
กรอบสาระสําคัญของแผนพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน  
(พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธกิาร 

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

 
1. วิสัยทัศน 
 นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง                 
มีคุณภาพ และเสมอภาค เปนสังคมแหงการเรียนรู อยูรวมกันอยางม่ันคงและยั่งยืน 
 

2. พันธกิจ  
 1. จัดการศึกษาใหกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  

2. เสริมสรางศักยภาพประชาชนใหมีทักษะอาชีพ มีงานทํา สอดคลองกับบริบทและความตองการพัฒนา              
ของพ้ืนท่ีชายแดน 

3. เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม          
ไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย 
 

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

ไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย 
 

4. ประเด็นยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของพ้ืนท่ีชายแดน 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย หนวยงาน 
 60 61 62 63 64 ท่ีรับผิดชอบ 

1. รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรม 
    สงเสริมการเรียนรูท่ีสะทอนความรัก 
    และการธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติ 
    และการยึดม่ันในการปกครองระบอบ 
    ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
    ทรงเปนประมุขเพ่ิมข้ึน 

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

2. รอยละของผูเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริม 
    การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 
    ของเศรษฐกิจพอเพียง อยูรวมกัน 
    ในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีความ 
    ภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย 

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

3. รอยละของนักเรียนกอนวัยเสี่ยง 
    ระดับชั้น ป.1-6 ไดรับการเสริมสราง 
    ภูมิคุมกันยาเสพติด 
 

70 75 80 80 80 สพฐ. สช. 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย หนวยงาน 
 60 61 62 63 64 ท่ีรับผิดชอบ 

4. รอยละของสถานศึกษาในทุกระดับ 
    การศึกษาท้ังรัฐและเอกชน มีการปองกัน 
    และแกไขปญหายาเสพติด  

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

 
แนวทางการดําเนินงาน 

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

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

  
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมทักษะอาชีพ             
และการมีงานทําในพ้ืนท่ีชายแดน และสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย หนวยงาน 
 60 61 62 63 64 ท่ีรับผิดชอบ 

1. รอยละของสถานศึกษามีหลักสูตรพัฒนา 
    ทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทําสอดคลองกับ 
    บริบทและความตองการพัฒนาของพ้ืนท่ี 
    ชายแดน 

80 85 90 95 100 สพฐ. สอศ. 
สกอ. กศน. 

2. รอยละของผูผานการฝกอาชีพ/การพัฒนา 
    ทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนําความรู 
    ไปประกอบอาชีพหรอืพัฒนางาน 

60 65 70 75 80 สอศ. สกอ. 
กศน. 

3. จํานวนหนวยงานภายนอกท่ีเขามามี 
    สวนรวมในการฝกอาชีพ/การพัฒนาทักษะ 
    อาชีพระยะสั้น 

60 65 70 75 80 สอศ. สกอ. 
กศน. 

4. รอยละของงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือสราง 
    องคความรูและนวัตกรรม ท่ีสรางผลผลิต 
    และมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

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

3. สรางความรวมมือในการพัฒนาทักษะอาชีพกับหนวยงานภายนอก 
4. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม ท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิม                 

ทางเศรษฐกิจ 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรูในพ้ืนท่ีชายแดน 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย หนวยงาน 
 60 61 62 63 64 ท่ีรับผิดชอบ 

1. อัตราการอานไมออกเขียนไมได 
    ของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    ในจังหวัดชายแดนลดลง 

5 4.5 4 3.5 3 สพฐ. สช. 
กศน. 

2. รอยละของนกัเรียน นักศึกษา  
    และประชาชน ท่ีเขารวมกิจกรรม 
    การศึกษาและการเรียนรู 

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

3. รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม 
    การสงเสริมการมีพฤติกรรม/ลักษณะนิสัย 
    และวัฒนธรรมการทํางานท่ีพึงประสงค 
    ใหเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของคน 
    ในสังคมไทย 

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

4. รอยละของนักเรยีนในระดับการศึกษา 
    ข้ันพ้ืนฐานท่ีมีน้ําหนักและสวนสูง 
    ตามเกณฑมาตรฐาน 

70 75 80 85 90 สพฐ. สช. 

 

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

มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม) ของครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรหลาน โดยใชกิจกรรมท่ีเปนวิถีชีวิตประจําวัน 
4. จัดกิจกรรมหลอหลอมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการทํางานท่ีพึงประสงคใหเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญ            

ของคนในสังคมไทย อาทิ การตรงตอเวลา การเคารพความคิดเห็นท่ีแตกตาง การทํางานเปนกลุมคณะ  
5. สงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรูในชุมชน ผานการพัฒนาแหลงเรียนรู ท่ีมีมาตรฐาน                

และหลากหลาย อาทิ พิพิธภัณฑ หองสมุด แหลงเรียนรูชุมชน ฯลฯ สอดคลองกับความสนใจและวิถีชีวิต              
ของผูรับบริการแตละกลุมเปาหมาย และสามารถใหบริการไดอยางท่ัวถึง 

6. สงเสริม สนับสนุนการจดักิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูเรียนทุกคนทุกระดับและประเภทการศึกษา 
7. ใหความรูและเสริมสรางการมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 
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 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางการศึกษาในพ้ืนท่ีชายแดน 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย หนวยงาน 
 60 61 62 63 64 ท่ีรับผิดชอบ 

1. รอยละของนักเรียนในระบบตอประชากร 
    วัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  

100 100 100 100 100 สพฐ. สช. 

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

2 2 3 3 3 สพฐ. สอศ. 
กศน. สช. 

3. รอยละของนกัเรียน นักศึกษา  
    และประชาชนท่ีไดรับบริการ 
    ทางการศึกษา 

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

4. รอยละของสถานศึกษาท่ีตองการ 
    ความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษ 
    อยางเรงดวนในพ้ืนท่ีชายแดนท่ีไดรับ 
    การพัฒนาใหมีคุณภาพ 

100 100 100 100 100 สพฐ. สอศ. 
สช. 

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

ประเภทการศึกษา 
3. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และจัดใหมีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และการศึกษาทางไกลระบบ

ตาง ๆ อาทิ DLIT, DLTV, ETV 
4. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับผูเรียนทุกวัย 

   
ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีชายแดน 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย หนวยงาน 
 60 61 62 63 64 ท่ีรับผิดชอบ 

1. รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม 
    การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดลอม 

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

2. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการปรับปรุง 
    พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
    และสื่อการเรียนรูสําหรับการสรางเสริม 
    คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

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

และสิ่งแวดลอม 
2. ปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรูและสื่อการเรียนรูสําหรับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม 
3. พัฒนาองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีชายแดน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย หนวยงาน 
 60 61 62 63 64 ท่ีรับผิดชอบ 

1. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
    ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา 
    เพ่ิมข้ึน 

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

2. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีเครือขาย 
    ในการสงเสริมการจัดการศึกษา 

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

 
แนวทางการดําเนินงาน 
1. เรงพัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีทัดเทียมหรือใกลเคียงกัน 
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานทางการศึกษา              

และสถานศึกษาใหเปนระบบครบวงจร 
3. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ีใหมีจํานวน                  

และศักยภาพเพียงพอ 
4. จัดตั้งกลุมโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาโรงเรียนจังหวัดชายแดน ใหเปนการจัดการศึกษาเฉพาะ 

 5. ปรับปรุงเกณฑการจัดสรรงบประมาณ วิทยฐานะ การดําเนินการดานครุภัณฑและอาคารประกอบ              
ใหสอดคลองกับพ้ืนท่ี  
 6. กําหนดมาตรการและแรงจูงใจใหทุกภาคสวนมีสวนรวมทางการศึกษา 
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พ้ืนท่ี/จังหวัด/อําเภอชายแดน  
 
สํานักงานศึกษาธิการภาค/จงัหวัด จํานวน จ./อ. รายช่ืออําเภอ 

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

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

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

โพนพิสัย รัตนวาป 
   2) เลย 6 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  3/14  
   1) อํานาจเจริญ 1 ชานุมาน 
   2) อุบลราชธาน ี 10 ศรีเมืองใหม โขงเจียม เขมราฐ นาจะหลวย 

บุณฑริก โพธิ์ไทร สิรินธร นาตาล น้ํายืน น้ําขุน  
   3) ศรีสะเกษ 3 ภูสิงห ขุนหาญ กันทรลักษ 
10. สํานักงานศึกษาธิการภาค 14  2/6  
   1) บุรีรัมย 2 ละหานทราย บานกรวด 
   2) สุรินทร 4 กาบเชิง สังขะ บัวเชด พนมดงรัก 
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สํานักงานศึกษาธิการภาค/จงัหวัด จํานวน จ./อ. รายช่ืออําเภอ 
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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