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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ค ำน ำ 
 

พื้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นท่ีติดกับประเทศเมียนมาร์ท้ัง 7 อ าเภอ ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์  
ท้ัง ไทยใหญ่  ลาหู่  ปากาญอ (กะเหรี่ยง)  ล้ัว  ม้ง  ลีซู จีนยูนาน  ต่องสู่ กระจายอยู่ในพื้นท่ีทุก  อ าเภอ  ได้แก่ 
อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน   อ าเภอปาย   อ าเภอปางมะผ้า   อ าเภอขุนยวม  อ าเภอแม่ลาน้อย   อ าเภอแม่สะเรียง 
และอ าเภอสบเมย   สภาพครอบครัวเด็กนักเรียนส่วนมากมีฐานะยากจน  การส่ือสารภาษาไทยมีความล าบาก  
ประกอบกับประเพณีวัฒนธรรมความเช่ือท่ีมีความแตกต่างกัน โรงเรียนส่วนมากอยู่บนภูเขา ยากล าบากในการ
เดินทาง การส่ือสาร บางแห่งไม่มีไฟฟ้าใช้ จึงท าให้เกิดปัญหาประสบความยุ่งยากในการจัดการศึกษา   

ตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 11/2559 ข้อ 4  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีภารหน้าท่ี 
รับผิดชอบ ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนางานด้านวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ ส่ังการ ก ากับ เร่งรัด  ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการ  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และประกอบอาชีพได้ 
โดยในส่วนของการศึกษาในพื้นท่ีชายแดน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของพื้นท่ี
ดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งท่ีส าคัญของการพัฒนาประเทศ และเป็นพื้นท่ีท่ีมีปัญหาต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อาทิการอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และความยากจน ประกอบกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ซึ่งมีวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มียุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนา
ประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
และความมั่นคง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะต้องเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาสู่ยุทธศาสตร์ทางด้านการศึกษา  
เพื่อด าเนินการพัฒนาการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกพื้นท่ีของประเทศ 
 

ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนระยะ  5 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2565)  ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานพฒันาการศึกษาในพื้นท่ี
ชายแดนให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีชายแดน 
ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ มีทักษะอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อไป  

 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
                                          กันยายน   2560 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำ 
 

การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมผ่านการถ่ายทอดการฝึกอบรม 
การสืบสานวัฒนธรรม การสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ และการสร้างองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม 
สังคม การเรียนรู้ และปัจจัยต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนให้บุคคลได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ตลอดชีวิต ซึ่งการศึกษาเป็นปัจจัย
ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศท้ังทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม โดยรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดมี
นโยบายด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็งอย่าง 
มีคุณภาพและคุณธรรม โดยปฏิรูปการศึกษาให้คนไทยสามารถเรียนรู้ตามศักยภาพตนเอง มีคุณธรรม ทักษะอาชีพ  
ลดความเหล่ือมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เหมาะสมกับความต้องการของพื้นท่ี (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุ่งเน้นให้คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติ
และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ  ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง 
ตามมาตรฐานสากลและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีสุขภาวะท่ีดีขึ้นและสถาบัน ทางสังคมมีความเข้มแข็ง
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  มีวิสัยทัศน์ให้ประเทศมีความมั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ด้านการ
ปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ(ปรเมธี วิมลศิริ, 2559)ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ได้ก าหนดจุดเน้นเชิงนโยบายท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยเช่นกัน 
(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

นอกจากนี้แล้ว นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564)ได้มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านการศึกษา ท้ังในระบบและนอกระบบ และ 
การสร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชาติ (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 
2558) ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2556-2560) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมี 
มติรับทราบเมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2556 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ให้คน ชุมชน มีภูมิคุ้มกัน และพื้นท่ีมีความพร้อมเผชิญ
ปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคง รวมทั้งสามารถพัฒนาร่วมกับประเทศรอบบ้านอย่างยั่งยืน โดยการเสริมสร้างให้ 
คนและชุมชนมีจิตส านึกด้านความมั่นคง และมีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน การผนึกก าลังจัดระบบป้องกนัชายแดนการน า
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน และการจัดการโดยสันติวิธี การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้มาสนับสนุนงาน
ความมั่นคง  รวมท้ัง การเสริมสร้าง พัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และการบริหารจัดการท่ีมี
เอกภาพและประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้คนและชุมชนในพื้นท่ีชายแดนสามารถ
อ่านและเขียนภาษาไทย และภาษาท้องถิ่น ส่งเสริมเวทีและประชาคมการเรียนรู้การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
และกระบวนการยุติธรรมชุมชนท้ังในสถาบันการศึกษาและนอกสถาบันการศึกษา ส่งเสริมการธ ารงรักษาวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับประชาชน พัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง รวมทั้งสนับสนุนการรวมกลุ่มและ
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สร้างเครือข่ายความมั่นคง และสร้างช่องทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความมั่นคงสู่เวทีชุมชนผ่านการศึกษาและ
องค์กรทางศาสนา (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2556) 

จากการศึกษาสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านการศึกษาของจังหวัดท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุ 15-59 ปี ในพื้นท่ีดังกล่าว ได้รับการศึกษาเฉล่ีย ในช่วงปี พ.ศ. 2554-
2556  อยู่ในช่วง  6.2 – 8.5 ปี  ซึ่งต่ ากว่าจ านวนปีการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทย  (9 ปี)  (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2558) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขาดโอกาสทางการศึกษาของประชาชนในพื้นท่ีชายแดน 
และจากการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษาในพื้นท่ีท่ีติดต่อกับชายแดน พบว่า นักเรียนขาดทักษะการใช้
ภาษาไทย หลักสูตรการศึกษาไม่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาของพื้นท่ี การจัดการเรียนการสอนไม่ครบ  
8  กลุ่มสาระ มีครูไม่ครบช้ัน และสอนไม่ตรงตามวุฒิ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาย้ายบ่อย นักเรียนอ่านเขียนภาษาไทย
ไม่คล่อง ขาดแคลนส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยี ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องจักรท่ีทันสมัย ไม่มี
คุณภาพ และไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงงบประมาณท่ีได้รับไม่สอดคล้องกับสภาพการด าเนินงานจริง  

นอกจากปัญหาการจัดการศึกษาข้างต้นแล้ว ยังมีปัญหาอื่น ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ อาทิ ความยากจนของประชาชนในพื้นท่ีชายแดน การขาดความเข้าใจในวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ 

และประเทศเพื่อนบ้าน การย้ายถ่ินของประชาชน ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี ปัญหาความไม่สะดวกในการ
คมนาคม ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ การขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค และการบุกรุกท าลายป่ารวมถึงขั้นตอนในการ
ด าเนินการเข้าประเทศมีข้อจ ากัดท่ีท าให้การน าบุคลากรไปจัดการเรียนการสอนและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัใน
ประเทศเพื่อนบ้านมีความล่าช้า      
 ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีอ านาจหน้าท่ี ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยการส่งเสริม
และก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการศึกษา ส่งเสริมและประสานงาน การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมท้ังติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินการจัดการศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการศึกษาในพื้นท่ีชายแดน จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดน (พ.ศ. 2561-2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางใน
ด าเนินงานพัฒนาการศึกษาในพื้นท่ีชายแดนให้มีคุณภาพ อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป 
 

วัตถุประสงค์        
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีชายแดนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ   
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนให้มีทักษะอาชีพ มีงานท า สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนา

ของพื้นท่ีชายแดน 
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีชายแดนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
 

พื้นที่เป้ำหมำย 
 1. พื้นที่เปำ้หมำย หมายถึง พื้นท่ีชายแดนของจังหวัด/อ าเภอท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน จ านวน  
1 ประเทศ ได้แก่  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนร์มา ซึ่งมีจ านวนท้ังหมด  7  อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
อ าเภอปาย   อ าเภอปางมะผ้า  อ าเภอขุนยวม  อ าเภอแม่ลาน้อย  อ าเภอแม่สะเรียง  และอ าเภอสบเมย 
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บทท่ี 2 
  สภำพทั่วไปของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ลักษณะทำงกำยภำพ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แสดงอำณำเขตของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  และประเทศเพื่อนบ้ำน  เป็นดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมารัฐฉานตอนใต้ รัฐคะยาบางส่วน  โดย

มีเทือกเขาถนนธงชัยตะวันตก แม่น้ าสาละวิน และแม่น้ าเมย เป็นแนวพรมแดนกั้น
ระหว่างประเทศ 

ทิศใต้   ติดต่อกับอ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีแม่น้ ายวม และแม่น้ าเงา เป็นแนวเขต
จังหวัด 

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ อ าเภอเวียงแหง อ าเภอเชียงดาว อ าเภอแม่แตง อ าเภอสะเมิง อ าเภอแม่แจ่ม 
อ าเภอฮอด และอ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยกลาง และ
เทือกเขาถนนธงชัยตะวันออกเป็นแนวเขตระหว่างจังหวัด 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมด้านรัฐคะยาและรัฐคอทูเล 

ทุกอ าเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเขตแดนติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมีย นมา  
รวมระยะทางประมาณ 483 กิโลเมตร โดยเป็นพื้นดินประมาณ 326 กิโลเมตร เป็นแม่น้ าประมาณ 157 กิโลเมตร 
แบ่งเป็นแม่น้ าสาละวิน 127 กิโลเมตร และแม่น้ าเมย 30 กิโลเมตร 

สภำพภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อนและเป็นพื้น ท่ีป่าไม้ตามธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์  

มีทิวเขาเรียงตามแนวทิศเหนือ-ใต้ ขนานกัน  ทิวเขาท่ีส าคัญ คือ ทิวเขาแดนลาว อยู่ทางตอนเหนือสุดของจังหวัด เป็น
แนวแบ่งเขตแดนประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ ทิวเขาถนนธงชัย ประกอบด้วยทิวเขา
เรียงขนานกัน 3 แนว คือ ทิวเขาถนนธงชัยตะวันตก เป็นแนวเขตแดนประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาทิวเขาถนนธงชัยกลาง อยู่ระหว่างแม่น้ ายวมและแม่น้ าแม่แจ่ม และทิวเขาถนนธงชัยตะวันออก เป็นแนวแบ่งเขต

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชายแดน ต้ังอยู่ทางภาคเหนือ
ตอนบน  ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 924 กิโลเมตร มีพื้นท่ี
ประมาณ 7,987,808.27 ไร่ หรือประมาณ 12,681.259 ตารางกิโลเมตร 
เป็นจังหวัดท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 8 
ของประเทศ พื้นท่ีมีรูปร่างเรียวยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ มีความยาว
ประมาณ 250 กิโลเมตรและความกว้างประมาณ 95 กิโลเมตร พื้นท่ีส่วน
ใหญ่ เป็น เนื้ อ ท่ีป่ าไม้  ประมาณ 11,133.78 ตารางกิ โลเมตร หรือ 
6,958,612.23 ไร่  คิดเป็ นร้อยละ 87.12 ของพื้ น ท่ี จังหวัด  มีพื้ น ท่ี
เกษตรกรรม 406,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.08 
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ระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับจังหวัดเชียงใหม่ ท้ังยังเป็นท่ีต้ังของยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด คือ ยอดเขาแม่ยะอยู่ในเขตพื้นท่ี
อ าเภอปาย มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 2,005 เมตร 

แหล่งน้ าธรรมชาติท่ีส าคัญ คือ แม่น้ าปาย ซึ่งมีต้นก าเนิดจากทิวเขาถนนธงชัย ไหลผ่านจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ไปบรรจบกับแม่น้ าสาละวิน  มีความยาว 135 กิ โลเมตร  แม่น้ ายวม ซึ่งมีต้นก าเนินจากภู เขา 
ด้านตะวันออกของอ าเภอขุนยวม ไหลผ่านอ าเภอแม่ลาน้อยและอ าเภอแม่สะเรียง ไปบรรจบกับแม่น้ าเมย  
มีความยาว 160 กิโลเมตร และ แม่น้ าละมาด ซึ่งมีต้นก าเนิดจากดอยแม่ละมาด ไหลผ่านอ าเภอเมืองลงสู่แม่น้ าปาย 

ข้อมูลกำรปกครอง และประชำกร 
             จังหวัดแม่ฮ่องสอนแบ่งการปกครองออกเป็น  7  อ าเภอ  45  ต าบล  415   หมู่บ้าน และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน 50 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง  
1 แห่ง เทศบาลต าบล 6 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 42 แห่ง 
 

ตำรำงที่ 1 กำรแบ่งกำรปกครองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

ที่ จังหวัด / อ ำเภอ พื้นที่ (ตร.กม.) ต ำบล หมู่บ้ำน อบจ. ทม. ทต. อบต. 
 จ.แม่ฮ่องสอน 12,681.259 45 415 1 1 6 42 
1 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 2,483.115 7 68 1 1 - 6 
2 อ.ขุนยวม 1,698.312 6 43 - - 1 6 
3 อ.ปางมะผ้า 798.375 4 38 - - - 4 
4 อ.ปาย 2,244.700 7 62 - - 1 7 
5 อ.แม่ลาน้อย 1,456.645 8 69 - - 1 8 
6 อ.แม่สะเรียง 2,587.425 7 77 - - 3 5 
7 อ.สบเมย 1,412.687 6 58 - - - 6 

  ประชำกร 
จากข้อมูลประชากร ปี  พ .ศ. 2559 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีประชากรท้ัง ส้ิน  274,322 คน เป็น 

ชาย 140,013 คน เป็นหญิง 134,309 คน และมีจ านวนบ้านท้ังส้ิน 104,153 หลัง ความหนาแน่นของประชากร เท่ากับ 
21.63 คน ต่อตารางกิโลเมตร 
ตำรำงที่ 2 สถิติประชำกรของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี พ.ศ. 2559 
 

ที่ จังหวัด / อ ำเภอ 
ประชำกร (คน) จ ำนวนบ้ำน ควำมหนำแน่น 

คน/ตำรำง
กิโลเมตร รวม ชำย หญิง (หลัง) 

 จ.แม่ฮ่องสอน 274,322 140,013 134,309 104,153 21.63 
1 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 60,973 30,980 29,993 24,836 24.56 
2 อ.ขุนยวม 22,867 11,766 11,101 8,426 13.46 
3 อ.ปางมะผ้า 21,079 10,927 10,152 7,468 26.40 
4 อ.ปาย 37,355 19,263 18,092 14,809 16.64 
5 อ.แม่ลาน้อย 35,951 18,267 17,684 11,521 24.68 
6 อ.แม่สะเรียง 54,529 27,555 26,974 21,466 21.07 
7 อ.สบเมย 41,568 21,255 20,313 15,627 29.42 

ที่มา : ข้อมูลจ านวนประชากรจากท่ีท าการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2559 (ข้อมูลรวมประชากร 
        ทั้งที่มีสัญชาติไทย และไม่ได้สัญชาติไทย) 
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ประชำกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ ำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ คนไทยเชื้อสำยไทยใหญ่ อพยพมาจากรัฐ
ฉานซึ่งเป็นบ้านเมืองเดิมในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่  

1) กะเหร่ียง เป็นชนเผ่าท่ีมีประชากรมากท่ีสุดของชาวไทยภู เขา คือ ประมาณร้อยละ 79.3 
จะต้ังถิ่นฐานอยู่ทุกอ าเภอ ปาดอง หรือกะเหรี่ยงคอยาว ปัจจุบันมีอยู่ท่ีบ้านในสอยบ้านน้ าเพียงดิน และบ้านห้วยเสือ
เฒ่าในเขตอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนอกจากนี้ยังมีกะเหรี่ยงกลุ่มย่อยท่ีอพยพเข้ามาจากประเทศเมียนมา คือ กะเหรี่ยง
แดง, กะยัน อาศัยอยู่ในบ้านในสอย บ้านห้วยเสือเฒ่า อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

2) ลำหู่ หรือ มูเซอ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ลาหู่แดง และลาหู่ด าต้ังถิ่นฐานอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอปางมะ
ผ้า, อ าเปาย และอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

3) ลีซู หรือ ลีซอ พบได้ใน อ าเภอปาย และ อ าเภอปางมะผ้า 
4) ลัวะ เป็นกลุ่มชนท่ีอาศัยในดินแดนล้านนารวมถึงแม่ฮ่องสอนมาต้ังแต่โบราณปัจจุบันชาวลัวะอพยพ

ขึ้นไปอยู่บนพื้นท่ีภูเขาสูงต้ังชุมชนเป็นแนวยาวไปตามสันเขา พบได้มากท่ีเขตรอยต่อ อ าเภอแม่ลาน้อย กับ อ าเภอแม่
แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

5) ม้ ง  เป็ น ก ลุ่มชาวเข า ท่ีมีป ระชากรน้ อ ย ท่ี สุด ใน แม่ ฮ่ อ งสอนแต่กระจายอยู่ ทุ ก อ า เภ อ  
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือม้งขาวและม้งลายซึ่งเรียกจากสีกระโปรงของผู้หญิงชาวม้ง 

6) จีนยูนนำน (จีนฮ่อ) เป็นกลุ่มชาวจีนท่ีเป็นอดีตทหารกองพล  93 ท่ีหนีภัยทางการเมืองเข้ามาใน
ประเทศไทยอยู่ท่ีอ าเภอปาย  อ าเภอปางมะผ้า และ อ าเภอเมืองบางแห่งต้ังเป็นชุมชนถาวรมีเฉพาะชาวจีนฮ่อเท่านั้น 
เช่น หมู่บ้านสันติชล อ าเภอปายและหมู่บ้านรักไทย อ าเภอเมือง เป็นต้น         

7) ปะโอ อพยพเข้ามาจากรัฐฉาน ปัจจุบันมีถิ่นอาศัยอยู่บ้านห้วยมะเขือส้ม ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน 

ข้อมูลเศรษฐกิจ  
ในปี พ.ศ.2557 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ราคาประจ าปี มีมูลค่า 11,078 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จาก ปี พ.ศ.2556 คิดเป็นร้อยละ 6.51 โครงสร้างการผลิต ปี พ.ศ.2557 ณ ราคาประจ าปี ภาคเกษตร มีสัดส่วนร้อย
ละ 29.73 ภาคนอกเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ 70.27 โดยสาขา 3 ล าดับแรก ได้แก่ สาขาเกษตรกรรมฯ มีสัดส่วนสูงสุด
ร้อยละ 29.03 รองลงมาสาขาการศึกษา มีสัดส่วนร้อยละ 18.66 และสาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ มีสัดส่วนร้อยละ 
8.09 อัตราขยายตัวท่ีแท้จริง ปี พ.ศ.2557 ขยายตัวร้อยละ 0.16 ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว ปี พ.ศ.2557 เท่ากับ 
54,615 บาท/คน/ปี  

ตำรำงที่ 3 ข้อมูล GPP ณ รำคำประจ ำปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2557) 

 2553 2554 2555 2556 2557 

GPP ณ ราคาประจ าปี  
(ล้านบาท) 

8,390 8,629 9,465 10,401 11,078  

ที่มา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ในด้านการท่องเท่ียว ปี 2558 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจ านวนผู้เยี่ยมเยือน จ านวน 799,607 คน เพิ่มขึ้น
จาก ปี พ.ศ.2557 คิดเป็นร้อยละ 3.90 และในปี พ.ศ. 2559 (เดือนมกราคม - เมษายน) จ ำนวน 1,618.17 ล้านบาท 
รายได้การท่องเท่ียว จ านวน 3,791.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ.2557 คิดเป็นร้อยละ9.60 และในปี พ.ศ. 2559 
(เดือนมกราคม - เมษายน) จ านวน 1,618.17 ล้านบาท  



แผนการจัดการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.2561-2565 6 
 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ตำรำงที่ 4 จ ำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว (ปี พ.ศ.2554 - พ.ศ.2559) 

รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 
2559 

(ม.ค. - เม.ย.) 
จ านวนผู้เย่ียมเยือน 451,508 533,008 748,827 769,563 799,607 337,636 

จ านวนรายได้จากการ
ท่องเท่ียว (ล้านบาท) 

2,092.75 2,619.99 3,332.49 3,459.42 3,791.69 1,618.17 

ที่มา : กรมการท่องเท่ียว 
ใน ด้านการค้าชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีมูลค่าการค้าชายแดนในปี  พ .ศ.2558 จ านวน 

1,562,906,303.66 บาท เพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ.2557 คิดเป็นร้อยละ.68.42 และในปี พ.ศ.2559 (เดือนมกราคม - 
พฤษภาคม 2559) จ านวน 577,927,762.50 บาท  
ตำรำงที่ 5 มูลค่ำกำรค้ำชำยแดน (พ.ศ.2555 - 2559) 

 2555 2556 2557 2558 2559 

(ม.ค. - พ.ค. 59) 

มูลค่าการค้าชายแดน 186,143,927.87 317,492,284.63 927,980,724.44 1,562,906,303.66 88,888,437.59 
ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ในด้านยอดการจ าหน่ายหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ในปี พ.ศ.2558 จ านวน 149,798,446 บาท เพิ่มขึ้น
จาก ปี พ.ศ.2557 คิดเป็นร้อยละ 17.34 และในปี พ.ศ.2559 (เดือนตุลาคม 2558 - พฤษภาคม 2559) จ านวน 
126,844,829 บาท 
ตำรำงที่ 6 ยอดกำรจ ำหน่ำยหนึ่งต ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP (พ.ศ.2555 - 2559)   

 2554   2555 2556 2557 2558 2559 
(ต.ค. 58 - พ.ค.59) 

ยอดการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP 

94,313,807   99,147,325   120,209,628   127,657,000   149,798,446 126,844,829 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 ลักษณะทำงสังคม 
ด้ำนศำสนำ  
ศาสนิกชนส่วนใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือประมาณร้อยละ 77.50 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา

คือ ศาสนาคริสต์ ประมาณร้อยละ 20.90 นับถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 0.50 และท่ีเหลืออีกประมาณร้อยละ 
1.10 นับถือผีและศาสนาอื่นๆ 

วัฒนธรรมทำงภำษำ  
ชาวไทยใหญ่จะมีภาษาพูดเป็นของตนเองเรียกว่า "ก าไต" เวลาพูดภาษาไตเรียกว่า"อุบไต" คล้ายคลึง

กับภาษาไทย แต่เมื่อพูดต่อกันเป็นประโยคอาจฟังไม่รู้เรื่องแต่หากแยกเป็นค าเด่ียว ๆ จะเข้าใจได้ง่ายส่วนภาษาเขียน
ตัวอักษรไทยเรียกว่า "ลีกไต" มีใช้กันมาต้ังแต่สมัยโบราณลักษณะของตัวอักษรกลมคล้ายตัวอักษรมอญและเมียนมา 

ชาวกะเหรี่ยง,ชาวจีนฮ่อ มีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง ส่วนชนเผ่า ลาหู่ ลีซู ลัวะ  
ในปัจจุบันมีภาษาพูด ส่วนภาษาเขียนน าอักษรอังกฤษมาใช้ 
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โครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรเข้ำถึงบริกำร 
  - ไฟฟ้ำ 

กำรไฟฟ้ำ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับกระแสไฟฟ้ามาจากสถานีไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ (จอมทอง ฮอด และแม่แตง) 

น าจ่ายด้วยระบบ 22 KV ไปในพื้นท่ีท้ัง 7 อ าเภอ และมีแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน  8 
แหล่ง ก าลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งส้ิน 30,300 กิโลวัตต์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตำรำงที่ 7 แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้ำในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจ ำปี 2558 

ที่มำ : ส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำสว่นภูมิภำคจังหวัดแม่ฮอ่งสอน  
จากข้อมูลของส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ในปี พ.ศ.2558 มีครัวเรือนท่ี

มีไฟฟ้าใช้ จ านวนท้ังส้ิน 58,869 ราย คิดเป็นร้อยละ 82,77 ของครัวเรือนท้ังหมด มีครัวเรือนท่ียังไม่มีไฟฟ้าใช้ จ านวน
ท้ังส้ิน 12,256 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.23 ของครวัเรือนท้ังหมด (จ านวนครัวเรือนท้ังหมด 71,125 ราย การเก็บข้อมูล
ครัวเรือน มี/ไม่มไีฟฟ้าใช้ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ได้เก็บข้อมูลตามเขต 
การปกครองต าบล อ าเภอ แต่แบ่งตามสภาพพื้นท่ีการจ่ายไฟฟ้าเป็นหลัก อาจท าให้จ านวนครัวเรือนท้ังหมด  
ไม่สอดคล้อง/ใกล้เคียง กันกับข้อมูลทะเบียนราษฎร) 

โดยจ าแนกประเภทการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (จ าแนกจากจ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้) ประกอบด้วย ท่ี
อ ยู่ อ า ศั ย  จ าน ว น  51,643 ร าย  คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ  87.73 ส ถ าน ธุ ร กิ จ แ ล ะ อุ ต ส าห ก ร ร ม  6,534 ร า ย  
คิดเป็นร้อยละ 11.10  สถานท่ีราชการและสาธารณะ จ านวน 32 รายคิดเป็นร้อยละ 0.05  และอื่นๆ จ านวน 660 
ราย คิดเป็นร้อยละ 1.12 

 
 

- ประปำ 
ปี พ.ศ.2558 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีส านักงานการประปาส่วนภูมิภาค ต้ังอยู่ในพื้นท่ี จ านวน 2 สาขา 

คือ สาขาแม่ฮ่องสอน และสาขาแม่สะเรียง ครอบคลุมพื้นท่ี 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอปางมะผ้า อ าเภอแม่

ท่ี แหล่งผลิต 
ก ำลังผลิต  
(กิโลวัตต์) 

ประเภทกำรผลิต 

1 เข่ือนแม่สะงา 12,000 พลังน้ า 
2 เข่ือนผาบ่อง 850 พลังน้ า 
3 Solar cell ผาบ่อง 500 พลังงานแสงอาทิตย์ 
4 โรงจักรดีเซลแม่ฮ่องสอน 5,400 น้ ามันเป็นเช้ือเพลิง 
5 เข่ือนแม่สะเรียง 1,250 พลังน้ า 
6 โรงจักรดีเซลแม่สะเรียง 4,000 น้ ามันเป็นเช้ือเพลิง 
7 บ. แม่สะเรียง Solar 

บ. นภัส Solar 
4,000 พลังงานแสงอาทิตย์ 

8 เข่ือนแม่ปาย 2,300 พลังน้ า 
 รวมทั้งสิ้น 30,300  
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สะเรียง และอ าเภอแม่ลาน้อย มีก าลังการผลิตรวม 14,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สามารถให้บริการครัวเรือนผู้ใช้น้ า 
จ านวน 11,457 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 11.05 ของครัวเรือนท้ังหมด (ค านวณจากข้อมูลทะเบียนราษฎรของ
กรมการปกครอง ปี พ.ศ.2558) ส่วนท่ีเหลือใช้จากแหล่งน้ าอื่นๆ คือ แหล่งน้ าบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน และระบบ
ประปาภูเขา  

- กำรคมนำคม 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 924 กิโลเมตร มีการคมนาคม 2 เส้นทาง  

คือ ทางบก โดยมีถนนสายหลัก จ านวน 4 เส้นทาง คือ ทางหลวงหมายเลข 108 (เชียงใหม่ - ฮอด -แม่สะเรียง - 
แม่ฮ่องสอน) ทางหลวงหมายเลข 1095 (เชียงใหม่ - แม่แตง - ปาย - แม่ฮ่องสอน) ทางหลวงหมายเลข 105 (แม่สอด 
- แม่สะเรียง - แม่ฮ่องสอน) และ ทางหลวงหมายเลข 1263 (เชียงใหม่ - แม่แจ่ม - ขุนยวม - แม่ฮ่องสอน) สภาพถนน
เป็นถนนลาดยาง มีสภาพช ารุดทรุดโทรมเป็นช่วงๆ และคดเค้ียว นอกจากนี้ยังมีถนนสายรองเช่ือมระหว่างเส้นทาง
หลัก อยู่ในความดูแลของส านักงานแขวงทางหลวงชนบท สภาพถนนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนคอนกรีต
เสริมไม้ไผ่ 

ส าหรับการคมนาคมทางอากาศมีท่าอากาศยาน 2 แห่งคือ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน มีสาย 
การบินกานต์แอร์และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ให้บริการเท่ียวบินระหว่างเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่  
ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที และท่าอากาศยานปาย มีสายการบินกานต์แอร์ให้บริการเท่ียวบินระหว่าง
เชียงใหม่ - อ าเภอปาย - เชียงใหม่ ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที  

- กำรสำธำรณสุข 
ด้านการสาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีโรงพยาบาลท่ัวไปขนาด 150 เตียง จ านวน 1 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง จ านวน 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง จ านวน 1 แห่ง   โรงพยาบาล
ชุมชนขนาด 30 เตียง จ านวน 4 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) มีจ านวน 71 แห่ง กระจายอยู่ในพื้นท่ี 7 
อ าเภอ สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) มีสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) ท้ังหมด 70 แห่ง สถานบริการ
สาธารณสุขในสังกัดกรมการแพทย์  มีโรงพยาบาลธัญญารักษ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 1 แห่ง ขนาด 45 เตียง เปิด
ให้บริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยท่ีติดยาเสพติดท้ังในลักษณะการบ าบัดแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและบ าบัดในชุมชน สถาน
บริการสาธารณสุขในสังกัดของกรมควบคุมโรค มีศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ 
น าโดยแมลง (ศตม.ท่ี 10.1 แม่ฮ่องสอน) เป็นหน่วยงานระดับจังหวัดและมีหน่วยงานระดับอ าเภอ คือ หน่วยควบคุม
โรคติดต่อท่ีน าโดยแมลง (นคม.) จ านวน 10 แห่ง และมาลาเรียคลินิก จ านวน 15 แห่ง ศูนย์มาลาเรียชุมชน เป็นหน่วย
บริการระดับชุมชนท่ีต้ังอยู่ตามแนวชายแดนระหวา่งไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกองทุนโลก ( GLOBAL FUND) เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาโรคไข้มาลาเรียในพื้นท่ีตามแนว
ชายแดนท่ีมีการแพร่เช้ือสูง มีการคมนาคมท่ียากล าบากและไม่มีสถานท่ีตรวจรักษามาลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
ด าเนินการในพื้นท่ีทุกอ าเภอ รวมจ านวน 50 แห่ง  

จากข้อมูลก าลังคนด้านสุขภาพของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันท่ี 8 มิถุนายน 2558 
เปรียบเทียบระหว่างกรอบอัตราก าลัง (Demand) และก าลังคนท่ีมีอยู่จริง (Supply) พบว่ามีก าลังคนท้ัง 4 สายงาน ท้ัง
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ มีความขาดแคลนก าลังคน และในระหว่าง  
ปี 2555 - 2558 มีอัตราการย้าย/โอน ลาออก ในรอบเกือบ 4 ปี อยู่ในอัตราท่ีค่อนข้างสูง เนื่องจากลาออก 
เพื่อศึกษาต่อ ไปท างานเอกชน ย้ายเพราะครอบครัว (กลับภูมิล าเนาเดิม ไม่มีโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานสูงส าหรับบุตร) 

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยำกรดิน   
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พื้นท่ีส่วนใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นท่ีภูเขาและเทือกเขาซึ่งมีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 ของ
ดินท่ีพบบริเวณดังกล่าว มีท้ังดินลึกและดินต้ืนลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไป
แ ล้วแ ต่ชนิ ดของหิ น ต้นก า เนิ ด ใน บริ เวณ นั้ น มั กมี เศษ หิ นก้ อนหิ นหรือพื้ น โผ ล่ก ระ จัดกระจาย ท่ั ว ไป 
ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่างๆเช่นป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังหรือป่าดงดิบช้ืนหลายแห่งมีการท าไร่เล่ือนลอยโดย
ปราศจากมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ าซึ่งเป็นผลท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 

ในพื้นท่ีท่ีท าการเกษตรบริเวณตะพักล าน้ าหรือท่ีราบระหว่างเขาส่วนใหญ่เป็นดินลึก เนื้อดินร่วนเหนียว
ปนทรายความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ในพื้นท่ีดอนส่วนใหญ่เป็นดินลึกมาก เนื้อดินร่วนปนดินเหนียว มี
ปัญหาเป็นดินกรดและมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า บางพื้นท่ีเป็นดินต้ืนมีหินและกรวดปน เนื้อดินร่วนปนทราย และดินเป็น
ดินกรด ความอุดมสมบูรณ์ต่ า พื้นท่ีท่ีมีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะล้างพังทลายได้ง่ายบริเวณท่ีมีความลาดชันไม่มากนัก 
และดินไม่ต้ืนมาก อาจใช้ปลูกพืชไร่ได้ แต่ต้องรบกวนดินน้อยท่ีสุด พร้อมท้ังจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าท่ีเหมาะสม 
ใส่ปูนเพื่อแก้ความเป็นกรดของดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี 

 กำรใช้ที่ดิน  
 จั งห วั ด แ ม่ ฮ่ อ งสอ น  มี พื้ น ท่ี ร วม ท้ั งห ม ด  7 ,987,808.27 ไร่  พื้ น ท่ี ป่ า  6 ,9 58 ,6 1 2 .2 3 ไร่  
ของพื้นท่ีจังหวัด พื้นท่ีเกษตรกรรม 406,000 ไร่ พื้นท่ีนอกการเกษตร 504,115 ไร่ พื้นท่ีอยู่อาศัย 55,341 ไร่  แหล่งน้ า 
20,301 ไร่ และพื้นท่ีอื่นๆ 43,439.04 ไร่ 

ตำรำงที่ 8 พื้นที่และประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ (%) 

1. ท่ีอยู่อาศัย 55,341 0.69 
2. ป่าไม้ 6,958,612.23 87.12 
3. พื้นท่ีในการเกษตร 406,000 5.08 

4. พื้นท่ีนอกการเกษตร 504,115 6.31 
5. แหล่งน้ า 20,301 0.25 
6. พื้นท่ีอื่นๆ 43,439.04 0.54 

รวมทั้งหมด 7,987,808.27  100.00 
ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน,ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน,ส านักงานเกษตรจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

 - พื้นที่ป่ำไม้ 
จากข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ในปี พ.ศ.2557 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นท่ีป่ารวม 6,958,612.23 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 87.12 ของพื้นท่ีจังหวัด โดยพื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 6,342,278 ไร่ หรือ 10,147.65 ตาราง
กิโลเมตร ท่ีเหลือเป็นพื้นท่ีในเขต อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

 - พื้นที่เกษตร 
 พื้นท่ีท่ีเกษตรกรใช้ประโยชน์เพื่อท าการเกษตรปลูกพืช 406,000 ไร่ โดยเป็นการเพาะปลูก ข้าวไร่ 

จ านวน  83,319  ไร่ ข้าวนาปี 74,434 ไร่ (ปลูกข้าวเพื่อบริโภคเป็นอาหาร) ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 59,695 ไร่ ถั่วเหลือง 
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41,240 ไร่ ถั่วแดงหลวง 21,158 ไร่ กระเทียม 19,974 ไร่ กะหล่ าปลี 16,458 ไร่ กาแฟอราบิก้า 5,294 ไร่ งา 2,141 
ไร่ ส้มเขียวหวาน 1,066 ไร่ ล าไย 787 ไร่ และพืชอื่นๆ 80,434 ไร่ 

 - พื้นที่อยู่อำศัย และอื่นๆ 
  โดยเป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่ออยู่อาศัย พื้นท่ี 55,341ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.69 ของพื้นท่ีรวมของ

จังหวัด นอกนั้นเป็นพื้นท่ีอื่นๆ 142,232.12 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.78 ของพื้นท่ีรวมของจังหวัด 

ทรัพยำกรน้ ำ   
ทรัพยากรน้ าของจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ าจากพื้นท่ีป่าต้นน้ าอยู่บริเวณรอยต่อระหว่าง

ทิวเขาถนนธงชัยกับทิวเขาแดนลาว และทิวเขาทางตอนใต้ในอ าเภอขุนยวม มีปริมาณน้ าได้กักเก็บได้ต่อปี  
13,089,600 ลบ.ม. ปริมาณน้ าฝนเฉล่ียในจังหวัด 1,250.60 ลบ.ม. ประเภทของแหล่งน้ าในพื้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
แม่น้ าสายหลัก ได้แก่ แม่น้ าปาย แม่น้ าสาละวิน แม่น้ ายวม และแม่น้ าสายรอง ได้แก่ แม่สุรินทร์  แม่ลาหลวง  แม่เงา 
น้ าของ น้ าแม่ริด  แม่สะเรียง  แม่สะงา แม่สะมาด ส่วนอ่างเก็บน้ า ได้แก่ อ่างเก็บน้ าม่อนตะแลง ปริมาณกักเก็บน้ า
ปริมาณ 0.269 (ลบ.ม.) อ่างเก็บน้ าห้วยแม่ฮ่องสอน ปริมาตรกักเก็บน้ าปริมาณ 0.663 (ลบ.ม.)  อ่างจองจายปริมาตรกัก
เก็บน้ าปริมาณไม่แน่นอน (ลบ.ม.) ประชาชนในพื้นท่ีมีความต้องการใช้น้ าด้านเกษตรร้อยละ 33.14 

น้ าบาดาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีท้ังหมด 617 แห่ง เป็นการเจาะน้ าบาดาลเพื่อจะใชในการอุปโภค
บริโภคท่ัวไป หรือเพื่อการเกษตร หรือเพื่อใชในภาคธุรกิจ หรือเพื่อใชในภาคอุตสาหกรรม  

ทรัพยำกรป่ำไม้ 
ภูมิประเทศของจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่ีมีความสูงจากน้ าทะเลปานกลาง ต้ังแต่ 100 - 2,000 เมตรประเภท

ของป่าไม้ท่ีพบในพื้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีท้ังป่าชนิดไม่ผลัดใบ ได้แก่ ป่าดงดิบช้ืน ป่าดงดิบเขา และป่าสน และป่า
ชนิดผลัดใบ ได้แก่ ป่าผสมเบญจพรรณ และป่าเต็ง-รัง นอกจากนี้ยังพบป่าไร่ร้างและป่าไร่เล่ือนลอย พืชพันธุ์ไม้ในป่า
ส่วนใหญ่เป็นไม้มีค่า เช่น ไม้สัก ไม้เต็งรัง ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัง ไม้มะค่าโมง ไม้รกฟ้า ไม้ยมหอม ไม้ตะเคียนทอง 
ไม้ตะเคียนหนู ไม้เต็ง ไม้รัง ยางเหียง ไม้พลวง ไม้ตะแบก ฯลฯพืชพันธุ์ไม้ท่ีมีอยู่ท่ัวไป ได้แก่ ไม้ไผ่ ผักหวานป่า ต้น
คราม ผักกูด ผักกูดดอย ผักพ่อค้า ดอกอาว(กระเจียว) สาบแล แคป่า เพกา ปู่ย่า ผักแว่น ผักหนาม ผักเฮือด ผ่า เพีย
ฟาน ฟักข้าว มันปลา (มันปู) เตา(สาหร่ายน้ าจืด) อ่องลอด (ดอกหิน) สมอไทย มะขามป้อม พืชพันธุ์ไม้เฉพาะ มีผักส้ม
ปี้ (หัวแหวน) ผักหนามโค้ง (หมากลม) ดอกดิน เป็นต้น สัตว์ป่าท่ีพบได้แก่ เลียงผา กวางป่า เก้ง หมูป่า วัวแดง กระทิง 
เสือโคร่ง กระต่ายป่า กระรอก กระแต ชะนี นกกว่า 120 ชนิด สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมประมาณ 30 ชนิด สัตว์สะเทินน้ า
สะเทินบก 5 ชนิด สัตว์เล้ือยคลายประมาณ 30 ชนิด ปลาน้ าจืดประมาณ 30 ชนิด และแมลงกว่า 200 ชนิด 

ที่ส ำคัญจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผืนป่ำสักที่ประชำชนแม่ฮ่องสอนหวงแหน คือ “ป่ำสักนวมินทรรำชินี” 
เนื้อท่ีรวม 497.2 ตารางท่ีกิโลเมตร หรือ 310,725 ไร่ เป็นไม้สักมีลักษณะดี ขนาดใหญ่ ล าต้นเปลาตรง อัตราการ
เจริญเติบโตสม่ าเสมอ สภาพป่ามีความสมบูรณ์ สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นท่ีสูงกว่า 1,000 เมตรจากระดับน้ าทะเล 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถแล้ว ทรงรับโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ าของ-ลุ่มน้ าปาย อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  เนื่องจากผืนป่าสักดังกล่าวมีความหลากหลายทางชีวภาพ เหมาะสมส าหรับศึกษาวิจัย พัฒนาพันธุ์ไม้สัก 
และเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีนักท่องเท่ียวให้ความสนใจ เช่น การล่องแก่งชมป่าสัก เป็นต้น 

ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว 
ทรัพยากรการท่องเท่ียวที่ส าคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีลักษณะส าคัญ ดังนี้  
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 1. แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ และผจญภัย อาทิ ทุ่งดอกบัวตอง อ าเภอขุนยวม  ถ้ าแก้วโกมล  
การล่องแก่ง,การขี่ช้างเท่ียวชมธรรมชาติ  

2. แหล่งท่องเท่ียวเชิงประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต อาทิ หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว , บ้านรักไทย, ศูนย์
วัฒนธรรมจีนยูนาน บ้านสันติชล อ าเภอปาย งานประเพณีปอยส่างลอง เป็นต้น 

นอกจากนี้  ยังมีแหล่งท่องเท่ียวประวัติศาสตร์ อาทิ อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา สะพาน
ประวัติศาสตร์อ าเภอปาย อนุสรณ์สถานไทย -ญี่ปุ่น อ าเภอขุนยวม และแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ อาทิ ภูโคลน น้ าพุ
ร้อน สปาและนวดแผนไทย  

 

สถานท่ีท่องเท่ียวที่ได้รับความนิยม ได้แก่ 
ปำงอุ๋ง เป็นแหล่งท่องเท่ียวในโครงการพระราชด าริ ปางตอง 2 มีภาพอันสวยงามของไอหมอกท่ีลอย

เหนือทะเลสาบกับบรรยากาศอันหนาวเหน็บในยามเช้าท าให้ปางอุ๋ ง  กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวสุดแสน  
โรแมนติก จนได้รับขนานนามว่าเป็น "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย" 

ปำย แม่ฮ่องสอน  ปายเป็นอ าเภอกลางหุบเขามีการปรับตัวจากเมืองเก่าให้ลงตัวกับเมืองใหม่  
ถนนคนเดินเมืองปายมีร้านค้า ร้านกาแฟร้านอาหาร และสินค้าท่ีน ามาจ าหน่ายด้วยศิลปะมากมาย 

ทุ่ งดอกบั วตอง ดอยแ ม่อู คอ  อ าเภอขุน ยวมดอกบั วตอง ท่ีนี่ เมื่ อบานพร้อมๆ กัน ใน ช่วง 
เดือนพฤศจิกายนจะเหลืองอร่ามปกคลุมท่ัวทั้งภูเขาจัดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวที่สวยงามอีกของแม่ฮ่องสอน 

ถ้ ำแก้วโกมล ถ้ ำน้ ำแข็ง เดิมเรียกช่ือถ้ าผลึกแคลไซต์แม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อยถ้ าแก้วโกมลเป็นถ้ าผลึก
แคลไซด์ท่ีสวยงามท่ีสุดในประเทศไทยและพบเป็นแหล่งท่ี 2 ในเอเชีย โดยแหง่แรกอยู่ท่ีประเทศจีน 

ถ้ ำน้ ำลอด ถ้ ำผีแมน ถ้ าน้ าลอดเป็นถ้ าท่ีมีช่ือเสียงสวยงามและเข้าชมได้ง่ายสะดวก ถ้ าน้ าลอดเป็นเพราะ
ถ้ าแห่งนี้มีสายน้ าไหลผ่านต้ังแต่ปางทางเข้าถ้ าไปจนถึงถ้ าสุดท้ายถ้ าแห่งนี้มีความยาวกว่า 500 เมตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำทุกประเภทและทุกระดับของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
กำรศึกษำในระบบ 

http://www.oceansmile.com/N/Mahongson/Pangung.htm
http://www.oceansmile.com/N/Mahongson/Mahongson3.htm
http://www.oceansmile.com/N/Mahongson/VaThungbuatong.htm
http://www.oceansmile.com/N/Mahongson/Tamkeawkomon.htm
http://www.oceansmile.com/N/Mahongson/Tamnamlod.htm
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ตำรำงที่  9 จ ำนวนสถำนศึกษำ นักเรียน/นักศึกษำ ห้องเรียน และครู/อำจำรย์ ปีกำรศึกษำ 2560 ของ
กระทรวงศึกษำธิกำรและกระทรวงอื่น ๆ  

สังกัด 
สถำน 
ศึกษำ 

นักเรียน/
นักศึกษำ 

ครู/อำจำรย์ 

กระทรวงศึกษำธิกำร    
1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)    
    1.1 ประเภทสามัญศึกษา 314 40,152 3,552 
2. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)    
    2.1 ประเภทสามัญศึกษา 8 3,070 191 
    2.2 ประเภทอาชีวศึกษา    

3. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 2 1,782 71 
4. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)    
    4.1 มหาวิทยาลัย 2 1,162 96 
    4.2 โรงเรียนสาธิต    
 กระทรวงอื่น ๆ    

5. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (สพช.)    
    5.1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 2 288 19 

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/(อปท.)    
    6.1 ประเภทสามัญศึกษา 10 2,637 115 

7. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ/(สตร.)    
    7.1 โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน 16 1,178 107 

 รวมทั้งสิ้น 354 50,269 4,055 
 

ตำรำงที่ 10  จ ำนวนสถำนศึกษำทั้งกระทรวงศึกษำธิกำรและกระทรวงอื่น ๆ จ ำแนกตำมระดับ 
                ที่เปิดสอน/สังกัด ปีกำรศึกษำ 2560 

ระดับที่เปิดสอน 
สังกัดของสถำนศึกษำ 

สพฐ.  สช. อปท. พศ. ตชด. สอศ.  สกอ. รวม 
อนุบาล 1 – อนุบาล 3 1 3 4     8 
อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีท่ี 6 238 3 1  16   258 
อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 62 1 1     64 
อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6 2       2 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – ประถมศึกษาปีท่ี 6 2  2     4 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 1 1      2 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6         
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3   1     1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6 8  1 2    11 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปวช. – ปวส.      2  2 
อนุปริญญา - ปริญญาตรี       1 1 
ปริญญาตร ี       1 1 

รวมทั้งสิ้น 314 8 10 2 16 2 2 354 
ตำรำงที่ 11 จ ำนวนห้องเรียนในกระทรวงศึกษำธิกำรและกระทรวงอื่น ๆ ปีกำรศึกษำ 2560 
               จ ำแนกตำมสังกัด/ประเภทกำรจัดกำรศึกษำ 

ท่ี สังกัด 

ประเภทกำรจัดกำรศึกษำ 

รวม ขั้นพื้นฐำน 
อำชีวศึกษำ ก่อน 

ประถม  
ประถม ม.ต้น ม.ปลำย 

 กระทรวงศึกษำธิกำร       
1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 894 2,154 334 131  3,513 
2. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 184 61 6   251 
3. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     59 59 
4. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา       

กระทรวงอื่น       
5. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   9 7  16 
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 27 12 7  67 
7. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 42 80    122 

รวมทั้งสิ้น 1,141 2,322 361 145 59 4,028 
ตำรำงที่ 12 จ ำนวนนักเรียน/นักศึกษำในกระทรวงศึกษำธิกำรและกระทรวงอื่น ๆ ปีกำรศึกษำ 2560 
               จ ำแนกตำมระดับ/ประเภทกำรจัดกำรศึกษำ            

ท่ี สังกัด 

ประเภทกำรจัดกำรศึกษำ 

รวม ข้ันพื้นฐำน 
อำชีว 
ศึกษำ 

อุดม 
ศึกษำ 

ก่อน 
ประถม  

ประถม ม.ต้น ม.ปลำย 

 กระทรวงศึกษำธิกำร        
1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,774 20,422 9,059 3,897   40,152 
2. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1,341 1,646 83    3,070 

3. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     1,782  1,782 
4. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา      1,162 1,162 

กระทรวงอื่น        
5. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   241 47   288 
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 810 1,087 492 248   2,637 
7. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 314 864     1,178 

รวมทั้งสิ้น 9,239 24,019 9,875 4,192 1,782 1,162 50,269 
ตำรำงที่ 13 จ ำนวนครู/อำจำรย์ในกระทรวงศึกษำธิกำรและกระทรวงอื่น ๆ ปีกำรศึกษำ 2560 
               จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ/สังกัด 
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ระดับชั้น 
สังกัด 

รวม 
สพฐ. สช. อปท. พศ. ตชด. สอศ. 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง  

ปริญญาเอก 8 2    1       11 
ปริญญาโท 716 999 6 9 20 58 1  4  7 2 1,822 
ปริญญาตร ี 757 946 23 123 9 27 13 5 20 9 41 21 1,994 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 97 27  30     44 30   228 

รวมทั้งสิ้น 1,578 1,974 29 162 29 86 14 5 68 39 48 23 4,055 
 
กำรศึกษำนอกระบบ 
ตำรำงที่ 14 จ ำนวนสถำนศึกษำ สังกัด กศน.จังหวัด แม่ฮ่องสอน ปีกำรศึกษำ 2560 จ ำแนกตำมประเภท 

ประเภท จ ำนวน (แห่ง) 
กศน.อ าเภอ 7 
กศน.ต าบล 45 
ศศช. 124 
ศรช. 13 

รวมทั้งสิ้น 189 
  

 
 
ตำรำงที่ 15 จ ำนวนนักศึกษำสังกัด กศน.จังหวัด แม่ฮ่องสอน ปีกำรศึกษำ 2560 จ ำแนกตำมระดับชั้น 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักศึกษำ (คน) 

ชำย หญิง รวม 
ผู้ไม่รู้หนังสือ   1,900 

ประถมศึกษา 384 239 623 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1,255 602 1,857 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,499 986 2,485 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 57 33 90 

รวมทั้งสิ้น 3,195 1,860 6,955 
 
 
 
 
 
 
ตำรำงที่ 16 จ ำนวนครู สังกัด กศน.จังหวัด แม่ฮ่องสอน ปีกำรศึกษำ 2560 จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ/เพศ 

วุฒิกำรศึกษำ ปริญญำเอก (คน) ปริญญำโท (คน) ปริญญำตรี (คน) ต่ ำกว่ำปริญญำตรี (คน) 
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ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 
ข้าราชการครู    8 2 10 2 2 4    
ครูอาสา     4 4 4 11 15    
ครู กศน.ต าบล       24 20 44    
ครู ศรช.       5 8 13    
ครู ศศช.       78 57 135 10 5 15 
ครู กพด.       13 7 20    

รวมทั้งสิ้น    8 6 14 126 105 231 10 5 15 
 

ตำรำงที่ 17 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
     ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 (ปีกำรศึกษำ 2557 – 2559) 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

ผลการทดสอบทางการศึกษา (O-Net) คะแนนเฉล่ีย
ร้อยละระดับจังหวัด 

ระดับประเทศ
คะแนนเฉล่ีย

ร้อยละ 

ค่าพัฒนา
เปรียบเทียบ 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
58 – 59 

ภาษาไทย 40.65 44.24 47.20 52.98 +2.96 
คณิตศาสตร์ 32.26 34.23 33.08 41.22 -1.15 
วิทยาศาสตร์ 37.18 38.07 37.24 40.47 -0.83 
สังคมศึกษา 44.71 43.80 40.86 34.59 -2.94 
ภาษาอังกฤษ 30.81 31.70 28.20 46.68 -3.50 

 
ตำรำงที่ 18  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  

     ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 (ปีกำรศึกษำ 2557 – 2559) 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

ผลการทดสอบทางการศึกษา (O-Net) คะแนนเฉล่ีย
ร้อยละระดับจังหวัด 

ระดับประเทศ
คะแนนเฉล่ีย

ร้อยละ 

ค่าพัฒนา
เปรียบเทียบ 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
58 – 59 

ภาษาไทย 34.69 41.74 45.53 46.36 +3.79 
คณิตศาสตร์ 28.29 29.26 25.68 29.31 -3.58 
วิทยาศาสตร์ 38.16 35.80 33.20 34.99 -2.60 
สังคมศึกษา 47.00 44.32 47.29 49.00 +2.97 
ภาษาอังกฤษ 28.28 27.19 28.41 31.80 +1.22 

 
 
ตำรำงที่ 19 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  

     ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 (ปีกำรศึกษำ 2557 – 2559) 
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กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

ผลการทดสอบทางการศึกษา (O-Net) คะแนนเฉล่ีย
ร้อยละระดับจังหวัด 

ระดับประเทศ
คะแนนเฉล่ีย

ร้อยละ 

ค่าพัฒนา
เปรียบเทียบ 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
58 – 59 

ภาษาไทย 50.01 49.72 53.35 52.29 +3.63 
คณิตศาสตร์ 20.99 26.16 24.26 24.88 -1.90 
วิทยาศาสตร์ 33.12 33.69 32.30 31.62 -1.39 
สังคมศึกษา 37.28 40.20 36.34 35.89 -3.86 
ภาษาอังกฤษ 22.82 24.22 26.44 27.76 +2.22 

 
ตำรำงที่ 20 จ ำนวนสถิติกำรอ่ำนออก – เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 

หน่วยงาน
ทางการศึกษา 

จ านวนนักเรียน 
การอ่านออก – เขียนได้ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
สพป.มส.1 1,533 571 588 276 118 
สพป.มส.2 1,640 432 565 392 251 
รวม 3,193 1,003 1,153 668 369 
เฉล่ียร้อยละ 31.41 36.11 20.92 11.56 

 
ตำรำงที่ 21 จ ำนวนสถิติกำรอ่ำนออก – เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 

ปี 
จ านวนนักเรียน

ท้ังหมด 
การอ่านออก – เขียนได้ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
2557 - - - - - 
2558 2,574 800 913 596 265 
2559 3,193 1,003 1,153 668 369 

 
ตำรำงที่ 22 จ ำนวนนักเรียนที่ออกกลำงคัน 

ปี จ านวนนักเรียนท้ังหมด จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน 
2557 40,715 154 
2558 40,136 80 
2559 39,763 112 

 
 
 
 
ตำรำงที่ 23 จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำศึกษำต่อ ระดับประถมศึกษำปีที่ 6 
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ปี 
จ านวนนักเรียน

ท้ังหมด 
จ านวนนักเรียนท่ีเข้าศึกษา

ต่อ 
จ านวนนักเรียนท่ีเข้าสู่ระบบท างาน 

2557 2,988 2,923 65 
2558 3,016 2,947 69 
2559 3,069 3,021 48 

ตำรำงที่ 24 จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำศึกษำต่อ ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 

ปี 
จ านวนนักเรียน

ท้ังหมด 
จ านวนนักเรียนท่ีเข้าศึกษาต่อ จ านวนนักเรียนท่ีเข้าสู่

ระบบท างาน สายอาชีพ สายสามัญ 
2557 2,436 579 1,752 105 
2558 2,577 634 1,838 110 
2559 2,604 434 2,078 92 

ตำรำงที่ 25 จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำศึกษำต่อ ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 

 ปี 
จ านวนนักเรียน

ท้ังหมด 
จ านวนนักเรียนท่ีเข้าศึกษา

ต่อ 
จ านวนนักเรียนท่ีเข้าสู่ระบบท างาน 

2557 1,328 1,289 19 
2558 1,342 1,271 71 
2559 1,227 1,186 41 

 
สถำนกำรณ์และแนวโน้มกำรจัดกำรศึกษำในจังหวัด 
            ประเด็นปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา มีสาเหตุจากปัจจัยต่างๆ ท้ังภายในกระทรวงและจากปัจจัยภายนอก พอ
ประมวลสรุปได้ดังนี้ 
ประเด็นปัญหำและสำเหตุ 
1) ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
 1.1 ระดับปฐมวัย 
  (1)  ประเด็นปัญหา 
   1) เด็กไม่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) ขาดครูท่ีมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   2) ขาดส่ือ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
  พัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างท่ัวถึงและขาดหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของ 
  กระทรวงศึกษาธิการ 
 1.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) สัมฤทธิผลทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
   2) ผู้เรียนขาดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
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   3) เด็กด้อยโอกาส/เด็กพิการ/เด็กกลุ่มท่ีมีความต้องการพิเศษ ยังไม่ได้รับโอกาสการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) การขาดแคลนครู 

   2) เทคนิควิธีการสอนและการจัดกระบวนการเรียนไม่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์ 
   3) ขาดส่ือ อุปกรณ์ และรูปแบบวิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับเด็กท่ีมีความต้องการ 
  พิเศษเฉพาะ 
 1.3 กำรอำชีวศึกษำ 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของ 
  ตลาดแรงงาน 
   2) นักเรียนไม่นิยมเรียนอาชีวศึกษา 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) ภาพลักษณ์ เจตคติและค่านิยมของการเรียนอาชีวศึกษาไม่ดี ประกอบกับค่าตอบแทน  
  และการยอมรับในสังคมต่ า 
   2) ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาระดับปวช. และปวส.ส่วนใหญ่ไม่ออกสู่ตลาดแรงงานมุ่ง 
  เข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาอื่นๆ ท าให้ขาดแคลนแรงงาน 
  ระดับกลางอย่างต่อเนื่อง 
   3) ขาดแคลนครู อาจารย์ด้านวิชาชีพ 
   4) ขาดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาก าลังคนโดยรวมของจังหวัด 
 
 
 1.4 กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) บัณฑิตขาดความสามารถคิด วิเคราะห์แก้ปัญหาและทักษะความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็น 
   2) บัณฑิตมีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) ปรัชญาการรับผู้เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาเปล่ียนไปคือ เน้นให้ผู้จบมัธยมศึกษาทุกคน 
  เข้าเรียนอุดมศึกษา 
   2) ผู้ตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไม่มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และไม่รู้ทิศทาง 
  ความต้องการก าลังคน 
 1.5 กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
   2) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีจ านวนมาก 
   3) ประชาชนไม่สนใจการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) ความรู้ความสามารถของบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอนของ 
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  ครูผู้สอนยังไม่เพียงพอ 
   2) การจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากมีครูย้ายเข้าออกบ่อย  
  ท าให้การจัดกิจกรรมไม่เกิดสัมฤทธิผล 
   3) งบประมาณท่ีลงทุนต่อหัวส าหรับผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  การศึกษาต่อเนื่องไม่สอดคล้องกับสภาพท่ีควรจะเป็น 
   4) กลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีห่างไกลมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ส่งผลให้ไม่ได้รับข้อมูลท่ีทันสมัยและถูกต้อง 

2) ด้ำนครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) การศึกษาข้ันพื้นฐาน มีปัญหาขาดแคลนครูสอนสาขาวิชาหลักโดยเฉพาะ 
  ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
   2) การอาชีวศึกษาขาดแคลนครูด้านวิชาชีพ เนื่องจากไม่สามารถรับผู้ท่ีมีความรู้และ 
  ประสบการณ์จากผู้ท่ีไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูได้ 
   3) ในระดับอุดมศึกษา สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตในบางสาขาวิชายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์  
  รวมทั้งอาจารย์ประจ าส่วนใหญ่จบใหม่ยังขาดประสบการณ์ และบางสาขายังขาดคณาจารย์ท่ีมีความ 
  เช่ียวชาญเฉพาะทาง    
   4) การศึกษานอกโรงเรียนขาดครูและบุคลากรท่ีมีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน 
   5) การศึกษาพิเศษ ขาดนักวิชาชีพท่ีจะจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ และครูส่วนใหญ่ 
  ขาดประสบการณ์ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) มาตรการควบคุมอัตราก าลังภาครัฐ ท าให้กระทรวงศึกษาธิการถูกตัดอัตราครูจากการ 
  เกษียณอายุราชการและเกษียณก่อนก าหนด 
   2) ผู้จบครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ 
  ไม่สามารถเป็นครูอาชีวศึกษาได้เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูท าให้เกิดปัญหา 
  ขาดแคลนครู อาจารย์ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
   3) ไม่สามารถจูงใจคนท่ีมีความรู้ ความสามารถมาเป็นครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาได้ 
   4) ไม่มีสถาบันผลิตครูใหม่ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะในการพัฒนาครู คณาจารย์ประจ าการ 
  อย่างเป็นระบบ รวมทั้งศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพ 
  และส่งเสริมสนับสนุนให้วิชาชีพครูเป็นที่ยอมรับในสังคม 
   5)  เส้นทางความก้าวหน้า (Career path) ด้านการวิจัยไม่ชัดเจน ไม่จูงใจให้อาจารย์ใน 
  สถาบันอุดมศึกษาท าการวิจัยและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 

3) ด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่กำรศึกษำ 
  (1)  ประเด็นปัญหา 
   1) การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอนของครูยัง 
  มีน้อย 
   2) ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีไม่เพียงพอท าให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาทักษะในการค้นคว้า เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้แก่ 
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  ตนเองยังท าได้น้อย 
   3) สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานไม่เอื้อต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน 
  การเรียนการสอนอย่างสมบูรณ์ 
   4) ขาดการเช่ือมโยงเครือข่ายเพื่อการศึกษาท่ีมีอยู่เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ร่วมกนัเช่น  
  Uninet, MOE Net เป็นต้น 
   5) ขาดการใช้ส่ือสารมวลชน ส่ือวิทยุโทรทัศน์ ส่ือหนังสือ ต าราเรียน และอุปกรณ์ต่างๆ  
  รวมทั้งห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างพอเพียงและมีคุณภาพ 
   6) ขาดหน่วยงานกลางเพื่อดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) ครูขาดความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีจะน ามาสร้างและใช้ 
  บทเรียนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และช่วยในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
   2) ขาดการพัฒนาครู และบุคลากรให้รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียน 
  การสอน รวมทั้งการแก้ปัญหาขาดแคลนครู 
   3) ขาด content และ  courseware ส าหรับการท าบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ทางส่ือ 
  อิเล็กทรอนิกส์ 
   4) มีความแตกต่างในการเข้าถึงบริการ Internet  ระหว่างพื้นท่ีในเมือง นอกเมืองขนาด 
  และประเภทโรงเรียน 
   5) ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่องจากภาครัฐในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เพื่อการศึกษา รวมทั้งขาดกลไกท่ีจะจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมระดมทรัพยากร 
   6) หน่วยงานท่ีด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการในลักษณะต่างคนต่างท า  
  เกิดความซ้ าซ้อน ขาดการบูรณาการและเช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายเพื่อประหยัด ทรัพยากรร่วมกัน 

4) ด้ำนกำรจัดระบบกำรศึกษำที่ส่งผลต่อคุณภำพกำรศึกษำ 
 4.1 ระดับปฐมวัย 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) ความไม่พร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย ท้ังด้านครู อาคารสถานท่ีและวัสดุ อุปกรณ์ 
   2) การจัดการศึกษาปฐมวัยของแต่ละหน่วยงานยงัขาดความเข้มแข็ง 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) ศูนย์เด็กปฐมวัยมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะให้บริการในการเตรียมความพร้อมแก่เด็ก 
  ปฐมวัยได้อย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ 
   2) ขาดหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ 
   3) ขาดการประสานและด าเนินการในเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีดูแลเด็ก 
  ปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันและกับภาคเอกชนท้ังในระดับ 
  นโยบายและระดับปฏิบัติ 
 4.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) ขาดความเช่ือมโยงระหว่างระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษากับ 
 การปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
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   2) สถานศึกษามีคุณภาพแตกต่างกัน 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) ขาดการประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาเพื่อร่วมกันพัฒนา 
 คุณภาพการศึกษา รวมทั้งความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาต่างระดับ/สังกัด และกับชุมชนท้องถิ่น อปท.  
 และภาคเอกชน 
   2) โรงเรียนขนาดเล็ก ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นปัญหาท่ีส าคัญประการหนึ่งใน 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   3) ปัจจัยด้านการเมืองการด าเนินงานตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการต้องปรับเปล่ียน 
 ตามนโยบายของรัฐมนตรีท่ีเข้ามาบริหารซึ่งมีการปรับเปล่ียนบ่อยครั้ง ส่งผลให้การด าเนินงานขาด 
 ความต่อเนื่องและผลักดันอย่างจริงจัง นโยบายท่ีดีหลายเรื่องไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติและบังเกิดผล 
 เป็นรูปธรรมได้ หลายเรื่องต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบผลส าเร็จ และหลายเรื่องต้องหยุดชะงักลงไม่ 
 สามารถสานต่อได้ 
 4.3 กำรอำชีวศึกษำ 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) การจัดอาชีวศึกษาไม่เน้นการฝึกปฏิบัติและสมรรถนะทางวิชาชีพ และไม่เช่ือมโยงกับ 
  สถานประกอบการเท่าท่ีควร ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการ 
  ของตลาดแรงงาน 
   2) ขาดการจัดหลักสูตรท่ีหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  
  รวมทั้งเช่ือมโยงกับการท างาน 
   3) ขาดความเช่ือมโยงการจัดอาชีวศึกษากับการศึกษาระดับพื้นฐานและอุดมศึกษา  
  ไม่สามารถดึงดูด จูงใจผู้เรียนให้สนใจเรียนอาชีวศึกษาได้มากเท่าท่ีควร 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) ขาดกลไกการพัฒนาระบบมาตรฐานสมรรถนะและกลไกการเรียนรู้/การจัดการเรียน 
  การสอนร่วมกับสถานประกอบการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   2) ขาดระบบการแนะแนวการศึกษาอาชีพ และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ 
  ในอาชีพ เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ รายได้ ค่าตอนแทน 
 4.4 กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) สถาบันอุดมศึกษามุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงพาณิชย์ เน้นการผลิตบัณฑิต 
  เชิงปริมาณ มีลักษณะเป็นอุดมศึกษาเพื่อมวลชน (mass) ในขณะท่ีกลไกการควบคุมคุณภาพ 
  ไม่เข้มแข็ง 
   2) การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนขาดการเน้นฝึกภาคปฏิบัติและการเช่ือมโยงกับ 
  การท างาน ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาขาดคุณลักษณะท่ีส าคัญบางประการท่ีผู้ใช้ต้องการ 
   3) การผลิตก าลังคนยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ โดยเฉพาะในสาขาท่ี ขาดแคลน 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) การบริหารจัดการและภาวะผู้น า ระบบการบริหารจัดการท่ีอยู่ภายใต้ระบบราชการ  
  ท าให้ขาดความอิสระ คล่องตัวในการบริหารจัดการ รวมทั้งขาดระบบการพัฒนาผู้บริหารและ 
  คณาจารย์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา  
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   2) ขาดระบบและกลไกส่งเสริมการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและการวิจัยขาด 
  ระบบการสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตผลงานวิจัย รวมทั้งระบบความเช่ือมโยงระหว่างอุดมศึกษา 
  และภาคการผลิต 
   3) การจัดการศึกษาเชิงพาณิชย์ จัดอุดมศึกษาในลักษณะเป็น mass ท่ีไม่มีการควบคุม 
  คุณภาพ โดยไม่ค านึกถึงภาวการณ์ท างานของบัณฑิตท่ีจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อสังคมในอนาคต 
  เป็นการผลิตท่ีเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ 
   4) การจัดสรรงบประมาณยังไม่สะท้องคุณภาพการศึกษา และยังมิได้ใช้เป็นกลไกก ากับ 
  เชิงนโยบาย และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอุดมศึกษา 
 4.5 กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) ความไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการและการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 
  สถานศึกษาในสังกัด และภาคีเครือข่าย 
   2) ขาดการประสานความร่วมมือและการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท่ีมีเอกภาพ 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) ขาดแคลนบุคลากรท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
   2) ขาดส่ือและวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพหลากหลายตรงกับความต้องการ 
  ของผู้เรียนเฉพาะกลุ่ม เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุและกลุ่มชาติพันธุ์ 
   3) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายยังไม่กว้างขวางและเข้มแข็งเพียงพอ 
   4) ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ การประสานความร่วมมือ และการควบคุม 
  คุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีความเป็นเอกภาพ 
   5) ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ การประสานความร่วมมือ และการควบคุม 
  คุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

5) ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำนศึกษำ 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) สถานศึกษาระดับข้ันพื้นฐานขาดอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการให้เป็นไป 
  อย่างมีประสิทธิภาพ  
   2) มีปัญหาความพร้อมและเข้มแข็งของเขตพื้นท่ีการศึกษาในการสนับสนุนส่งเสริม 
  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   3) การจัดอาชีวศึกษายังขาดความอิสระ คล่องตัวและความเข้มแข็งในการปฏิบัติภารกิจ 
   4) การอุดมศึกษาไม่สามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการด าเนินภารกิจท้ัง 4 ด้าน  
  อันได้แก่ 1) การจัดการเรียนการสอน  2) การวิจัยและสร้างองค์ความรู้  3) การให้บริการทาง 
  วิชาการ    
   5) การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งยังไม่สามารถสนองตอบ 
  ความต้องการกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายมากขึ้น 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) การกระจายอ านาจสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาได้ด าเนินการแล้วตามกฎหมาย  
  แต่ยังประสบปัญหาในทางปฏิบัติ 
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   2) ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ยังมีความเคยชินของหน่วยปฏิบัติในการรับค าส่ังจาก 
  หน่วยงานส่วนกลางบ และหน่วยงานส่วนกลางเคยชินกับการมอบหมาย/ส่ังการให้หน่วยปฏิบัติ 
  ด าเนินการตามประกอบกับหน่วยปฏิบัติ บุคลากรในพื้นท่ี และสถานศึกษาไม่คุ้นเคยในระบบ 
  การบริหารแบบเป็นอิสระด้วยตนเอง บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความมั่นใจในการตัดสินใจทิศทาง 
  ของหน่วยงาน 
   3) ความไม่พร้อมของระบบเพื่อรองรับการกระจายอ านาจ 4 ด้าน สู่สถานศึกษาและเขต 
  พื้นท่ีการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   4) สถานบันอาชีวศึกษาบางส่วนยังไม่เป็นนิติบุคคลท าให้ไม่สามารถด าเนินภารกิจ 
  ให้สนองความต้องการท้ังของประชาชนและประเทศได้ 
   5) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐส่วนใหญ่ยังบริหารภายใต้ระบบราชการ แม้ว่าจะได้มี 
  ความพยายามน ามหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
  แต่การด าเนินงานยังไม่บรรลุผลท้ังหมด 
   6) สภามหาวิทยาลัยและนายกสภามหาวิทยาลัยยังไม่มีบทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
  และรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยเท่าท่ีควร 

6) ด้ำนกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนของสังคม 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร ชุมชน  
  สถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ ศิษย์เก่า พ่อแม่ ผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา 
  และสนับสนุนการจัดการศึกษาและการพัฒนาก าลังคน รวมทั้งร่วมกับ สถานศึกษาในการด าเนิน 
  ภารกิจต่างๆ ยังท าได้น้อย 
   2) ขาดกลไกท่ีจะจูงใจ และกฎระเบียบของรัฐยังเป็นอุปสรรค ส่งผลให้ภาคส่วน ต่างๆ  
  ไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาและแข่งขันด้านการพัฒนาคุณภาพกับ ภาครัฐได้มาก 
   3) การมีส่วนร่วมระหว่างหนว่ยงานท่ีให้บริการการศึกษาด้วยกันเองยังมีน้อย อาทิ  
  ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาและเขตพื้นท่ี สถาบันอาชีวศึกษากับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  เป็นต้น ท้ังในการด าเนินภารกิจและการบริหารทรัพยากร บริหารบุคลากร บริหารวิชาการ 
   4) ขาดการสนับสนุนให้ชุมชน ปัจเจก ภาคเอกชน ฯลฯ เข้ามาร่วมจัดการศึกษา และเป็น 
  แหล่งเรียนรู้ เช่น พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และการสร้างความเข้าใจให้หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ  
  เห็นความส าคัญของการศึกษาและเข้ามาร่วมจัดและหรือสนับสนุนการจัดการศึกษายังท าได้น้อย 
   2) นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งการแบ่งภาระความรับผิดชอบในการจัด 
  การศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชนยังไม่ชัดเจน 
   3) ขาดการรณรงค์ให้มีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
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สรุปควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรของประชำชนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
    1. ส่งเสริมให้นักเรียนหารายได้ระหว่างเรียน 
    2. ส ารวจนักเรียนที่มีความขาดแคลนในด้านต่างๆ และหาช่องทางสนับสนุนให้นักเรียนมีความพร้อมในการจัด
การศึกษา โดยเฉพาะสนับสนุนให้มีครูสอนพิเศษโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
    3. ต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมด้านทุนการศึกษาให้นักเรียน โดยเฉพาะเรียนดีแต่ยากจน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาส
เรียนต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น 
    4. ต้องการให้มีการเร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียน 
    5. ต้องการให้ผู้อ านวยการโรงเรียนแต่ละแห่ง ดึงชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
    6. แก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน พัฒนาคุณภาพครูมีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นพัฒนาการของ
นักเรียน 
    7. ต้องการให้มีการก ากับดูแล บุคลากรทางการศึกษาให้ทุ่มเทการท างานเพื่อพัฒนาเด็กอย่างแท้จริง 
    8. ตั้งกองทุนให้เด็กยืมเรียนในอัตราดอกเบ้ียต่ าเนื่องจากว่าปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการศึกษาต่อของ
นักเรียน 
    9. อยากให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักท้องถิ่นของตนเอง และเข้าใจในบริบททางสังคม
ที่ตนอาศัยอยู ่
   10. อยากให้มีการส่งเสริมให้ทุนนักเรียนได้เรียนต่อในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลับมาท างานในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

(ข้อมูลจากการประชามติของจังหวัดในระดับอ าเภอ) 
 

กำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำในพื้นทีช่ำยแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีนโยบายท่ีชัดเจนมีความสอดคล้อง รองรับนโยบาย ต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและท้องถิ่น 
2. มีกระบวนการวางแผนและบริหารจัดการใช้แผนเป็นทิศทางในการด าเนินงาน 
3. สถานศึกษามีแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ 
4. มีการกระจายอ านาจสู่กลุ่มโรงเรียนและสถานศึกษา 
5. มีการจัดบริการทางการศึกษาท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
6. มีการก ากับ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผล การด าเนินงานตามนโยบาย 
7. มีการบูรณาการท างานร่วมกันของหน่วยงานทางการศึกษาและภาคีเครือข่าย 
8. มีนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
9. ผู้เรียนมีความหลากหลายชาติพันธุ์ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาติ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
10. มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ีเป็นปัจจุบัน ครอบคลุม ถูกต้อง ในการบริหารจัดการ 
11. มีนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในพื้นท่ีชายแดนท่ีหลากหลาย 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 ด้ำนผู้เรียน 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET , NT , V-NET , N-NET มีค่าเฉล่ียระดับจังหวัดต่ ากว่า
ระดับชาติ 
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2. ผู้เรียนขาดทักษะในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์  
3. ผู้เรียนมีปัญหาด้านการปรับตัว การออกกลางคัน  
4. ผู้เรียนใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสองท าให้เกิดปัญหาในการส่ือสารและการเรียนรู้ 
5. ผู้พิการไม่สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างท่ัวถึง 
6. อัตราผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับศึกษาต่อในสายอาชีพมีจ านวนน้อย 

 ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
7. ครูไม่ครบช้ันเรียนและสอนไม่ตรงวฒุ ิ
8. ขาดแคลนครูโดยเฉพาะด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และงานอาชีพ 
9. ผู้บริหารและครูย้ายบ่อย ขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการศึกษา 

 ด้ำนสถำนศึกษำ 
10. มีสถานศึกษาขนาดเล็กจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
11. เขตพื้นท่ีบริการตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ยากล าบาก และห่างไกล  

 ด้ำนสังคม 
12. มีสถานประกอบการไม่เพียงพอท่ีจะรองรับการฝึกประสบการณ์และผู้ส าเร็จการศึกษา 

โอกำส (Opportunities) 
1. รัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการปฏิรูปการศึกษา กฎหมาย  นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
2. ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเรียนฟรี  
3. ชุมชนมีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์  สังคมมีคุณธรรม ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4. มีแหล่งเรียนรู้  ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม  แหล่งท่องเท่ียว  ทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นที่หลากหลาย 
5. มีการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนท้ังในและต่างประเทศ 

อุปสรรค (Threats) 
1. โครงสร้างพื้นฐานไม่ท่ัวถึง การคมนาคมไม่สะดวก  
2. เป็นพื้นท่ีเส่ียงของปัญหาด้านยาเสพติด 
3. ประชากรประกอบด้วยหลายชนเผ่า ท่ีมีความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรมประเพณีท าให้เกิดปัญหาในการ

ส่ือสารและการจัดการศึกษา 
4. คุณภาพชีวิตและปัจจัยพื้นฐาน ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา 
5. มีการบุกรุกท าลายป่า ใช้สารเคมีในการเกษตร ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
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บทท่ี 3 
 

สำระส ำคัญของแผนพัฒนำกำรศึกษำพื้นที่ชำยแดน (พ.ศ. 2561-2565) 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  

วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งค่ังยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคงมั่งค่ังยัง่ยืน” 

ยุทธศำสตร์ชำติประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมม่ันคงม่ังคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำม
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง”  น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคนไทยสังคม 
มีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

กรอบแนวทำงที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์ กรอบแนวทำงที่ส ำคัญ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
(3) การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 
(5) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
(6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศและกองทัพ 
(7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทาง
ทะเลรวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงานและน้ า 
(8) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบ
มากขึ้น 
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ยุทธศำสตร์ กรอบแนวทำงที่ส ำคัญ 

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

(1)สมรรถนะทำงเศรษฐกิจได้แก่รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้าง
ความเช่ือมั่นส่งเสริมการค้าและการลงทุนท้ังภาครัฐและเอกชนและพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าและได้ประโยชน์จาก
ห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพิ่มขึ้น 
(2)กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำรภำคเกษตรได้แก่เสริมสร้างฐานการ
ผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตรพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารท่ีมีศักยภาพในการแข่งขันและ
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง 
ภำคอุตสำหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพได้แก่พัฒนาอุตสาหกรรม
ส่งออกท่ีมีศักยภาพสูงสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยและพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในอนาคตเป็นต้นและภาคบริการพัฒนายกระดับ
ผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
สุขภาพและส่งเสริมธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ 
(3) พัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชนได้แก่พัฒนาทักษะและองค์
ความรู้ของผู้ประกอบการไทยพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพื่อส่งเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสู่สากลยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
ไทยให้ก้าวไกลสู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
(4)กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองโดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออกพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญของประเทศและพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการ
ท่ีมีศักยภาพในการขับเคล่ือนประเทศ 
(5)กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ในด้านการขนส่งความมั่นคงและ
พลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา 
(6)กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
กับประเทศในอนุภูมิภาคและนานาประเทศส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของ
การประกอบธุรกิจส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้าง
ความมั่นคงด้านพลังงานอาหารส่ิงแวดล้อมและการบริหารจัดการภัยพิบัติ
ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเช่ือมโยงและสร้างความ
สมดุลของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่มอ านาจทางเศรษฐกิจต่างๆเพิ่ม
บทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการผลักดัน
การพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาคสนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่างประเทศต่อส่วนต่างๆและสาธารณชนไทย 
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ยุทธศำสตร์ กรอบแนวทำงที่ส ำคัญ 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพคน 

(1)การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
โดยพัฒนาเริ่มต้ังแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต 
(2)การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
(3)การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
(4)การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน 
 

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
โอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำ
เทียมกันทำงสังคม 

(1)การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2)การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3)การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4)การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความ
เข้มแข็งของชุมชน 
(5)การพัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
กำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1)การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2)การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3)การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
(4)การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(5)การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
(6)การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 

6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ 

(1)การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
(2)การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(3)การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดท่ี
เหมาะสม 
(4)การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
(5)การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติ
ราชการ 
(6)การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7)การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีเสนอความเห็นทาง
กฎหมายให้มีศักยภาพ 
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สำระส ำคัญของแผนพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนท่ีชำยแดน (พ.ศ. 2561-2564) 
ของกระทรวงศึกษำธิกำร  

 

1. วิสัยทัศน์ 
 นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้น ท่ีชายแดนมี คุณภาพชีวิตท่ีดี ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง                 
มีคุณภาพ และเสมอภาค เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 

2. พันธกิจ  
 1. จัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ  

2. เสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีทักษะอาชีพ มีงานท า สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนา              
ของพื้นท่ีชายแดน 

3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้อย่างมี
ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
 

3. เป้ำประสงค์ 
1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีชายแดนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ  
2. ประชาชนมีทักษะอาชีพ มีงานท า สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาของพื้นท่ีชายแดน 
3. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีชายแดนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม                

ได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
 

4. ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของพื้นที่ชำยแดน 
 

ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำน 

61 62 63 64 65 ที่รับผิดชอบ 
1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรม 
    ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสะท้อนความรัก 
    และการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ 
    และการยึดมั่นในการปกครองระบอบ 
    ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
    ทรงเป็นประมุขเพิ่มขึ้น 

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

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริม 
    การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 
    ของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกัน 
    ในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีความ 
    ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 

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

3. ร้อยละของนักเรียนก่อนวัยเส่ียง 
    ระดับช้ัน ป.1-6 ได้รับการเสริมสร้าง 
    ภูมิคุ้มกันยาเสพติด 

70 75 80 80 80 สพฐ. สช. 
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ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำน 

61 62 63 64 65 ที่รับผิดชอบ 
4. ร้อยละของสถานศึกษาในทุกระดับ 
    การศึกษาท้ังรัฐและเอกชน มีการป้องกัน 
    และแก้ไขปัญหายาเสพติด  

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

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 1. สร้างจิตส านึกให้ ผู้เรียนมีความจงรักภักดีและธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 2. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และส านึกในความเป็นไทย 
4. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอื่น ๆ ทางสังคม  
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชนผ่านสถาบันการศึกษาและระบบการศึกษา 

  
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มทักษะอำชีพ  และกำรมี
งำนท ำในพื้นที่ชำยแดน และสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำน 

60 61 62 63 64 ที่รับผิดชอบ 
1. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรพัฒนา 
    ทักษะอาชีพเพื่อการมีงานท าสอดคล้องกับ 
    บริบทและความต้องการพัฒนาของพืน้ท่ี 
    ชายแดน 

80 85 90 95 100 สพฐ. สอศ. 
สกอ. กศน. 

2. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอาชีพ/การพัฒนา 
    ทักษะอาชีพระยะส้ัน สามารถน าความรู้ 
    ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน 

60 65 70 75 80 สอศ. สกอ. 
กศน. 

3. จ านวนหน่วยงานภายนอกท่ีเข้ามามี 
    ส่วนร่วมในการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะ 
    อาชีพระยะส้ัน 

60 65 70 75 80 สอศ. สกอ. 
กศน. 

4. ร้อยละของงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง 
    องค์ความรู้และนวัตกรรม ท่ีสร้างผลผลิต 
    และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

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

แนวทำงกำรด ำเนินงำน  
 1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับพื้นท่ีและความต้องการพัฒนาของพื้นท่ีชายแดน  เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนมีทักษะอาชีพและมีงานท า 
 2. พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

3. สร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะอาชีพกับหน่วยงานภายนอก 
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4. ส่งเสริมการวิ จัยและพัฒนาเพื่ อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ ม                 
ทางเศรษฐกิจ 
  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนและสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ในพื้นที่ชำยแดน 

ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำน 

60 61 62 63 64 ที่รับผิดชอบ 
1. อัตราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
    ของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    ในจังหวัดชายแดนลดลง 

5 4.5 4 3.5 3 สพฐ. สช. 
กศน. 

2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา  
    และประชาชน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
    การศึกษาและการเรียนรู้ 

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

3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
    การส่งเสริมการมีพฤติกรรม/ลักษณะนิสัย 
    และวัฒนธรรมการท างานท่ีพึงประสงค์ 
    ให้เป็นคุณลักษณะท่ีส าคัญของคน 
    ในสังคมไทย 

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

4. ร้อยละของนักเรียนในระดับการศึกษา 
    ขั้นพื้นฐานท่ีมีน้ าหนักและส่วนสูง 
    ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

70 75 80 85 90 สพฐ. สช. 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และการใช้ภาษาแม่ของผู้เรียน    
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนทุกคน ทุกระดับและประเภทการศึกษา 
3. ส่งเสริมการปลูกฝัง บ่มเพาะ และกล่อมเกลาลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงค์ (พึ่งพาตนเอง ซื่อสัตย์ มีวินัย มี

คุณธรรม จริยธรรม) ของครอบครัวในการเล้ียงดูบุตรหลาน โดยใช้กิจกรรมท่ีเป็นวิถีชีวิตประจ าวัน 
4. จัดกิจกรรมหล่อหลอมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการท างานท่ีพึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะท่ีส าคัญ            

ของคนในสังคมไทย อาทิ การตรงต่อเวลา การเคารพความคิดเห็นท่ีแตกต่าง การท างานเป็นกลุ่มคณะ  
5. ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน ผ่านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐาน และหลากหลาย 

อาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ชุมชน ฯลฯ สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้รับบริการแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย และสามารถให้บริการได้อย่างท่ัวถึง 

6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนทุกคนทุกระดับและประเภทการศึกษา 
7. ให้ความรู้และเสริมสร้างการมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมกันทำงกำรศึกษำในพื้นที่ชำยแดน 

ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำน 

60 61 62 63 64 ที่รับผิดชอบ 
1. ร้อยละของนักเรียนในระบบต่อประชากร 
    วัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  

100 100 100 100 100 สพฐ. สช. 
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ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำน 

60 61 62 63 64 ที่รับผิดชอบ 
2. ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย O-Net, N-Net  
    และ V-Net เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 

2 2 3 3 3 สพฐ. สอศ. 
กศน. สช. 

3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา  
    และประชาชนท่ีได้รับบริการ 
    ทางการศึกษา 

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

4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีต้องการ 
    ความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษ 
    อย่างเร่งด่วนในพื้นท่ีชายแดนท่ีได้รับ 
    การพัฒนาให้มีคุณภาพ 

100 100 100 100 100 สพฐ. สอศ. 
สช. 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
1. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา การให้บริการทางการศึกษา ส าหรับผู้เรียนทุกคน ทุกระดับและประเภท

การศึกษา 
3. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และจัดให้มีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และการศึกษาทางไกลระบบต่าง ๆ 

อาทิ DLIT, DLTV, ETV 
4. พัฒนาส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมส าหรับผู้เรียนทุกวัย 

   
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชำยแดน 
 

ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำน 

60 61 62 63 64 ที่รับผิดชอบ 
1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
    การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และส่ิงแวดล้อม 

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

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการปรับปรุง 
    พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    และส่ือการเรียนรู้ส าหรับการสร้างเสริม 
    คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

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

 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
1. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ            

และส่ิงแวดล้อม 
2. ปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ส าหรับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม 
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่ชำยแดน 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำน 

60 61 62 63 64 ที่รับผิดชอบ 
1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
    ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
    เพิ่มขึ้น 

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

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีเครือข่าย 
    ในการส่งเสริมการจัดการศึกษา 

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

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
1. เร่งพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีทัดเทียมหรือใกล้เคียงกัน 
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา

ให้เป็นระบบครบวงจร 
3 . พัฒ นาระบบการบริหารและการจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้ น ท่ี ให้ มีจ านวน                  

และศักยภาพเพียงพอ 
4. จัดต้ังกลุ่มโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาโรงเรียนจังหวัดชายแดน ให้เป็นการจัดการศึกษาเฉพาะ 

 5. ปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ วิทยฐานะ การด าเนินการด้านครุภัณฑ์และอาคารประกอบ              
ให้สอดคล้องกับพื้นท่ี  
 6. ก าหนดมาตรการและแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทางการศึกษา 

 
สำระส ำคัญของแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

วิสัยทัศน์   
         “จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดการศึกษาให้ประชากรอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ ด้วยศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน เปิดประตูสู่ตะวันตก โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” 
 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ประชากรอย่างท่ัวถึง  ทุกระบบ เต็มตามศักยภาพ  
2. ประสานและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพและการมีงานท า 
3. ประสานและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
4. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ 
5. การบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน ด้วยศาสตร์ของพระราชา 
6. ส่งเสริม สนับสนุน แลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้านการศึกษาและอาชีพกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
เป้ำประสงค์ 

1. เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้มีพัฒนาการรอบด้านได้อย่างเหมาะสม 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ ตามความต้องการ อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตเต็มตามศักยภาพของบุคคล 

กลุ่มบุคคล และชุมชน 
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3. ผู้เรียนส าเร็จการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ แต่ละประเภทสถานศึกษา ศึกษาต่อ และ
การประกอบอาชีพตามความต้องการ อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตเต็มตามศักยภาพของบุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชน 

4. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล้องกับศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
อนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม น้อมน าศาสตร์พระราชาไปเป็นหลักการในการด ารงชีวิตในสังคม 

5. จัดการศึกษาด้านสัมมาชีพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและเขตเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนกลุ่มประเทศอาเซียน 

6. เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้น 
7. เพิ่มสัดส่วนการศึกษาระดับอุดมศึกษาตอบสนองความต้องการตลาดแรงงาน  
8. เด็กพิการตั้งแต่แรกพบความพิการได้รับการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
9. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู ้
10. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 

และภาษาเพื่อนบ้าน 
11. ให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก มีความพร้อมทุกๆด้าน อย่าง

มีคุณภาพ  
12. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ชุมชน ภาคประชาคม มีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษามากขึ้น ขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
13. บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน ด้วยศาสตร์ของพระราชา 
14. งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และน าไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและยั่งยืนให้สถำบันครอบครัว ด้วยศำสตร์ของพระรำชำ 
เป้ำประสงค์  

1. เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้มีพัฒนาการรอบด้านได้อย่างเหมาะสม 
กลยุทธ ์

1.1 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการจัดท าแผนพัฒนาชีวิตครอบครัว 
1.2 สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศำสตร์ 
1. ร้อยละพ่อแม่มีความรู้ ความสามารถเอื้ออ านวยต่อการพัฒนาการเด็กตามวัย 
2. ร้อยละของผู้เรียน ท่ีออกกลางคันมีจ านวนลดลง 
3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ห่างไกลจากยาเสพติด 
4. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2562 2563 2564 2565 
1. ร้อยละพ่อแม่มีความรู้ ความสามารถเอื้ออ านวยต่อการ
พัฒนาการเด็กตามวัย 

60 65 75 85 

2. อัตราการออกกลางคันลดลง 0.5 0.3 0.1 0 
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ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2562 2563 2564 2565 
3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ห่างไกลจากยาเสพติด 

80 90 100 100 

4. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 100 100 100 100 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2 สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ 
เป้ำประสงค์  

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ ตามความต้องการ อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตเต็มตามศักยภาพของบุคคล 
กลุ่มบุคคล และชุมชน 

2. เด็กพิการต้ังแต่แรกพบความพิการได้รับการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  
 

กลยุทธ ์
2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายมีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
2.2 ส่งเสริมสถานศึกษาในโครงการพระราชด าริให้มีคุณภาพ 
2.3 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กด้อยโอกาส เด็กไม่มีสัญชาติผู้พลาดโอกาส ผู้ขาด

โอกาส และคนพิการ 
2.4 สร้างความเข็มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
2.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของประชากร สถานศึกษาประเภทต่างๆและผู้ท่ีมีส่วนสนับสนุนด้านการบริหาร

จัดการศึกษาทุกรูปแบบอย่างหลากหลายและท่ัวถึง 
 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศำสตร์ 
1. สถานศึกษาทุกแห่งสามารถพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา 
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในโครงการพระราชด าริ 
3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน าเทคโนโลยีทางการศึกษา(ทางไกลผ่านดาวเทียม DLIT DLTV ETV) 
4. จ านวนของหน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษและสถานศึกษาส าหรับเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส 

โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวมครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
5. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีเรือนพักนอนท่ีได้มาตรฐาน 
6. มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และน าไปใช้บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
7. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 6 เข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
8. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า 
9. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2562 2563 2564 2565 
1. สถานศึกษาทุกแห่งสามารถพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ี
หลากหลายและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

100 100 100 100 
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ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2562 2563 2564 2565 
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในโครงการพระราชด าริ 90 95 100 100 
3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน าเทคโนโลยีทางการศึกษา(ทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLIT DLTV ETV) 

90 95 100 100 

4. จ านวนของหน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษและสถานศึกษา
ส าหรับเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส โรงเรียนแกนน าจัดการเรียน
รวมครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

7 7 7 7 

5. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีเรือนพักนอนท่ีได้มาตรฐาน 90 95 100 100 
6. มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และ
น าไปใช้บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 

7. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 6 เข้าศึกษาต่อ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

8. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าศึกษาต่อ
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า 

 
98 

 
100 

 
100 

 
100 

9. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 6 เข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

 
75 

 
80 

 
85 

 
90 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและทักษะอำชีพ เพื่อประกอบอำชีพและกำรมีงำนท ำ บนวิถี
วัฒนธรรมแม่ฮ่องสอน 
เป้ำประสงค์ 

1. ผู้เรียนส าเร็จการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ แต่ละประเภทสถานศึกษา ศึกษาต่อ และ
การประกอบอาชีพตามความต้องการ อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตเต็มตามศักยภาพของบุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชน 

2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล้องกับศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
อนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม น้อมน าศาสตร์พระราชาไปเป็นหลักการในการด ารงชีวิตในสังคม 

3. จัดการศึกษาด้านสัมมาชีพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและเขตเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนกลุ่มประเทศอาเซียน 

4. เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้น 
5. เพิ่มสัดส่วนการศึกษาระดับอุดมศึกษาตอบสนองความต้องการตลาดแรงงาน 

กลยุทธ ์
3.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมทุกระดับ ตามมาตรฐานการศึกษา หรือท้องถิ่น 
3.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น 
3.3 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และส่ิงอ านวยความสะดวกในการ

เรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย 
3.4 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล้องกับศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น น้อมน าศาสตร์พระราชาไปเป็นหลักการในการด ารงชีวิต 
3.5 จัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิดแบบอื่นๆ 
3.6 จัดการเรียนการสอนเพื่ออาชีพและการมีงานท า  
3.7 ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนต่อสายสามัญและระดับอุดมศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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ตัวชี้วัดระดับยุทธศำสตร์ 
1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีอ่านออกเขียนได้ 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตร 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะท่ีส าคัญตามหลักสูตรในแต่ละระดับ  
3. สถานศึกษาระดับข้ันพื้นฐานทุกแห่งได้รับการยกระดับมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น 
4. สถานศึกษาทุกแห่งได้ใช้ส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และส่ิงอ านวยความสะดวกในการ

เรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
5. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมท้ังจิตส านึก

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
6. ผลการทดสอบระดับชาติของจังหวัดเฉล่ียสูงขึ้นจากฐานเดิม 
7. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
8. สถานศึกษามีหลักสูตรวิชาชีพท่ีสนองความต้องการของผู้เรียน สถานประกอบการ และบริบทของ

ท้องถิ่น 
9. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการบริหารจัดการขยะ 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2562 2563 2564 2565 
1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีอ่านออกเขียนได้ 90 95 100 100 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตร 95 98 100 100 
3. สถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐานทุกแห่งได้รับการยกระดับ
มาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น 

80 85 90 95 

4. สถานศึกษาทุกแห่งได้ใช้ส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย 

90 100 100 100 

5. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมท้ังจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

100 100 100 100 

6. ผลการทดสอบระดับชาติของจังหวัดเฉล่ียสูงขึ้นจากฐานเดิม 3 3 3 3 
7. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะการใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

90 100 100 100 

8. สถานศึกษามีหลักสูตรวิชาชีพท่ีสนองความต้องการของผู้เรียน 
สถานประกอบการ และบริบทของท้องถิ่น 

2 2 2 2 

9. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการบริหารจัดการขยะ 80 90 100 100 
 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ผลิตและพัฒนำผู้บริหำร ครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เป้ำประสงค์ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้
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2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 
และภาษาเพื่อนบ้าน 
กลยุทธ์  

4.1 ส่งเสริมการผลิตครูให้ตรงกับความต้องการของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
4.2 ส่งเสริมการพัฒนาครูโดยใช้รูปแบบท่ีหลากหลาย เหมาะสม มีประสิทธิภาพ   
4.3 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสถาบันการศึกษาในการผลิตและ

พัฒนาคร ู
4.4 ส่งเสริมให้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  น ากระบวนการวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนท่ีมีคุณภาพ และมีผลงานทางวิชาการ ผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาท่ีเป็นเลิศ 
 
ตัวชี้วัดระดับยุทธศำสตร์ 

1. จ านวนครูครบตามเกณฑ์ 
2. จ านวนครูผู้สอนตรงตามวิชาเอก 
3. ร้อยละของครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา 
4. ครูสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสถาบันการศึกษาใน

การพัฒนาตนเอง 
5. ร้อยละของจ านวนครู บุคลากรทางการศึกษา ท่ีจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาส มี

ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยทางการศึกษา  
6. ร้อยละของจ านวนผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่ีมีงานท าในพื้นท่ีจังหวัด

แม่ฮ่องสอน 
7. ร้อยละของจ านวนครู บุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2562 2563 2564 2565 
1. จ านวนครูครบตามเกณฑ์ 94 96 98 100 
2. จ านวนครูผู้สอนตรงตามวิชาเอก 80 82 84 86 
3. ร้อยละของครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา 

100 100 100 100 

4. ครูสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมจากผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสถาบันการศึกษาในการพัฒนาตนเอง 

100 100 100 100 

5. ร้อยละของจ านวนครู บุคลากรทางการศึกษา ท่ีจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการวิจัยทางการศึกษา 

90 95 100 100 

6. ร้อยละของจ านวนผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ท่ีมีงานท าในพื้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

75 80 85 90 

7. ร้อยละของจ านวนครู บุคลากรทางการศึกษา ท่ีมี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

80 85 90 95 

 
 



แผนการจัดการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.2561-2565 39 
 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
เป้ำประสงค์  

1. ให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก มีความพร้อมทุกๆด้าน อย่าง
มีคุณภาพ  

2. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ชุมชน ภาคประชาคม มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษามากขึ้น ขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

3. บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน ด้วยศาสตร์ของพระราชา 
กลยุทธ์  

5.1 ส่งเสริมให้มีโรงเรียนหรือสถานศึกษาส าหรับคนท่ีมีความต้องการทางการศึกษาพิเศษ  
5.2 ประสานส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีเครือข่าย สมัชชาการศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษา  
5.3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนทรัพยากรส าหรับคนพิการ 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศำสตร์ 
1. หน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษและสถานศึกษาส าหรับเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส โรงเรียนแกนน า

จัดการเรียนรวม ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย 
2. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาและมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. จ านวนหน่วยงานท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบประชารัฐ 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2562 2563 2564 2565 
1. ร้อยละของจ านวนหน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษและ
สถานศึกษาส าหรับเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส โรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนรวม ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย 

100 100 100 100 

2. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

100 100 100 100 

3. จ านวนหน่วยงานท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาใน
รูปแบบประชารัฐ 

10 10 10 10 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6  ผลิตผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์  

1. งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และน าไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 
กลยุทธ์  

6.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ และน าไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 
ตัวชี้วัดระดับยุทธศำสตร์ 

1. จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ผลงานวิจัยตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถต่อยอดได้ 
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3. จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ในการพัฒนาเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2562 2563 2564 2565 
1. จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

10 15 20 25 

2. ผลงานวิจัยตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
แม่ฮ่องสอนสามารถต่อยอดได้ 

3 3 3 3 

3. จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ในการพัฒนาเด็ก
พิการและผู้ด้อยโอกาส 

5 5 5 5 
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แผนพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนท่ีชำยแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ.2561 - 2565) 
 

วิสัยทัศน์ 
ผู้เรียนในพื้นท่ีชายแดนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ เปิดประตูสู่อาเซียน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง

มีความสุข ด้วยศาสตร์ของพระราชา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาใหผู้้เรียนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
2. พัฒนาคณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้ังระบบตามมาตรฐานวิชาชีพ  
3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะอาชีพ การมีงานท า และเป็นผู้ประกอบการ ตาม

ความต้องการของตลาดแรงงาน 
4. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในพื้นท่ีชายแดนด้วยศาสตร์ของพระราชา  
5. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท้ังในและต่างประเทศ 

 
เป้ำประสงค์ 

1. ผู้เรียนในพื้นท่ีชายแดนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
3. ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้อง มีทักษะอาชีพ มีงานท า และมีความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ 
4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขด้วยศาสตร์ของ

พระราชา 
5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
ยุทธศำสตร์ 

1. จัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพตามบริบทของท้องถิ่น 
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานท าและเป็นผู้ประกอบการ  
4. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยศาสตร์ของพระราชา 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

 
ยุทธศำสตร์ที่ 1. จัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพตำมบริบทของท้องถ่ิน 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และการใช้ภาษาถิ่นของผู้เรียน   
3. พัฒนารูปแบบในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยยึดสถานศึกษาและชุมชนเป็นฐาน ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
5. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีทันสมัย 
6. ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์/ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ท่ัวถึง 
7. มีการนิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการพัฒนาการคุณภาพการจัดการศึกษา 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2. ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1. ส ารวจข้อมูลความต้องการของสถานศึกษา ชุมชนและครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นท่ีให้มีจ านวน และศักยภาพเพียงพอ 
3. สถาบันอุดมศึกษาจัดฝึกอบรมครู  เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลแต่ไม่มี

การเผยแพร่  เรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. ปรับ  แก้ไข กฎ ระเบียบว่าด้วยการส่งนักศึกษาฝึกสอนไปฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา 
5. จัดสวัสดิการให้นักศึกษาฝึกสอน ท่ีพัก  ค่าพาหนะ ฯลฯ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3. พัฒนำทักษะอำชีพเพื่อกำรมีงำนท ำและเปน็ผู้ประกอบกำร 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับพื้นท่ีและความต้องการพัฒนาของพื้นท่ีชายแดนเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนมีทักษะอาชีพและมีงานท า 

2. สร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะอาชีพกับหน่วยงานภายนอก 
3. พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4. จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตด้วยศำสตร์ของพระรำชำ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
2. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการประกวดเล่าเรื่องอ่าน
ท านองเสนาะ ท่องบทอาขยาน คัดลายมือ แต่งเพลง กาพย์ กลอน  

3. สถานศึกษาปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ศาสตร์ของพระราชา ให้กับนักเรียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เน้น
การปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน จนเกิดเป็นพฤติกรรมท่ียั่งยืน 

4. ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย การแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอื่น ๆ ทางสังคม รวมท้ังสร้างความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชนผ่านสถาบันการศึกษาและระบบการศึกษา 
6. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและส านึกในความเป็นไทย 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1. จัดต้ังกลุ่ม/เครือข่ายสถานศึกษาเพื่อพัฒนาความร่วมมือและคุณภาพการศึกษา 
2. ก าหนดมาตรการและแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทางการศึกษา  
3. ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเน้นคุณธรรม ความโป่งใสตรวจสอบได้ 
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1. จัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพตำมบริบทของท้องถ่ิน 
 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำน 
 61 62 63 64 65 ที่รับผิดชอบ 

1. ร้อยละของนักเรียนในระบบต่อประชากร 
วัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  

100 100 100 100 100 สพฐ.  สช.กศน  สพม. 

2. ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย NT , O-Net, N-Net  
และ V-Net เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 

2 2 3 3 3 สพฐ. สอศ. กศน. สช. 

3.ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ 

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

4.ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ี
ได้รับบริการทางการศึกษา 

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

5. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วนใน
พื้นท่ีชายแดนท่ีได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ 

100 100 100 100 100 สพฐ. สอศ. สช. 

6. อัตราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน
การศึกษาข้ันพื้นฐานในพื้นท่ีชายแดนลดลง 

5 4.5 4 3.5 3 สพป. สช. กศน. 

7.ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นจากฐานเดิมร้อยละ 2 

2 2 2 2 2 สพฐ. กศนต.ชด. 

8.จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา
ของจังหวัดครอบคลุม ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

90 95 100 100 100 ศธจ. 

9.ร้อยละของผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ใน
การสืบค้นข้อมูลค้นคว้าประกอบการเรียน 
การสอน 

80 85 90 95 100 สพฐ. สอศ. สกอ. 
กศน. สช. 
ต.ช.ด 

10.ร้อยละของสถานศึกษามีไฟฟ้าเพื่อรองรับการ
เรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 

85 90 95 100 100 สพฐ.  กศน.  
ต.ช.ด. 

 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
1. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และการใช้ภาษาถิ่นของผู้เรียน   
3. พัฒนารูปแบบในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยยึดสถานศึกษาและชุมชนเป็นฐาน ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
5. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีทันสมัย 
6. ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์/ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ท่ัวถึง 
7. มีการนิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการพัฒนาการคุณภาพการจัดการศึกษา 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำน 
 61 62 63 64 65 ที่รับผิดชอบ 

1.ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมี
คุณ ภาพ  สอดคล้ องกั บความ ต้ องการของ
สถานศึกษาและท้องถิ่น 

70 75 80 85 90  สกอ. 

2.ร้อยละโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการสนับสนุน
นักศึกษาฝึกสอน 

70 75 80 85 90 สกอ. 

3.ร้อยละครูผู้สอนท่ีสอนไม่ตรงกับวิชาเอกได้รับ
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

80 85 90 95 100 สกอ. 

4.ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมจากผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการพัฒนาตนเอง 

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

 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1. ส ารวจข้อมูลความต้องการของสถานศึกษา ชุมชนและครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นท่ีให้มีจ านวน และศักยภาพเพียงพอ 
3. สถาบันอุดมศึกษาจัดฝึกอบรมครู  เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลแต่ไม่มี

การเผยแพร่  เรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. ปรับ  แก้ไข กฎ ระเบียบว่าด้วยการส่งนักศึกษาฝึกสอนไปฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา 
5. จัดสวัสดิการให้นักศึกษาฝึกสอน ท่ีพัก  ค่าพาหนะ ฯลฯ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำทักษะอำชพีเพือ่กำรมีงำนท ำและเปน็ผู้ประกอบกำร 

 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำน 
 61 62 63 64 65 ที่รับผิดชอบ 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรพัฒนา 
ทักษะอาชีพเพื่อการมีงานท าสอดคล้องกับ 
บริบทและความต้องการพัฒนาของพืน้ท่ี 
ชายแดน 

80 85 90 95 100 สพฐ. สอศ. สกอ. กศน. 

2. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอาชีพ/การพัฒนา 
ทักษะอาชีพระยะส้ัน สามารถน าความรู้ 
ไปประกอบอาชีพพัฒนางานหรือเป็น
ผู้ประกอบการ 

60 65 70 75 80 สอศ. สกอ. กศน. 

3.ร้อยละผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ
ท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติท่ี
ดีต่ออาชีพสุจริต 

60 65 70 75 80 สพฐ. สอศ. สกอ. กศน. 
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ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำน 
 61 62 63 64 65 ที่รับผิดชอบ 

4. จ านวนหน่วยงานภายนอกท่ีเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะ 
อาชีพระยะส้ัน 

60 65 70 75 80 สอศ. สกอ. กศน. 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน  
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับพื้นท่ีและความต้องการพัฒนาของพื้นท่ีชายแดนเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา 

และประชาชนมีทักษะอาชีพและมีงานท า 
2. สร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะอาชีพกับหน่วยงานภายนอก 
3. พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4  จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตด้วยศำสตร์ของพระรำชำ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำน 
 61 62 63 64 65 ที่รับผิดชอบ 

1ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

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

2.ร้อยละของผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตยเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ชุมชน 

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

3.ร้อยละของผู้เรียนใช้พลังงานและทรัพยากร
ในการท างานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

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

4. ร้อยละของนักเรียนในระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานท่ีมีน้ าหนักและส่วนสูง 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

70 75 80 85 90 สพฐ. สช. 

5. ร้อยละของนักเรียนก่อนวัยเส่ียงระดับ 
ช้ัน ป.1-6 ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
ยาเสพติด 

70 75 80 80 80 สพฐ. สช. 

6. ร้อยละของสถานศึกษาในทุกระดับ 
การศึกษาท้ังรัฐและเอกชน มีการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  

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

 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
2. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการประกวดเล่าเรื่องอ่าน
ท านองเสนาะ ท่องบทอาขยาน คัดลายมือ แต่งเพลง กาพย์ กลอน  

3. สถานศึกษาปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ศาสตร์ของพระราชา ให้กับนักเรียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เน้น
การปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน จนเกิดเป็นพฤติกรรมท่ียั่งยืน 
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4. ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย การแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอื่น ๆ ทางสังคม รวมท้ังสร้างความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชนผ่านสถาบันการศึกษาและระบบการศึกษา 
6. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและส านึกในความเป็นไทย 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำน 
 61 62 63 64 65 ที่รับผิดชอบ 

1.ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นท่ีชายแดนผ่าน
การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษาแต่
ละระดับ 

90 95 100 100 100 สพฐ. สอศ. สกอ. กศน. สช. 
ต.ช.ด. 

2.สถานศึกษาทุกระดับมีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 4  ปี 

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

3.ร้อยละโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ 

95 100 100 100 100 สพฐ. ต.ชด. 

4.ผู้รับบริการพึงพอใจในการจัดการศึกษาท่ี
ท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

100 100 100 100 100 สพฐ. สอศ. สกอ. กศน. สช. 
ต.ช.ด. 

5.สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศ ติดตาม
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

100 100 100 100 100 สพฐ. สอศ. สกอ. กศน. สช. 
ต.ช.ด. 

 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1. จัดต้ังกลุ่ม/เครือข่ายสถานศึกษาเพื่อพัฒนาความร่วมมือและคุณภาพการศึกษา 
2. ก าหนดมาตรการและแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทางการศึกษา  
3. ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเน้นคุณธรรม ความโป่งใสตรวจสอบได้ 
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
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ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี กับยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำ 
พื้นที่ชำยแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ยุทธศำสตร์ชำยแดน 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

  

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

1. จัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและ
มีคุณภำพตำมบริบทของท้องถ่ิน 

 ยุทธศำสตร์ ที่ 1 ควำมม่ันคง 

2. ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 ยุทธศำสตร์ ที่ 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน    

3. พัฒนำทักษะอำชีพเพื่อกำรมี
งำนท ำและเปน็ผู้ประกอบกำร  

 ยุทธศำสตร์ ที่ 3  กำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพคน    

4. จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิตด้วยศำสตร์ของ

พระรำชำ 

 ยุทธศำสตร์ ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำม 
เสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม     

5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมี
ส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ  

 ยุทธศำสตร์ ที่ 5 กำรสร้ำงกำรเติบโตบน
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศำสตร์ ที่ 6 กำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
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บทที่  4 
รำยละเอียดโครงกำร 
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โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ที่ 1. จัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพตำมบริบทของทอ้งถ่ิน 

ที่ โครงกำร 
ยุทธศำสตร์

ชำติ 
ยุทธศำสตร์ 
ชำยแดน ศธ 

หน่วยงำน 

โครงกำรเร่งด่วน 
1 โครงการขับเคลื่อนศักยภาพการอ่านออก เขียนได้ 4 3 สพฐ. สศศ. สช. 

อปท. สตร. 
2 โครงการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาโรงเรยีนพ้ืนที่

ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
4 3 สพฐ. สศศ. สช. 

อปท. สตร. สพช. 
กศน. สอศ. 

3 โครงการการให้บริการด้านโภชนาการแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ขาด
แคลนที่อยู่หอพัก 

4 4 สอศ. 

4 โครงการสง่เสริมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ  4 3 สพฐ. สศศ. สช. 
อปท. สตร. สพช.  

สอศ. 
5 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 4 4 สพฐ. สศศ. สช. 

อปท. สตร. สพช. 
กศน. สอศ. 

โครงกำรส ำคัญ 
6 โครงการยกระดับการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 3 สพฐ. สศศ. สช. 

อปท. สตร. สพช. 
กศน. สอศ. 

7 โครงการพัฒนาชีวิตเด็กก่อนวัยเรียน 4 3 สพฐ. สศศ. สช. 
อปท.  

8 โครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการเรยีนรู้และ
สื่อสาร 

4 3 สพฐ. สศศ. สช. 
อปท. สตร. สพช. 

กศน. สอศ. 
9 โครงการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน 4 4 สพฐ. สศศ. สช. 

อปท. สตร. สพช. 
กศน. สอศ. 

10 โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล แบบบูรณาการ 4 3 ศธจ. 
 
โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ที่ 2. ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ที่ โครงกำร 
ยุทธศำสตร์

ชำติ 
ยุทธศำสตร์ 
ชำยแดน ศธ 

หน่วยงำน 

โครงกำรเร่งด่วน 
1 โครงการพัฒนาครูที่มีวุฒิไม่ตรงกับภาระงานสอน 3 2 สกอ. 
2 โครงการพัฒนาคร/ูพ่ีเลี้ยงเด็กศูนย์การเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 2 สพฐ. สศศ. อปท. 

กศน. 
3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 5 กลุ่มสาระหลักและการจัดการเรียน

การสอน Stem ศึกษา 
3 2 สพฐ. สศศ. สช. 

อปท. สตร. สพช. 
กศน. 

โครงกำรส ำคัญ 
4 โครงการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการส าหรับครู 3 2 สกอ. 
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5 โครงการการจัดการเรียนรู้และเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

3 2 สพฐ. สศศ. สช. 
อปท. สตร. สพช. 

กศน. สอศ. 
6 โครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง(พัฒนาหลักสูตร สื่อ/นวัตกรรม แนะแนว 

งานวิจัย) 
3 2 สกอ. 

 
โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ที่ 3. พัฒนำทักษะอำชีพเพื่อกำรมีงำนท ำและเป็นผู้ประกอบกำร 

ที่ โครงกำร 
ยุทธศำสตร์

ชำติ 
ยุทธศำสตร์ 
ชำยแดน ศธ 

หน่วยงำน 

โครงกำรเร่งด่วน 
1 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนใน

พ้ืนที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
2 2 สอศ. 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอาชีวศึกษาจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

2 2 สอศ. 

3 โครงการสง่เสริมศักยภาพทักษะอาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 2 สอศ. 
โครงกำรส ำคัญ 
4 โครงการสง่เสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน 2 2 สพฐ. สศศ. สช. 

อปท. สตร. สพช.  
สอศ. 

5 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 2 2 สอศ. 
6 โครงการฝึกอาชีพส าหรับเด็กพิการและผู้ปกครอง 2 2 สศศ. 

 
โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ที่ 4. จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตด้วยศำสตร์ของพระรำชำ 

ที่ โครงกำร 
ยุทธศำสตร์

ชำติ 
ยุทธศำสตร์ 
ชำยแดน ศธ 

หน่วยงำน 

โครงกำรเร่งด่วน 
1 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ 5 1 สพฐ. สศศ. สช. 

อปท. สตร. สพช. 
กศน. สอศ. สกอ. 

2 โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 5 5 กศน. 
โครงกำรส ำคัญ 
3 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 1 1 สพฐ. สศศ. สช. 

อปท. สตร. สพช. 
กศน. สอศ. 

4 โครงการสถานศึกษาปลอดขยะ 5 5 สพฐ. สศศ. สช. 
อปท. สตร. สพช. 

กศน. สอศ. 
5 โครงการว่ายน้ าเพ่ือชีวิตส าหรับเด็กพิการ 5 4 สศศ. 
6 โครงการอบรมลูกเสือเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
1,5 1 สพฐ. สศศ. สช. 

อปท. สตร. สอศ. 
7 โครงการสาธารณสุขอาสาสร้างเสริมสุขภาพสู่ชุมชน 5 1 สกอ. 
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โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ที่ 5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคสว่นมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

ที่ โครงกำร 
ยุทธศำสตร์

ชำติ 
ยุทธศำสตร์ 
ชำยแดน ศธ 

หน่วยงำน 

โครงกำรเร่งด่วน 
1 โครงการการมสี่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ 6 6 สพฐ. สศศ. สช. 

อปท. สตร. สพช. 
กศน. สอศ. สกอ. 

2 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษาระดับจงัหวัด 

6 6 สพฐ. สศศ. สช. 
อปท. สตร. สพช. 
กศน. สอศ. สกอ. 

โครงกำรส ำคัญ 
3 โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานบุคลากรครูของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
6 6 สพฐ. สศศ. สช. 

อปท. สตร. สพช. 
กศน. สอศ. สกอ. 

4 โครงการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการด้อยโอกาสแบบมีส่วนร่วม ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดแม่ฮ่องสอน 

6 6 สศศ. 
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บทที่ 5 
กลไกกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำพื้นที่ชำยแดนสู่กำรปฏิบัติ 

 

 การขับเคล่ือนแผนพัฒนาการพื้นท่ีชายแดน ประจ างบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565  ไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อให้ได้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(พ.ศ.2561 – 2565)  โดยมีแนวทางการด าเนินการท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 

กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 
 การขับเคล่ือนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดน ประจ างบประมาณ พ.ศ.2561– 2565 ไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแนวทางการด าเนินงานท่ีส าคัญ ประกอบด้วย 

1. ก าหนดให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดของจังหวัด ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา
ของหน่วยงาน  โดยมีเป้าหมายการจัดการศึกษาร่วมกันของจังหวัด ตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ี
ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ.2561 – 2565)  และจัดท าแผนงาน โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการด าเนินงาน แผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัด 
แม่ฮ่องสอน (พ.ศ.2561 – 2565) 
 2. ก าหนดให้หน่วยงานท่ีจัดการศึกษาทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและขับเคล่ือน 
การจัดการศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามทิศทางของแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
(พ.ศ.2561 – 2565) 
 3. จัดให้มีการช้ีแจง ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ี
ชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน(พ.ศ.2561 – 25645)ให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อการมีส่วนร่วม 
และสนับสนุนให้การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ.2561 – 2565) 

๑. ประสานงานให้หน่วยงานในส่วนกลางจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนทรัพยากรต่อ 
การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ.2561 – 2565) และแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานการศึกษา 

5.ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ตามแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ.2561 – 2565) และน าผลการติดตามประเมินผล 
ไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

แนวทำงกำรประสำนระดมทรัพยำกรและกำรมีส่วนร่วมทำงกำรศึกษำ 
1. แหล่งงบประมาณในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

(พ.ศ.2561 – 2565) ประกอบด้วย 
1.1  งบประมาณจากส่วนราชการต้นสังกัดของหน่วยงานทางการศึกษา และส านักงานปลัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ   
      1.2 งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

1.3 งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและภาคเอกชน เป็นต้น 
 2.  แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษาประกอบด้วย 

2.1 จัดท าข้อมูลส าหรับการประสานงานและระดมทรัพยากรทุกภาคีเครือข่าย ประกอบด้วยหน่วยงาน 
ทางการศึกษา หน่วยงานด้านสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน
เป็นต้น 

2.2 ประสานความร่วมมือ หรือจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้อง 
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หรือทุกภาคส่วนท่ีมีแนวทางให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา 
2.3  ติดตาม  ประเมินผล และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาท่ีได้รับการ 

สนับสนุนทรัพยากรเพื่อรายงานต่อผู้ให้การสนับสนุน และสาธารณชนได้รับทราบ 
2.4 ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์ และผู้ให้การสนับสนุน ต่อการจัดการศึกษา 

กำรติดตำมประเมินผลตำมแผน 
 การติดตามประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน(พ.ศ.2561–2565)  
ไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทางและกระบวนการส าคัญ ดังนี ้

1. ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินงาน 
อย่างต่อเนื่องและผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ท าหน้าท่ีก าหนด
แนวทางการติดตาม ความก้าวหน้า บริหารจัดการน าแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
สู่การปฏิบัติ  พัฒนาตัวชี้วัดความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ของแผนฯ  โดยน าวิธีการติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสมมาใช้
และประสานการติดตามประเมินผลกับหน่วยงานทางการศึกษาและภาคส่วนอื่นท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งด าเนินการติดตาม
ประเมินผลกระทบการพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนในภาพรวม 
          3. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการทบทวน ปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์ 
          4. เสริมสร้างกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้ภาคประชาชน รวมกลุ่ม
ติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบความโปร่งใสและความส าเร็จของโครงการพัฒนาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชน 
ของตน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบโครงการต่างๆ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและจัดท าข้อมูลท่ีน ามาใช้ประกอบการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

 5. สร้างการเช่ือมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานด้านสังคมในจังหวัด  
ให้เป็นระบบท่ีเข้าใจได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้สะดวก เพื่อให้ทุกฝ่ายมีข้อมูลท่ีถูกต้องแม่นย าเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนและติดตามประเมินผลในระดับจังหวัดให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องและเป็นเอกภาพในการปฏิบัติมากขึ้น      
 

**************************** 
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ภำคผนวก 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2561 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ชายแดน

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

ยุทธศาสตรท์ี ่1. จัดการศึกษาอย่างทัว่ถึงและมคุีณภาพตามบรบิทของทอ้งถ่ิน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
1.โครงการขับเคล่ือนศักยภาพการ
อ่านออก เขียนได้
1.1 ประชุมปฏิบติัการเพือ่จัดท า
PLC วิเคราะหส์ภาพปญัหาการ
พฒันาคุณภาพผู้เรียนของแต่ละ
เครือข่าย เพือ่ก าหนดรูปแบบและ
แนวทางการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
และประเมินผล
1.2 ตรวจสอบ รายงานผลการ
ประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปทีี ่1- 3 ออนไลน์ภาคเรียนที ่2
1.3 พฒันาครูสอนภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปทีี่1ทีม่ีนักเรียน
คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์/ครูทีไ่ม่ใช่
เอกภาษาไทย
ร่วมขับเคล่ือนการด าเนินงานตาม
ปฏิทนิปฏิบติังาน
1.4 ตรวจสอบ รายงานผลการ
ประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปทีี ่1- 3 ออนไลน์ ภาคเรียนที ่2
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การจัด
1.5 การเรียนการสอนโรงเรียน
เปา้หมาย 

1. เพือ่ส่งเสริมและพฒันาการ
เรียนการสอนภาษาไทยตาม
เปา้หมายจุดเน้นพฒันา
คุณภาพผู้เรียน
2. เพือ่ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ภาษาไทยทกุระดับชั้นอย่าง
น้อยร้อยละ 3  นักเรียนชั้น ป.1
 อ่านออกเขียนได้เมื่อเรียนจบ 
ป.1 และนักเรียนชั้น ป.2 เปน็
ต้นไป มีความรู้ความสามารถ
ภาษาไทยตามมาตรฐาน
หลักสูตร ควบคู่กับการพฒันา
ทกัษะการคิด มีพืน้ฐานทีดี่ใน
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 ใช้
ภาษาส่ือสารได้ตาม
วัตถุประสงค์และสร้างสรรค์

เชิงปรมิาณ
 (1) ครูผู้สอนภาษาไทยที่
ไม่ใช่เอกภาษาไทยทกุคน 
ได้รับการพฒันาตนเองเพือ่
แก้ปญัหาการอ่าน การเขียน
(2) นักเรียนในระดับชั้น ป.
1 ทีม่ีปญัหาด้านการอ่าน 
การเขียนได้รับการพฒันา
ทกุคน
(3) นักเรียนทกุคนใน
ระดับชั้น ป.1 – ป. 3 ที่
สนใจหรือมีความสามารถ
ภาษาไทยเปน็พเิศษ ได้รับ
การส่งเสริมใหม้ีพฒันาการ
ทีสู่งขึ้น
เชิงคุณภาพ
(1) ครูผู้สอนภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปทีี ่1 ทีไ่ม่ใช่
เอกภาษาไทยทกุคน 
สามารถจัดการเรียนการ
สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) นักเรียนชั้น

1. ร้อยละ100ของ
โรงเรียนทีม่ีภาพ
ความส าเร็จด้านการอ่าน 
การเขียนแต่ละระยะ
2. ร้อยละ 10 ของจ านวน
ผลการปฏิบติัทีดี่ของ
โรงเรียนในการพฒันา
คุณภาพผู้เรียนด้าน
การอ่าน การเขียนได้ตาม
มาตรฐาน
3. ร้อยละ100 ของผู้เรียน
ทีม่ีผลการประเมินการอ่าน
 การเขียน อยู่ในระดับ
พอใช้ขึ้นไป
4. ร้อยละ 100 ของความ
พงึพอใจของโรงเรียนทีม่ี
ต่อแนวทางการพฒันา
คุณภาพผู้เรียนด้านการ
อ่าน การเขียนภาษาไทย
โดยใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของศูนย์เครือข่ายฯ

0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 1.0000 1 สพฐ. สศศ. 
สช. อปท. 

สตร.

4 3

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการศึกษาพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่่องสอน พ.ศ.2561-2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง



แผนการจัดการศกึษาพืน้ทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่อ่งสอน  พ.ศ.2561-2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2561 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ชายแดน

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการศึกษาพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่่องสอน พ.ศ.2561-2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ยุทธศาสตรท์ี ่1. จัดการศึกษาอย่างทัว่ถึงและมคุีณภาพตามบรบิทของทอ้งถ่ิน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
2.โครงการการจัดการศึกษาเชิง
บรูณาการเพือ่พฒันาโรงเรียน
พืน้ทีช่ายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1.1. สร้างโอกาสทางการศึกษา
ใหก้ับประชากรวัยเรียน
1.2. พฒันารูปแบบการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนในรูปแบบ
ต่างตามบริบทของทอ้งถิ่น
1.3. บรูณาการจัดการศึกษากับ
ทกุภาคส่วน

1. เพือ่สร้างโอกาสใหป้ระชากร
ก่อนวัยเรียนและวัยเรียนได้รับ
การศึกษาอย่างทัว่ถึง
2. เพือ่พฒันารูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ
ตามบริบทของทอ้งถิ่น
3. เพือ่บรูณาการการจัด
การศึกษากับทกุภาคส่วน
4. เพือ่ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาชองประชากรใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนใหสู้งขึ้น

เชิงปรมิาณ
 1. ประชากรก่อนวัยเรียน
และวัยเรียนทกุคนได้รับ
โอกาสทางการศึกษา
2. ทกุหน่วยงานทางการ
ศึกษามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษามีรูปแบบ
การบริหารจัดการทีม่ี
คุณภาพ
2. ประชากรมีคุณภาพทาง
การศึกษาและคุณภาพ
ชีวิตทีสู่งขึ้น

 1. ร้อยละ 100 ของ
ประชากรก่อนวัยเรียน
และวัยเรียนได้รับ
การศึกษาอย่างทัว่ถึง
2. มีระบบฐานข้อมูลที่
สามารถน าข้อมูลมาใช้ใน
การติดตามการเข้าเรียนได้
3. ผู้เรียนผลการทดสอบ
ระดับชาติเพิม่ขึ้นร้อยละ 3
 จากฐานเดิม
4. มีอัตราส่วนการเรียน
ต่อสายอาชีพเพิม่ขึ้น

8.2134 8.2134 8.2134 8.2134 8.2134 41.0670 1 สพฐ. สศศ. 
สช. อปท. 
สตร. สพช. 
กศน. สอศ.

4 3



แผนการจัดการศกึษาพืน้ทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่อ่งสอน  พ.ศ.2561-2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2561 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ชายแดน

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการศึกษาพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่่องสอน พ.ศ.2561-2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ยุทธศาสตรท์ี ่1. จัดการศึกษาอย่างทัว่ถึงและมคุีณภาพตามบรบิทของทอ้งถ่ิน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
3.โครงการการใหบ้ริการด้าน
โภชนาการแก่นักเรียน นักศึกษาผู้
ขาดแคลนทีอ่ยู่หอพกั

1. เพือ่ใหบ้ริการช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษาทีข่าดแคลน
อย่างทัว่ถึงทกุคน
2. เพือ่ลดปญัหาการออก
กลางคันของผู้เรียน
3. เพือ่การสนับสนุนและยก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหม้ี
ระดับทีสู่งขึ้น

เชิงปริมาณ
  1. นักเรียน นักศึกษาทกุ
คนได้รับการช่วยเหลือ
  2. ลดปญัหาการออก
กลางคันของนักเรียน
นักศึกษา
 เชิงคุณภาพ
  1. นักเรียน นักศึกษามี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่
สูงขึ้น

เชิงปริมาณ
     นักเรียน นักศึกษาทกุ
คนได้รับการช่วยเหลือ 
125  คน
เชิงคุณภาพ
     นักเรียน นักศึกษามี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่
สูงขึ้น 100 %

0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 1.5000 1 สอศ. 4 4



แผนการจัดการศกึษาพืน้ทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่อ่งสอน  พ.ศ.2561-2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2561 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ชายแดน

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการศึกษาพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่่องสอน พ.ศ.2561-2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ยุทธศาสตรท์ี ่1. จัดการศึกษาอย่างทัว่ถึงและมคุีณภาพตามบรบิทของทอ้งถ่ิน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
4.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพือ่
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 

1.เพือ่ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน       ชั้น ป.6  ม.3
 ม.6 ปวช ปวส ม.ปลาย ม.ต้น 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 2.
เพือ่ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ชั้น
 ป.3 ด้านภาษา การคิดค านวณ
 และเหตุผล
3.เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน 
ช่วยเหลือกลุ่ม รร. และและ
สถานศึกษาในการวางแผน 
พฒันา  รูปแบบการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ และน าสู่การปฏิบติั
อย่างรูปธรรม

1.สถานศึกษาทึเ่ปดิสอนชั้น
 ป.6  ม.3 ม.6 ปวช ปวส 
ม.ปลาย ม.ต้น ทกุแหง่ใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1.สถานศึกษา/กลุ่ม
โรงเรียนสามารถวางแผน 
พฒันารูปแบบการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใน 5 กลุ่ม 
สาระการเรียนรู้หลัก และ
น าไปสู่การปฏิบติัอย่าง
เปน็รูปธรรม

4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 20.0000 1 สพฐ. สศศ. 
สช. อปท. 
สตร. สพช. 

 สอศ.

4 3



แผนการจัดการศกึษาพืน้ทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่อ่งสอน  พ.ศ.2561-2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2561 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ชายแดน

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการศึกษาพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่่องสอน พ.ศ.2561-2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ยุทธศาสตรท์ี ่1. จัดการศึกษาอย่างทัว่ถึงและมคุีณภาพตามบรบิทของทอ้งถ่ิน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
5.โครงการพฒันาคุณภาพการจัด
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี

1.เพือ่พฒันาบคุลากร ครูผู้สอน
 มีความรู้ ความเข้าใจและ
แนวทางในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน การสร้างส่ือ 
นวัตกรรม วิจัย ผ่านดาวเทยีม
(DLTV)ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ(DLIT) 2.เพือ่
พฒันาบคุลากรดูแลเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
การศึกษา 3.สร้างเครือข่าย
แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัด
การศึกษา

1.พฒันาบคุลากร ครูผู้สอน
 สถานศึกษาในสังกัด สพฐ.
 สศศ. สช. อปท. สตร. 
สพช.  สอศ. ในพืน้ที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. บคุลากรมีความรู้ เข้าใจ
 แนวทางในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน
 2.บคุลากรสามารถดูแล
ระบบใหส้ามารถใช้งานได้ 
 3.สถานศึกษามีวัสดุ 
อุปกรณ์ งบประมาณใน
การบริหารจัดการ  4.เกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
การเผยแพร่

9.0000 9.0000 9.0000 9.0000 9.0000 45.0000 1 สพฐ. สศศ. 
สช. อปท. 
สตร. สพช. 
กศน. สอศ.

4 4



แผนการจัดการศกึษาพืน้ทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่อ่งสอน  พ.ศ.2561-2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2561 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ชายแดน

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการศึกษาพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่่องสอน พ.ศ.2561-2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ยุทธศาสตรท์ี ่1. จัดการศึกษาอย่างทัว่ถึงและมคุีณภาพตามบรบิทของทอ้งถ่ิน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
6.โครงการยกระดับการศึกษา
พฒันาคุณภาพชีวิต

1. เพือ่ใหป้ระชาชนผู้ไม่รู้
หนังสือไทยในพืน้ทีติ่ดชายแดน
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้
เรียนรู้ภาษาไทย มีทกัษะในการ
 ฟงั พดู อ่าน เขียนภาษาไทย
และคิดค านวณเปน็ภูมิคุ้มกัน
ในการติดต่อส่ือสาร
2. เพือ่ใหก้ลุ่มเปา้หมายผู้ไม่รู้
หนังสือไทยลดลงตามนโยบาย
เร่งลดผู้ไม่รู้หนังสือและตาม
เกณฑ์ จปฐ. ลดลง อย่างน้อย 
๒๕% ในหมู่บา้นเปา้หมายทีติ่ด
ชายแดน 
3. เพือ่ใหเ้กิดความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน องค์กร 
เครือข่าย ต้ังแต่ระดับชุมชน 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
ในการส่งเสริมการรู้หนังสือของ
ประชาชน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เชิงปรมิาณ
ประชาชนในพืน้ทีห่มู่บา้น
ติดชายแดน ทัง้ 7 อ าเภอ  
18 ต าบล 33 หมู่บา้น 
จ านวน 99 คน
เชิงคุณภาพ
ประชาชนในพืน้ทีห่มู่บา้น
ติดชายแดน อ่านออก 
เขียนได้ และคิดค านวณ
เปน็และมีคุณภาพชีวิตทีดี่
ขึ้น มีภูมิคุ้มกันในการ
ส่ือสารกับประเทศชายแดน
ได้

1. กลุ่มเปา้หมายผู้ไม่รู้
หนังสือไทยลดลงตาม
นโยบายเร่งลดผู้ไม่รู้
หนังสือและตามเกณฑ์ 
จปฐ. ลดลงอย่างน้อย
๒๕% ในหมู่บา้น
เปา้หมายทีติ่ดชายแดน 
จากทัง้หมด 396 คน 
อย่างน้อย 99 คน
2.1. ร้อยละของผู้เรียน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ประเทศ

0.1015 0.1015 0.1015 0.1015 0.1015 0.5075 1 สพฐ. สศศ. 
สช. อปท. 
สตร. สพช. 
กศน. สอศ.

4 3



แผนการจัดการศกึษาพืน้ทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่อ่งสอน  พ.ศ.2561-2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2561 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ชายแดน

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการศึกษาพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่่องสอน พ.ศ.2561-2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ยุทธศาสตรท์ี ่1. จัดการศึกษาอย่างทัว่ถึงและมคุีณภาพตามบรบิทของทอ้งถ่ิน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
7.โครงการพฒันาชีวิตเด็กก่อนวัย
เรียน

1,เพือ่ประเมินพฒันาการเด็ก
ปฐมวัย ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และ
ด้านสติปญัญา ในศูนย์การ
เรียนและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
2. เพือ่ประเมินคุณภาพผู้เรียน
ในด้านทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ในศูนย์การเรียน
และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เชิงปริมาณ
 1.ศูนย์การเรียนและศูนย์
พฒันาเด็กเล็กmทกุแหง่ใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เชิงคุณภาพ
2.ค่าเฉล่ียของผลการ
ประเมินพฒันาการของ
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน
3. ค่าเฉล่ียของผลการ
ประเมินคุณภาพของเด็ก
ปฐมวัย ด้านทกัษะ
กระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ร้อยละ 
80.00 ขึ้นไป
 4.ผู้เรียนมีผลการประเมิน
พฒันาการด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์และจิตใจ ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80
 ขึ้นไป

1. ค่าเฉล่ียของผลการ
ประเมินพฒันาการผู้เรียน
 ด้านร่างกาย อารมณ์-
จิตใจ สังคม และ
สติปญัญา   ผ่านเกณฑ์
การประเมินทัง้ 4 ด้านใน
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
2. ค่าเฉล่ียผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนด้านทกัษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
 และเทคโนโลยี   ร้อยละ 
80.00 ขึ้นไป
3. ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินพฒันาการด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์และ
จิตใจตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป   

0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 1.5000 1 สพฐ. สศศ. 
สช. อปท.
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แผนการจัดการศกึษาพืน้ทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่อ่งสอน  พ.ศ.2561-2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2561 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ชายแดน

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการศึกษาพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่่องสอน พ.ศ.2561-2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ยุทธศาสตรท์ี ่1. จัดการศึกษาอย่างทัว่ถึงและมคุีณภาพตามบรบิทของทอ้งถ่ิน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
8.โครงการการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพือ่การเรียนรู้
และส่ือสาร
8.1 จัดอบรมครูและผู้บริหารการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพือ่การเรียนรู้และการส่ือสาร
- จัดเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ Boot 
Camp
8.2 แลกเปล่ียนเรียนรู้กิจกรรม/
วิธีปฏิบติัทีเ่ปน็เลิศในการสอน
ภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมการประกวดวิธีปฏิบติัที่
เปน็เลิศBest Practices ในการ
สอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอน
8.3 นิเทศติดตามการจัดการเรียน
การสอนการพฒันาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพือ่การเรียนรู้
และการส่ือสาร 
- PM เข้าร่วมประชุมงานนโยบาย
จาก สพฐ. 
- การนิเทศก ากับติดตามการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในระดับหอ้งเรียน

1. เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้วิธี
ปฏิบติัทีเ่ปน็เลิศในการสอน
ภาษาอังกฤษBest practices 
และพฒันาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
ครูโรงเรียนในเขตพืน้ที่
ชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2 .เพือ่จัดอบรมครูและ
ผู้บริหารการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพือ่การ
เรียนรู้และการส่ือสารโรงเรียน
ในเขตพืน้ทีช่ายแดนของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใหม้ีความรู้
รวมถึงทกัษะการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ สามารถ
น าทกัษะการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษไปใน
หอ้งเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.เพือ่นิเทศติดตามการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียน
ในเขตพืน้ทีช่ายแดนของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เชิงปรมิาณ
โรงเรียนในเขตพืน้ที่
ชายแดน ของ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน จ านวนทัง้ส้ิน 
376 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนยกระดับการ
บริหารการจัดการศึกษา 
และปรับปรุงพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษา ใหม้ี
ประสิทธิภาพขับเคล่ือน
การใช้ส่ือสารภาษาอังกฤษ
2. โรงเรียนในเขตพืน้ที่
ชายแดนของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน พฒันาการ
เรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบEBE / Boot 
Camp ตามนโยบายของ
สพฐ.
3. ได้ผลการนิเทศติดตาม
ก ากับในการขับเคล่ือน
พฒันาการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
4.  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

1.  ร้อยละ 80 ของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนในเขตพืน้ที่
ชายแดนของจังหวัด
แม่ฮ่องสอนมีความพงึ
พอใจต่อการอบรมพฒันา
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
เพือ่การเรียนรู้และการ
ส่ือสาร และสามารถน าเอา
เทคนิคการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษไป
ปรับใช้ในระดับหอ้งเรียน
2.  ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนในเขตพืน้ที่
ชายแดนของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ได้ร่วม
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
โดยวิธีการปฏิบติัทีเ่ปน็
เลิศBest Practices 
ยกระดับการบริหารการ
จัดการศึกษาขับเคล่ือน
การใช้ส่ือสารภาษาอังกฤษ 
3. ร้อยละ 90 น าผลการ
นิเทศติดตามก ากับในการ

0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 1.0000 1 สพฐ. สศศ. 
สช. อปท. 
สตร. สพช. 
กศน. สอศ.
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แผนการจัดการศกึษาพืน้ทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่อ่งสอน  พ.ศ.2561-2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2561 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ชายแดน

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการศึกษาพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่่องสอน พ.ศ.2561-2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ยุทธศาสตรท์ี ่1. จัดการศึกษาอย่างทัว่ถึงและมคุีณภาพตามบรบิทของทอ้งถ่ิน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
9.โครงการแก้ไขปญัหาเด็กออก
กลางคัน
9.1 ประชุมชี้แจงสถานศึกษาที่
เปดิสอนถึง ม.3 ทัง้หมด 85 
โรงเรียน เร่ืองของการเขียน
โครงการน าเสนอด้านการสร้าง
เครือข่ายอาชีพ และอาชีพทีส่นใจ
9.2 ประชุมเชิงปฏิบติัการสร้าง
เครือข่ายผู้น าการเรียนรู้สู่ทกัษะ
ชีวิตและโลกของงานสถานศึกษาที่
เปดิสอนถึง ม.3 ทัง้หมด 85 
โรงเรียน  ร่วมกับผู้ประกอบการ 
ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ภาค
ประชาสังคม บรูณาการเรียนการ
สอนร่วมกัน
9.3 แต่งต้ังคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้น าการเรียนรู้สู่ทกัษะ
ชีวิตและโลกของงาน และติดตาม
การด าเนินงานของสถานศึกษา
ทัง้หมด 85 โรงเรียน
9.4 จัดนิทรรศการน าเสนอผลงาน
 85 โรงเรียน โดยเชิญ
ผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ 
อุตสาหกรรม ภาคประชาสังคม 

1. เพือ่ใหป้ระชากรวัยเรียนทกุ
คนมีโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทัว่ถึง 
2. เพือ่ใหป้ระชากรวัยเรียน 
ได้รับการศึกษาจนจบ
การศึกษาภาคบงัคับลดอัตรา
เด็กตกหล่น  
3. เพือ่ลดอัตรานักเรียนออก
กลางคัน ร้อยละ 0.2
4. เพือ่ส่งเสริมใหผู้้เรียน เรียน
จบตามระยะเวลาทีห่ลักสูตร
ก าหนด และมีอัตราการศึกษา
ต่อทีเ่พิม่ขึ้น
 5. เพือ่ส่งเสริมส่งเสริมงาน
อาชีพและหารายได้ระหว่าง
เรียนของนักเรียน
 6. เพือ่ใหผู้้เรียนร้อยละ 100 
ในเขตพืน้ทีสู่งและถิ่นทรุกัน
ดาน ชายแดนได้รับโอกาสสู่
คุณภาพผู้เรียน ในศตวรรษที ่21

เชิงปรมิาณ
 สถานศึกษาทีเ่ปดิสอนถึง 
ม.3 ทัง้หมด 85 โรงเรียน  
เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
ประชากรวัยเรียนได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทัว่ถึงลดอัตราการออก
กลางคัน และผู้เรียนในเขต
พืน้ทีสู่งและถิ่นทรุกันดาร 
ชายแดนได้รับโอกาสสู่
คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษ
ที ่21

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ได้รับโอกาสทางการศึกษา
2. ร้อยละ 25 ของผู้เรียน
จบการศึกษาภาคบงัคับ
เกินกว่าระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนดลดลง
จากปฐีาน
3. ร้อยละ 40 ของผู้เรียน
เรียนจบการศึกษาภาค
บงัคับเรียนต่อในระดับที่
สูงขึ้น
4. ร้อยละ 0.2 ของผู้เรียน
ลดอัตราออกกลางคัน 

3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 15.0000 1 สพฐ. สศศ. 
สช. อปท. 
สตร. สพช. 
กศน. สอศ.
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แผนการจัดการศกึษาพืน้ทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่อ่งสอน  พ.ศ.2561-2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2561 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ชายแดน

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการศึกษาพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่่องสอน พ.ศ.2561-2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ยุทธศาสตรท์ี ่1. จัดการศึกษาอย่างทัว่ถึงและมคุีณภาพตามบรบิทของทอ้งถ่ิน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
10. โครงการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล แบบบรูณาการ
  10.1 กิจกรรมหลัก การนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ประจ าปงีบประมาณ 2562

1 เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน และ
ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการ การนิเทศ และแนะ
แนวการศึกษาทกุระดับและทกุ
ประเภท รวมทัง้ ติดตาม
นโยบายเร่งด่วนของ
กระทรวงศึกษาธิการและ
ประเมินผลระบบบริหารและ
จัดการศึกษาของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
2 เพือ่สนับสนุน ส่งเสริม 
ช่วยเหลือ ประสานงาน สร้าง
ขวัญและก าลังใจในการบริหาร
การจัดกิจกรรมการสอนใหก้ับ
คณะผู้บริหาร และครูในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
3 เพือ่รวบรวมข้อมูล 
สารสนเทศ สภาพปญัหาในการ
จัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา มาเปน็ฐานข้อมูล
ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการ
น าไปปรับปรุงแก้ไขการ

เชิงปรมิาณ
 1.ศึกษาธิการจังหวัด/รอง
ศึกษาธิการจังหวัด/
ศึกษานิเทศก์/ผอ.กลุ่มทกุ
กลุ่ม/นักวิชาการศึกษา
ต่างๆฯรวมผู้นิเทศ/ติดตาม 
   จ านวน 20 คน            
        2.สถานศึกษาที่
ได้รับการการนิเทศ 
สถานศึกษาในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน จ านวน 373 
แหง่
เชิงคุณภาพ
  ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน มีขวัญและ
ก าลังใจในการบริหารการ
จัดกิจกรรมการสอน มี
ความรู้ ทกัษะ 
ความสามารถทีจ่ะ
ปฏิบติังานตามนโยบายให้
บรรลุผลตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน
และมาตรฐานการเรียนรู้ 

1. ร้อยละผู้บริหาร ครู 
และบคุลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
 มีทกัษะ ความสามารถที่
จะปฏิบติังานตามนโยบาย
ใหบ้รรลุผลตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน
และมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตามกลยุทธ์ทีส่ านักงาน
ศึกษาธิการก าหนด 
ตอบสนองยุทธศาสตร์
การศึกษาชาติของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้รับการนิเทศ อย่างทัว่ถึง
  ร้อยละ 90                 
               2.ร้อยละของ
ผู้บริหาร ครู และบคุลากร
ทางการศึกษาผู้รับการ
นิเทศ มีความพงึพอใจต่อ
การนิเทศ มีขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบติังานร้อยละ 
90

1.7289 1.7289 1.7289 1.7289 1.7289 8.6445 1 ศธจ. 4 3



แผนการจัดการศกึษาพืน้ทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่อ่งสอน  พ.ศ.2561-2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2561 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ชายแดน

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการศึกษาพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่่องสอน พ.ศ.2561-2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ยุทธศาสตรท์ี ่2. ผลิต พัฒนาคร ูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
1. โครงการ พฒันาครูทีม่ีวุฒิไม่
ตรงกับภาระงานสอน                
    1.1 กิจกรรมหลักจัดอบรม
และพฒันาครูผู้สอนในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนทีม่ีวุฒิไม่ตรงกับภาระ
งานสอนทัง้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

2.1 เพือ่ส ารวจจ านวนครูผู้สอน
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทีม่ีวุฒิไม่
ตรงตามภาระงานสอน
 2.2 เพือ่สร้างและจัดท า
แบบทดสอบวัดความรู้ครูผู้สอน
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทีม่ีวุฒิไม่
ตรงกับภาระงานสอน
 2.3 เพือ่จัดอบรมครูผู้สอนใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนทีม่ีวุฒิไม่
ตรงกับภาระงานสอนตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
 2.4 เพือ่ติดตามผลจากการ
อบรม และพฒันาครูผู้สอนใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนทีม่ีวุฒิไม่
ตรงกับภาระงานสอน

1. เชิงปริมาณ
   1.1 ความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนน
   1.2 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80 ของกลุ่มเปา้หมาย
2 เชิงคุณภาพ
  ครูผู้สอนทีม่ีวุฒิไม่ตรง
กับภาระงานสอน มีความรู้
ความสามารถในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทีส่อนมากย่ิงขึ้น

  1.ร้อยละของครูทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรมการศึกษา
และการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปา้หมาย         2. 
ความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนน          
    3. ครูผู้สอนทีม่ีวุฒิไม่
ตรงกับภาระงานสอน มี
ความรู้ความสามารถใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
สอนมากย่ิงขึ้น

0.5700 0.5700 0.5700 0.5700 0.5700 2.8500 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

เชียงใหม่ 
วิทยาลัย

แม่ฮ่องสอน

3 2



แผนการจัดการศกึษาพืน้ทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่อ่งสอน  พ.ศ.2561-2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2561 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ชายแดน

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการศึกษาพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่่องสอน พ.ศ.2561-2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ยุทธศาสตรท์ี ่2. ผลิต พัฒนาคร ูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
2.โครงการพฒันาครู/พีเ่ล้ียงเด็ก
ศูนย์การเรียนและศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

1.เพือ่พฒันาครู/พีเ่ล้ียงเด็ก
ศูนย์การเรียนและศูนย์พฒันา
เด็กเล็กใหม้ีความรู้ความเข้าใจ
ในการตัดการเรียนการสอน

1.ศูนย์การเรียนและศูนย์
พฒันาเด็กเล็กmทกุแหง่ใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. ร้อยละ 80 ของครู/พี่
เล้ียงเด็กศูนย์การเรียน
และศูนย์พฒันาเด็กเล็กให้
มีความรู้ความเข้าใจใน
การตัดการเรียนการสอน  
2. ค่าเฉล่ียของผลการ
ประเมินพฒันาการผู้เรียน
 ด้านร่างกาย อารมณ์-
จิตใจ สังคม และ
สติปญัญา   ผ่านเกณฑ์
การประเมินทัง้ 4 ด้านใน
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป

0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 1.5000 1 สพฐ. สศศ. 
อปท. กศน.

3 2



แผนการจัดการศกึษาพืน้ทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่อ่งสอน  พ.ศ.2561-2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2561 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ชายแดน

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการศึกษาพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่่องสอน พ.ศ.2561-2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ยุทธศาสตรท์ี ่2. ผลิต พัฒนาคร ูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
3.โครงการพฒันาการเรียนการ
สอน 5 กลุ่มสาระหลักและการ
จัดการเรียนการสอน Stem ศึกษา

1.เพือ่พฒันาศักยภาพครูผู้สอน 
 5 กลุ่มสาระหลัก ใน
สถานศึกษา
2.เพือ่ใหเ้กิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และพฒันานวัตกรรม 
ส่ือการเรียนรู้  กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
3.เพือ่กระตุ้นและส่งเสริมให้
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
ผู้ปกครองและนักเรียน 
ตระหนักและเหน็คุณค่าของการ
เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี       
4. เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนใหม้ี
การขับเคล่ือนการจัดจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาใน
สถานศึกษาทกุแหง่

1.โรงเรียนในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 345 โรงเรียน
ทกุสังกัด

1.ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี  5 กลุ่มสาระ
หลักในสถานศึกษา ได้รับ
การพฒันาและสามารถ
จัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.ผู้เข้าร่วมงานมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การพฒันานวัตกรรม ส่ือ
การเรียนรู้ กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
3.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตระหนักถึงความส าคัญ
และเหน็คุณค่าของการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 50.0000 1 สพฐ. สศศ. 
สช. อปท. 
สตร. สพช. 

กศน.

3 2



แผนการจัดการศกึษาพืน้ทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่อ่งสอน  พ.ศ.2561-2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2561 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ชายแดน

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการศึกษาพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่่องสอน พ.ศ.2561-2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ยุทธศาสตรท์ี ่2. ผลิต พัฒนาคร ูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
4.โครงการฝึกประสบการณ์ใน
สถานประกอบการส าหรับครู

1. เพือ่ยกระดับขีด
ความสามารถทางวิชาชีพของ
ครูอาชีวศึกษาใหม้ี
ประสบการณ์วิชาชีพจากสถาน
ประกอบการโดยตรง

ครู วิทยาลัยการอาชีพนว
มินทราชินีแม่ฮ่องสอน
ครู วิทยาลัยการการอาชีพ
แม่สะเรียง

ครูอาชีวศึกษาร้อยละ 80 
มีประสบการณ์วิชาชีพ
จากสถานประกอบการ
โดยตรง

0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 1.5000 1 สอศ. 3 2



แผนการจัดการศกึษาพืน้ทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่อ่งสอน  พ.ศ.2561-2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2561 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ชายแดน

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการศึกษาพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่่องสอน พ.ศ.2561-2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ยุทธศาสตรท์ี ่2. ผลิต พัฒนาคร ูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
5.โครงการ การพฒันาการจัดการ
เรียนรู้และเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับการแลกเปล่ียนแปลง
ในศตวรรษที ่21 

1.เพือ่พฒันาผู้บริหารและครูให้
มีคุณลักษณะและสมรรถนะ
ความเปน็ผู้น า           2.เพือ่
จัดท าและเปดิเผยข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล
3.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนและ
พฒันาระบบ ICT เพือ่
การศึกษาและบริหารส่ือ         
 4. เพือ่ยกระดับความสามารถ
ด้านการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
5.เพือ่พฒันารูปแบบการเรียน
การสอน คู่มือและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพือ่พฒันา
คุณธรรมและทกัษะอาชีพ

1.โรงเรียนในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 345 โรงเรียน
ทกุสังกัด

1. ผู้บริหารและครูมี
คุณลักษณะและสมรรถนะ
ความเปน็ผู้น าในการ
บริหารการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ทัง้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
2.มีระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษา ทีโ่ปร่งใสและ
ตรวจสอบได้

7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 35.0000 1 สพฐ. สศศ. 
สช. อปท. 
สตร. สพช. 
กศน. สอศ.

3 2



แผนการจัดการศกึษาพืน้ทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่อ่งสอน  พ.ศ.2561-2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2561 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ชายแดน

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการศึกษาพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่่องสอน พ.ศ.2561-2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ยุทธศาสตรท์ี ่2. ผลิต พัฒนาคร ูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
6.โครงการมหาวิทยาลัยพีเ่ล้ียง
(พฒันาหลักสูตร ส่ือ/นวัตกรรม 
แนะแนว งานวิจัย)
1.ก าหนดกลุ่มเปา้หมายใน
การศึกษาคร้ังนี้ คือ โรงเรียนขนาด
เล็กทีข่าดแคลนครู
2.สร้างความสัมพนัธ์ ชี้แจง 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
ขั้นตอนกระบวนการจัดกิจกรรม
ใหก้ลุ่มเปา้หมายรับทราบ
3.วิธีด าเนินการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทกุฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการประชุม
ระดมสมองหาแนวทางแก้ปญัหา
4.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทกุฝ่ายน า
แผนการด าเนินงานในการ
แก้ปญัหาทีไ่ด้ไปร่วมกับปฏิบติั
ตามแผน
5.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายได้
ร่วมกันติดตามประเมินผลระหว่าง
การปฏิบติังาน
6.หน่วยงานตันสังกัดทีจ่ัด
การศึกษาเพือ่ส่งเสริมสนับสนุน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู

เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนขนาดกลางและเล็กให้
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

 เชิงปริมาณ
1) ความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนน
2) จ านวนนักศึกษาไป
ฝึกสอนโรงเรียนขนาดกลาง
 และเล็กทีข่าดแคลนครู
เชิงคุณภาพ
1) กระบวนการส่งเสริม
สนับสนุนนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูใน
พืน้ทีโ่รงเรียนขนาดกลาง
และเล็กทีข่าดแคลนครู
2) แนวปฏิบติัทีเ่พิม่
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของบคุลากรครู
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของสถานศึกษา
ทีต้่องการความช่วยเหลือ
และพฒันาเปน็พเิศษอย่าง
เร่งด่วนในพืน้ทีโ่รงเรียน
ขนาดกลาง และเล็กทีข่าด
แคลนครูใหไ้ด้รับการ
พฒันาใหม้ีคุณภาพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปา้หมาย
2) ร้อยละของนักศึกษาที
ผ่านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80 ของกลุ่มเปา้หมาย
3) ความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนน
เชิงคุณภาพ
1) ส่งเสริมสนับสนุน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในพืน้ทีโ่รงเรียน
ขนาดกลางและเล็กทีข่าด
แคลนครู
2) แนวปฏิบติัทีเ่พิม่

2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 10.0000 1 สกอ. 3 2



แผนการจัดการศกึษาพืน้ทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่อ่งสอน  พ.ศ.2561-2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2561 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ชายแดน

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการศึกษาพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่่องสอน พ.ศ.2561-2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ยุทธศาสตรท์ี ่3. พัฒนาทกัษะอาชีพเพ่ือการมงีานท าและเป็นผู้ประกอบการ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
1.โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะ
ส้ันใหแ้ก่นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนในพืน้ทีช่ายแดนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

1.เพือ่ใหบ้ริการสอนหลักสูตร
ระยะส้ันใหก้ับนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนใน
พืน้ทีช่ายแดนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
2.เพือ่สร้างงาน สร้างรายได้/
เพิม่รายได้ ลดรายจ่ายใหก้ับ
นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนชายแดนในพืน้ที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3.นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชน มีความรู้และทกัษะ
อาชีพ สามารถน าไปพฒันา
คุณภาพชีวิต สร้างงานและเพิม่
รายได้ใหก้ับครอบครัว

นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนในพืน้ทีช่ายแดน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลีะ 2
 รุ่น ๆ ละ 500 คนรวม 
1,000 คน

ร้อยละ 80 ของนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนที่
ผ่านการฝึกอบรมในพืน้ที่
ชายแดนจังหวัด
แม่ฮ่องสอนมีความรู้
ความสามารถในวิชาชีพ 
สามารถน าไปประกอบ
อาชีพได้

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 5.0000 1 สอศ. 2 2



แผนการจัดการศกึษาพืน้ทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่อ่งสอน  พ.ศ.2561-2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2561 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ชายแดน

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการศึกษาพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่่องสอน พ.ศ.2561-2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ยุทธศาสตรท์ี ่3. พัฒนาทกัษะอาชีพเพ่ือการมงีานท าและเป็นผู้ประกอบการ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
2.โครงการพฒันาศักยภาพศูนย์บม่
เพาะวิสาหกิจอาชีวศึกษาจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

1.เพือ่พฒันาการใหบ้ริการของ
ศูนย์บม่เพาะใหม้ีความรวดเร็ว 
แม่นย าตรงกับความต้องของ
นักเรียนนักศึกษา
2. เพือ่ใหผู้้เรียนมีความสามารถ
เปน็ผู้ประกอบการได้
3.เพือ่แสวงหาเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ
ทัง้ในและต่างประเทศ

สถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา จ านวน 2 แหง่

1.ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมี
ความสามารถเปน็
ผู้ประกอบการได้
2.เกิดความความร่วมมือ
กับสถานประกอบการทัง้
ในและต่างประเทศ

0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 3.0000 1 สอศ. 2 2



แผนการจัดการศกึษาพืน้ทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่อ่งสอน  พ.ศ.2561-2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2561 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ชายแดน

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการศึกษาพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่่องสอน พ.ศ.2561-2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ยุทธศาสตรท์ี ่3. พัฒนาทกัษะอาชีพเพ่ือการมงีานท าและเป็นผู้ประกอบการ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
3.โครงการส่งเสริมศักยภาพทกัษะ
อาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แหง่ชาติ

1. เพือ่เข้าในกฎและมาตรฐาน
การติดต้ังไฟฟา้ในอาคาร
 2. เพือ่ยกระดับมาตรฐานการ
ติดต้ังไฟฟา้ในอาคารมีใบ
ประกอบวิชาชีพ
3.gเพือ่ยกระดับมาตรฐานฝีมือ
แรงงานของนักเรียน นักศึกษา
 4. เพือ่พฒันาคุณภาพชีวิต

เชิงปรมิาณ
   นักเรียน นักศึกษา
ประชาชน จ านวน 200 คน
เชิงคุณภาพ
   นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนน าความรู้ทกัษะ
ประยุทธ์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ

เชิงปริมาณ
     สถานศึกษามี
หอ้งเรียนรู้เทคโนโลยี
เฉพาะทางของสถานศึกษา
 จ านวน 4 หอ้ง
เชิงคุณภาพ
     ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบติัได้
ประสบการณ์และมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง
ขั้น ร้อยละ 90

0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 1.5000 1 สอศ. 2 2



แผนการจัดการศกึษาพืน้ทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่อ่งสอน  พ.ศ.2561-2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2561 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ชายแดน

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการศึกษาพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่่องสอน พ.ศ.2561-2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ยุทธศาสตรท์ี ่3. พัฒนาทกัษะอาชีพเพ่ือการมงีานท าและเป็นผู้ประกอบการ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
4.โครงการส่งเสริมการมีรายได้
ระหว่างเรียน
1.กิจกรรมปลูกผักกางมุ้ง
2.กิจกรรมแปรรูปอาหาร
3.กิจกรรมผลิตบล็อกทางเดิน
4.กิจกรรมเล้ียงสุกร

1.เพือ่ใหผู้้เรียนมีทกัษะ
ประกอบอาชีพ
2.เพือ่ใหผู้้เรียนมีรายได้ระหว่าง
เรียน

1.โรงเรียนในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 345 โรงเรียน
ทกุสังกัด

1.ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี
รายได้ระหว่างเรียน
2.ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถใน
การประกอบอาชีพ

0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 3.0000 1 สพฐ. สศศ. 
สช. อปท. 
สตร. สพช. 

 สอศ.

2 2



แผนการจัดการศกึษาพืน้ทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่อ่งสอน  พ.ศ.2561-2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2561 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ชายแดน

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการศึกษาพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่่องสอน พ.ศ.2561-2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ยุทธศาสตรท์ี ่3. พัฒนาทกัษะอาชีพเพ่ือการมงีานท าและเป็นผู้ประกอบการ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
5.โครงการพฒันาการจัดการเรียน
การสอนระบบทวิภาคี

1.เพือ่เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.เพือ่เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจบทบาทและหน้าทีข่องครู
ฝึกในสถานประกอบการ
3.เพือ่สร้างความสัมพนัธ์ ความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและ
สถานประกอบการในการ
พฒันาการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

สถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา จ านวน 2 แหง่

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ความรู้ความเข้าใจด้าน
การจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.ร้อยละ 90 ของครูมี
ความรู้ความเข้าใจ
บทบาทและหน้าทีข่องครู
ฝึกในสถานประกอบการ
3.มีความสัมพนัธ์ ความ
ร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการในการ
พฒันาการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 1.5000 1 สอศ. 2 2



แผนการจัดการศกึษาพืน้ทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่อ่งสอน  พ.ศ.2561-2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2561 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ชายแดน

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการศึกษาพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่่องสอน พ.ศ.2561-2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ยุทธศาสตรท์ี ่3. พัฒนาทกัษะอาชีพเพ่ือการมงีานท าและเป็นผู้ประกอบการ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
6.โครงการฝึกอาชีพส าหรับเด็ก
พกิารและผู้ปกครอง ศูนย์
การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

1. เพือ่ส่งเสริมและพฒันาให้
เด็กพกิารและผู้ปกครองศูนย์
การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวัด
แม่ฮ่องสอน มีความรู้และน า
ความรู้ทีไ่ด้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
2. เพือ่มุ่งเน้นทีจ่ะพฒันาการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระ ใหก้ับครอบครัวคนพกิาร
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เชิงปรมิาณ 
1. เด็กพกิารและผู้ปกครอง
 ศูนย์การศึกษาพเิศษ 
ประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
120 ครอบครัวได้ฝึกอาชีพ 
เชิงคุณภาพ
1. เด็กพกิารและผู้ปกครอง
 ศูนย์การศึกษาพเิศษ 
ประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
มีความรู้และน าความรู้ทีไ่ด้
ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
ได้อย่างมีคุณภาพ 
2. เด็กพกิารและผู้ปกครอง
 ศูนย์การศึกษาพเิศษ 
ประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
มีความพงึพอใจในระดับ
มาก

1.ร้อยละ 60 ของเด็ก
พกิารและผู้ปกครอง ศูนย์
การศึกษาพเิศษ ประจ า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ฝึก
อาชีพทีห่ลากหลายและมี
ประสิทธิผล
2.ร้อยละ 80 ของเด็ก
พกิารและผู้ปกครอง ศูนย์
การศึกษาพเิศษ ประจ า
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความ
พงึพอใจในการฝึกอาชีพ

0.1775 0.1775 0.1775 0.1775 0.1775 0.8875 1 การศึกษา
พเิศษ

2 2



แผนการจัดการศกึษาพืน้ทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่อ่งสอน  พ.ศ.2561-2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2561 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ชายแดน

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการศึกษาพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่่องสอน พ.ศ.2561-2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ยุทธศาสตรท์ี ่4. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยศาสตรข์องพระราชา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
1.โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ

เพือ่ด าเนินงานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริของ
สถานศึกษาในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

1.โรงเรียนในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 345 โรงเรียน
ทกุสังกัด

ร้อยละ 100 ของโครงการ
อันเนื่องจากพระราชด าริ
มีการขับเคล่ือนผ่าน
สถานศึกษาในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 15.0000 1 สพฐ. สศศ. 
สช. อปท. 
สตร. สพช. 
กศน. สอศ. 

สกอ.

5 1



แผนการจัดการศกึษาพืน้ทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่อ่งสอน  พ.ศ.2561-2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2561 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ชายแดน

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการศึกษาพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่่องสอน พ.ศ.2561-2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ยุทธศาสตรท์ี ่4. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยศาสตรข์องพระราชา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
2.โครงการสร้างปา่สร้างรายได้
1) การรับการสนับสนุนกล้าพนัธ์ุไม้
2) โครงการกระจายพนัธ์ุไม้ผ่าน
เรือนเพาะช า 20 จุดครอบคลุม 
124 แหง่
3) โครงการหมู่บา้นสาธิตตาม
โครงการสร้างปา่ สร้างรายได้ 20 
หมู่บา้น
4) โครงการประชุมติดตามผลการ
ปฏิบติังานโครงการฯ
5) การจัดต้ังกลุ่มอาชีพ (เสาวรส)

เพือ่ฟืน้ฟปูา่ต้นน้ าล าธาร ลด
รายจ่าย สร้างรายได้ใหแ้ก่
ชาวบา้นในพืน้ทีเ่ปา้หมาย และ
สร้างจิตส านึกในการดูแลรักษา
ปา่ สร้างชุมชนใหแ้ข็มแข็ง

ศศช. 124 แหง่ สามรถลดรายจ่าย และ
สร้างรายได้ใหแ้ก่ชาวบา้น
ในพืน้ทีเ่ปา้หมาย และ
สร้างจิตส านึกในการดูแล
รักษาปา่ สร้างชุมชนให้
แข็มแข็ง

0.7008 0.7008 0.7008 0.7008 0.7008 3.5040 1 กศน. 5 5



แผนการจัดการศกึษาพืน้ทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่อ่งสอน  พ.ศ.2561-2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2561 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ชายแดน

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการศึกษาพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่่องสอน พ.ศ.2561-2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ยุทธศาสตรท์ี ่4. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยศาสตรข์องพระราชา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
3.โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
กิจกรรมที ่1  ทบทวนนวัตกรรม
การเรียนรู้
กิจกรรมที ่2  อบรมสร้างวิทยากร
แกนน าเครือข่าย
กิจกรรมที ่3  พฒันาครูแกนน าทกุ
โรงเรียนในสังกัด 
กิจกรรมที ่4  การนิเทศ ติดตาม 
กิจกรรมที ่5  น าเสนอและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
5.1  ประชุมกรรมการเพือ่
คัดเลือกนวัตกรรม
5.2  น าเสนอ Best Practice  แต่
ละประเภท

1. เพือ่พฒันาครู ในการ
วิเคราะหแ์ละออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12
 ประการ ตลอดทัง้ทกัษะใน
ศตวรรษที ่21 
2. เพือ่ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมายที่
ก าหนด และนโยบาย จุดเน้น
ด้านการศึกษาทีรั่ฐบาลก าหนด

 เชิงปริมาณ   
ครูในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จ านวน 345 โรงเรียน  450
 คน
เชิงคุณภาพ
1. ได้โรงเรียนแกนน า/
ต้นแบบด้านการจัดการ
เรียนรู้ควบคู่คุณธรรม 
จ านวน 40 โรงเรียน
2. ทกุโรงเรียนมี
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ควบคู่คุณธรรม 

เชิงปริมาณ
ทกุโรงเรียนทีเ่ข้าร่วม
โครงการมีนวัตกรรมด้าน
การปลูกฝังคุณธรรมด้วย
โครงงานคุณธรรม  
ร้อยละ  100
เชิงคุณภาพ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมี
โรงเรียนต้นแบบด้านการ 
 ปลูกฝังคุณธรรมจ านวน 
40 โรงเรียน ร้อยละ  100 

0.7650 0.7650 0.7650 0.7650 0.7650 3.8250 1 สพฐ. สศศ. 
สช. อปท. 
สตร. สพช. 
กศน. สอศ.
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แผนการจัดการศกึษาพืน้ทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่อ่งสอน  พ.ศ.2561-2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2561 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ชายแดน

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการศึกษาพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่่องสอน พ.ศ.2561-2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ยุทธศาสตรท์ี ่4. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยศาสตรข์องพระราชา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
4.โครงการสถานศึกษาปลอดขยะ
กิจกรรมที ่1 ประชุมครูผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมที ่2 คัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบฯ
กิจกรรมที ่3 ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ใหก้ับโรงเรียนต้นแบบ
กิจกรรมที ่4 สรุปและรายงานผล
การด าเนินงาน

1. เพือ่สร้างจิตส านึกใหค้รูและ
นักเรียนใช้วัสดุทีเ่ปน็มิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม มีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภคและการ
ก าจัดขยะมูลฝอย
   2. เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการ
คัดแยกขยะและลดขยะใน
สถานศึกษาและคัดเลือก
โรงเรียนต้นแบบด้านการ
บริหารจัดการขยะดีเด่นระดับ
เขตพืน้ทีก่ารศึกษา
  3. เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนให้
โรงเรียนจัดท าหลักสูตรบรูณา
การ/หลักสูตรเพิม่เติมด้านขยะ 
 ในสถานศึกษา โดยใช้แนว
ทางการจัดการขยะเปน็ศูนย์

 เชิงปริมาณ
1. ครูทีรั่บผิดชอบงาน
โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 
345 คน 
 2. คัดเลือกโรงเรียนทีม่ี
ผลงานดีเด่นด้านการ
จัดการขยะเพือ่เปน็
โรงเรียนต้นแบบด้านการ
บริหารจัดการขยะดีเด่น
ระดับจังหวัด โดย
กลุ่มเปา้หมายเปน็โรงเรียน
น าร่องทีม่ีผลงาน เชิง
ประจักษ์ จ านวน 60  
โรงเรียน
 เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้รับผิดชอบงานและ
นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและมีความตระหนัก
 มีจิตส านึกในการเลือกใช้
วัสดุทีเ่ปน็มิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
 2. โรงเรียนสามารถจัดท า
หลักสูตรบรูณาการด้าน
ขยะได้ทกุกลุ่มสาระ 

- ร้อยละ 80 ของครู
ผู้รับผิดชอบและนักเรียน 
รู้จักการคัดแยกขยะ 
สามารถปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภค มี
จิตส านึกในการเลือกใช้
วัสดุทีเ่ปน็มิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมสามารถ
-ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนน าร่องสามารถ
บริหารจัดการด้าน
ขยะได้
-ร้อยละ 90 ของโรงเรียน
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สามารถจัดท าหลักสูตร
บรูณาการด้านการจัดการ
ขยะทกุกลุ่มสาระ

0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 2.0000 1 สพฐ. สศศ. 
สช. อปท. 
สตร. สพช. 
กศน. สอศ.
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แผนการจัดการศกึษาพืน้ทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่อ่งสอน  พ.ศ.2561-2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2561 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ชายแดน

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการศึกษาพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่่องสอน พ.ศ.2561-2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ยุทธศาสตรท์ี ่4. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยศาสตรข์องพระราชา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
5.โครงการว่ายน้ าเพือ่ชีวิตส าหรับ
เด็กพกิาร
- กิจกรรมที ่1 การอบรมเชิง
ปฏิบติัการเร่ือง การเตรียมความ
พร้อมในการเปน็ผู้ฝึกสอนเด็ก
พกิารส าหรับการท ากิจกรรมทางน้ า
- กิจกรรมที ่2 กิจกรรมว่ายน้ า
เพือ่ชีวิตส าหรับเด็กพกิารจังหวัด
แม่ฮ่องสอนคร้ังที ่1
- กิจกรรมที ่3 กิจกรรมว่ายน้ า
เพือ่ชีวิตส าหรับเด็กพกิารจังหวัด
แม่ฮ่องสอนคร้ังที ่2 พร้อมการ
นิเทศติดตาม

1. เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กพกิาร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีโอกาส
ในการท ากิจกรรมทางน้ า
2. เพือ่ส่งเสริมใหค้รูและ
ผู้ปกครองมีองค์ความรู้ในการ
พฒันาทกัษะส าหรับเด็กพกิาร
เพิม่มากขึ้น
3. เพือ่ส่งเสริมสุขภาพทัง้ด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสังคมของ
เด็กพกิารจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เชิงปรมิาณ
1. เด็กพกิาร ผู้ปกครอง
เด็กพกิารและครู
การศึกษาพเิศษเข้าร่วม
อบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
2. เด็กพกิาร ผู้ปกครอง
เด็กพกิารและครู
การศึกษาพเิศษมีความพงึ
พอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80
เชิงคุณภาพ
3. ครูและผู้ปกครอง มี
ทกัษะพืน้ฐานในการฝึก
ปฏิบติักิจกรรมทางน้ า
ส าหรับเด็กพกิาร
4. เด็กพกิารจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ได้รับการ
พฒันาทกัษะอย่างมี
คุณภาพตามความ
เหมาะสมรายบคุคล

เชิงปรมิาณ
1. เด็กพกิาร ผู้ปกครอง
เด็กพกิารและครู
การศึกษาพเิศษเข้าร่วม
อบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
2. เด็กพกิาร ผู้ปกครอง
เด็กพกิารและครู
การศึกษาพเิศษมีความพงึ
พอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80
เชิงคุณภาพ
3. ครูและผู้ปกครอง มี
ทกัษะพืน้ฐานในการฝึก
ปฏิบติักิจกรรมทางน้ า
ส าหรับเด็กพกิาร
4. เด็กพกิารจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ได้รับการ
พฒันาทกัษะอย่างมี
คุณภาพตามความ
เหมาะสมรายบคุคล

0.3684 0.3684 0.3684 0.3684 0.3684 1.8420 1 การศึกษา
พเิศษ
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แผนการจัดการศกึษาพืน้ทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่อ่งสอน  พ.ศ.2561-2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2561 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ชายแดน

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการศึกษาพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่่องสอน พ.ศ.2561-2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ยุทธศาสตรท์ี ่4. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยศาสตรข์องพระราชา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
6.โครงการอบรมลูกเสือเพือ่
ปอ้งกันแก้ไขปญัหายาเสพติดและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
1.การจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยา
เสพติดใหแ้ก่สถานศึกษาระดับ
โรงเรียนขยายโอกาส
2.จัดประชุมขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน

1.เพือ่ปอ้งกัน จัดสร้าง
เครือข่ายและกลไกเฝ้าระวัง
ปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา
โดยผ่านกิจกรรม ลูกเสือ เนตร
นารีใหก้ับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ่1-3 และ 
ปวช. ทีเ่ปน็กลุ่มเส่ียง
2.เพือ่เสริมสร้างทกัษะชีวิตใหม้ี
ความเข้มแข็ง
3.เพือ่ใหน้ักเรียนตระหนักรู้และ
เหน็คุณค่าในตนเองและผู้อื่น
4.เพือ่ใหน้ักเรียนคิดวิเคราะห์
ตัดสินใจและแก้ไขปญัหาอย่าง
สร้างสรรค์
5.เพือ่ขับเคล่ือนกิจกรรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดใหเ้ปน็
รูปธรรม
6.เพือ่ขับเคล่ือนนโยบายตาม
แผนยุทธศาสตร์การปอ้งกัน
กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้อง
ยาเสพติด

 สถานศึกษาทีเ่ปิดสอนถึง
 ม.3 ทัง้หมด 85 โรงเรยีน
 และสถานศึกษา
อาชีวศึกษา จ านวน 2 
แหง่  เข้ารว่มโครงการ

1.ร้อยละ100ของ
สถานศึกษาทีเ่ข้าร่วม
โครงการมีเครือข่ายและ
กลไกเฝ้าระวังปญัหายา
เสพติดในสถานศึกษา
2.ผู้เรียนร้อยละ 90 ตะ
หนักรู้และเหน็คุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น รวมถึง
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 7.5000 1 สพฐ. สศศ. 
สช. อปท. 
สตร. สอศ.
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แผนการจัดการศกึษาพืน้ทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่อ่งสอน  พ.ศ.2561-2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2561 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ชายแดน

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการศึกษาพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่่องสอน พ.ศ.2561-2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ยุทธศาสตรท์ี ่4. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยศาสตรข์องพระราชา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
7. โครงการสาธารณสุขอาสาสร้าง
เสริมสุขภาพสู่ชุมชน   
  7.1 กิจกรรมหลักใหค้วามรู้ด้าน
สุขภาพอนามัย แก้ไขปญัหายา
เสพติด และปญัหาอื่นๆ ทางสังคม
ในหมู่บา้นชายแดนบา้นดอยแสง

2.1 เพือ่เปน็การส่งเสริมสุขภาพ
 และปอ้งกันโรคทีม่ีสาเหตุมา
จากพฤติกรรมสุขภาพแก่
ประชาชนในชุมชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2.2 เพือ่ใหน้ักเรียนโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนบา้น
ดอยแสงได้รับความรู้และการ
ตรวจสุขภาพ
อนามัยช่องปาก  
2.3 เพือ่ใหน้ักศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ได้ฝึกทกัษะ
ด้านจิตอาสาในการใหบ้ริการ
ด้านสุขภาพแก่ชุมชน
2.4 ฝึกทกัษะด้านวิชาชีพแก่
นักศึกษาสาขาสาธารณสุข
ศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเชียงใหม่

1. เชิงปรมิาณ
   1. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารว่มโครงการไมน้่อย
กว่า 3.51 คะแนน
3.1.2 จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการไมน้่อยกว่ารอ้ย
ละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
   2. เชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารว่มโครงการได้รบั
การตรวจสุขภาพตาม
มาตรฐานสากล

 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปา้หมาย               
   2. ความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนน          
   3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
อนามัย ร่างกาย จิตใจทีดี่
ขึ้นและมีคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพอนามัย ร่างกาย 
จิตใจ ตามมาตรฐานสากล

0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 1.5000 1 สกอ. 5 1



แผนการจัดการศกึษาพืน้ทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่อ่งสอน  พ.ศ.2561-2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2561 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ชายแดน

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการศึกษาพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่่องสอน พ.ศ.2561-2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ยุทธศาสตรท์ี ่5. พัฒนาระบบบรหิารจัดการและส่งเสรมิใหท้กุภาคส่วนมสี่วนรว่มในการจัดการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
1. โครงการ การมีส่วนร่วมเพือ่
พฒันาคุณภาพสถานศึกษาใน
พืน้ทีพ่เิศษ                            
        1.1 กิจกรรมหลักประสาน
หน่วยงานตันสังกัดทีจ่ัดการศึกษา
เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู             
 1.2 คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏ
เชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
ปฐมนิเทศและจัดส่งนักศึกษาไป
ฝึกสอนโรงเรียนขนาดเล็กทีข่าด
แคลนครู

เพือ่บริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ใหม้ีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

1. เชิงปริมาณ
  1.1 ความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนน
  1.2 จ านวนนักศึกษาไป
ฝึกสอนโรงเรียนขนาดเล็ก
ทีข่าดแคลนครู
 2. เชิงคุณภาพส่งเสริม
สนับสนุนนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูใน
พืน้ทีช่ายแดน

1. ร้อยละของสถานศึกษา
ทีต้่องการความช่วยเหลือ
และพฒันาเปน็พเิศษอย่าง
เร่งด่วนในพืน้ทีช่ายแดนที่
ได้รับการพฒันาใหม้ี
คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80 ของกลุ่มเปา้หมาย     
  2. ร้อยละของนักศึกษา
ทผ่ีานการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปา้หมาย       3. 
ส่งเสริมสนับสนุน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในพืน้ทีช่ายแดน

2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 10.0000 1 สพฐ. สศศ. 
สช. อปท. 
สตร. สพช. 
กศน. สอศ. 

สกอ.

6 6



แผนการจัดการศกึษาพืน้ทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่อ่งสอน  พ.ศ.2561-2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2561 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ชายแดน

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการศึกษาพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่่องสอน พ.ศ.2561-2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ยุทธศาสตรท์ี ่5. พัฒนาระบบบรหิารจัดการและส่งเสรมิใหท้กุภาคส่วนมสี่วนรว่มในการจัดการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
2.โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูล
กลางด้านการศึกษาเพือ่การ
บริหารจัดการศึกษา ระดับจังหวัด

— 1. เพือ่ใหม้ีศูนย์ปฏิบติัการ
ฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา
ของจังหวัด
— 2. เพือ่พฒันาฐานข้อมูลกลาง
ส าหรับการบรูณาการข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาของ
ทกุหน่วยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัด
เชื่อมโยงกันอย่างเปน็ระบบ 
3. เพือ่พฒันาระบบบริหาร
จัดการแลกเปล่ียนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานระบบ ใน
ด้านการน าเสนอ รายงาน 
เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์
ข้อมูล ต่าง ๆ ใหม้ีประสิทธิภาพ
4. เพือ่เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาของจังหวัด แก่
หน่วยงานทีจ่ัดการศึกษา
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง และ
ผู้สนใจทัว่ไป

 เชิงปริมาณ
1. คณะท างานฐานข้อมูล
สารสนเทศกลางด้าน
การศึกษา ระดับจังหวัด
2. เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบติังาน
ด้านข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงานทางการศึกษา
ทกุสังกัด
      3.   เจ้าหน้าทีท่ี่
เกี่ยวข้อง    
เชิงคุณภาพ

 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ
หน่วยงานทางศึกษาทกุ
สังกัด มีระบบฐานข้อมูล
กลางด้านการศึกษาที่
ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้
 ทนัสมัย ตรงตามความ
ต้องการและทนัต่อเวลา 
เชื่อมโยงกันอย่างเปน็ระบบ

เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ 100 ของระบบ
ฐานข้อมูลกลางด้าน
การศึกษา มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน น่าเชื่อถือ 
2) ร้อยละ 95 ของ
หน่วยงานทางการศึกษามี
การปรับปรุงข้อมูลส าคัญ
ทีต้่องจัดเก็บได้ตามรอบ
ระยะเวลาทีก่ าหนด  
3) ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงานทางการศึกษา
ทกุสังกัดเข้าร่วมประชุม
ปฏิบติัการจัดท า
ฐานข้อมูลกลางด้าน
การศึกษาครบถ้วน 

เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 90 ของ
หน่วยงานทางการศึกษา
สามารถน าข้อมูล

0.5700 0.5700 0.5700 0.5700 0.5700 2.8500 1 สพฐ. สศศ. 
สช. อปท. 
สตร. สพช. 
กศน. สอศ. 

สกอ.
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แผนการจัดการศกึษาพืน้ทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่อ่งสอน  พ.ศ.2561-2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2561 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ชายแดน

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการศึกษาพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่่องสอน พ.ศ.2561-2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ยุทธศาสตรท์ี ่5. พัฒนาระบบบรหิารจัดการและส่งเสรมิใหท้กุภาคส่วนมสี่วนรว่มในการจัดการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
3. โครงการการสัมนาเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
บคุลากรครูของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 3.1 งบด าเนินงาน 
   3.1.1 ค่าตอบแทน
   3.1.2 ค่าใช้สอย                   
      3.1.3 ค่าวัสดุ
 3.2 กิจกรรมหลักสัมมนาเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม

1. เพือ่ศึกษาผลการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการกิจกรรมแต่ละ
ขั้นตอน
2. เพือ่ศึกษาระดับปจัจัยและ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของบคุลากรครูจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

1.เชิงปริมาณ
  1.1 ความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนน
  1.2 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80 ของกลุ่มเปา้หมาย
2. เชิงคุณภาพ
  แนวปฏิบติัทีเ่พิม่
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของบคุลากรครู
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. ร้อยละของครูทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมการศึกษาและการ
เรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80 ของกลุ่มเปา้หมาย     
  2. ความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนน          
  3. แนวปฏิบติัทีเ่พิม่
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของบคุลากรครู
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.5000 1 สพฐ. สศศ. 
สช. อปท. 
สตร. สพช. 
กศน. สอศ. 

สกอ.

6 6



แผนการจัดการศกึษาพืน้ทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่อ่งสอน  พ.ศ.2561-2565

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2561 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ชายแดน

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

แบบฟอร์ม  (แผนงานพ้ืนฐาน)
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการศึกษาพ้ืนทีช่ายแดนจังหวัดแมฮ่่องสอน พ.ศ.2561-2565

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

ยุทธศาสตรท์ี ่5. พัฒนาระบบบรหิารจัดการและส่งเสรมิใหท้กุภาคส่วนมสี่วนรว่มในการจัดการศึกษา (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
4. โครงการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กพกิารด้อยโอกาสแบบมีส่วน
ร่วม ศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
   - จัดท าโครงการเสนอขอ
งบประมาณต่อองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ได้แก่ อ าเภอปาย อ าเภอปาง-มะ
ผ้า อ าเภอแม่ลาน้อย อ าเภอแม่สะ
เรียง อ าเภอสบเมยอ าเภอขุนยวม 
และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

1. เพือ่สร้างโอกาสในการจัด
การศึกษา และใหบ้ริการกับ
เด็กพกิารในรูปแบบที่
หลากหลาย โดยหอ้งศูนย์การ
เรียนเฉพาะความพกิารใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้อย่าง
ทัว่ถึง และคลอบคลุมทกุพืน้ที่
 2. เพือ่สนับสนุนและส่งเสริม
การด าเนินงานศูนย์การเรียน
เฉพาะความพกิารในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพือ่ใหม้ีการ นิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงาน ในหอ้งศูนย์การ
เรียนเฉพาะความพกิาร ใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เชิงปริมาณ
1. มีหน่วยบริการ ศูนย์
การศึกษาพเิศษ ประจ า
จังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ 
จ านวน 7 ศูนย์ ในพืน้ที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เชิงคุณภาพ
2. หอ้งหน่วยบริการ ศูนย์
การศึกษาพเิศษ ประจ า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพ

เด็กพกิารได้รับการพฒันา
ศักยภาพเต็มตาม
ศักยภาพและ
ความสามารถของแต่ละ
บคุคลอย่างทัว่ถึงและมี
คุณภาพ ร้อยละ 85

1.5340 1.5340 1.5340 1.5340 1.5340 7.6700 1 การศึกษา
พเิศษ
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ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
----------------------------------------------------------- 

  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ และสามารถแก้ไข
ปัญหา ความต้องการด้านการศึกษาของประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนเพ่ือให้เกิดความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชา
สังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ศึกษาวิเคราะห์ 
ผลการด าเนินการจัดการศึกษาในจังหวัด สถานการณ์ในอนาคต เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
ส่งเสริมพัฒนา จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย 

๑. ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน                  ประธานกรรมการ 
๒. รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน            รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑   คณะกรรมการ 
๔. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒   คณะกรรมการ 
๕. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔    คณะกรรมการ 
๖. ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   คณะกรรมการ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๗. คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่    คณะกรรมการ 
๘. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน    คณะกรรมการ 
๙. ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓       คณะกรรมการ 
๑๐. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน      คณะกรรมการ 
๑๑. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน    คณะกรรมการ 
๑๒. ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน    คณะกรรมการ 
๑๓. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน    คณะกรรมการ 
๑๔. ประธานคณะกรรมการประสานส่งเสริมการศึกษาเอกชน   คณะกรรมการ 
๑๕. ผู้จัดการศึกษาบ้านเรียนอัล-เมียะอฺรอจ    คณะกรรมการ 
๑๖. ประธานหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน    คณะกรรมการ 

                 /๑๗. นายสมพงษ์ ... 



- ๒ - 
 

๑๗. นายสมพงษ์ ณะรงค์ชัย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน   คณะกรรมการ 
๑๘. นายคมสัน  คูสินทรัพย์ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน   คณะกรรมการ 
๑๙. ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑    คณะกรรมการ 
๒๐. ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒    คณะกรรมการ 
๒๑. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขาวกลาง    คณะกรรมการ 
๒๒. ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.แม่ฮ่องสอน      คณะกรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่ เตรียมการ รวบรวมข้อมูล ยุทธศาสตร์ นโยบาย 
แผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง จัดท าเอกสารประกอบการประชุม ไฟล์น าเสนอที่ประชุม จัดพิมพ์สรุปผล รายงานการ
ประชุม ด าเนินการจัดประชุมและงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 

๑. รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน                   ประธานกรรมการ 
๒. นางอุทิน  เชาว์การ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน    คณะกรรมการ 
๓. นางสาวนรีพัฒน์  ณรุจวรกิตติ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล   คณะกรรมการ 
๔. นายน าพล  รัตนศาสตร์ชาญ  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา    คณะกรรมการ 
๕. นายชัยวัฒน์  คลังทรัพย์ ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน   คณะกรรมการ 
๖. นายไพศาล  ที่รัก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    คณะกรรมการ 
๗. นางนพเก้า  ที่รัก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    คณะกรรมการ 
๘. นายสมคิด  ศรีธร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ     คณะกรรมการ 
๙. นางธัญชนก  ศรีสุนันทา นักวิชาการศึกษาช านาญการ    คณะกรรมการ 
๑๐. นางภูษนิศา  มาพิลูน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    คณะกรรมการ 
๑๑. นางสาวขวัญทิชา  ศรีธร ลูกจ้างชั่วคราว    คณะกรรมการ 
๑๒. นายอนุเดช  ปุรณะวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ        คณะกรรมการและเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวปฏิบัติตามภารกิจและหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
อย่างเต็มความสามารถ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด  เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการต่อไป ทั้งนี้ให้ถือเป็นภารกิจที่ส าคัญ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    ประกาศ  ณ  วันที่    ๕    เดือน   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 

 (นายบุญชู  จันทร์ด า) 
     ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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คณะผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษำ 
 นายบุญชู จันทร์ด า  ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 นายสมภูมิ  ธรรมายอดดี  รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
คณะท ำงำน  

นางอุทิน  เชาว์การ  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

นางสาวนรีพัฒน์  ณรุจวรกิจตต์ิ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

นายน าพล  รัตนศาสตร์ชาญ   ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

นายชัยวัฒน์  คลังทรัพย์  ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน    
นายไพศาล  ท่ีรัก   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

นางนพเก้า  ท่ีรัก   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

นายสมคิด  ศรีธร   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

นางธัญชนก  ศรีสุนันทา  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
นางภูษนิศา  มาพิลูน  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

นางสุภาทิพย์  เมืองช้างสินชัย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ 

นางสาวขวัญทิชา  ศรีธร  ลูกจ้างช่ัวคราว 

 นายอนุเดช  ปุรณะวิทย์   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
 

จัดท ำปก 

 นายปรีชา  โหล่เจ  พนักงานราชการโรงเรียนบ้านป่ายาง 

     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 
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