สังคม
โพนพิสัย รัตนวาป
2) เลย
6
เชียงคาน ปากชม ดานซาย ภูเรือ ทาลี่ นาแหว
3) บึงกาฬ
4
เมืองบึงกาฬ บึงโขงหลง บุงคลา ปากคาด
8. สํานักงานศึกษาธิการภาค 11
2/7
1) นครพนม
4
เมืองนครพนม ทาอุเทน บานแพง ธาตุพนม
2) มุกดาหาร
3
เมืองมุกดาหาร ดอนตาล หวานใหญ
9. สํานักงานศึกษาธิการภาค 13
1) อํานาจเจริญ
2) อุบลราชธานี

3/14
1
10

3) ศรีสะเกษ
10. สํานักงานศึกษาธิการภาค 14
1) บุรีรัมย

3
2/6
2

ชานุมาน
ศรีเมืองใหม โขงเจียม เขมราฐ นาจะหลวย
บุณฑริก โพธิ์ไทร สิรินธร นาตาล น้ํายืน น้ําขุน
ภูสิงห ขุนหาญ กันทรลักษ
ละหานทราย บานกรวด
6

สํานักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด จํานวน จ./อ.
รายชื่ออําเภอ
2) สุรินทร
4
กาบเชิง สังขะ บัวเชด พนมดงรัก
11. สํานักงานศึกษาธิการภาค 15
2/12
1) เชียงใหม
5
เชียงดาว ฝาง แมอาย เวียงแหง ไชยปราการ
2) แมฮองสอน
7
เมืองแมฮองสอน ขุนยวม ปาย แมสะเรียง
แมลานอย สบเมย ปางมะผา
12. สํานักงานศึกษาธิการภาค 16
3/16
1) เชียงราย
7
เชียงของ เชียงแสน เวียงแกน เทิง แมสาย
แมฟาหลวง แมจัน
2) พะเยา
2
ภูซาง เชียงคํา
3) นาน
7
แมจริม นานอย เวียงสา ทุงชาง บอเกลือ สองแคว
เฉลิมพระเกียรติ
13. สํานักงานศึกษาธิการภาค 17
3/8
1) อุตรดิตถ
2
น้ําปาด บานโคก
2) พิษณุโลก
1
ชาติตระการ
3) ตาก
5
แมระมาด พบพระ ทาสองยาง แมสอด อุมผาง
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บทที่ 2
สภาพปญหาของพื้นที่
พื้นที่ชายแดนไทยที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน สภาพชุมชนในพื้นที่สวนใหญมีความแตกตาง
หลากหลายทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และประเพณีวัฒนธรรมที่เปนลักษณะเฉพาะของตนเอง บางพื้นที่มีผูลี้ภัย
จํานวนมาก มีปญหายาเสพติด การคามนุษย ซึ่งลวนเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประชาชนในพื้นที่ โดยสภาพปญหาของพื้นที่ มีดังนี้
1. สภาพปญหาการจัดการศึกษา จําแนกสภาพปญหาเปนรายดาน ดังนี้
๑.1 ดานผูเรียน
1) เนื่องจากนักเรียนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ สงผลใหมีทักษะการฟง พูด อาน เขียน
ภาษาไทยไมคลอง และมีปญหาการสื่อสารระหวางนักเรียนไทยกับนักเรียนประเทศเพื่อนบาน
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ํา
3) ขาดโอกาสทางการศึกษาและชองทางในการเรียนรู
4) จํ า นวนนั ก เรี ย นที่ อ อกกลางคั น มี ค อ นข า งสู ง เนื่ อ งจากผู ป กครองย า ยถิ่ น ฐาน
เพื่ อ ไปประกอบอาชี พ ต า งถิ่ น ค อ นข า งบ อ ย ประกอบกั บ สถานศึ ก ษาหลายแห ง มี เ ด็ ก ไร สั ญ ชาติ
และเด็ก 2 สัญชาติ เขามาศึกษาแลวตองเดินทางไปกลับยังประเทศตน และการเดินทางไมสะดวกเนื่องจาก
ที่พักอยูหางไกลจากโรงเรียน ทําใหการเรียนไมตอเนื่อง
5) นักเรียนมีโอกาสเขาถึงสื่อเทคโนโลยีนอย
6) นักเรียนเมื่อจบการศึกษาไมมีทักษะในการประกอบอาชีพ ทักษะทางเทคโนโลยีและภาษา
ที่สงเสริมการประกอบอาชีพ
7) นักเรียนขาดทักษะชีวิต อยูในภาวะเสี่ยงตอปญหายาเสพติด
8) นักเรียนบางสวนขาดคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
๑.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1) หลักสูตรไมสอดคลองกับสภาพบริบทและความตองการกําลังคนในพื้นที่ ตลาดแรงงาน
และสถานประกอบการ
2) สถานศึกษาหลายแหงจัดการเรียนการสอนไมครบ 8 กลุมสาระการเรียนรู
3) การวัดและประเมินผลที่กําหนดเกณฑและมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศไมเหมาะสมกับ
สภาพผูเรียนและพื้นที่
4) ขาดการสงเสริมดานวิชาชีพเพื่อพัฒนาตอยอดอาชีพเดิมในทองถิ่น
๑.3 ดานบุคลากร
1) ครู ผูส อนไม เ พี ยงพอ ครูไมครบชั้น ขาดบุคลากรสายผูสอนที่มีความรูเฉพาะดาน เชน
การโรงแรม ภาษาอังกฤษ เปนตน
2) ครูและผูบริหารสถานศึกษายายบอย
3) ครู ไมมีความรู ภาษาถิ่น ขาดทักษะการสอนภาษาถิ่ น รวมทั้งมีป ญหาการสื่อสารกั บ
นักเรียนจากประเทศเพื่อนบาน เชน ภาษาพมา
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4) ครูสวนใหญไมใชคนในพื้นที่ ครูขาดรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็ก
ในชุมชน และไมรองรับการพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจ รวมทั้งครูไมมั่นใจในวิธีการปรับหลักสูตรใหเหมาะสม
และการนําหลักสูตรไปใช
5) ขาดแคลนบุคลากรสนับสนุนดานการสอนและเจาหนาที่อื่น ๆ เชน ธุรการ บัญชี เปนตน
6) หลักเกณฑของ ก.ค.ศ. ในการกําหนดจํานวนครู ไมเหมาะสมกับสภาพการดําเนินงานจริง
เชน โรงเรียนที่มีหองเรียนสาขา
7) ครูสอนไมตรงตามวุฒิการศึกษาและความถนัด รวมทั้งครูไมมีประสบการณ เปนครูบรรจุใหม
๑.4 ดานอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสื่อและอุปกรณการเรียน
1) สื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑ วัสดุอุปกรณเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องจักร ขาดแคลน
ไมทันสมัย ไมมีคุณภาพ และไมไดมาตรฐาน
2) อาคารที่ใชเปนสถานที่จัดการเรียนการสอนสวนใหญอยูในสภาพที่ไมเอื้อตอประสิทธิภาพ
การเรียนรู ไมมีอาคารเอกเทศ ไมมีหอพัก และมีหองน้ําไมเพียงพอ
3) ขาดแคลนห อ งปฏิ บั ติ ก ารทางภาษา ห อ งอบรมการฝ ก ขั บ รถยนต ศู น ย ฝ ก อบรม
ดานอาหารและเครื่องดื่มที่ไดมาตรฐานสากลครัวการโรงแรม หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรไมรองรับโปรแกรม
สมัยใหม
4) ขาดแคลนหองสมุด แหลงสืบคนขอมูล และแหลงเรียนรู
5) ระบบไฟฟาชํารุด ไมเพียงพอ
6) ระบบอินเทอรเน็ตไมเสถียร
7) ไมมีน้ําดื่มสะอาด ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคในฤดูแลง
8) ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษาไมถูกสุขลักษณะ
9) ขาดแคลนบานพักครู
10) สถานศึกษาในพื้นที่ชายแดนสวนใหญเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก
๑.5 ดานงบประมาณ การบริหารและการจัดการ
1) งบประมาณที่ไดรับไมสอดคลองกับสภาพพื้นที่การดําเนินงาน เชน คาขนสงวัสดุกอสรางที่
สูงกวาพื้นที่ราบ
2) ขาดความรวมมือทางวิชาการและการสรางเครือขายกับสถานประกอบการและหนวยงานอื่น ๆ
3) ขาดการสวนรวมในการจัดการศึกษาจากชุมชน องคกรเอกชน สถานประกอบการ และหนวยงาน
ตาง ๆ
๒. สภาพปญหาทั่วไป
สภาพปญหาทั่วไปที่สงผลกระทบตอคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชายแดน ไดแก ปญหาทางดานเศรษฐกิจ
ดานสังคม ดานความมั่นคง ดานคมนาคม ดานสาธารณสุข และดานสิ่งแวดลอม มีดังนี้
๒.๑ ดานเศรษฐกิจ
1) ประชาชนสวนใหญมีฐานะยากจน มีความเหลื่อมล้ําดานรายไดของประชากรในจังหวัด
2) ประชาชนขาดทักษะวิชาชีพเฉพาะ ขาดความรูในการเพิ่มมูลคาผลผลิต เกษตรธรรมชาติ
อาชีพเสริม และแรงงานในพื้นที่เปนแรงงานคุณภาพต่ํา
3) ขาดชองทางการจําหนายสินคา
๒.๒ ดานสังคม
1) มีความขัดแยงในกลุมชาติพันธุ และขาดความเขาใจในวัฒนธรรมของกันและกัน
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2) สถาบันครอบครัวและสถาบันชุมชนดั้งเดิมมีความเขมแข็งลดลง เชน การหยาราง พอแม
แยกกันอยู รวมทั้งผูปกครองไมใหความสําคัญในการสงเสริมการศึกษา
3) ประชาชนมี ความหลากหลายของกลุมชาติพัน ธุ มีห ลายเชื้อชาติ บางสว นเปน บุคคล
ไรสัญชาติ และมีการยายถิ่นอยูตลอดเวลา
4) กลุมชาติพันธุสวนใหญใชภาษาถิ่นในการสื่อสาร
5) ประชาชนไมรูกฎหมายและสิทธิขั้นพื้นฐาน
6) คานิยมของผูปกครองยึดติดการศึกษาสายสามัญและไมเขาใจระบบการเรียนอาชีวศึกษา
7) ประชาชนขาดความรูความเขาใจการดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๒.๓ ดานความมั่นคง
1) มีปญหายาเสพติดบริเวณชายแดน
2) ประชาชนยังมีความเขาใจและทัศนคติที่ไมดีตอประเทศเพื่อนบาน
3) มีปญหาการลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมายและการคามนุษย
๒.๔ ดานการคมนาคม
1) ในบางพื้นที่มีการคมนาคมไมสะดวก เปนพื้นที่สูง พื้นที่ภูเขา หางไกล ไมมีรถประจําทาง
2) การสื่อสารโทรคมนาคมทําไดลําบาก
2.5 ดานสาธารณสุข
1) ปญหาภาวะทุพโภชนาการ ขาดแคลนอาหารกลางวัน
2) การสาธารณสุขขั้นพื้นฐานยังไมเพียงพอ บางครั้งเกิดโรคติดตอ และโรคอุบัติใหม
2.6 ดานสิ่งแวดลอม
1) ไมมีน้ําดื่มสะอาด ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคในฤดูแลง
2) มีการบุกรุกทําลายปา
3) การประกอบอาชีพเกษตรที่มีการใชสารเคมี
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บทที่ 3
สาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564)
ของกระทรวงศึกษาธิการ
1. วิสัยทัศน
นักเรี ย น นั กศึ กษา และประชาชนในพื้น ที่ช ายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับ การศึกษาอยางทั่ว ถึง
มีคุณภาพ และเสมอภาค เปนสังคมแหงการเรียนรู อยูรวมกันอยางมั่นคงและยั่งยืน
2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาใหกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. เสริมสรางศักยภาพประชาชนใหมีทักษะอาชีพ มีงานทํา สอดคลองกับบริบทและความตองการพัฒนา
ของพื้นที่ชายแดน
3. เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
ไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย

3. เปาประสงค
1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ประชาชนมีทักษะอาชีพ มีงานทํา สอดคลองกับบริบทและความตองการพัฒนาของพื้นที่ชายแดน
3. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได
อยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย
4. ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
1. รอยละของนักเรียนในระบบตอประชากร
วัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ
2. รอยละของคะแนนเฉลี่ย O-Net, N-Net
และ V-Net เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา

คาเปาหมาย
60 61
62
63
100 100 100 100
2

2

3

3

3. รอยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน 80
ที่เขารวมกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู

85

90

95

4. รอยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน 80
ที่ไดรับบริการทางการศึกษา

85

90

95

หนวยงาน
64 ที่รับผิดชอบ
100 สพฐ. สช.
3

สพฐ. สอศ.
กศน. สช.

100 สพฐ. สอศ.
สกอ. กศน.
สช.
100 สกศ. สพฐ.
สอศ. สกอ.
กศน. สช.
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ตัวชี้วัด
5. รอยละของสถานศึกษาที่ตองการ
ความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษ
อยางเรงดวนในพื้นที่ชายแดนที่ไดรับ
การพัฒนาใหมีคุณภาพ
6. อัตราการอานไมออกเขียนไมได
ของนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดชายแดนลดลง

คาเปาหมาย
60 61
62
63
100 100 100 100

5

4.5

4

3.5

หนวยงาน
64 ที่รับผิดชอบ
100 สพฐ. สอศ.
สช.
3

สพฐ. สช.
กศน.

แนวทางการดําเนินงาน
1. สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
2. พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการเรียนรูภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และการใชภาษาแมของผูเรียน
3. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารและการจัดการครูและบุ คลากรทางการศึกษาในพื้น ที่ให มีจํานวน
และศักยภาพเพียงพอ
4. จัดตั้งกลุมโรงเรียนที่จัดการศึกษาโรงเรียนจังหวัดชายแดน ใหเปนการจัดการศึกษาเฉพาะ
5. ปรับปรุงเกณฑการจัดสรรงบประมาณ วิทยฐานะ การดําเนินการดานครุภัณฑและอาคารประกอบ
ใหสอดคลองกับพื้นที่
6. กําหนดมาตรการและแรงจูงใจใหทุกภาคสวนมีสวนรวมทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทํา
ตัวชี้วัด

60
80

1. รอยละของสถานศึกษามีหลักสูตรพัฒนา
ทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทําสอดคลองกับ
บริบทและความตองการพัฒนาของพื้นที่
ชายแดน
2. รอยละของผูผานการฝกอาชีพ/การพัฒนา 60
ทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนําความรู
ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน
3. จํานวนหนวยงานภายนอกที่เขามามี
60
สวนรวมในการฝกอาชีพ/การพัฒนาทักษะ
อาชีพระยะสั้น

คาเปาหมาย
61
62
63
85
90
95

หนวยงาน
64 ที่รับผิดชอบ
100 สพฐ. สอศ.
สกอ. กศน.

65

70

75

80

สอศ. สกอ.
กศน.

65

70

75

80

สอศ. สกอ.
กศน.
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แนวทางการดําเนินงาน
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับพื้นที่และความตองการพัฒนาของพื้นที่ชายแดน เพื่อใหนักเรียน
นักศึกษา และประชาชนมีทักษะอาชีพและมีงานทํา
2. ส ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาโดยยึ ด สถานศึ ก ษาและชุ ม ชนเป น ฐาน ภายใต ค วามหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
3. สรางความรวมมือในการพัฒนาทักษะอาชีพกับหนวยงานภายนอก
4. พัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการ
ยุ ทธศาสตร ที่ 3 เสริ มสร า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง อยู ร วมกั น
ในสังคมพหุวัฒนธรรม และมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย
ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด
1. รอยละของผูเขารวมกิจกรรม
การเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
และมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย
2. รอยละของนักเรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีน้ําหนักและสวนสูง
ตามเกณฑมาตรฐาน
3. รอยละของนักเรียนกอนวัยเสี่ยง
ระดับชั้น ป.1-6 ไดรับการเสริมสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติด
4. รอยละของสถานศึกษาในทุกระดับ
การศึกษาทั้งรัฐและเอกชน มีการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด

60
70

คาเปาหมาย
61 62 63
75 80 85

หนวยงาน
64 ที่รับผิดชอบ
85 สพฐ. สอศ.
สกอ. กศน. สช.

70

75

80

85

90

สพฐ. สช.

70

75

80

80

80

สพฐ. สช.

70

75

80

80

80

สพฐ. สอศ.
สกอ. กศน. สช.

แนวทางการดําเนินงาน
1. เสริมสรางคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
2. ให ความรู ดา นสุ ขภาพอนามัย การแกไขปญ หายาเสพติด และปญ หาอื่น ๆ ทางสังคม รวมทั้ง
สรางความตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชนผานสถาบันการศึกษาและระบบการศึกษา
4. ให ความรู ความเข า ใจเกี่ย วกับความหลากหลายทางวั ฒนธรรม และสํ านึ กในความเปน ไทย
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ทั้งนี้ สืบเนื่องจากรัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพื่อเปนกรอบแนวทางในการพัฒนา
ประเทศใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรที่ครอบคลุมการพัฒนาประเทศทุกดาน
ทั้งดานความมั่นคง การสรางความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน การสราง
โอกาส ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
และการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จึงไดปรับยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
พื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยเริ่มใช
6 ยุทธศาสตรที่ปรับปรุงใหม ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. วิสัยทัศน
นักเรี ย น นั กศึ กษา และประชาชนในพื้น ที่ช ายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับ การศึกษาอยางทั่ว ถึง
มีคุณภาพ และเสมอภาค เปนสังคมแหงการเรียนรู อยูรวมกันอยางมั่นคงและยั่งยืน
2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาใหกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. เสริมสรางศักยภาพประชาชนใหมีทักษะอาชีพ มีงานทํา สอดคลองกับบริบทและความตองการพัฒนา
ของพื้นที่ชายแดน
3. เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
ไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย
3. เปาประสงค
1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ประชาชนมีทักษะอาชีพ มีงานทํา สอดคลองกับบริบทและความตองการพัฒนาของพื้นที่ชายแดน
3. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
ไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย
4. ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของพื้นที่ชายแดน
ตัวชี้วัด
1. รอยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรูที่สะทอนความรัก
และการธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติ
และการยึดมัน่ ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขเพิ่มขึ้น
2. รอยละของผูเขารวมกิจกรรมที่สงเสริม
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อยูรวมกัน

60
70

คาเปาหมาย
61 62 63
75 80 85

หนวยงาน
64 ที่รับผิดชอบ
85 สพฐ. สอศ.
สกอ. กศน. สช.

70

75

85

80

85

สพฐ. สอศ.
สกอ. กศน. สช.
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ตัวชี้วัด
ในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีความ
ภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย
3. รอยละของนักเรียนกอนวัยเสี่ยง
ระดับชั้น ป.1-6 ไดรับการเสริมสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติด
4. รอยละของสถานศึกษาในทุกระดับ
การศึกษาทั้งรัฐและเอกชน มีการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด

60

คาเปาหมาย
61 62 63

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

64

70

75

80

80

80

สพฐ. สช.

70

75

80

80

80

สพฐ. สอศ.
สกอ. กศน. สช.

แนวทางการดําเนินงาน
1. สรางจิตสํานึกใหผูเรียนมีความจงรักภักดีและธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติ ไดแก ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
2. ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
3. ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสํานึกในความเปนไทย
4. สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ใหความรูดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และปญหาอื่น ๆ ทางสังคม
6. เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชนผานสถาบันการศึกษาและระบบการศึกษา
ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 การผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คน การวิ จั ย และนวั ต กรรม เพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะอาชี พ
และการมีงานทําในพื้นที่ชายแดน และสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ตัวชี้วัด

60
80

1. รอยละของสถานศึกษามีหลักสูตรพัฒนา
ทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทําสอดคลองกับ
บริบทและความตองการพัฒนาของพื้นที่
ชายแดน
2. รอยละของผูผานการฝกอาชีพ/การพัฒนา 60
ทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนําความรู
ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน
3. จํานวนหนวยงานภายนอกที่เขามามี
60
สวนรวมในการฝกอาชีพ/การพัฒนาทักษะ
อาชีพระยะสั้น
4. รอยละของงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง
60
องคความรูและนวัตกรรม ที่สรางผลผลิต
และมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

คาเปาหมาย
61
62
63
85
90
95

หนวยงาน
64 ที่รับผิดชอบ
100 สพฐ. สอศ.
สกอ. กศน.

65

70

75

80

สอศ. สกอ.
กศน.

65

70

75

80

สอศ. สกอ.
กศน.

65

70

75

80

สพฐ. สอศ.
สกอ. กศน.
สช.
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แนวทางการดําเนินงาน
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับพื้นที่และความตองการพัฒนาของพื้นที่ชายแดน เพื่อใหนักเรียน
นักศึกษา และประชาชนมีทักษะอาชีพและมีงานทํา
2. พัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการ
3. สรางความรวมมือในการพัฒนาทักษะอาชีพกับหนวยงานภายนอก
4. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม ที่สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรูในพื้นที่ชายแดน
ตัวชี้วัด
1. อัตราการอานไมออกเขียนไมได
ของผูเ รียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดชายแดนลดลง
2. รอยละของนักเรียน นักศึกษา
และประชาชน ที่เขารวมกิจกรรม
การศึกษาและการเรียนรู
3. รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรม
การสงเสริมการมีพฤติกรรม/ลักษณะนิสัย
และวัฒนธรรมการทํางานที่พึงประสงค
ใหเปนคุณลักษณะที่สําคัญของคน
ในสังคมไทย
4. รอยละของนักเรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีน้ําหนักและสวนสูง
ตามเกณฑมาตรฐาน

60
5

คาเปาหมาย
61
62
63
4.5
4
3.5

80

85

90

95

80

85

90

95

70

75

80

85

64
3

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สพฐ. สช.
กศน.

100 สพฐ. สอศ.
สกอ. กศน.
สช.
100 สพฐ. สอศ.
สกอ. กศน.
สช.
90

สพฐ. สช.

แนวทางการดําเนินงาน
1. พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการเรียนรูภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และการใชภาษาแมของผูเรียน
2. สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูเรียนทุกคน ทุกระดับและประเภทการศึกษา
3. สงเสริมการปลูกฝง บมเพาะ และกลอมเกลาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค (พึ่งพาตนเอง ซื่อสัต ย
มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม) ของครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรหลาน โดยใชกิจกรรมที่เปนวิถีชีวิตประจําวัน
4. จัดกิจกรรมหลอหลอมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการทํางานที่พึงประสงคใหเปนคุณลักษณะที่สําคัญ
ของคนในสังคมไทย อาทิ การตรงตอเวลา การเคารพความคิดเห็นที่แตกตาง การทํางานเปนกลุมคณะ
5. ส ง เสริ ม การสร า งสั ง คมแห ง การเรี ย นรู ใ นชุ ม ชน ผ า นการพั ฒ นาแหล ง เรี ย นรู ที่ มี ม าตรฐาน
และหลากหลาย อาทิ พิพิธ ภัณฑ หองสมุด แหลงเรียนรูชุมชน ฯลฯ สอดคลองกับความสนใจและวิถีชีวิต
ของผูร ับบริการแตละกลุมเปาหมาย และสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง
6. สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูเรียนทุกคนทุกระดับและประเภทการศึกษา
7. ใหความรูและเสริมสรางการมีสุขภาพอนามัยที่ดี
16

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดน
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
หนวยงาน
60 61
62
63 64 ที่รับผิดชอบ
1. รอยละของนักเรียนในระบบตอประชากร 100 100 100 100 100 สพฐ. สช.
วัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ
2. รอยละของคะแนนเฉลี่ย O-Net, N-Net
2
2
3
3
3 สพฐ. สอศ.
และ V-Net เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
กศน. สช.
3. รอยละของนักเรียน นักศึกษา
80 85
90
95 100 สกศ. สพฐ.
และประชาชนที่ไดรับบริการ
สอศ. สกอ.
ทางการศึกษา
กศน. สช.
4. รอยละของสถานศึกษาที่ตองการ
100 100 100 100 100 สพฐ. สอศ.
ความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษ
สช.
อยางเรงดวนในพื้นที่ชายแดนที่ไดรับ
การพัฒนาใหมีคุณภาพ
แนวทางการดําเนินงาน
1. สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
2. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา การใหบริการทางการศึกษา สําหรับผูเรียนทุกคน ทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา
3. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และจัดใหมีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และการศึกษาทางไกลระบบ
ตาง ๆ อาทิ DLIT, DLTV, ETV
4. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับผูเรียนทุกวัย
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในพื้นที่ชายแดน
ตัวชี้วัด
1. รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรม
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
2. รอยละของสถานศึกษาที่มีการปรับปรุง
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
และสื่อการเรียนรูสําหรับการสรางเสริม
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

60
70

คาเปาหมาย
61 62 63
75 80 85

หนวยงาน
64 ที่รับผิดชอบ
85 สพฐ. สอศ.
สกอ. กศน. สช.

70

75

85

80

85

สพฐ. สอศ.
สกอ. กศน. สช.
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แนวทางการดําเนินงาน
1. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
2. ปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรูและสื่อการเรียนรูสําหรับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
3. พัฒนาองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดน
ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด
1. รอยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
เพิ่มขึ้น
2. รอยละของสถานศึกษาที่มีเครือขาย
ในการสงเสริมการจัดการศึกษา

60
60

คาเปาหมาย
61 62 63
65 70 75

หนวยงาน
64 ที่รับผิดชอบ
80 สพฐ. สอศ.
สกอ. กศน. สช.

60

65

80

70

75

สพฐ. สอศ.
สกอ. กศน. สช.

แนวทางการดําเนินงาน
1. เรงพัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ทัดเทียมหรือใกลเคียงกัน
2. ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการติ ด ตาม ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานทางการศึ ก ษา
และสถานศึกษาใหเปนระบบครบวงจร
3. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารและการจั ด การครู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษาในพื้ น ที่ ให มีจํ านวน
และศักยภาพเพียงพอ
4. จัดตั้งกลุมโรงเรียนที่จัดการศึกษาโรงเรียนจังหวัดชายแดน ใหเปนการจัดการศึกษาเฉพาะ
5. ปรับปรุงเกณฑการจัดสรรงบประมาณ วิทยฐานะ การดําเนินการดานครุภัณฑและอาคารประกอบ
ใหสอดคลองกับพื้นที่
6. กําหนดมาตรการและแรงจูงใจใหทุกภาคสวนมีสวนรวมทางการศึกษา
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บทที่ 4
การนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ มีความมุงหมาย
ให นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และประชาชนในพื้ น ที่ ช ายแดนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ได รั บ การศึ ก ษาอย า งทั่ ว ถึ ง
มีคุณภาพ และเสมอภาค เปนสังคมแหงการเรียนรู อยูรวมกันอยางมั่นคงและยั่งยืน ประกอบดวยยุทธศาสตร
ที่ ค รอบคลุ ม การจั ด การศึ ก ษาอย า งทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพ การพั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ เพื่ อ การมี ง านทํ า
และการเสริ มสรา งคุณภาพชี วิ ตตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง อยูรว มกันในสังคมพหุวัฒ นธรรม
และมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย โดยกําหนดแนวทางการนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ดังนี้
1. กลไกการปฏิบัติ
1.1 การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาการศึ ก ษาพื้ น ที่ ช ายแดนของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ประกอบดวย 4 คณะ ดังนี้ 1) คณะกรรมการอํานวยการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน 2) คณะกรรมการ
ดํ า เนิ น งานพั ฒ นาการศึ ก ษาพื้ น ที่ ช ายแดน 3) คณะกรรมการพั ฒ นาการศึ ก ษาพื้ น ที่ ช ายแดนระดั บ ภาค
และ 4) คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนระดับจังหวัด
1.2 หน ว ยงานทุ กระดั บทั้ งในระดับสว นกลางและระดับ พื้นที่ เชน สํานักงานศึกษาธิการภาค
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และหนว ยงานที่เกี่ ยวข อง ต องสรางความเขาใจที่ตรงกันเกี่ยวกับ การพัฒนา
การศึกษาที่มีสวนในการเสริมสรางความมั่นคงของประเทศ และสรางเครือขายความรวมมือเพื่อใหสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลเปนรูปธรรม
1.3 หน ว ยงานทุ กระดั บ มี การวางแผนและบูร ณาการการดํา เนิน งานของพื้น ที่ ในภาพรวม
เพื่ อ ประสานการปฏิ บั ติ ง านอั น มี เ ป า หมายร ว มกั น รวมทั้ ง มี ก ารทบทวนปรั บ ปรุ ง แผนให ส อดคล อ งกั บ
สภาพปญหาปจจุบัน
1.4 สวนราชการสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนเพื่อใชในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
พื้นที่ชายแดน ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหประสบความสําเร็จ
2. ขั้นตอนการปฏิบัติ ดําเนินการใน 3 ระดับ ดังนี้
2.1 ระดับกระทรวง โดยคณะกรรมการอํานวยการฯ ทําหนาที่กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร
การจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดน ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ สงเสริม สนับสนุน
การปฏิ บั ติ ง านในระดั บ นโยบาย และกํ า กั บ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานให เ ป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค
สําหรับคณะกรรมการดําเนินงานฯ ทําหนาที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ของกระทรวงศึกษาธิการ
และติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานให เ ป น ไปตามแผน รวมทั้งกํา กับ ดู แล และให คําปรึกษาในการปฏิบั ติ งาน
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 ระดับภาค จัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนระดับภาค และติดตาม
ผลการดํ า เนิ น งานให เ ป น ไปตามแผน รวมทั้ ง กํ า กั บ ดู แ ล และให คํ า ปรึ ก ษาในการปฏิ บั ติ ง านระดั บ ภาค
และระดับจังหวัดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2.3 ระดั บ จั ง หวั ด จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการพั ฒ นาการศึ ก ษาพื้ น ที่ ช ายแดนระดั บ จั ง หวั ด
และขั บ เคลื่ อ นพั ฒ นาการศึ ก ษาพื้ น ที่ ช ายแดนตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการฯ รวมทั้ ง ติ ด ตาม รายงานผล
การดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ ระดับภาคและระดับดําเนินงาน และศึกษา วิจัยและจัดทําขอมูลสารสนเทศ
ที่จําเปนเพื่อใชในการวางแผนและการติดตามประเมินผล
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3. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ
3.1 ดําเนินการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ทั้งหมด 27 จังหวัด โดยเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป
3.2 ในระยะเรงดวนไดใหความสําคัญกับการดําเนินการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก
เชี ย งใหม เชี ย งราย แม ฮ อ งสอน และตาก เนื่ อ งจากเป น พื้ น ที่ ที่ มี ค วามหลากหลายของกลุ ม ชาติ พั น ธุ
มี การสื่ อ สารด ว ยภาษาของกลุ มชาติ พั น ธุห รือ ภาษาแม ทําใหเกิดป ญ หาการอ านเขี ย นภาษาไทยไม คล อ ง
ซึ่งเปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งพื้นที่ดังกลาวไดรับการประกาศใหเปนพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษอันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศโดยรวมตอไป
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บทที่ 5
โครงการภายใตแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อใหการดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ บรรลุตามวัตถุประสงค จึงไดกําหนดโครงการที่รองรับ
ในแตละยุทธศาสตรไวดังนี้
1. โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษา
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ

โครงการ
1. โครงการการศึกษาแนวทางการเพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดน :
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ
2. โครงการสงเสริมการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาของไทย
3. โครงการโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กและเยาวชนดอยโอกาสทางการศึกษา
ในบริบทที่มีความหลากหลาย
4. โครงการพัฒนาการอานออกเขียนได
5. โครงการพัฒนาทักษะในการสื่อสารดวยภาษาเพื่อนบาน และภาษาอังกฤษ
6. โครงการพัฒนาสมรรถนะและสรางขวัญกําลังใจบุคลากร
7. โครงการสรางเครือขายและการมีสวนรวมจัดการศึกษา
8. โครงการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาและพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษา
9. โครงการวิทยาลัยที่ตองการความชวยเหลือและพัฒนาพิเศษ
10. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง
11. โครงการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สกศ.
สกศ.
สกศ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สอศ.
สกอ.
มช.
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ประเด็นยุทธศาสตร

โครงการ
12. โครงการทุนนิสิตคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
13. โครงการการประชาสัมพันธเชิงรุก
14. แนะแนวการศึกษาตอมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว
15. โครงการคายคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแกว
16. วิทยาศาสตรสัญจร
17. โครงการคายอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชภาษาอังกฤษและภาษาเขมรในชีวิตประจําวันสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ชายขอบจังหวัดสระแกว (Asian Culture & Camp)
18. เทา-ทอง บูรพาสระแกว สัปดาหวิทยาศาสตร
19. โครงการสรางพี่เลี้ยงและตนแบบดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโรงเรียนในจังหวัดสระแกว
20. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมในจังหวัดเชียงราย
21. โครงการยกระดับการเรียนรูทางวิชาการในโรงเรียนเครือขายทางวิชาการ
22. โครงการสรางนักถายทอดองคความรูที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่
23. โครงการคอมพิวเตอรขนาดเล็ก (Raspberry Pi) ประหยัดพลังงานเพื่อสื่อการสอนในพื้นที่หางไกล
24. สงเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
25. โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
26. โครงการสงเสริมคุณภาพโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
27. โครงการบริการวิชาการสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
28. โครงการ เปดบาน Maehongson Open House ครั้งที่ ๑
29. โครงการ บริการวิชาการ งานวิจัยและงานวิชาการกับการเรียนการสอน
30. โครงการ พัฒนาศิษยเกาแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหความรูกับศิษยเกาวิทยาลัยแมฮองสอน
31. โครงการเพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการสืบสาน
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริเพือ่ การพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
มบ.
มบ.
มบ.
มบ.
มบ.
มบ.
มบ.
มบ.
มฟล.
ม.อบ.
มทร.ล.
มทร.ล.
มรภ.กจ.
มรภ.กพ.
มรภ.กพ.
มรภ.ชม.
มรภ.ชม.
มรภ.ชม.
มรภ.ชม.
มรภ.พน.
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ประเด็นยุทธศาสตร

โครงการ
32. โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
33. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในเครือขายประเทศเพื่อนบานอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
34. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน
35. การสงเสริมการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร
36. การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
37. โครงการใหบริการวิชาการแกชุมชน
38. โครงการการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
39. โครงการสงเสริมการรูหนังสือสําหรับคนไทย
40. โครงการสถานศึกษา กศน. ICU
41. โครงการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา
42. โครงการจัดการเรียนรูของศูนยดิจิทัลชุมชน (Digital Literacy)
43. โครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนระดับจังหวัด

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
มรภ.รพ.
มรภ.ล.
มรภ.สน.
มรภอ.
สวชช.
สวชช.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สช.
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ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

โครงการ
1. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและการมีงานทํา

พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทํา 2. โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเปนศูนยกลางดานอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต
3. โครงการสนับสนุนสถานศึกษาพัฒนากําลังคนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
4. โครงการอาชีวะพระดาบส
5. โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูรอน
6. เงินอุดหนุนโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตนาน เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร
และถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว ณ จังหวัดนาน
7. โครงการบริการวิชาการและบูรณาการความรู เรื่อง "การประยุกตใชศาสตรดานโลจิสติกสกับเกษตรกรรม
ทองถิ่น"
8. โครงการจัดการผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและประมงพื้นบานในจังหวัด
สระแกว
9. โครงการบูรพามัคคุเทศก เรียนรูประวัติศาสตรและศิลปะชาติไทยเพื่อพัฒนาจริยธรรม ความสามัคคี
และทักษะภาษาอังกฤษ (BUU SK Tour Guide)
10. โครงการสรางอาชีพการทองเที่ยว (โฮมสเตย การบริการ สินคาผลิตภัณฑจากชาวบาน) ที่เหมาะสมกับ
บริบทพื้นที่
11. โครงการสรางอาชีพเกษตรกรรม ชาง คหกรรม ที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่
12. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัยแมฮองสอน
13. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษากอนฝกประสบการณภาคสนามสาธารณสุขศาสตร
14. โครงการสรางเครือขายความรวมมือดานการสงเสริมสุขภาพชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สพฐ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
จุฬาฯ
มบ.
มบ.
มบ.
มทร.ล.
มทร.ล.
มรภ.ชม.
มรภ.ชม.
มรภ.ชม.
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ประเด็นยุทธศาสตร

โครงการ
15. โครงการแสดงผลงานและสาธิตกระบวนการผลิตเครื่องปนดินเผา และถายทอดองคความรู
ในดานเทคโนโลยีเซรามิกส
16. โครงการศูนยการศึกษาโลจิสติกสและการคาชายแดนจังหวัดเลย
17. โครงการการสงเสริมพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพทางภูมิสังคม
18. โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
19. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวและบริการ
20. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดานภาษาอังกฤษกับการทองเที่ยว
21. โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทํา
22. โครงการจัดการศึกษาและการเรียนรูในจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (การศึกษาอาชีพ)
23. โครงการลูกพระดาบส กศน.

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
มรภ.บร.
มรภ.ล.
มรภอ.
สวชช.
สวชช.
มรภ.ศก.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
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ประเด็นยุทธศาสตร

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางคุณภาพ 1. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 2. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
พอเพียง อยูรวมกันในสังคม
3. การจัดการเรียนรูของศูนยการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมฯ
พหุวัฒนธรรม และมีความภาคภูมใิ จ 4. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาเอกชน (ระยะที่ ๒)
5. โครงการเสริมสรางอุดมการณรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยไทยในโรงเรียนเอกชน
6. โครงการเสริมสรางจิตสํานึกการมีวินัยทางการเงินและรณรงคการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
7. โครงการเสริมสรางขวัญและกําลังใจขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ
8. โครงการคายอาสาบูรพาสระแกว รวมใจ สรางสรรคสังคม
9. วิถีเกษตรอินทรียสัญจร
10. โครงการบริหารจัดการพลังงานไฟฟาผสมผสานบานโพซอ
11. โครงการบริหารจัดการพลังงานไฟฟาผสมผสานบานซอแอะ
12. โครงการสรางยุวเกษตรกร และยุววิศวกร
13. โครงการสนับสนุนศูนยพัฒนาโครงการหลวงโครงการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงและเกษตรรุนใหม
(Smart farmer Gen Z) บนพื้นที่สูง
14. โครงการ การเสริมสรางและพัฒนาทักษะชีวิต
15. โครงการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
16. โครงการ "พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง"
17. การสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนและการปลูกจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากร
ของไทย
18. โครงการสงเสริมการจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สพฐ.
สอศ.
สํานักงาน กศน.
สช.
สช.
สํานักงาน ก.ค.ศ.
สํานักงาน ก.ค.ศ.
มบ.
มบ.
มทร.ล.
มทร.ล.
มทร.ล.
มทร.ล.
มรภ.ชม.
มรภ.ชม.
มรภ.ศก.
มรภอ.
สวชช.
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2. โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
ประเด็นยุทธศาสตร

โครงการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สพฐ.

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษา

1. โครงการปลูกฝงใหนักเรียน รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และหวงแหนแผนดินไทย

เพื่อความมั่นคงของพื้นที่ชายแดน

2. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน
3. การจัดการเรียนรูของศูนยการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมฯ

สพฐ.
สํานักงาน กศน.

4. โครงการเสริมสรางจิตสํานึกการมีวินัยทางการเงินและรณรงคการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. โครงการสนับสนุนศูนยพัฒนาโครงการหลวงโครงการสรางผูนําการเปลีย่ นแปลงและเกษตร
รุนใหม(Smart farmer Gen Z) บนพื้นที่สูง
6. โครงการ "พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง"

สํานักงาน กคศ.

7. การสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนและการปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ
ทรัพยากรของไทย

มรภอ.

มทร.ล.
มรภ.ศก.

หมายเหตุ

ดําเนินการ
ป 61-63
ดําเนินการ
ป 61

27

ประเด็นยุทธศาสตร

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนา 1. โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
มรภ.กพ.

กําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพ และการมี

2. โครงการสงเสริมคุณภาพโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
3. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและการมีงานทํา

งานทําในพื้นที่ชายแดน และสราง

4. โครงการอาชีวะพระดาบส

สอศ.

ขีดความสามารถในการแขงขัน

5. โครงการบูรพามัคคุเทศก เรียนรูประวัติศาสตรและศิลปะชาติไทยเพื่อพัฒนาจริยธรรม
ความสามัคคีและทักษะภาษาอังกฤษ (BUU SK Tour Guide)
6. โครงการแสดงผลงานและสาธิตกระบวนการผลิตเครื่องปนดินเผา และถายทอดองคความรู
ในดานเทคโนโลยีเซรามิกส
7. โครงการศูนยการศึกษาโลจิสติกสและการคาชายแดนจังหวัดเลย

มบ.
มรภ.บร.

8. โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนชายขอบ

มร.อด.

9. โครงการเสริมสรางทักษะอาชีพในการตอยอดอาชีพเดิมของทองถิ่น

มร.อด.

10. โครงการการสงเสริมพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพทางภูมิสังคม

มรภอ.

11. โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ

สวชช.

12. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวและบริการ

สวชช.

13. โครงการพัฒนาและปรับปนุงหลักสูตรเพื่อตอบสนองตอความตองการกําลังคน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ GMS/AEC
14. โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทํา

หมายเหตุ

มรภ.กพ.
สพฐ.

มรภ.ล.
ดําเนินการ
ป 62-64
ดําเนินการ
ป 62-64

มน.
สํานักงาน กศน.
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ประเด็นยุทธศาสตร

โครงการ
15. โครงการจัดการศึกษาและการเรียนรูในจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
การศึกษาอาชีพ)
16. โครงการลูกพระดาบส กศน.

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงาน กศน.

หมายเหตุ

สํานักงาน กศน.
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โครงการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สพฐ.

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา

1. โครงการพัฒนาการอานออกเขียนได

ศักยภาพผูเรียนและสรางสังคม
แหงการเรียนรูในพื้นที่ชายแดน

2. โครงการพัฒนาทักษะในการสื่อสารดวยภาษาเพื่อนบาน และภาษาอังกฤษ
3. โครงการเรงรัดพัฒนาทักษะการใชสื่อเทคโนโลยี

สพฐ.
สพฐ.

4. โครงการคายคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแกว

มบ.

5. วิทยาศาสตรสัญจร

มบ.

6. โครงการคายอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชภาษาอังกฤษและภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ชายขอบจังหวัดสระแกว (Asian
Culture & Camp)
7. เทา-ทอง บูรพาสระแกว สัปดาหวิทยาศาสตร

มบ.

8. โครงการยกระดับการเรียนรูทางวิชาการในโรงเรียนเครือขายทางวิชาการ

ม.อบ.

9. พัฒนาศักยภาพแกนักเรียนมัธยมศึกษาและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดกลุมสนุก
เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถดานภาษาอังกฤษ เทียบเทามาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษ (CEFR)
10. โครงการสงเสริมการรูหนังสือสําหรับคนไทย

หมายเหตุ

มบ.
มรภ.สน.
สํานักงาน กศน.

11. เงินอุดหนุนโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตนาน เพื่อพัฒนา
การผลิตบัณฑิตสาขาสัตวศาสตรและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว ณ จังหวัดนาน
12. โครงการสงเสริมพัฒนาสุขภาวะนักเรียน

จุฬาฯ

13. โครงการสงเสริมการจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน

สวชช.

สพฐ.
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ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส

โครงการ
1. โครงการสงเสริมการเขาเรียน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สพฐ.

ความเสมอภาค และความเทาเทียมกัน 2. โครงการสงเสริมใหนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ
ทางสังคมในพื้นที่ชายแดน
3. โครงการสงเสริมการศึกษาตอ

สพฐ.
สพฐ.

4. โครงการทุนนิสิตคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร

มบ.

5. แนะแนวการศึกษาตอมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว

มบ.

6. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครูมัธยมในจังหวัดเชียงราย

มฟล.

7. สงเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

มรภ.กจ.

8. โครงการเพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการสืบสาน
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน
9. โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

มรภ.พน.

10. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูของสถานศึกษา

มรภ.สน.

11. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษในโรงเรียน
เรียนรวม
12. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน

มรภ.สน.

13. การสงเสริมการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร

มรภอ.

14. การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา

สวชช.

มรภ.รพ.

หมายเหตุ

ดําเนินการ
ป 61

มรภ.สน.
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ประเด็นยุทธศาสตร

โครงการ
15. โครงการใหบริการวิชาการแกชุมชน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวชช.

16. โครงการการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงาน กศน.

17. โครงการสถานศึกษา กศน. ICU

สํานักงาน กศน.

18. โครงการจัดการเรียนรูของศูนยดิจิทัลชุมชน (Digital Literacy)

สํานักงาน กศน.

19. โครงการบริการวิชาการและบูรณาการความรู เรื่อง "การประยุกตใชศาสตรดานโลจิสติกส
กับเกษตรกรรมทองถิ่น"
20. โครงการคายอาสาบูรพาสระแกว รวมใจ สรางสรรคสังคม

หมายเหตุ

มบ.
มบ.
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ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา
เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่ชายแดน

โครงการ
1. โครงการจัดการผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและประมงพื้นบาน
ในจังหวัดสระแกว
2. วิถีเกษตรอินทรียสัญจร

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
มบ.

หมายเหตุ

มบ.
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ประเด็นยุทธศาสตร

โครงการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สพฐ.

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนา

1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนชายแดน

ประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดน

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะและสรางขวัญกําลังใจบุคลากร
3. โครงการสรางเครือขายและการมีสวนรวมจัดการศึกษา

สพฐ.
สพฐ.

4. โครงการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาและพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษา

สพฐ.

5. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง

สกอ.

6. โครงการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง

มช.

7. โครงการการประชาสัมพันธเชิงรุก

มบ.

8. โครงการสรางพี่เลี้ยงและตนแบบดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโรงเรียนในจังหวัด
สระแกว
9. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในเครือขายประเทศเพื่อนบานอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง
10. โครงการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา

มบ.

11. โครงการเสริมสรางขวัญและกําลังใจขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูป ฏิบัติงาน
ในพื้นที่พิเศษ

หมายเหตุ

ดําเนินการ
ป 61

มรภ.ล.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน ก.ค.ศ.

ดําเนินการ
ป 61-63
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ภาคผนวก

ภาคผนวก 1
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพื้นที่ชายแดน ระยะ 5 ป
และประจําป ระดับภาคและระดับจังหวัด

แนวทาง
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนระยะ 5 ปและประจําป
ระดับภาคและระดับจังหวัด
*************************************
1. การจัดทําแผน
ให สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด และสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาคจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการ
พัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560–2564) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่
ช า ย แ ด น ป ร ะ จํ า ป ร ะ ดั บ ภ า ค แ ล ะ ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด ภ า ย ใ ต แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า พื้ น ที่ ช า ย แ ด น
(พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีแนวทางปฏิบัติในปงบประมาณ 2560 ดังนี้
1.1 สํานักงานศึ กษาธิ การจั งหวัด จัดทําแผนปฏิบัติร าชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ช ายแดนระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนประจําปงบประมาณ 2560 ระดับ
จั งหวั ด โดยจั ดทํ าในภาพรวมของทุ กส วนราชการของกระทรวงศึ กษาธิ การในระดั บจั งหวัด แล วจั ดส งแผนให
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานศึกษาธิการภาค ภายในวันที่ 15 เมษายน 2560
1.2 สํานักงานศึกษาธิการภาคจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนระยะ 5 ป และ
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจําปงบประมาณ 2560 ระดับภาค โดยจัดทําเปนแผน
ภาพรวมของทุ กจั งหวั ดชายแดนที่ อยู ภ ายใต การดู แลของสํ านั กงานศึ กษาธิ การภาค แล ว จั ด ส ง ให สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560
1.3 สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด และสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค เริ่ ม ดํ า เนิ น การตามแผน ตั้ ง แต
เดือนพฤษภาคม 2560 เปนตนไป
1.4 ศึ ก ษาธิ ก ารภาคติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการพั ฒ นาการศึ ก ษาพื้ น ที่ ช ายแดน
ประจําป ในระดับจังหวัด
2. การติดตามและรายงานผล
สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด และสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค รายงานผลการดํ า เนิ น งาน
ตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาชายแดนประจําปตอสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทุก 3 เดือน ให
รายงานผลในภาพรวมของภาคและรายงานผลเป น รายจั ง หวั ด โดยสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด รายงาน
ผลการดํ า เนิ น งานให สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาคและสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ภายใน 15 วั น
หลั ง สิ้ น ไตรมาส และให สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาคสรุ ป รายงานผลการดํ า เนิ น งานในภาพรวมทุ ก จั ง หวั ด
ใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน 30 วัน หลังสิ้นไตรมาส โดยจัดสงรายงานผลการดําเนินงานรอบ
แรกในเดือนมิถุนายน 2560
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3. องคประกอบของแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนระยะ 5 ป (พ.ศ 2560-2564) และ
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนประจําป ระดับภาคและระดับจังหวัด ประกอบดวย
3.1 บทที่ 1 บทนํา
1) หลักการและเหตุผลความเปนมา
2) บริบทที่เกี่ยวของ
- สภาพทั่วไป
- สภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ (จํานวนสถานศึกษา จํานวนนักเรียน นักศึกษา จํานวนครู/
อาจารย/บุคลากรทางการศึกษา ดัชนีทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับอัตราการเขาเรียน อัตราการเรียนตอ อัตราการ
ออกกลางคัน เปนตน)
3.2 บทที่ 2 สภาพปญหาทางการศึกษาของพื้นที่
3.3 บทที่ 3 แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
3.4 บทที่ 4 กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติ
1) การแปลงแผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติ
2) การติดตามและการรายงานผลการดําเนินงาน
******************************************
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แผนภูมิการจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ และการรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ 2560
ศธ.

15 เม.ย. 60

15 วัน หลังสิ้นไตรมาส
30 วัน
หลังสิ้นไตรมาส

30 เม.ย. 60

ศธจ.

15 เม.ย. 60

15 วัน หลังสิ้นไตรมาส

ศธภ.

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ
การรายงานผลการดําเนินงาน (รายงานทุก 3 เดือน เริ่มเดือนมิถุนายน 2560)
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ตารางที่ 1 สรุปงบหนาโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2560-2564
จังหวัด/ภาค ...............................
ยุทธศาสตร*………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..
ตัวชี้วัด*…………..……………………………………………………………..…………………………………………………………………….……………………………………………………………………..
แนวทางการดําเนินงาน*………………………………………………………………………………………..………………………..……………………………………………………………………………..
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รวม

งบประมาณ (หนวย : ลานบาท)
60
61
62
63

64

หนวยงานที่รับผิดชอบ

* ชื่อยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และแนวทางการดําเนินงาน เปนชื่อตามแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ

39๔

ตารางที่ 2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2560-2564
จังหวัด/ภาค ...............................
ยุทธศาสตร*………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..
ตัวชี้วัด*…………..……………………………………………………………..…………………………………………………………………….……………………………………………………………………..
แนวทางการดําเนินงาน*………………………………………………………………………………………..………………………..……………………………………………………………………………..
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย/
พื้นที่ดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ตัวชีว้ ัดของ
โครงการ

งบประมาณ (หนวย : ลานบาท)
รวม 60 61 62 63 64

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

* ชื่อยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และแนวทางการดําเนินงาน เปนชื่อตามแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ

40
๕

ตารางที่ 3 สรุปงบหนาโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ......................
จังหวัด/ภาค ...............................
ยุทธศาสตร*………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..
ตัวชี้วัด*…………..……………………………………………………………..…………………………………………………………………….……………………………………………………………………..
แนวทางการดําเนินงาน*………………………………………………………………………………………..………………………..……………………………………………………………………………..
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(หนวย : บาท)

หนวยงานที่รับผิดชอบ

* ชื่อยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และแนวทางการดําเนินงาน เปนชื่อตามแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ

41๖

ตารางที่ 4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ......................
จังหวัด/ภาค ...............................
ยุทธศาสตร*………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..
ตัวชี้วัด*…………..……………………………………………………………..…………………………………………………………………….……………………………………………………………………..
แนวทางการดําเนินงาน*………………………………………………………………………………………..………………………..……………………………………………………………………………..
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย/
พื้นที่ดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ตัวชี้วัดของ
โครงการ

งบประมาณ
(หนวย : บาท)

แหลงงบประมาณ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

* ชื่อยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และแนวทางการดําเนินงาน เปนชื่อตามแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ
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ตารางที่ 5 รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการพื้นที่ชายแดนประจําปงบประมาณ ......................
ระดับจังหวัด/ระดับภาค
ยุทธศาสตร*………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..
ตัวชี้วัด*…………..……………………………………………………………..…………………………………………………………………….……………………………………………………………………..
แนวทางการดําเนินงาน*………………………………………………………………………………………..………………………..……………………………………………………………………………..
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

ปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะ

* ชื่อยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และแนวทางการดําเนินงาน เปนชื่อตามแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564)
ของกระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณ
ไดรับจัดสรร
ใชจายจริง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ลงชื่อ ....................................................... ผูรายงาน
ตําแหนง ...................................................................
เบอรโทร ...................................................................

๘
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ภาคผนวก 2
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาพื้นที่
ชายแดนของกระทรวงศึกษาธิการ

44
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ภาคผนวก 3
หนังสืออนุมัติแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่
ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564)
ของกระทรวงศึกษาธิการ

49

50

ภาคผนวก 4
หนังสืออนุมัติยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
พื้นทีช่ ายแดน (พ.ศ. 2561-2564)
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ปรับปรุงใหม 6 ยุทธศาสตร

51

52

ภาคผนวก 5
อักษรยอของหนวยงาน

อักษรยอของหนวยงาน
1. สป.

2. สกศ.
3. สพฐ.
4. สอศ.
5. สกอ.

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