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  แผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 – 2564 จัดท าขึ้น        
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประกอบด้วย 5 อ าเภอ ซึ่งมีพื้นท่ีติดกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ได้แก่ อ าเภอเชียงดาว อ าเภอไชยปราการ 
อ าเภอเวียงแหง อ าเภอฝาง และอ าเภอแม่อาย ซึ่งมีความมุ่งหวังให้ผู้เรียนในพื้นท่ีเป้าหมายได้รับการศึกษา
อย่างท่ัวถึง เสมอภาค เป็นธรรม และมี คุณภาพ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และการบูรณาการ                
การจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
  แผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 – 2564 ได้มีการปรับปรุง           
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนา
การศึกษาพื้นท่ีชายแดน (พ.ศ. 2560 – 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะกรรมการ            
และคณะท างานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่  
  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
การศึกษาพื้นท่ีชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป 
 

     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

  



ข 

 
สำรบัญ 

 
               หน้ำ 

ค ำน ำ          ก 

สำรบัญ          ข 

บทที่ 1 บทน ำ         1 
 หลักการและเหตุผลความเป็นมา      1 
 วัตถุประสงค์        4 
 พื้นท่ีเป้าหมาย        5 
 ข้อมูลประชากรในพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่    6 
 ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่   7 
  
บทที่ 2 สภำพปัญหำทำงกำรศึกษำของพื้นที่     12 
 สภาพปัญหาการจัดการศึกษา      12 
 สภาพปัญหาท่ัวไป       15 
 
บทที่ 3 ทิศทำงกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำกำรศกึษำพื้นที่ชำยแดนจังหวัดเชียงใหม่  
 (พ.ศ. 2560 - 2564)       16 
 วิสัยทัศน์        16 
 พันธกิจ         16 
 เป้าประสงค์        16 
 ประเด็นยุทธศาสตร์       17 
 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน โครงการสนองยุทธศาสตร์ 18 
 
บทที่  4 กำรน ำยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ      27 
 กลไกการปฏิบัติ        27 
 ขั้นตอนการปฏิบัติ       27 
 การขับเคล่ือนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ฯ  28 
 การประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ฯ  28 
 
ภำคผนวก 
 ภาคผนวก ก ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา    29 
 ภาคผนวก ข ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่   36 
 



แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ๑ 

 

บทที่ 1 

บทน ำ 

1. หลักกำรและเหตุผลควำมเป็นมำ 
 การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมผ่านการถ่ายทอด      
การฝึกอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ และการสร้างองค์ความรู้ท่ีเกิดจาก
การจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้  และปัจจัยต่างๆท่ีสนับสนุนให้บุคคลได้เรียนรู้ และปัจจัยต่างๆ          
ท่ีสนับสนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อันจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศท้ังทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยรัฐบาล    
ได้ก าหนดนโยบายด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสร้างสังคมให้มี
ความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม โดยปฏิรูปการศึกษาให้คนไทยสามารถเรียนรู้ตามศักยภาพตนเอง           
มีคุณธรรม ทักษะอาชีพ ลดความเหล่ือมล่ า และพัฒนาก าลังคนให้เหมาะสมกับความต้องการของพื้นท่ี 
ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มุ่งเน้นให้คนไทย      
มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ได้รับการศึกษา             
ท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและเรียนรู้ ไ ด้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีสุขภาพท่ีดีขึ้น            
และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)              
มีวิ สัยทัศน์ให้ประเทศมีความมั่นคง มั่ง ค่ัง  ยั่ งยืน         
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญา   
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยยุทธศาสตร์      
ด้านความมั่ นคง  ด้ านการสร้ า งความสามารถ             
ในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต     
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
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 นโยบายด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2558 – 2564) ได้มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
และการสร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชาติ ประกอบกับยุทธศาสตร์   
การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2556 – 2560) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันท่ี 
6 สิงหาคม 2556 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ให้คน ชุมชน มีภูมิ คุ้มกัน  และพื้นท่ีมีความพร้อมเผชิญปัญหา          
และภัยคุกคามความมั่นคง รวมท้ังสามารถพัฒนาร่วมกับประเทศรอบบ้านอย่างยั่งยืน โดยการเสริมสร้างให้คน
และชุมชนมีจิตส านึกด้านความมั่นคงและมีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน การผนึกก าลังจัดระบบป้องกันชายแดน      
การน าวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชนและการจัดการโดยสันติวิธี การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้       
มาสนับสนุนงานความมั่นคงรวมท้ังการเสริมสร้าง พัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และการบริหาร
จัดการท่ีมีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้คนและชุมชนในพื้นท่ี
ชายแดนสามารถอ่านและเขียนภาษาไทย และภาษาท้องถิ่น ส่งเสริมเวทีประชาคม การเรียนรู้การจัดการ     
ความขัดแย้งโดยสันติวิธีและกระบวนการยุติธรรมชุมชนท้ังในสถาบันการศึกษาและนอกสถาบันการศึกษา
ส่งเสริมการธ ารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสมกับประชาชน พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ ยวกับการพัฒนา         
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงรวมท้ังสนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายความมั่นคง และสร้างช่องทาง      
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความมั่นคงสู่เวทีชุมชนผ่านการศึกษาและองค์กรทางศาสนา 
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 จังหวัดเชียงใหม่  มีพื้นชายแดนท่ีรับผิดชอบ 4,893  ตารางกิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศ     
ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ป่าไม้ และเป็นเขตชายแดนซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่าเป็นแนวยาวกว่า 200 
กิโลเมตร จากอ าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย อ าเภอไชยปราการ อ าเภอเชียงดาว จนถึงอ าเภอเวียงแหง              
การคมนาคมและการติดต่อมีความยากล าบาก สภาพบริบทในการจัดการศึกษาของพื้นท่ีชายแดน ประกอบไปด้วย
นักเรียนท่ีมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณี สังคม 
และภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร และจ านวนหนึ่งยังเป็นผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้านท่ีเข้ามาขายแรงงาน ท าให้  
มีเด็กวัยเรียนจ านวนมากท่ีไม่มีเอกสารทางทะเบียนราษฎร์ ส่งผลกระทบต่อการให้บริการจัดการศึกษา        
ขั้นพื้นฐานมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกช่วงช้ันต่ ากว่า
ระดับมาตรฐานประเทศในสาระวิชาหลัก คือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับการศึกษาสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านการศึกษาของจังหวัดท่ีมีอาณาเขต
ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุ 15 - 59 ปี ในพื้นท่ีดังกล่าว ได้รับ
การศึกษาเฉล่ียในช่วงปี พ.ศ. 2554-2556 อยู่ในช่วง 6.2-8.5 ปี ซึ่งต่ ากว่าจ านวนปีการศึกษาภาคบังคับ
ของประเทศไทย (9ปี) (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , 2558) สะท้อนให้เห็นถึงการขาดโอกาส         
ทางการศึกษาของประชาชนในพื้นท่ีชายแดน และจากการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษาในพื้นท่ีติดต่อ
กับชายแดน พบว่านักเรียนขาดทักษะการใช้ภาษาไทย หลักสูตรการศึกษาไม่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ   
พัฒนาของพื้นท่ี การจัดการเรียนการสอนไม่ครบ 8 กลุ่มสาระ มีครูไม่ครบช้ัน และสอนไม่ตรงตามวุฒิ ครู       
และผู้บริหารสถานศึกษาย้ายบ่อย นักเรียนอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง ขาดแคลนส่ือการเรียนการสอน 
เทคโนโลยี ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องจักรท่ีทันสมัย ไม่มีคุณภาพ และไม่ได้มาตรฐาน รวมถึง
งบประมาณท่ีได้รับไม่สอดคล้องกับสภาพการด าเนินงานจริง 
 นอกจากปัญหาการจัดการศึกษาข้างต้นแล้ว ยังมีปัญหาอื่นๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพ อาทิ ความยากจน ของประชาชนในพื้นท่ีชายแดน การขาดความเข้าใจในวัฒนธรรมระหว่าง   
กลุ่มชาติพันธุ์และประเทศเพื่อนบ้าน การย้ายถ่ินของประชาชน ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี ปัญหาความไม่สะดวก
ในการคมนาคม ปัญหาภาวะ ทุพโภชนาการ การขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค และการบุกรุกท าลายป่า รวมถึง
ขั้นตอนในการด าเนินการเข้าประเทศ มีข้อจ ากัดท่ีท าให้การน าบุคลากรไปจัดการเรียนการสอนและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกัน ในประเทศเพื่อนบ้านมีความล่าช้า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ๔ 

 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานทางการการศึกษาทุกสังกัด ในจังหวัด
เชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการพัฒนาการศึกษาในพื้นท่ีชายแดน จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560 – 2564) ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง     
ในการด าเนินงานพัฒนาการศึกษาในพื้นท่ีชายแดนในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ ได้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์     
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษา
พื้นท่ีชายแดน (พ.ศ. 2560 – 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงบริบทท่ีมีการเปล่ียนแปลง อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนให้มีคุณภาพ ต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการศึกษา        
อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

 2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีทักษะอาชีพ มีงานท า 
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาของพื้นท่ีชายแดน 

 3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี        
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยสืบไป 

 
  



แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ๕ 

 

พื้นที่เป้ำหมำย 
 พื้นท่ีเป้าหมาย หมายถึง พื้นท่ีชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน        
คือ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา มีระยะทางแนวชายแนวท้ังส้ิน 227 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ี 5 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอเชียงดาว อ าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย อ าเภอเวียงแหง และอ าเภอไชยปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

อ ำเภอแม่อำย : 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลแม่อาย ต าบลมะลิกา 
ต าบลแม่สาว ต าบลท่าตอน เมืองที่ติดต่อคือ เมืองยอน รัฐฉาน  
 
 

อ ำเภอฝำง : 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลม่อนปิ่น และต าบลแม่งอน 
เมืองที่ติดต่อคือ  บ้านโป่งป่าแขม เมืองต่วน รัฐฉาน  

อ ำเภอเชียงดำว : 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลเมืองนา  
เมืองที่ติดต่อคือ บ้านน้ ายุม เมืองต่วน รัฐตองยี  

อ ำเภอเวียงแหง : 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลเปียงหลวง 
ต าบลเมืองแหง ต าบลแสนไห เ มืองที่ ติดต่อคือ      
บ้านบางใหม่สูง บ้านปางเสือเฒ่า บ้านกองเฮือบิน 
เมืองต่วน รัฐตองยี  
 

อ ำเภอไชยปรำกำร : 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลหนองบัว 
เมืองที่ติดต่อคือ บ้านโป่งป่าแขม เมืองต่วน รัฐฉาน 



แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ๖ 

 

ข้อมูลประชำกรในพืน้ที่ชำยแดนจังหวัดเชียงใหม ่
 

อ ำเภอ จ ำนวนต ำบล 
จ ำนวน
หมู่บ้ำน 

จ ำนวนประชำกร 
ชำย หญิง รวม 

ฝาง 8 119 60,546 62,061 122,607 
แม่อาย 7 93 38,900 39,213 78,113 

ไชยปราการ 4 44 24,800 25,564 50,364 
เชียงดาว 7 83 49,164 49,774 98,938 
เวียงแหง 3 23 27,193 26,731 53,924 

รวม 29 362 200,603 203,343 403,946 
  ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ข้อมูล ณ ธันวาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ำบล 
 

หมูบ่้ำน 

ประชำกร 



แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ๗ 

 

ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรศกึษำพืน้ที่ชำยแดนจังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2563) 

1. ตำรำงแสดงจ ำนวน สถำนศึกษำ จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนครู ในพื้นที่ชำยแดน แยกตำมสังกัด 

ท่ี สังกัด 
จ ำนวน

สถำนศึกษำ 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวน
ครู 

1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 48 16,797 729 
2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  5 5,084 152 
3 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2 3,085 111 
4 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 7 785 56 
5 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 5 3,060 110 
6 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 14 8,504 422 
7 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ 13 2,331 90 

 รวมทั้งสิ้น 94 39,646 1,670 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัดส่วนสถำนศึกษำ 

สัดส่วนผูเ้รียน 



แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ๘ 

 

2. ตำรำงแสดงจ ำนวนผู้เรียน ในพืน้ที่ชำยแดน จ ำแนกตำมอ ำเภอ 

ท่ี อ ำเภอ สพป. สพม. อำชีวะ ตชด. กศน. เอกชน อปท. รวมทั้งสิ้น 
1 ฝาง 3,500 1,682 3,085 123 770 5,602 2,154 16,916 
2 แม่อาย 3,209 0 0 221 574 0 1,653 5,657 
3 ไชยปราการ 437 508 0 0 369 784 1,144 3,242 
4 เชียงดาว 6,049 2,056 0 360 984 1,069 2,404 12,922 
5 เวียงแหง 3,602 838 0 81 336 0 621 5,478 
 

 

 
3. ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียนพื้นที่ชำยแดน จ ำแนกตำมระดับชั้น และอ ำเภอ 

ระดับชั้น ฝำง แม่อำย ไชยปรำกำร เชียงดำว เวียงแหง รวม 
ปฐมวัย 3,420 2,470 1,173 3,502 1,323 11,888 
ประถม 5,807 2,423 1,123 5,735 2,764 17,852 
มัธยมศึกษาตอนต้น 3,093 738 614 2,327 972 7,744 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2,683 247 359 1,718 500 5,507 
ปวช. 2,447 0 0 0 0 2,447 
ปวส. 653 0 0 0 0 653 
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สัดส่วนผู้เรียนจ ำแนกตำมอ ำเภอ 

26% 39% ประถม ม.ต้น 17% 

ม.ปลำย ปวส. ปวช. 12% 5% 1% 



แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ๙ 

 

4. ตำรำงแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2562  
    ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำแนกตำมสังกัดในพื้นที่ชำยแดนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

สังกัด จ านวน รร. 

คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร ์
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.) 

152 29.63 11.25 45.51 10.47 27.79 7.94 33.29 9.90 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  

8 31.26 12.15 48.61 11.80 32.26 13.59 35.11 12.13 

ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ (สศศ.) 

2 23.74 10.21 40.47 8.94 27.01 5.95 29.13 9.26 

กองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน (ตชด.) 

6 21.11 8.02 35.86 8.42 25.71 5.24 25.21 7.23 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (อปท.) 

5 25.29 11.49 45.53 10.49 27.74 10.01 30.92 10.13 

รวม 173 26.21 10.62 43.20 10.02 28.10 8.55 30.73 9.73 
ระดบัประเทศ 32.9 15.82 49.07 14.36 34.42 18.03 35.55 13.94 

ระดบัภาค (ภูมิศาสตร์) 34.06 15.77 49.95 14.04 34.93 18.14 36.59 14.06 
ระดบั ศธภ.15 33.37 15.42 49.49 14.14 35 18.62 36.31 13.92 

ระดบัจังหวัด 33.25 15.44 49.35 14.16 36.01 19.87 36.37 13.97 
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สพป. สช. สศศ. ตชด. อปท. 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 



แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ๑๐ 

 

5. ตำรำงแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2562  
    ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จ ำแนกตำมสังกัดในพื้นที่ชำยแดนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

สังกัด 
จ านวน 

รร. 

คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร ์
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.) 

61 23.28 9.90 53.40 12.36 29.29 7.10 29.93 7.19 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) 

5 24.40 11.60 53.55 13.76 29.83 8.11 29.54 7.61 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  

6 25.05 11.22 57.95 13.71 33.27 11.75 30.35 7.78 

ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ (สศศ.) 

2 20.00 7.76 45.29 10.65 27.78 6.65 29.45 7.18 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (อปท.) 

4 20.40 8.59 51.41 11.97 28.74 6.83 28.48 6.76 

ส านักงานพระพุทธศาสนา 7 20.99 8.34 48.24 11.95 26.70 6.00 29.10 5.79 
รวม 85 22.35 9.57 51.64 12.40 29.27 7.74 29.47 7.05 

ระดบัประเทศ 26.73 15.87 55.14 15.33 33.25 13.69 30.07 8.62 
ระดบัภาค (ภูมิศาสตร์) 28.08 16.19 56.84 14.99 33.99 13.85 30.71 8.65 

ระดบั ศธภ.15 27.87 16.13 56.66 15.09 34.39 14.49 30.7 8.69 
ระดบัจังหวัด 28.62 16.83 57.44 15.27 35.92 15.86 30.95 8.9 
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คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 



แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ๑๑ 

 

6. ตำรำงแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2562  
    ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จ ำแนกตำมสังกัดในพื้นที่ชำยแดนจังหวัดเชียงใหม่ 

สังกัด จ านวน 
รร. 

คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร ์ สังคม 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาประถมศึกษา 
(สพป.) 

3 15.84 6.61 29.89 9.32 20.84 4.20 22.88 6.53 30.95 6.15 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษา  
(สพม.) 

5 19.93 9.01 35.61 10.09 23.75 5.90 26.21 8.30 33.58 6.37 

ส านักงานคณะ 
กรรมการส่งเสริมการ 
ศึกษาเอกชน (สช.)  

3 27.87 15.62 44.22 12.82 32.74 13.92 30.57 10.60 37.51 8.06 

ส านักบริหารงานการ 
ศึกษาพิเศษ (สศศ.) 

2 15.47 7.14 32.26 8.59 21.47 5.42 24.76 7.61 31.27 6.55 

กรมส่งเสริมการปก 
ครองท้องถิ่น (อปท.) 

1 19.76 10.30 37.60 10.88 24.14 7.00 27.33 9.00 33.43 7.01 

ส านักงาน
พระพุทธศาสนา 

4 13.72 4.21 32.60 6.97 22.43 5.01 19.62 5.66 31.48 5.25 

รวม 18 18.76 8.81 35.36 9.78 24.23 6.91 25.23 7.95 33.04 6.56 
ระดบัประเทศ 25.41 18.01 42.21 14.76 29.2 14.07 29.2 11.47 35.7 8.78 

ระดบัภาค (ภูมิศาสตร์) 26.61 18.08 43.14 14.65 29.77 13.85 30.23 11.83 36.62 8.58 
ระดบั ศธภ.15 26.77 18.41 43.25 14.96 30.71 15.07 30.38 12.18 36.82 8.76 

ระดบัจังหวัด 28.3 19.51 44.51 15.45 32.77 16.61 31.2 12.84 37.38 9.01 
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สพป. สพม. สช. สศศ. อปท. สนง.พุทธฯ 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
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บทที่ ๒ 

สภำพปัญหำทำงกำรศึกษำของพื้นที ่

 อ าเภอพื้นท่ีชายแดนท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สภาพชุมชนในพื้นท่ี
ส่วนใหญ่มีความแตกต่างหลากหลายท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และประเพณีวัฒนธรรมท่ีเป็นลักษณะเฉพาะ          
ของตนเอง บางพื้นท่ีมีผู้ล้ีภัยจ านวนมาก มีปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนในพื้นท่ี โดยสภาพปัญหาของพื้นท่ี มีดังนี้ 

1. สภำพปัญหำกำรจัดกำรศึกษำ จ าแนกสภาพปัญหาเป็นรายด้าน ดังนี้  
 ๑.1 ด้ำนผู้เรียน 
  1) เนื่องจากผู้เรียนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ส่งผลให้มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทยไม่คล่อง และมีปัญหาการส่ือสารระหว่างนักเรียนไทยกับผู้เรียนประเทศเพื่อนบ้าน 
  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่ า 
  3) ขาดโอกาสทางการศึกษาและช่องทางในการเรียนรู้ 
  4) จ านวนผู้เรียนท่ีออกกลางคันมีค่อนข้างสูง เนื่องจากผู้ปกครองย้ายถิ่นฐานเพื่อไปประกอบ
อาชีพต่างถิ่นค่อนข้างบ่อย ประกอบกับสถานศึกษาหลายแห่งมีเด็กไร้สัญชาติ และเด็ก 2 สัญชาติ เข้ามาศึกษา
แล้วเดินทางไปกลับยังประเทศตน และการเดินทางไม่สะดวก เนื่องจากท่ีพักอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน ท าให้การ
เรียนไม่ต่อเนื่อง 
  5) ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงส่ือเทคโนโลยีน้อย 
  6) ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพ ทักษะทางเทคโนโลยีและภาษาท่ี
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
  7) ผู้เรียนขาดทักษะชีวิต อยู่ในภาวะเส่ียงต่อปัญหายาเสพติด 
  8) นักเรียนบางส่วนขาดคุณธรรม จริยธรรม และวินัย 
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 ๑.2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  1) หลักสูตรไม่สอดคล้องกับสภาพบริบทและความต้องการก าลังคนในพื้นท่ี ตลาดแรงงาน
และสถานประกอบการ 
  2) สถานศึกษาหลายแห่งจัดการเรียนการสอนไม่ครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  3) การวัดและประเมินผลท่ีก าหนดเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศไม่เหมาะสม      
กับสภาพผู้เรียนและพื้นท่ี 
  4) ขาดการส่งเสริมด้านวิชาชีพเพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมในท้องถิ่น 
  

 
 
 ๑.3 ด้ำนบุคลำกร 
  1) ครู ผู้สอนไม่เพียงพอ ครูไม่ครบช้ัน ขาดบุคลากรสายผู้สอนท่ีมีความรู้ เฉพาะด้าน           
เช่น การโรงแรม ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
  2) ครูและผู้บริหารสถานศึกษาย้ายบ่อย 
  3) ครูไม่มีความรู้ภาษาถิ่น ขาดทักษะการสอนภาษาถิ่น  รวมท้ังมีปัญหาการส่ือสาร            
กับนักเรียนจากประเทศพื้นบ้าน เช่น ภาษาพม่า 
  4) ครูส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพื้นท่ี ครูขาดรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับเด็ก
ในชุมชน และไม่รองรับการพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจ รวมท้ังครูไม่มั่นใจในวิธีการปรับหลักสูตรให้เหมาะสม
และการน าหลักสูตรไปใช้ 
  5) ขาดแคลนบุคลากรสนับสนุนด้านการสอนและเจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ เช่น ธุรการ บัญชี เป็นต้น 
  6) หลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. ในการก าหนดจ านวนครูไม่เหมาะสมกับสภาพการด าเนินงานจริง 
เช่น โรงเรียนท่ีมีห้องเรียนสาขา 
  7) ครูสอนไม่ตรงตามวุฒิการศึกษาและความถนัด รวมท้ังครูไม่มีประสบการณ์ เป็นครูบรรจุใหม่ 
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 ๑.4 ด้ำนอำคำรสถำนที่ สำธำรณูปโภค สื่อ และอุปกรณ์กำรเรียน 
  1) ส่ือการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องจักรขาดแคลน      
ไม่ทันสมัย ไม่มีคุณภาพ และไม่ได้มาตรฐาน    
  2) อาคารที่ใช้เป็นสถานท่ีจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่อยู่ในสภาพท่ีไม่เอื้อต่อประสิทธิภาพ                
การเรียนรู้ ไม่มีอาคารเอกเทศ ไม่มีหอพัก และมีห้องน้ าไม่เพียงพอ 
  3) ขาดแคลนห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องอบรมการฝึกขับรถยนต์ ศูนย์ฝึกอบรมด้านอาหาร
และเครื่องด่ืมท่ีได้มาตรฐานสากลครัวการโรงแรม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไม่รองรับโปรแกรมสมัยใหม่ 
  4) ขาดแคลนห้องสมุด แหล่งสืบค้นข้อมูล และแหล่งเรียนรู้ 
  5) ระบบไฟฟ้าช ารุด ไม่เพียงพอ 
  6) ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 
  7) ไม่มีน้ าด่ืมสะอาด ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง 
  8) ระบบสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมภายในสถานศึกษาไม่ถูกสุขลักษณะ 
  9) ขาดแคลนบ้านพักครู 
  10) สถานศึกษาในพื้นท่ีชายแดนส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก  
  
 ๑.5 ด้ำนงบประมำณกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  1) งบประมาณท่ีได้รับไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีการด าเนินงาน เช่น ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง   
ท่ีสูงกว่าพื้นท่ีราบ 
  2) ขาดความร่วมมือทางวิชาการ และการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการและหน่วยงานอื่น ๆ 
  3) ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากชุมชน องค์กรเอกชน สถานประกอบการ       
และหน่วยงานต่าง ๆ  
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๒. สภำพปญัหำทั่วไป 

 สภาพปัญหาท่ัวไปท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาในพื้นท่ีชายแดน ได้แก่ ปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง ด้านคมนาคม ด้านสาธารณสุข และด้านส่ิงแวดล้อม มีดังนี้ 
 
 ๒.๑ ด้ำนเศรษฐกิจ 
  1) ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีความเหล่ือมล้ าด้านรายได้ของประชากรในจังหวัด 
  2) ประชาชนขาดทักษะวิชาชีพเฉพาะ ขาดความรู้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต เกษตรธรรมชาติ
อาชีพเสริม และแรงงานในพื้นท่ีเป็นแรงงานคุณภาพต่ า 
  3) ขาดช่องทางการจ าหน่ายสินค้า 
 
 ๒.๒ ด้ำนสังคม 
  1) มีความขัดแย้งในกลุ่มชาติพันธุ์ และขาดความเข้าใจในวัฒนธรรมของกันและกัน 
  2) สถาบันครอบครัวและสถาบันชุมชนด้ังเดิมมีความเข้มแข็งลดลง เช่น การหย่าร้าง พ่อแม่
แยกกันอยู่รวมทั้งผู้ปกครองไม่ให้ความส าคัญในการส่งเสริมการศึกษา 
  3) ประชาชนมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ มีหลายเช้ือชาติ บางส่วนเป็นบุคคล        
ไร้สัญชาติ และมีการย้ายถ่ินอยู่ตลอดเวลา 
  4) กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นในการส่ือสาร 
  5) ประชาชนไม่รู้กฎหมายและสิทธิขั้นพื้นฐาน 
  6) ค่านิยมของผู้ปกครองยึดติดการศึกษาสายสามัญและไม่เข้าใจระบบการเรียนอาชีวศึกษา 
 
 ๒.๓ ด้ำนควำมม่ันคง 
  1) มีปัญหายาเสพติดบริเวณชายแดน 
  2) ประชาชนยังมีความเข้าใจและทัศนคติท่ีไม่ดีต่อประเทศเพื่อนบ้าน 
  3) มีปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ 
 
 ๒.๔ ด้ำนกำรคมนำคม 
  1) ในบางพื้นท่ีมีการคมนาคมไม่สะดวก เป็นพื้นท่ีสูง พื้นท่ีภูเขา ห่างไกล ไม่มีรถประจ าทาง 
  2) การส่ือสารโทรคมนาคมท าได้ล าบาก 
 
 2.5 ด้ำนสำธำรณสุข 
  1) ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ขาดแคลนอาหารกลางวัน 
  2) การสาธารณสุขข้ันพื้นฐานยังไม่เพียงพอ บางครั้งเกิดโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่  
 
 2.6 ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
  1) ไม่มีน้ าด่ืมสะอาด ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง 
  2) มีการบุกรุกท าลายป่า  
  3) การประกอบอาชีพเกษตรท่ีมีการใช้สารเคมี 
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บทที่ 3 

ทิศทำงกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำพื้นที่ชำยแดนจังหวัดเชยีงใหม ่
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

วิสัยทัศน์ : ผู้เรียนและประชาชน พื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการศึกษาทุกประเภทอย่างท่ัวถึง 
เสมอภาค มีคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีดี บนวิถีแห่งความพอเพียงและอยู่ร่วมกันอย่างมั่นคง
และยั่งยืนในชีวิตวิถีใหม่ ภายใต้พหุวัฒนธรรมและบริบทพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
 

พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาให้กับผู้เรียน และประชาชน อย่างท่ัวถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ 

2. เสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน และประชาชน ให้มีทักษะอาชีพ มีงานท า สอดคล้องกับ
บริบทและความต้องการพัฒนาพื้นท่ีชายแดน 

3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีดีให้แก่ผู้เรียนและประชาชน ให้สามารถอยู่ร่วมกัน    
ในสังคมพหุวัฒนธรรมในชีวิตวิถีใหม่ บนพื้นฐานของความเป็นไทยและวิถีแห่งความพอเพียง 

 

เป้ำประสงค์ 
  1. ผู้เรียนได้รับการศึกษา และประชาชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การมีอาชีพ 
มีงานท า ในชีวิตวิถีใหม่ 

2. ผู้เรียนและประชาชน ในพื้นท่ีชายแดน มีทักษะอาชีพ มีงานท า สอดคล้องกับบริบท     
และความต้องการพัฒนาของพื้นท่ีชายแดน 

3. ประชากร ในพื้นท่ีชายแดน มีคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีดี ลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม   
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย 

4. หน่วยงานการศึกษา ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน แลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ๑๗ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของพื้นท่ีชายแดน 

 2. การผลิต และพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพ และการมีงานท า       
ในพื้นท่ีชายแดน และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 3. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในพื้นท่ีชายแดน 

 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาในพื้นท่ีชายแดน 

 5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีชายแดน 

 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการพื้นท่ีชายแดน 

 

  



แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ๑๘ 

 

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย แนวทำงกำรด ำเนินงำน โครงกำรสนองยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของพื้นที่ชำยแดน 

ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย/ปี พ.ศ. หน่วยงำน

รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

60 61 62 63 64 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ ท่ีสะท้อนความรักและการธ ารงรักษา
สถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขเพิ่มข้ึน 

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

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 

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

3. ร้อยละของนักเรียนก่อนวัยเส่ียงระดับช้ัน ป.1  
- 6 ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 

70 75 80 80 80 สพฐ. กศน. สช. 

4. ร้อยละของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษา 
ท้ังรัฐและเอกชน มีการป้องกันและแก้ไขปัญหา      
ยาเสพตดิ 

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

แนวทำงกำรด ำเนินงำน  
 1. สร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนมีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถานบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 2. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และส านึกในความเป็นไทย 
 4. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. ให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอื่น ๆ ทางสังคม 
 6. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชนผ่านสถาบันการศึกษาและระบบการศึกษา 

โครงกำรสนองยุทธศำสตร์ 
 1. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามแนวศาสตร์พระราชาพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

2. โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
4. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศรร.) และการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
5. โครงการจัดการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

ประจ าต าบล 



แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ๑๙ 

 

6. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  
7. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  
8. โครงการต้นแบบเยาวชนจิตอาสา ตามรอยศาสตร์พระราชา รวมใจภักด์ิ รักษ์แผ่นดิน (Young 

Smart Volunteer)  
9. โครงการจัดประสบการณ์เสริมทักษะการพูดการเขียนส าหรับเด็กปฐมวัยในพื้นท่ีชายแดน 
10. แผนงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
11. แผนงานส่งเสริมประชาธิปไตย 
12. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
13. โครงการวันส าคัญทางราชการ (กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ) 
14. โครงการวันส าคัญทางราชการ (กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ)  
15. โครงการวันส าคัญทางราชการ (กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา)  
16. โครงการวันส าคัญทางราชการ (กิจกรรมวันลอยกระทง)  
17. โครงการสภาประชาธิปไตยในโรงเรียน (กิจกรรมอบรมคณะกรรมการสภานักเรียน)   
18. โครงการสภาประชาธิปไตยในโรงเรียน (กิจกรรมประชุมสภานักเรียน)  
19. โครงการสภาประชาธิปไตยในโรงเรียน (กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน)  
20. โครงการอบรมพิเศษส าหรับสภานักเรียน  
21. โครงการนักศึกษาวิชาทหาร  
22. โครงการนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา และนักศึกษาวิชาทหาร  
23. โครงการ Project  Learning   
24. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ระดับมัธยมศึกษา  
25. โครงการ Project Learning ระดับประถมศึกษา  
26. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ระดับประถมศึกษา  
27. โครงการบริการอนามัยโรงเรียน (กิจกรรมสุขศึกษาในโรงเรียน)  
28. โครงการปฐมนิเทศก่อนเปิดเรียน ระดับประถมศึกษา  
29. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ระดับประถมศึกษา  
30. โครงการโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย (กิจกรรม อย.น้อย จิตอาสา)  
31. โครงการปฐมนิเทศก่อนเปิดเรียน  
32. โครงการกีฬาสานสามัคคี (กิจกรรมกีฬาสี)  
33. โครงการกีฬาสานสามัคคี (กิจกรรมกีฬาภายนอก)  
34. โครงการตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
35. โครงการบัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน  
36. โครงการออมวันละ ๑ บาท  
37. โครงการลด ละ เลิก อบายมุข 
38. โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  
39. โครงการทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
40. โครงการจัดท าแบบจ าลอง (โมเดล) พื้นท่ีเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 



แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ๒๐ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิต และพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มทักษะอำชีพและกำรมีงำนท ำ   
ในพื้นที่ชำยแดน และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย/ปี พ.ศ. หน่วยงำน

รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 60 61 62 63 64 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรพัฒนาทักษะ
อาชีพเพื่อการมีงานท าสอดคล้องกับบริบทและ
ความต้องการพัฒนาของพื้นท่ีชายแดน 

80 85 90 95 100 สพฐ. สอศ. 
สกอ. กศน. 

2. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอาชีพ/การพัฒนา
ทักษะอาชีพระยะ ส้ัน สามารถน าความรู้ ไ ป
ประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน 

60 65 70 75 80 สอศ. สกอ. 
กศน. 

3. จ านวนหน่วยงานภายนอกท่ีเข้ามามีส่วนร่วมใน
การฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพระยะส้ัน 

60 65 70 75 80 สอศ. สกอ. 
กศน. 

4. ร้อยละของงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรม ท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ 

60 65 70 75 80 สพฐ. สอศ. 
สกอ. กศน. 

สช. 

 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับพื้นท่ีและความต้องการพัฒนาของพื้นท่ีชายแดน เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนมีทักษะอาชีพและมีงานท า 
 2. พัฒนาทักษะยกระดับการเป็นครอบครัวผู้ประกอบการยุคใหม่ ภายใต้วัฒนธรรมท้องถิ่นและ     
การสร้างมูลค่าของท้องถิ่น 
 3. สร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะอาชีพกับหน่วยงานภายนอก 
 4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันการศึกษาภายนอก      
ท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
 5. การเรียนโดยการบูรณาการปราชญ์ชุมชน 

 โครงกำรสนองยุทธศำสตร์ 
 1. โครงการสร้างความตระหนักให้กับโรงเรียนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

2. โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานท า 
3. โครงการผู้ประกอบการน้อยด้านการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
4. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนด้านการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนระดับชุมชน 
5. โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยการอบแห้ง

พลังงานแสงอาทิตย์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
6. โครงการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานชุมชนบนพื้นท่ีสูง ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีพลังงาน

ทดแทนเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
7. โครงการพัฒนาทักษะการผลิตปศุสัตว์ปลอดภัยเพื่อความมั่นคงทางอาหารของภูมินิเวศ 
8. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
9. โครงการ Project  Learning  
10. โครงการ Project Learning ระดับประถมศึกษา 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนและสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ในพื้นที่ชำยแดน 

ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย/ปี พ.ศ. หน่วยงำน

รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 60 61 62 63 64 

1. อัตราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชายแดนลดลง 

5 4.5 4 3.5 3 สพฐ. กศน. 
สช. 

2. ร้อยละของผู้เรียน และประชาชน ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ 

80 85 90 95 100 สพฐ. สอศ. 
สกอ. กศน. 

สช. 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม
การมีพฤติกรรม/ลักษณะนิสัยและวัฒนธรรมการ
ท างานท่ีพึงประสงค์ ให้เป็นคุณลักษณะส าคัญของ
คนในสังคมไทย 

80 85 90 95 100 สพฐ. สอศ. 
สกอ. กศน. 

สช. 

4. ร้อยละของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ท่ีมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

70 75 80 85 90 สพฐ. สช. 

 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และการใช้ภาษาแม่ของผู้เรียน 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนทุกคน ทุกระดับและประเภทการศึกษา 
 3. ส่งเสริม ปลูกฝัง บ่มเพาะ และกล่อมเกลาลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงค์ (พึ่งพาตนเอง ซื่อสัตย์ มีวินัย 
มีคุณธรรม จริยธรรม) ของครอบครัวในการเล้ียงดูบุตรหลาน โดยใช้กิจกรรมท่ีเป็นวิถีชีวิตประจ าวัน 
 4. จัดกิจกรรมหล่อหลอมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการท างานท่ีพึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะท่ีส าคัญ
ของคนในสังคมไทย อาทิ การตรงต่อเวลา การเคารพความคิดเห็นท่ีแตกต่าง การท างานเป็นกลุ่มคณะ 
 5. ส่งเสริมการสร้างสังคมการเรียนรู้ในชุมชน ผ่านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท่ี มีมาตรฐานและ
หลากหลาย อาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ชุมชน ฯลฯ สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของ
ผู้รับบริการแต่ละกลุ่มเป้าหมาย และสามารถให้บริการได้อย่างท่ัวถึง 
 6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนทุกคนทุกระดับและประเภทการศึกษา 
 7. ให้ความรู้และเสริมสร้างการมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 

8. ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกการรักษ์ท้องถิ่น 

 โครงกำรสนองยุทธศำสตร์ 
 1. โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ท่ี ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

3. โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือส าหรับคนไทย 
4. โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ 
5. โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
6. โครงการจัดการเรียนรู้ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน (Digital Literacy) 
7. โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิตและสมอง     

ของผู้สูงอายุ 
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8. โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

9. โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของชุมชนด้านการท่องเท่ียวและบริการเพื่อสร้างโอกาส      
ในการพัฒนาพื้นท่ีให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคัญของพื้นท่ีชายแดน   

10. โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม บุคลิกภาพ เพื่อการประกอบอาชีพ         
ด้านการท่องเท่ียวและโรงแรม 

11. โครงการสร้างต้นแบบผู้น าเยาวชนเพื่อมุ่งเสริมสร้างการมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม สู่ การเป็น
พลเมืองท่ีดีของสังคม ในเขตการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ (Young Smart Discipline) 

12. กิจกรรมสอบวัดประเมินผลระดับโรงเรียน 
13. กิจกรรมการประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
14. กิจกรรมสอบประเมินทักษะการอ่านของนักเรียน 
15. กิจกรรมการวัดผลการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
16. โครงการวันส าคัญภาษาไทย 
17. โครงการพัฒนาทักษะวิชาการด้านภาษาไทย 
18. โครงการพัฒนาทักษะวิชาการด้านภาษาอังกฤษ (กิจกรรม English Camp) 
19. โครงการพัฒนาทักษะวิชาการด้านภาษาอังกฤษ (กิจกรรมทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 

CEFR (นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 และ 6) 
20. โครงการส่งเสริมด้านการอ่าน ระดับมัธยมศึกษา 
21. โครงการส่งเสริมด้านการอ่าน ระดับประถมศึกษา 
22. โครงการวันส าคัญภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 
23. โครงการพัฒนาทักษะวิชาการด้านภาษา ระดับประถมศึกษา (กิจกรรมส่งเสริมทักษะ          

ด้านภาษาไทย) 
24. โครงการพัฒนาทักษะวิชาการด้านภาษา ระดับประถมศึกษา  (กิจกรรมส่งเสริมทักษะ          

ด้านภาษาอังกฤษ) 
25. โครงการพัฒนาทักษะวิชาการด้านภาษา ระดับประถมศึกษา (กิจกรรม English Day) 
26. โครงการสัปดาห์วิชาการ ระดับมัธยมศึกษา (กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์) 
27. โครงการสัปดาห์วิชาการ ระดับมัธยมศึกษา (กิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ) 
28. โครงการสัปดาห์วิชาการ ระดับมัธยมศึกษา (กิจกรรมสัปดาห์ศิลปะ) 
29. โครงการสัปดาห์วิชาการ ระดับมัธยมศึกษา (กิจกรรมสัปดาห์ภาษาจีน) 
30. โครงการสัปดาห์วิชาการ ระดับมัธยมศึกษา (กิจกรรมสัปดาห์ห้องศูนย์การเรียนรู้) 
31. โครงการ Learn & Travel 
32. ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนแผนการเรียนวิทย์–คณิต ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
33. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
34. โครงการสัปดาห์วิชาการ ระดับประถมศึกษา (กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์) 
35. โครงการสัปดาห์วิชาการ ระดับประถมศึกษา (กิจกรรมสัปดาห์ศิลปะ) 
36. โครงการสัปดาห์วิชาการ ระดับประถมศึกษา (กิจกรรม Spirit of Asean) 
37. โครงการสัปดาห์วิชาการ ระดับประถมศึกษา (กิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ) 
38. โครงการสัปดาห์วิชาการ ระดับประถมศึกษา (กิจกรรมสัปดาห์ห้องศูนย์การเรียนรู้) 
39. โครงการสัปดาห์วิชาการ ระดับประถมศึกษา (กิจกรรมรอบรู้ทันเหตุการณ์) 



แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ๒๓ 

 

40. โครงการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับนักเรียน (กิจกรรมวาทะธรรมท่านธรรมจารย์) 
41. โครงการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับนักเรียน (กิจกรรมแขกท่านผู้อ านวยการ) 
42. โครงการนักเรียนแบบอย่าง 5 ด้าน ตามแนวทางฉือจ้ี 
43. โครงการห้องเรียนมีวินัย 
44. โครงการห้องเรียนมีวินัย ระดับประถมศึกษา (กิจกรรมนักเรียนมีวินัย) 
45. โครงการบริการอนามัยโรงเรียน (กิจกรรมบริการอนามัยโรงเรียน) 
46. โครงการโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย (กิจกรรมเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ) 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำในพื้นที่ชำยแดน 

ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย/ปี พ.ศ. หน่วยงำน

รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 60 61 62 63 64 

1. ร้อยละของนักเรียนในระบบต่อประชากรวัย
เรียนการศึกษาภาคบังคับ 

100 100 100 100 100 สพฐ. สช. 

2. ร้อยละของนักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ 100 100 100 100 100 สพฐ. สช. 

3. ร้อยละของผู้เรียน และประชาชนท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัล 

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

4. ร้อยละของสถาน ศึกษา ท่ี ต้องการความ
ช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วนใน
พื้นท่ีชายแดนท่ีได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ 

100 100 100 100 100 สพฐ. สช. สอศ. 

 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 1. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและ
การศึกษาทางเลือก 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา การให้บริการทางการศึกษา ส าหรับผู้เรียนและประชาชน    
ทุกคน ทุกระดับและประเภทการศึกษา ทุกช่วงวัย 
 3. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และจัดให้มีการศึกษาครอบคลุมท้ังระบบ Online, Onair, Onsite, 
Ondemand  

4. พัฒนาส่ือการเรียนการสอน และมีคลังข้อมูลท่ีเหมาะสมส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยตามบริบท      
ของพื้นท่ี 

5. สร้างเวที แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม ในระดับพื้นท่ี จังหวัดในพื้นท่ี
ชายแดน และประเทศเพื่อนบ้าน 

6. สร้างภาคีเครือข่ายในระดับอุดมศึกษา 

 โครงกำรสนองยุทธศำสตร์ 
 1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 2. โครงการส ารวจค้นหาผู้พิการ เพื่อจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และนิเทศติดตาม
พัฒนาการของเด็กตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 3. โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 4. โครงการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) 



แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ๒๔ 

 

 5. โครงการร้อยใจรักษ์ 
 6. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นท่ีปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน 

7. โครงการสนับสนุนเส้ือผ้าและอุปกรณ์ส าหรับเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร  
8. โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากล าบากในเขตพื้นท่ีสูงภาคเหนือ  
9. โครงการแนวทางการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ         

และส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีชายแดน  
10. โครงการพัฒนาโรงเรียนในเขตพื้นท่ีชายแดนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี    

ด้าน Smart-IoT เพื่อเฝ้าระวังและลดปัญหาส่ิงแวดล้อม  
11. โครงการการจัดการและเพิ่มมูลค่าให้ขยะชุนชน 
12. งานรับสมัครนักเรียน 
13. แผนงานการจัดการศึกษาเด็กพิเศษเรียนร่วม 
14. แผนงานพัฒนาหลักสูตร 
15. กิจกรรมผลิตและใช้ส่ือการเรียนการสอน 
16. โครงการแนะแนวมัธยมศึกษา (กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6) 
17. โครงการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 256๕ 
18. โครงการแนะแนว ระดับประถมศึกษา  
19. โครงการสานฝันสู่อนาคต 
20. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา 
21. โครงการกู้ยืมเงิน กยศ. (กิจกรรมอบรมนักเรียนและผู้ปกครองเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา) 
22. โครงการกู้ยืมเงิน กยศ. (กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียนผู้กู้ยืม กยศ.) 
23. โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
         ในพื้นที่ชำยแดน 

ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย/ปี พ.ศ. หน่วยงำน

รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 60 61 62 63 64 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

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

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการปรับปรุ ง 
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และส่ือการ
เรียนรู้ส าหรับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

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

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ส าหรับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 



แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ๒๕ 

 

 3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

 โครงกำรสนองยุทธศำสตร์ 
 1. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชด าริ  

2. โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

3. โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมด้วยเกษตรธรรมชาติ 
4. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
5. โครงการกิจกรรมวันส าคัญฉือจ้ี (กิจกรรมวันกนิผักรักษ์โลก) 
6. โครงการจัดส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนท่ีเอื้อต่อสุขภาพ (กิจกรรมแยกขยะ) 
7. โครงการจัดส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนท่ีเอื้อต่อสุขภาพ (กิจกรรมห้องเรียนสะอาด) 
8. โครงการห้องเรียนมีวนิัย  ระดับประถมศึกษา (กิจกรรมรักษ์สะอาด) 
9. โครงการการเรียนการสอนจริยธรรมฉือจ้ี 
10. โครงการท าแนวป้องกันไฟป่าเพื่อลดหมอกควัน 
11. โครงการสร้างฝายต้นน้ าตามแนวพระราชราชด าริ 
12. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
13. โครงการเรียนรู้ต้นไม้ด้วย QR code 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรพื้นที่ชำยแดน 

ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย/ปี พ.ศ. หน่วยงำน

รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

60 61 62 63 64 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมี คุณภาพ ตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มข้ึน 

60 65 70 75 80 สพฐ. สอศ. 
กศน. สกอ. 

สช. 
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีเครือข่ายในการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

60 65 70 75 80 สพฐ. สอศ. 
กศน. สกอ. 

สช. 

 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 1. เร่งพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีทัดเทียมหรือใกล้เคียงกัน 
 2. พัฒนาประสิทธิภาพกาติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาให้เป็นระบบครบวงจร 
 3. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นท่ีให้มีจ านวนและ
ศักยภาพเพียงพอ 
 4. จัดต้ังกลุ่มเครือข่ายท่ีจัดการศึกษาโรงเรียนจังหวัดชายแดน ให้เป็นการจัดการศึกษาเฉพาะ 
 5. การจัดท าข้อเสนอ เกณฑ์การจัดท าการจัดสรรงบประมาณ วิทยฐานะ การด าเนินการด้านครุภัณฑ์
และอาคารประกอบให้สอดคล้องกับพื้นท่ี 
 6. ก าหนดมาตรการและแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทางการศึกษา 

7. สร้างความร่วมมือหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในการบริหารจัดการการศึกษาในพื้นท่ีชายแดน 



แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ๒๖ 

 

 โครงกำรสนองยุทธศำสตร์ 
 1. โครงการนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 3. โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
 4. โครงการจัดท า/ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ และแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ 
 5. แผนงานตรวจประเมินภายในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6. แผนงานการสรรหา คัดเลือกบุคลากร 
7. แผนงานพัฒนาบุคลากร 
8. โครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ 
9. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากร (กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับสูงกว่า

ปริญญาตรี) 
10. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากร (กิจกรรมการส่งเสริมการเข้าร่วมสัมมนา

ฝึกอบรมด้านวิชาชีพ) 
11. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของครู บุคลากรและเจ้าหน้าท่ี (กิจกรรมบริการสวัสดิการ

แก่ครู บุคลากร และเจ้าหน้าท่ี) 
12. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของครู บุคลากรและเจ้าหน้าท่ี  (กิจกรรมส่งเสริม       

การตรวจสุขภาพและการดูแลสุขภาพครู) 
13. โครงการศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 

 

  



แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ๒๗ 

 

บทที่ 4 

กำรน ำยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ 

 แผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2560-2564) มีความมุ่งหมายให้นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีชายแดนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง  เสมอภาค และ            
มีคุณภาพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์  
ได้แก่ 
 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของพื้นท่ีชายแดน 

 2. การผลิต และพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพ และการมีงานท า         
ในพื้นท่ีชายแดน และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 3. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในพื้นท่ีชายแดน 

 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาในพื้นท่ีชายแดน 

 5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีชายแดน 

 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการพื้นท่ีชายแดน 

โดยก ำหนดแนวทำงกำรน ำยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. กลไกกำรปฏิบัติ 
 1.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนระดับจังหวัด 
 1.2 หน่วยงานทุกระดับท้ังในระดับส่วนกลางและระดับพื้นท่ี เช่น ส านักงานศึกษาธิการภาค  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 
ได้แก่ แรงงานจังหวัด หอการค้าจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กอ.รมน.จังหวัด 
ส านักงานจังหวัด นายอ าเภอพื้นท่ีชายแดน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ สร้างความเข้าใจท่ีตรงกัน
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาท่ีมีส่วนในการเสริมสร้างความมั่นคงของจังหวัด และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม กับหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด 
 1.3 จังหวัดมีการวางแผนและบูรณาการการด าเนินงานของพื้นท่ีในภาพรวมของจังหวัดเพื่อประสาน
การปฏิบัติงานอันมีเป้าหมายร่วมกัน รวมท้ังมีการทบทวนปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบัน
ของแต่ละหน่วยงานในพื้นท่ี 5 อ าเภอ 
 1.4 ส่วนราชการสนับสนุนทรัพยากรท่ีจ าเป็นเพื่อใช้ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ี
ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ให้ประสบความส าเร็จ 

2. ข้ันตอนกำรปฏบิัติ   

 2.1 ระดับจังหวัด จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนระดับจังหวัด แผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพื้นท่ีชายแดนระดับจังหวัดและขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาในพื้นท่ีชายแดนตามแผนปฏิบัติ
ราชการฯ รวมท้ังติดตาม รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการฯ ระดับภาค และศึกษาวิจัย จัดท าข้อมูล
สารสนเทศ ท่ีจ าเป็นเพื่อใช้ในการวางแผนและการติดตามประเมินผล 

 2.2 ระดับพื้นที่ แต่ละหน่วยงานด าเนินการขับเคล่ือนแผนงาน/โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
ราชการ รวมท้ังติดตาม รายงานผล การด าเนินงานต่อคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด รวมท้ัง ศึกษาวิจัยและ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ท่ีจ าเป็นเพื่อใช้ในการวางแผนและการติดตามประเมินผลในระดับพื้นท่ี 



แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ๒๘ 

 

3. กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำพื้นที่ชำยแดนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560 - 2564)  
 3.1 ด าเนินการพัฒนาการศึกษาในพื้นท่ี 5 อ าเภอ โดยเริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

 3.2 ในระยะเร่งด่วนให้ความส าคัญกับการด าเนินการพัฒนาการศึกษาในพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลาย
ของกลุ่มชาติพันธุ์ มีการส่ือสารด้วยภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์หรือภาษาแม่ ท าให้เกิดปัญหาการอ่านเขียน
ภาษาไทยไม่คล่อง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงด้านยาเสพติด        
ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงในระดับจังหวัดและประเทศชาติต่อไป 

4. กำรประเมนิผลแผนพัฒนำกำรศกึษำพื้นทีช่ำยแดนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 4.1 ก าหนดให้หน่วยงานแต่ละสังกัดเป็นผู้ประเมินแผน/โครงการ/กิจกรรม ของตนเอง รายงาน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ทุก 3 เดือน   

 4.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประสานและติดตามประเมินผลโครงการในระดับพื้นท่ีร่วมกับ
หน่วยงานต้นสังกัด รายงานศึกษาธิการภาค และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทุก 3 เดือน 

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ๒๙ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
  



แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ๓๐ 

 

ภาคผนวก ก 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

อ าเภอ 
จ านวน 

รร. 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ฝาง 48 30.37 10.89 46.24 10.00 27.11 7.00 32.89 9.30 
แม่อาย 36 28.72 11.41 43.27 10.96 27.99 7.99 32.91 9.53 
ไชยปราการ 21 30.87 11.96 45.41 10.24 29.14 8.13 33.52 9.92 
เชียงดาว 38 28.34 10.39 45.37 10.64 27.44 7.15 31.93 9.50 
เวียงแหง 9 29.84 11.61 47.26 10.52 27.26 9.45 35.22 11.27 

รวม 152 29.63 11.25 45.51 10.47 27.79 7.94 33.29 9.90 
 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

อ าเภอ 
จ านวน 

รร. 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ฝาง 4 36.68 13.81 51.82 11.81 37.53 17.22 40.66 13.75 
แม่อาย  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
ไชยปราการ 2 29.98 11.74 48.70 13.28 31.07 13.35 33.40 12.37 
เชียงดาว 2 27.11 10.90 45.32 10.31 28.18 10.19 31.26 10.26 
เวียงแหง  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

รวม 8 31.26 12.15 48.61 11.80 32.26 13.59 35.11 12.13 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

อ าเภอ 
จ านวน 

รร. 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ฝาง  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
แม่อาย 1 24.38 9.33 45.19 6.17 28.05 6.81 30.35 9.55 
ไชยปราการ  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
เชียงดาว 1 23.09 11.09 35.74 11.71 25.96 5.09 27.90 8.96 
เวียงแหง  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

รวม 2 23.74 10.21 40.47 8.94 27.01 5.95 29.13 9.26 

 
 

  



แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ๓๑ 

 

สังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 

อ าเภอ 
จ านวน 

รร. 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ฝาง 1 23.33 4.71 32.92 7.46 28.33 3.12 19.33 7.58 
แม่อาย 2 20.76 8.59 37.62 7.27 26.31 1.32 26.42 6.12 
ไชยปราการ  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
เชียงดาว 2 20.36 10.12 37.09 11.08 25.69 7.60 26.58 7.20 
เวียงแหง 1 20.00 8.66 35.81 7.88 22.50 8.90 28.50 8.00 

รวม 6 21.11 8.02 35.86 8.42 25.71 5.24 25.21 7.23 
 

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

อ าเภอ 
จ านวน 

รร. 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ฝาง 3 23.20 11.84 43.96 14.02 26.04 6.67 30.15 9.93 
แม่อาย  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
ไชยปราการ 1 28.51 12.46 44.32 10.60 30.11 9.99 30.00 12.34 
เชียงดาว 1 24.17 10.17 48.32 6.85 27.08 13.37 32.61 8.11 
เวียงแหง  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

รวม 5 25.29 11.49 45.53 10.49 27.74 10.01 30.92 10.13 

 
  



แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ๓๒ 

 

ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติข้ันพืน้ฐาน ปีการศกึษา 2562 ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

อ าเภอ 
จ านวน 

รร. 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ฝาง 20 23.19 9.64 55.67 11.44 29.02 7.09 29.64 6.86 
แม่อาย 13 24.34 10.09 53.05 12.73 29.70 6.58 30.10 7.52 
ไชยปราการ 8 22.77 10.68 52.72 12.76 29.22 7.38 30.02 7.13 
เชียงดาว 17 20.99 8.82 52.02 10.71 28.09 5.98 30.03 6.80 
เวียงแหง 3 25.13 10.25 53.55 14.15 30.42 8.49 29.84 7.66 

รวม 61 23.28 9.90 53.40 12.36 29.29 7.10 29.93 7.19 
 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

อ าเภอ 
จ านวน 

รร. 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ฝาง 1 22.04 9.63 50.96 14.46 29.60 8.64 29.79 7.33 
แม่อาย  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
ไชยปราการ 1 25.04 12.62 58.27 12.89 29.92 9.22 28.95 7.27 
เชียงดาว 2 23.30 10.23 48.34 13.36 29.46 7.15 29.08 7.39 
เวียงแหง 1 27.23 13.90 56.61 14.33 30.34 7.44 30.33 8.46 

รวม 5 24.40 11.60 53.55 13.76 29.83 8.11 29.54 7.61 
 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

อ าเภอ 
จ านวน 

รร. 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ฝาง 4 28.25 12.53 58.58 14.52 36.01 13.45 31.42 8.67 
แม่อาย  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
ไชยปราการ  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
เชียงดาว 2 21.85 9.91 57.31 12.89 30.52 10.05 29.28 6.89 
เวียงแหง  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

รวม 6 25.05 11.22 57.95 13.71 33.27 11.75 30.35 7.78 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

อ าเภอ 
จ านวน 

รร. 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ฝาง  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
แม่อาย 1 21.80 8.12 47.55 11.14 28.37 7.09 30.13 6.71 
ไชยปราการ  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
เชียงดาว 1 18.19 7.39 43.02 10.15 27.19 6.20 28.77 7.64 
เวียงแหง  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

รวม 2 20.00 7.76 45.29 10.65 27.78 6.65 29.45 7.18 



แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ๓๓ 

 

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อ าเภอ 
จ านวน 

รร. 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ฝาง 2 16.10 6.61 44.58 10.70 25.93 6.18 29.93 6.60 
แม่อาย 1 22.96 10.70 52.58 14.44 28.73 7.64 28.76 7.34 
ไชยปราการ 1 22.14 8.45 57.07 10.78 31.57 6.66 26.75 6.33 
เชียงดาว  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
เวียงแหง  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

รวม 4 20.40 8.59 51.41 11.97 28.74 6.83 28.48 6.76 
 

สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนา 

อ าเภอ 
จ านวน 

รร. 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ฝาง 3 20.25 8.27 47.09 12.02 27.31 7.65 31.41 4.94 
แม่อาย 1 22.11 7.93 49.89 12.48 29.37 6.23 28.82 5.81 
ไชยปราการ 1 20.44 8.31 50.74 11.82 27.93 5.46 28.48 5.17 
เชียงดาว 1 21.41 7.38 46.59 12.24 23.76 5.04 29.53 6.52 
เวียงแหง 1 20.75 9.82 46.88 11.20 25.13 5.61 27.28 6.50 

รวม 7 20.99 8.34 48.24 11.95 26.70 6.00 29.10 5.79 
 
  



แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ๓๔ 

 

ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติข้ันพืน้ฐาน ปีการศกึษา 2562 ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

อ าเภอ 
จ านวน 

รร. 

คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษา 
คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 

ฝาง 1 14.58 4.43 31.83 13.82 20.83 4.88 20.00 5.22 33.17 7.03 
แม่อาย 1 17.17 8.67 32.02 8.64 21.14 4.09 24.91 7.96 32.09 5.62 
ไชยปราการ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
เชียงดาว 1 15.78 6.73 25.81 5.49 20.56 3.62 23.72 6.42 27.59 5.80 
เวียงแหง  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

รวม 3 15.84 6.61 29.89 9.32 20.84 4.20 22.88 6.53 30.95 6.15 

 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

อ าเภอ 
จ านวน 

รร. 

คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษา 
คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 

ฝาง 1 18.99 8.63 37.00 11.11 24.24 6.18 26.45 8.14 34.05 7.03 
แม่อาย  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
ไชยปราการ 1 22.34 8.80 38.01 9.34 22.66 4.39 28.40 9.97 34.60 6.36 
เชียงดาว 2 18.89 8.41 32.41 10.29 22.98 6.50 24.78 7.20 31.67 6.40 
เวียงแหง 1 19.51 10.21 35.01 9.63 25.12 6.54 25.22 7.88 34.00 5.67 

รวม 5 19.93 9.01 35.61 10.09 23.75 5.90 26.21 8.30 33.58 6.37 
 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

อ าเภอ 
จ านวน 

รร. 

คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษา 
คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 

ฝาง 3 27.87 15.62 44.22 12.82 32.74 13.92 30.57 10.60 37.51 8.06 
แม่อาย  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
ไชยปราการ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
เชียงดาว  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
เวียงแหง  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

รวม 3 27.87 15.62 44.22 12.82 32.74 13.92 30.57 10.60 37.51 8.06 
 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

อ าเภอ 
จ านวน 

รร. 

คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษา 
คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 

ฝาง  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
แม่อาย 1 15.43 7.15 35.37 8.52 21.93 7.00 25.73 7.79 32.22 5.32 
ไชยปราการ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
เชียงดาว 1 15.50 7.12 29.14 8.65 21.00 3.84 23.79 7.43 30.31 7.77 
เวียงแหง  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

รวม 2 15.47 7.14 32.26 8.59 21.47 5.42 24.76 7.61 31.27 6.55 
 
  



แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ๓๕ 

 

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อ าเภอ 
จ านวน 

รร. 

คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษา 
คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 

ฝาง  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
แม่อาย 1 19.76 10.30 37.60 10.88 24.14 7.00 27.33 9.00 33.43 7.01 
ไชยปราการ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
เชียงดาว  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
เวียงแหง  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

รวม 1 19.76 10.30 37.60 10.88 24.14 7.00 27.33 9.00 33.43 7.01 
 

สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนา 

อ าเภอ 
จ านวน 

รร. 

คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษา 
คะแนน
เฉลี่ย 

 
คะแนน
เฉลี่ย 

 
คะแนน
เฉลี่ย 

 
คะแนน
เฉลี่ย 

 
คะแนน
เฉลี่ย 

 

ฝาง 1 18.33 6.72 31.28 9.85 23.13 5.27 24.69 5.97 31.06 7.36 
แม่อาย 1 15.17 3.70 31.60 7.16 24.08 6.17 21.73 6.49 30.40 5.50 
ไชยปราการ 1 13.86 3.90 35.50 9.88 22.50 4.83 27.05 8.16 31.45 4.12 
เชียงดาว  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
เวียงแหง 1 7.50 2.50 32.00 1.00 20.00 3.75 5.00 2.00 33.00 4.00 

รวม 4 13.72 4.21 32.60 6.97 22.43 5.01 19.62 5.66 31.48 5.25 
 
  



แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ๓๖ 

 

 

 
ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่  
และจัดท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

  ด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ก าหนดแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่       
(พ.ศ.2560 – 2564) เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาในพื้นท่ีชายแดน ประกอบด้วย 5 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอเชียงดาว อ าเภอไชยปราการ อ าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย และอ าเภอเวียงแหง และ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ และจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคล่ือน  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นท่ีชายแดน และบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานทางการศึกษา
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

  ในการนี้ เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์         
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
1) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานกรรมการ 
2) รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ รองประธานกรรมการ 
3) ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 กรรมการ 
4) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ 
5) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการ 
6) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรรมการ 
7) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กรรมการ 
8) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการ 
9) ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการ 
10) ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการ 
11) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่      กรรมการ 
12) ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดเชียงใหม่ 
กรรมการ 

13) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 กรรมการ 
14) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กรรมการ 
15) ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ กรรมการ 
16) ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการ 

ภาคผนวก ข 
 

 



แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ๓๗ 

 

17) นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่ กรรมการ 
18) ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ 

  ให้คณะกรรมการอ านวยการ  มีอ านาจหน้าท่ี สนับสนุน ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษา และ
ข้อเสนอแนะแก่คณะท างาน เพื่อให้การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุวัตถุประสงค์  

2. คณะท างาน  
1) จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท รองผู้อ านวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประธานคณะท างาน 
2) ผศ.เกรียงไกร ธารพรศร ี ผู้อ านวยการสถาบันถ่ายถอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รองประธานคณะท างาน 

3) นายวัชรพงศ์ ฝ้ันต๊ิบ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รองประธานคณะท างาน 
4) นายธีรวุธ ยะอูป รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ คณะท างาน 
5) นางสาวจันวีนา สุวรรณ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 
คณะท างาน 

6) นางนริสา พงษ์พานิชย ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

คณะท างาน 

7) นางสาวเพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม การจัดการ
ศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

คณะท างาน 

8) นายพุธชรัช อรรถวสุ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา  
ส านักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 

คณะท างาน 
 

9) ผศ.มนต์นภัส มโนการณ์ อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะท างาน 
 

10) นายสุบัน พรเวียง อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะท างาน 
 

11) นางสาวเสงี่ยม คืนดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

คณะท างาน 

12) นางสาวภาวิณี ค าม่วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

คณะท างาน 

13) นางมยุรีย์ กันธาทรัพย ์ นักพัฒนาสังคมช านาญการ  
ส านักงาน พมจ.จังหวัดเชียงใหม่ 

คณะท างาน 

14) นายอุดร สุเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักงาน พมจ.จังหวัดเชียงใหม่ 

คณะท างาน 

15) นางรัชนี อุดทา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

คณะท างาน 

16) นางสาวหทัยวรรณ สิงห์ใจ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

คณะท างาน 

17) นายดิศนันท์ ศรีวิลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

คณะท างาน 

18) ว่าท่ี ร.ต.วสันต์ จันทร์โอภาส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

คณะท างาน 



แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ๓๘ 

 

19) นายหงษ์ค า อินใจ ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ คณะท างาน 
20) นางสาวกรพินธุ์ จันทร์ตา ครูช านาญการ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8  
จังหวัดเชียงใหม่ 

คณะท างาน 

21) นางวิภาวี บุญนาค ครูช านาญการ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8  
จังหวัดเชียงใหม่ 

คณะท างาน 

22) นายจรัญ ไชยศักดิ์ กรรมการสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่ คณะท างาน 
23) นางอ าไพ จันทร์หล้าฟ้า ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด   

และกิจการนักเรียน   
ส านักงาน ศธจ.เชียงใหม่ 

คณะท างาน 

24) นายเปรม ศรีวิชัยล าพรรณ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล      
ส านักงาน ศธจ.เชียงใหม่ 

คณะท างาน 

25) นายบรรเลง สุปี ผู้อ านวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล   
ส านักงาน ศธจ.เชียงใหม่ 

คณะท างาน 

26) นางกนกวรรณ สุริโยปการ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หน้าท่ี 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
ส านักงาน ศธจ.เชียงใหม่ 

คณะท างาน 

27) นางสาวสุภัค วงค์ใหม่ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ปฏิบัติหน้าท่ี 
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  
ส านักงาน ศธจ.เชียงใหม่ 

คณะท างาน 

28) นางมยุรา วิไล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงาน ศธจ.เชียงใหม่ 

คณะท างาน 

29) นายนพดล โป่งอ้าย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงาน ศธจ.เชียงใหม่ 

คณะท างาน 

30) นางสาวกรรณิการ์ นารี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงาน ศธจ.เชียงใหม่ 

คณะท างาน 

31) นางอารีรัตน์ ขุนนา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
ส านักงาน ศธจ.เชียงใหม่ 

คณะท างาน 

32) นางสุภาภรณ์ อินทมา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
ส านักงาน ศธจ.เชียงใหม่ 

คณะท างาน 

33) นางญาณิกา ปานทอง นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
ส านักงาน ศธจ.เชียงใหม่ 

คณะท างาน 

34) นางวิไลลักษณ์ สุขุม นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
ส านักงาน ศธจ.เชียงใหม่ 

คณะท างาน 

35) นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน นักวิชาการศึกษาช านาญการ   
ส านักงาน ศธจ.เชียงใหม่ 

คณะท างาน 

36) นางวริศรา นาควิโรจน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ   
ส านักงาน ศธจ.เชียงใหม่ 

คณะท างาน 



แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ๓๙ 

 

37) นางสาวปิ่นปินันท์ ร่มโพธิ ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ   
ส านักงาน ศธจ.เชียงใหม่ 

คณะท างาน 

38) นายทวีศักดิ์ อินทร์กัณฑ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
ส านักงาน ศธจ.เชียงใหม่ 

คณะท างาน 

39) นางดารารัตน์ เกิดผล นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ   
ส านักงาน ศธจ.เชียงใหม่ 

คณะท างาน 

40) นางมรกต อินต๊ะ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ   
ส านักงาน ศธจ.เชียงใหม่ 

คณะท างาน 

41) นายเอกลักษณ์ มีชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ส านักงาน ศธจ.เชียงใหม่ 

คณะท างาน 

42) นายปรีดา พรหมดี ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงาน ศธจ.เชียงใหม่ 

คณะท างานและ
เลขานุการ 

43) นางสาวภัณฑิรา เข่ือนค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านักงาน ศธจ.เชียงใหม่ 

คณะท างาน 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

44) นางสาวกาญจนา ยกกรเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านักงาน ศธจ.เชียงใหม่ 

คณะท างาน 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

45) นางสาวพัฒนาพร พวงสายใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านักงาน ศธจ.เชียงใหม่ 

คณะท างาน 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

46) นางสาวปานมนัส โปธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านักงาน ศธจ.เชียงใหม่ 

คณะท างาน 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

47) นางสาวชัชฎาภรณ์ ชัยพรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
ส านักงาน ศธจ.เชียงใหม่ 

 คณะท างาน 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

  ให้คณะท างาน มีหน้าท่ี ดังนี้ 
  1. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล นโยบาย และแผนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงแผนพัฒนา
การศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทางการพัฒนาประเทศ      
และแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดน (พ.ศ. 2560 – 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  2. ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560 – 2564)       
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทางการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดน         
(พ.ศ. 2560 – 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทของพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ 
  3. จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นท่ี
ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
ให้บรรลุผลส าเร็จ 

    ประกาศ ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  
 
 
 

         (นายคงกระพัน  เวฬุสาโรจน์) 
รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในต าแหน่ง 

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 



แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ๔๐ 

 

 
ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่  
และจัดท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ ิ่มเติม)  
 

  ตามท่ี จังหวัดเชียงใหม่ ได้ก าหนดแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่       
(พ.ศ.2560 – 2564) เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาในพื้นท่ีชายแดน ประกอบด้วย 5 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอเชียงดาว อ าเภอไชยปราการ อ าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย และอ าเภอเวียงแหง และส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ และจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคล่ือน  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นท่ีชายแดน และบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานทางการศึกษา
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และได้มีการประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างานทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564 ไปแล้วนั้น 

  ในการนี้ เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์         
จึงแต่งต้ังคณะท างานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ และจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

2. คณะท างาน (เพิ่มเติม) 
1) นางจีรฉัตร ศิริ     ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
คณะท างาน 

2) นางสาวอรอุมา แสนไชย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

คณะท างาน 

  ให้คณะท างาน มีหน้าท่ี ดังนี้ 

  1. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล นโยบาย และแผนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงแผนพัฒนา
การศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทางการพัฒนาประเทศ      
และแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดน (พ.ศ. 2560 – 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

  2. ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560 – 2564)       
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทางการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดน         
(พ.ศ. 2560 – 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทของพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ๔๑ 

 

 

  3. จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นท่ี
ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
ให้บรรลุผลส าเร็จ 

    ประกาศ ณ วันท่ี  17  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  
 
 
 
  (นายคงกระพัน  เวฬุสาโรจน์) 

รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในต าแหน่ง 
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 



แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ๔๒ 

 

คณะจัดท าเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่  
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

 
ทีป่รกึษา 
นางยุพิน  บัวคอม   ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
นายคงกระพนั  เวฬุสาโรจน์  รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม ่
 
 
คณะท างาน 
นายปรีดา  พรหมดี  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   ประธานคณะท างาน 
นางสาวกาญจนา  ยกกรเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างาน 
นางสาวพัฒนาพร  พวงสายใจ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างาน 
นางสาวปานมนัส  โปธา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างาน 
นางสาวชัชฎาภรณ์  ชัยพรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  คณะท างาน 
นางสาวภัณฑิรา  เข่ือนค า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างาน 
          และเลขานุการ 
 
ออกแบบจัดท าปกและรูปเล่ม 
นางสาวภัณฑิรา เข่ือนค า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 



ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
๑๕๖ หมู่ที่ ๓ ต ำบลแม่สำ  

อ ำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๑๘๐ 
โทรศัพท์  ๐๕๓-๒๑๘๕๙๙  โทรสำร  ๐๕๓-๒๑๘๕๙๘ 


