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คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ | (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) 

คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 
(โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) 

1. หลักการและเหตุผล 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   

ทรงพระราชทานกระแสรับสั่งด้านการศึกษาที่สำคัญ ได้แก่ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3) การมีงานทำ 4) เป็นพลเมืองดี คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ชาติ จึงนำมาเป็นหลักคิดในการกำหนดวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั ่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั ่นคง (2) 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม (5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม (6) 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพของคนในประเทศ โดยกำหนด
วิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ไว้ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” และกำหนดกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษา
ของประเทศ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคใน
การศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบ การบริหารการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให้มี
สมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  จากผล
การพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยประสบความสำเร็จในหลายด้านแต่ยังมี
ปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนในระยะต่อไป  เช่น  ด้านโอกาสทางการศึกษา รัฐบาลมี
นโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา ส่งผลให้ประชากรในวัยเรียนรวมทั้งเด็ก
ด้อยโอกาสและผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีโอกาสได้รับการศึกษาสูงขึ้น แต่ยังเข้า เรียนได้ไม่ครบทุก
คนและมีปัญหาการออกกลางคันอยู่บ้าง ประชากรที่อยู่ในวัยกำลังแรงงานแม้จะได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น
แต่จำนวนแรงงานที่มีการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นยังมีอยู่ เป็นจำนวนมาก จึงต้องเร่ง
ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และมีมาตรการต่าง ๆ ให้เด็กและประชาชน
ทุกช่วงวัย สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเพิ่มขึ้น  ด้านคุณภาพการศึกษา 
พบว่า ผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
มีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาก และต่ำกว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย ส่วนประเด็นคุณธรรม จริยธรรม
ของเด็กและเยาวชน ยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้คุณภาพของกำลังแรงงาน อายุ 15 ปี ขึ้นไป 
ยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานเนื่องจากผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา
มีสัดส่วนน้อยกว่าประเภทสามัญศึกษา ทำให้มีการขาดแคลนแรงงานระดับกลาง ส่วนแรงงานที่สำเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษามีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
สมรรถนะหรือคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ไม่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทำให้มีผู้ว่างงานอยู่
จำนวนมาก  จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู ้เรียนและกำลังแรงงาน ให้มีทักษะและ
คุณลักษณะที่พร้อมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ  ด้านประสิทธิภาพของการ
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คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ | (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) 

จัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการใช้จ่ายงบประมาณทางการศึกษานั้น เป็นปัญหาเชิง
โครงสร้างและระบบการจัดการที่ต้องได้รับการปรับปรุง โดยเฉพาะการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาด
เล็กซึ่งมีอยู่จำนวนมากเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและลดภาระงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ
จัดการศึกษาค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ แต่ด้านการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาการเรียนการ
สอน และพัฒนาครูค่อนข้างน้อย การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียน
พ้ืนทีภู่เขาสูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่ “สร้างคุณภาพผู้เรียน 
สู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืน” โดยมีพันธกิจที่สำคัญสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนและโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน
พื้นที่ลักษณะพิเศษ คือ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาสถานศึกษาให้มีความ
ปลอดภัยแก่ผู้เรียน และสร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 
(พื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) เป็นการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อม
ล้ำทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในพื้นที่ให้ได้รับการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
บริบท ซึ่งเป็นตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
และยังสอดคล้องกับปฏิญญาสากลขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก ที่ให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาคน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กด้อยโอกาสอีกด้วย แต่เนื่องจากการจัดการศึกษาที่ผ่านมาเด็กด้อย
โอกาสในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) มีความยุ่ งยาก เนื่องจาก
ประสบปัญหาการคมนาคมที่ยากลำบาก นักเรียนจำนวนหนึ่งมีภูมิลำเนาตั้งอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน ไม่
สามารถเดินทางไป – กลับในวันเดียวได ้การเข้าถึงบริการทางการศึกษาเป็นไปได้ยาก ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
พื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่เกาะ พื้นที่ห่างไกล หรือตามแนวตะเข็บชายแดน มีความแตกต่างทั้ง
ด้านภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ครอบครัวมีฐานะยากจน
จำเป็นต้องดิ้นรนกับการหาเลี้ยงชีพมากกว่าการส่งเสริมให้บุตรหลานได้รับการศึกษา จากสภาพดังกล่าว
จึงเป็นอุปสรรคที่ทำให้ภาครัฐไม่สามารถดำเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง ส่งผล ให้
ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีอยู่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของสภาพปัญหาข้างต้น จึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่ ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียน
พื้นที่เกาะ)” มีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา และเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพบริบทในแต่ละพ้ืนที่โดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาผ่าน
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยได้ดำเนินการส่งเสริม
และพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ของการพัฒนา คือ “ประชากรวัยเรียนของโรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่น
ทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข” เป็นยุทธศาสตร์ในการ
ทำงานตามบริบทแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลด
ความเหลื่อมล้ำ และมีคุณภาพ ให้สามารถจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่การ
พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนที่ดีขึ้นทั้งด้านทักษะ
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คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ | (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) 

วิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม
การจัดการศึกษาปัจจุบันยังคงมีอุปสรรคตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ตลอดจนสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) ซึ่งส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา เพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการพัฒนาโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนทีล่ักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) ให้ตรง
กลุ่มเป้าหมายอันจะเป็นการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาอย่าง
แท้จริง จึงมีความจำเป็นที ่จะต้องมีการคัดกรองโรงเรียนพื้นที ่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร ให้ถูกต้อง 
เหมาะสมกับสภาพปัญหาของพื้นที่ โดยกำหนดหลักการและเกณฑ์ในการคัดกรองและระบุโรงเรียน
เป้าหมายให้ชัดเจน เพื ่อใช้วางแผนจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนสามารถสนับสนุน
งบประมาณและทรัพยากรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการคัดกรองโรงเรียนพ้ืนที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร ที่มคีวามยุ่งยาก 

ในการบริหารจัดการศึกษา  
 

3. เป้าหมาย 
รายชื่อโรงเรียนพ้ืนที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร ตามระดับความยุ่งยากในการบริหารจัดการศึกษา  
 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
4.1  ได้ข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนพัฒนา ที่ตรงกับสภาพปัญหา และสอดคล้อง

กับลักษณะเฉพาะบริบทของแต่ละพ้ืนที ่
4.2  ได้ข้อมูลและสารสนเทศในการจัดทำโครงการ / กิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนเป้าหมาย  
4.3  ได้ข้อมูลและสารสนเทศในการจัดสรรทรัพยากรทั้งในด้านการบริหารอัตรากำลัง 

และงบประมาณในการดำเนินงานของโรงเรียนพ้ืนที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร 
4.4  ไดข้้อมูลและสารสนเทศ ในการวางแผน กำกับ ติดตาม หนุนเสริม การดำเนินงานของ

โรงเรียนพ้ืนที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร  
 

5. นิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 
โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร หมายถึง  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เนินเขา ภูเขา เทือกเขาที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 
500 เมตรขึ้นไป หรือตั้งอยู่ในพ้ืนที่เนินเขา ภูเขา เทือกเขาสูงกว่าความสูงเฉลี่ยของจังหวัด  

หรือเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในหุบเขา ระหว่างภูเขา ที่มีเส้นทางคมนาคมจากศาลากลางจังหวัดถึง
ที่ตั้งโรงเรียน ผ่านเนินเขา ภูเขา เทือกเขาความสูงเฉลี่ยมากกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 500 เมตรขึ้น
ไป หรือผ่านเนินเขา ภูเขา เทือกเขาสูงกว่าความสูงเฉลี่ยของจังหวัด ซึ่งมีความยากลำบากในการจัด
การศึกษา โดยพิจารณาจาก สภาพภูมิศาสตร์ ลักษณะและระยะทางการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค 
ข้อมูลนักเรียนและความยุ่งยากในการบริหารจัดการศึกษาอ่ืน ๆ 
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คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ | (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) 

โดยโรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัด ดังต่อไปนี้ 1) เชียงใหม่ 2) เชียงราย 3) แม่ฮ่องสอน 4) พะเยา 5) 
ลำพูน 6) แพร่ 7) น่าน 8) ลำปาง 9) ตาก 10) เพชรบูรณ์ 11) พิษณุโลก 12) เลย 13) สุโขทัย 14) 
กำแพงเพชร 15) กาญจนบุรี 16) อุทัยธานี 17) สุพรรณบุรี 18) ราชบุรี 19) ประจวบคีรีขันธ์ 20) 
เพชรบุรี 21) อุตรดิตถ์ 22) นครสวรรค์  

สภาพภูมิศาสตร์และท่ีตั้ง หมายถึง สภาพทางกายภาพที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน ประกอบด้วย 
ระดับความสูงของที่ตั้งโรงเรียน ระดับความสูง ณ จุดสูงสุดของเส้นทางคมนาคม ระหว่างศาลากลาง
จังหวัดถึงโรงเรียน และสภาพที่ตั้งของโรงเรียน  

เนินเขา หมายถึง ภูมิประเทศท่ีมีความต่างระดับจากพ้ืนราบ มีลักษณะเหมือนภูเขา มีความสูง
ระหว่าง 150  -  600 เมตร และมีความลาดชัน 

ภูเขา หมายถึง ภูมิประเทศที่คล้ายเนินเขาแต่สูงกว่า ยอดแหลมกว่า มีความสูงมากกว่า มีความ
สูงตั้งแต่ 600 เมตรขึ้นไป และมีความลาดชัน 

เทือกเขา หมายถึง แนวทอดตัวของกลุ่มภูเขา หรือเนินเขาหลาย ๆ ลูก ต่อเนื่องกัน 
ลักษณะและระยะทางการคมนาคม หมายถึง สภาพเส้นทางคมนาคม ลักษณะการเดินทาง 

และระยะทางของเส้นทางสัญจรหลักจากศาลากลางจังหวัดถึงที่ตั้งโรงเรียน 
กลุ่มชาติพันธุ์ หมายถึง กลุ่มคนที่มีจุดกำเนิดของบรรพบุรุษร่วมกัน มีขนบธรรมเนียมประเพณี

เดียวกัน และพูดภาษาเดียวกัน ทีไ่ม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ได้แก ่กะเหรี่ยง กะหร่าง 
ม้ง (แม้ว) ก้อ เย้า (เมี่ยน) ลีซู (ลีซอ) ลาหู่ (มูเซอ) อาข่า (อีก้อ) ลัวะ ถิ่น ขมุ จีนฮ่อ ตองซู คะฉิ่น ปะ
หล่อง (ดาลาอั้ง) มลาบรี (ตองเหลือง) มอญ พม่า ไทยใหญ่ เป็นต้น  

ระบบสาธารณูปโภค หมายถึง บริการสาธารณะที่จัดทำเพ่ืออำนวยประโยชน์แก่นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า น้ำเพ่ือ
การอุปโภค - บริโภค ระบบโทรศัพท์ที่ใช้ในโรงเรียน และระบบอินเทอร์เน็ตทีใ่ช้ในโรงเรียน 

ข้อมูลนักเรียน หมายถึง ข้อมูลนักเรียนในโรงเรียน ประกอบด้วย จำนวนนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์  
ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ จำนวนนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ซ่ึง
ผ่านเกณฑ์การคัดกรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

ความยุ่งยากในการบริหารจัดการศึกษาอ่ืน ๆ หมายถึง ลักษณะการบริหารจัดการและการจัด 
การเรียนการสอนที่มีความยุ่งยาก ลำบากกว่าโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ ประกอบด้วย การจัดการ
ศึกษาสำหรับนักเรียนพักนอน จำนวนโรงเรียนสาขา / ห้องเรียนสาขา หรือการเป็นโรงเรียนสาขา / 
ห้องเรียนสาขา และโรงเรียนพ้ืนที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง 

การพิจารณาระดับความสูง พิจารณาตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
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คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ | (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) 

 
แผนภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างเส้นทางคมนาคมจากศาลากลางจังหวัด ถึง โรงเรียน 

จากภาพแสดงว่า 
• โรงเรียน ก. ไม่ได้เป็นโรงเรียนพ้ืนที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร 
• โรงเรียน ข. เป็นโรงเรียนพ้ืนที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร 
• โรงเรียน ค. , ง. เป็นโรงเรียนทีต่ั้งอยู่ในหุบเขาระหว่างภูเขา 

 
6. ขัน้ตอนการดำเนินงานคัดกรองโรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร 

 ดำเนินการพิจารณาประกาศเป็นโรงเรียนพ้ืนที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร ตามกำหนดการต่อไปนี้ 
ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. แจ้งโรงเรียนในสังกัดดำเนินการกรอกข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

2. โรงเรียนทำการกรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานประกอบ โรงเรียนในสังกัด 
3. คณะกรรมการกลั่นกรองระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการ

พิจารณา ตรวจสอบและรับรองรายชื่อโรงเรียนพ้ืนที่ภูเขาสูง 
ในถิ่นทุรกันดาร 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอรายชื่อโรงเรียนพ้ืนที่ภูเขา
สูงในถิ่นทุรกันดาร ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
กลั่นกรองไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวบรวมรายชื่อ
จากสำนักงานเขตพ้ืนการศึกษา และพิจารณาประกาศรายชื่อ
โรงเรียนพ้ืนที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 โดยมี กระบวนการคัดกรองโรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร ดังแผนภาพที่ 2 
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แผนภาพที่ 2 แสดงกระบวนการคัดกรองโรงเรียนพ้ืนที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร 

  

โรงเรียนกรอกข้อมลู 

 

ไม่อยู่ในกลุ่มโรงเรียน
พื้นที่ภูเขาสูง 

ในถิ่นทุรกันดาร  

ต่ำกว่าเกณฑ ์

พิจารณาจาก 
องค์ประกอบความยากลำบาก 

สูงกว่าเกณฑ ์

ไม่อยู่ในกลุ่มโรงเรียน
พื้นที่ภูเขาสูง 

ในถิ่นทุรกันดาร 

ต่ำกว่า 50 คะแนน 

สูงกว่า 50 คะแนน 

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายชื่อ 
โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถ่ินทุรกันดาร 3 กลุ่ม 

1. ยุ่งยาก 
2. ยุ่งยากมาก 
3. ยุ่งยากมากที่สดุ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา

ตรวจสอบ และรับรอง 

ผ่านการรับรอง 

สิ้นสุดกระบวนการ 

ไม่ผ่านการรับรอง 

พิจารณาจาก 
ความสูงของท่ีตั้งโรงเรียน หรือความสูง 

ของเส้นทางคมนาคมจากศาลากลางจังหวัด 
ถึงโรงเรียน ตามลักษณะท่ีตั้ง  

และระยะความสูงท่ีกำหนดไว้ในนยิาม 

ไม่อยู่ในกลุ่มโรงเรียน
พื้นที่ภูเขาสูง 

ในถิ่นทุรกันดาร 
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7. วิธีดำเนินการคัดกรองเป็นโรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร 
7.1 บทบาทของโรงเรียน 

โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 
7.1.1 กรอกแบบคำขอกำหนดเป็นโรงเรียนพ้ืนที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร ด้วยตนเอง 

ตามข้อเท็จจริงโดยพิจารณาจาก สภาพภูมิศาสตร์ ลักษณะและระยะทางการคมนาคม ความหลากหลาย 
ของชาติพันธุ์ ระบบสาธารณูปโภค ข้อมูลนักเรียนและความยุ่งยากในการบริหารจัดการศึกษาอ่ืน ๆ 
พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา 

7.1.2 นำส่งต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

7.2 บทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา แต่งตั ้งคณะกรรมการกลั ่นกรองและให้คณะกรรมการ

กลั่นกรอง ดำเนินการดังนี้ 
7.2.1 รวบรวมแบบคำขอกำหนดเป็นโรงเรียนพ้ืนที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร พร้อมด้วย 

เอกสาร / หลักฐานประกอบการพิจารณา 
7.2.2 ตรวจสอบเอกสาร / หลักฐานประกอบการพิจารณา  
7.2.3 พิจารณาแบบคำขอกำหนดเป็นโรงเรียนพ้ืนที่ภูเขาสูงในถ่ินทุรกันดาร 
7.2.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทำและรับรองรายชื่อโรงเรียนพ้ืนที่ภูเขาสูงในถิ่น

ทุรกันดาร 
7.2.5 เสนอรายชื่อโรงเรียนพ้ืนที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร ไปยังสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
7.3 บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวบรวมรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการรับรอง
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และพิจารณาประกาศรายชื่อโรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร 
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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8. คำชี้แจงการกรอกข้อมูลแบบประเมิน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
ให้โรงเรียนกรอก รหัส 10 หลัก โปรแกรมจะนำเข้าข้อมูลมาจากฐานข้อมูล เพ่ือเติมข้อมูล 

ในข้อ 1.1 – 1.2 ,1.4 – 1.6 และ 1.8 – 1.9 โดยอัตโนมัติ โดยข้อมูลที่นำเข้า คือข้อมูล ณ วันที่ 10 
มิถุนายน ในปีที่ขอ  

ส่วนข้อมูลในข้อ 1.3 ให้โรงเรียนดำเนินการกรอก พร้อมกับให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานรับรองข้อมูล และโปรแกรมจะดำเนินการเปรียบเทียบค่าความสูงในข้อ 1.7 โดยมีผลการ
เปรียบเทียบค่าความสูง ดังต่อไปนี้ 

1.1 ถ้าหากผลการเปรียบเทียบ พบว่าเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เนินเขา ภูเขา 
เทือกเขาท่ีมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 500 เมตรขึ้นไป หรือตั้งอยู่ในพ้ืนที่เนินเขา ภูเขา 
เทือกเขาสูงกว่าความสูงเฉลี่ยของจังหวัด หรือเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในหุบเขา ระหว่างภูเขา ที่มีเส้นทาง
คมนาคมจากศาลากลางจังหวัดถึงท่ีตั้งโรงเรียน ผ่านเนินเขา ภูเขา หรือเทือกเขาความสูงเฉลี่ยมากกว่า
ระดับน้ำทะเลปานกลาง 500 เมตรขึ้นไป หรือผ่านเนินเขา ภูเขา เทือกเขาสูงกว่าความสูงเฉลี่ยของ
จังหวัด ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เนินเขา ภูเขา เทือกเขา ให้โรงเรียนดำเนินการกรอก
ข้อมูลในส่วนที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ระดับคะแนนว่า อยู่ในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร 
และมีความยุ่งยากในการบริหารจัดการหรือไม่ 

1.2 ถ้าหากผลการเปรียบเทียบพบว่าโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในระดับความสูงไม่ถึงเกณฑ์
กำหนด หรือการเดินทางจากศาลากลางจังหวัดถึงโรงเรียนที่ตั้ง ผ่านระดับความสูงไม่ถึงเกณฑ์กำหนด 
ไม่อยู่ในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร ไม่ต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลในส่วนที่ 2 

ส่วนที่ 2 บันทึกข้อมูลตามเกณฑ์การพิจารณาเพื่อขอกำหนดเป็นโรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูง 
ในถิ่นทุรกันดาร 

สภาพภูมิศาสตร์และท่ีตั้ง 
1. ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ณ จุดสูงสุดของเส้นทาง ระหว่างโรงเรียน 

ถึง ศาลากลางจังหวัด 
(โปรแกรมจะดำเนินการนำเข้าข้อมูลจากระบบ เพ่ือคำนวณให้คะแนน) 
ความสูงที่สุดของเส้นทางระหว่างโรงเรียนถึงศาลากลางจังหวัด พิจารณาจากจุดสูงสุดของ

เส้นทางผ่านที่มีลักษณะเป็นเนินเขา ภูเขา หรือเทือกเขา วัดจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ของเส้นทาง
ระหว่างโรงเรียนถึงศาลากลางจังหวัด 

2. เขตติดต่อระหว่างโรงเรียนกับพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ให้โรงเรียนเลือกตัวเลือกท่ีสอดคล้องกับท่ีตั้งของโรงเรียน เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ 
การเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่พื้นที่ชายแดน พิจารณาจาก ที่ตั้งของโรงเรียนมีพื้นที่ติดกับ

ชายแดนของประเทศเพ่ือนบ้านหรือไม่ โดยเรียงลำดับจากพ้ืนที่ตำบล อำเภอและจังหวัด ตามลำดับ 
ให้โรงเรียนแนบภาพแผนที่ที่แสดงที่ตั้งโรงเรียน และอาณาเขตประเทศเพ่ือนบ้าน 

3. เขตการปกครองส่วนท้องถิ่นทีโ่รงเรียนตั้งอยู่ 
ให้โรงเรียนเลือกตัวเลือกที่สอดคล้องกับเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรียนตั ้งอยู่ 

เลือกตอบไดเ้พียง 1 ข้อ 
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เขตการปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู่ บ่งบอกถึงความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ 
ฐานะความเป็นอยู่ของชุมชน ซึ่งส่งผลต่อระดับความยุ่งยากลำบากในการบริหารจัดการศึกษา 

ให้โรงเรียนแนบหนังสือรับรองจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ลักษณะเส้นทางคมนาคมและระยะทางการคมนาคมที่ยากลำบากระหว่างเดินทางจาก

โรงเรียน ถึง ศาลากลางจังหวัด 
4. ลักษณะเส้นทางคมนาคมทีไ่ม่สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ขับเคลื่อนสองล้อ ในบาง

ฤดูกาลหรือตลอดทั้งปี 
ให้โรงเรียนเลือกตัวเลือกท่ีสอดคล้องกับลักษณะเส้นทางคมนาคมและระยะทางการ

คมนาคมที่ยากลำบากระหว่างเดินทางจากโรงเรียน ถึง ศาลากลางจังหวัด เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ 
การเดินทางผ่านเส้นทางคมนาคมที่ไม่สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ขับเคลื่อนสองล้อ ใน

บางฤดูกาลหรือตลอดทั้งปี เป็นลักษณะเส้นทางคมนาคม ที่บ่งบอกถึงความยากลำบาก / ความเสี่ยงภัย
ในการเดินทาง  ซึ่งส่งผลต่อระดับความยุ่งยากลำบากในการบริหารจัดการศึกษา  

ให้โรงเรียนแนบหลักฐานไฟล์รูปภาพที่แสดงให้เห็น สภาพเส้นทางคมนาคมที่ไม่สามารถ
เดินทางด้วยรถยนต์ขับเคลื ่อนสองล้อ ในบางฤดูกาลหรือตลอดทั ้งปี  และหนังสือร ับรองจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. ระยะทางรวมของเส้นทางหลักที่ใช้สัญจรจากศาลากลางจังหวัดถึงโรงเรียน 
โปรแกรมจะดำเนินการนำเข้าข้อมูลจากระบบ เพ่ือคำนวณให้คะแนน 
ระยะทางของเส้นทางหลัก เป็น ระยะทางรวมทุกประเภท ของถนนที่ใช้ในการเดินทาง 

ตั้งแต่ศาลากลางจังหวัดถึงโรงเรียน มีความสอดคล้องกับระดับความยุ่งยากลำบาก ความเสี่ยงภัยในการ
เดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมสูงขึ้นแปรผันตามระยะทาง 

6. ลักษณะการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 
ให้โรงเรียนเลือกตัวเลือกที่สอดคล้องกับลักษณะการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ที่

ผ่านโรงเรียน เลือกตอบไดเ้พียง 1 ข้อ 
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เป็นสิ่งบ่งบอกถึงความเจริญของชุมชนที่โรงเรียน

ต้ังอยู่ 
รถประจำทางว่ิงผ่านโรงเรียน หมายถึง การวิ่งผ่านโรงเรียนในระยะที่ไม่เกิน 500 เมตร 
หนังสือรับรองจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระบบสาธารณูปโภค 
7. แหล่งน้ำหลักสำหรับอุปโภค – บริโภคที่ใช้ในโรงเรียน 

ให้โรงเรียนเลือกตัวเลือกที่สอดคล้องกับแหล่งน้ำหลักสำหรับอุปโภค – บริโภคที่ใช้ใน
โรงเรียน เลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ 

แหล่งน้ำหลักสำหรับอุปโภค - บริโภค เป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต และการ
บริหารจัดการในโรงเรียน เช่น เรื่องสุขาภิบาลและอาหาร เป็นต้น ดังนั้นแหล่งน้ำหลักสำหรับอุปโภค - 
บริโภค จึงเป็นสิ่งบ่งบอกถึงระดับความยุ่งยากลำบากในการดำรงชีวิตและการบริหารจัดการศึกษา 

ให้โรงเรียนแนบรูปภาพแสดงถึงระบบแหล่งน้ำหลักสำหรับอุปโภค - บริโภค และหนังสือ
รับรองจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ | (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) 

8. ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในโรงเรียน 
ให้โรงเรียนเลือกตัวเลือกท่ีสอดคล้องกับระบบไฟฟ้าที่ใช้ในโรงเรียน เลือกตอบได้มากกว่า 

1 ข้อ 
ระบบไฟฟ้า เป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต และการจัดการเรียนรู้ ดังนั้นระบบไฟฟ้า  

จึงเป็นสิ่งบ่งบอกถึงระดับความยุ่งยากลำบากในการดำรงชีวิตและการบริหารจัดการศึกษา  
ให้โรงเรียนแนบหนังสือรับรองจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

9. ระบบโทรศัพท์ที่ใช้ในโรงเรียน 
ให้โรงเรียนเลือกตัวเลือกที่สอดคล้องกับระบบโทรศัพท์ที่ใช้ในโรงเรียน เลือกตอบได้

มากกว่า 1 ข้อ 
โทรศัพท์ เป็นปัจจัยพื้นฐานในการติดต่อสื่อสาร และการบริหารจัดการในโรงเรียน ดังนั้น

ระบบโทรศัพท์ จึงเป็นสิ ่งบ่งบอกถึงระดับความยุ ่งยากลำบากในการดำรงชีวิตและการบริหารจัด
การศึกษา 

ให้โรงเรียนแนบหนังสือรับรองจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
10. ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในโรงเรียน 

ให้โรงเรียนเลือกตัวเลือกที่สอดคล้องกับระบบอินเทอร์เน็ต ที่ใช้ในโรงเรียน เลือกตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ 

อินเทอร์เน็ต เป็นปัจจัยพื้นฐานในการติดต่อสื่อสาร และการบริหารจัดการในโรงเรียน  
ดังนั้นระบบอินเทอร์เน็ต จึงเป็นสิ่งบ่งบอกถึงระดับความยุ่งยากลำบากในการดำรงชีวิตและการบริหาร
จัดการศึกษา 

ให้โรงเรียนแนบหนังสือรับรองจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ข้อมูลนักเรียน 
11. ร้อยละของนักเรียนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในโรงเรียน 

ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ให้ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง 
โปรแกรมจะคำนวณค่าร้อยละโดยอัตโนมัติ 

จำนวนนักเรียนที ่เป็นกลุ ่มชาติพันธุ์  ที ่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ในการสื ่อสาร  
มีความสอดคล้องกับระดับความยุ่งยากลำบากในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

ให้โรงเรียนแนบหนังสือรับรองจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
12. จำนวนกลุ่มชาติพันธุ์ของนักเรียน 

ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนตามกลุ่มชาติพันธุ์ ให้ถูกต้องตามข้อ 11 ตรงตาม
ความเป็นจริง โปรแกรมจะคำนวณจำนวนกลุ่มชาติพันธุ์ของนักเรียนโดยอัตโนมัติ 

จำนวนกลุ่มชาติพันธุ์ของนักเรียน ที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ในการสื่อสาร มีความ
สอดคล้องกับระดับความยุ่งยากลำบากในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

ให้โรงเรียนแนบหนังสือรับรองจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ | (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) 

13. จำนวนนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
โปรแกรมจะดำเนินการนำเข้าข้อมูลจำนวนนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ

แบบมีเงื่อนไข โดยอัตโนมัติ 
จำนวนนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข มีความสอดคล้องกับ

ระดับความยุ่งยากลำบากในการบริหารจัดการ 
ความยุ่งยากในการบริหารจัดการอ่ืน ๆ 
14. จำนวนนักเรียนพักนอน 

โปรแกรมจะดำเนินการนำเข้าข้อมูลจำนวนนักเรียนพักนอนโดยอัตโนมัติ 
จำนวนนักเรียนพักนอน มีความสอดคล้องกับระดับความยุ่งยากลำบากในการบริหาร

จัดการด้านโอกาสในการเรียนรู้ 
15. จำนวนโรงเรียนสาขา / ห้องเรียนสาขา 

ให้โรงเรียนกรอกจำนวนโรงเรียนสาขา / ห้องเรียนสาขา ตามจำนวนที่มีอยู่จริง 
จำนวนโรงเรียนสาขา / ห้องเรียนสาขา มีความสอดคล้องกับระดับความยุ่งยากลำบาก 

ในการบริหารจัดการศึกษาด้านโอกาสในการเรียนรู้ 
ให้โรงเรียนแนบ ภาพถ่ายและหนังสือรับรองจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

16. เป็นโรงเรียนพื้นที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง 
โรงเรียนพื้นที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง หมายถึง โรงเรียนที่ผู้ปฏิบัติงาน

ได้รับค่าตอบแทนการทำงานในโรงเรียนพื้นที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง และมีหนังสือรับรอง
การเป็นโรงเรียนในพ้ืนที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง 

ให้โรงเรียนเลือกตัวเลือก การเป็นพื้นที่พิเศษตามประกาศของกระทรวงการคลัง ให้
สอดคล้องกับความจริง โดยใช้ข้อมูลการประกาศในปีงบประมาณที่กรอกแบบประเมิน เลือกตอบได้
เพียง 1 ข้อ 

โรงเร ียนที ่ผ ่านการพิจารณาว ่าเป ็นสำนักงานที ่ต ั ้งในพื ้นที ่พ ิ เศษตามประกาศ
กระทรวงการคลัง มีความสอดคล้องกับระดับความยุ่งยากในการบริหารจัดการโรงเรียน ความเสี่ยงภัยใน
การเดินทาง ความเป็นอยู่และโรคภัยไข้เจ็บ 

ให้โรงเรียนแนบสำเนาประกาศสำนักงานในเขตพ้ืนที่พิเศษของกระทรวงการคลัง ใน
ปีงบประมาณปัจจุบัน 
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คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ | (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) 

แนวทางการให้คะแนน ข้อมูลประเภทตัวเลข 
การคำนวณคะแนนประเภทตัวเลข เช่น ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ระยะทาง 

ร้อยละของนักเรียนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนพักนอน มีหลักการดังนี้ 
1. ให้ประมวลผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
2. คะแนนต่ำสุดที่ 1 หน่วย 
3. คะแนนสูงสุดให้คณะกรรมการยกร่างเกณฑ์เป็นผู้ศึกษาและกำหนดค่ากลางที่มีความ

เหมาะสม 
4. วิธีการคิดคะแนน ให้ใช้หลักคิดแบบบัญญัติไตรยางศ์ (Rule of Three) โดยนำตัวเลข

สูงสุด มาเทียบเป็นค่าคะแนนสูงสุด แล้วหาค่าคะแนน จากค่าตัวเลขข้อมูลจริงในแต่ละข้อ แล้วคิด
ผลลัพธ์ เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง 

ตัวอย่าง ระยะทางที่มากกว่า 100 กิโลเมตร มีค่าคะแนนสูงสุด คือ 10 คะแนน ข้อมูล
ระยะทางจริง คือ 35 กิโลเมตร สามารถคำนวณค่าคะแนนได้ดังนี้ 

วิธีคิด ระยะทางท่ีมากกว่า  100 กิโลเมตร มีค่า    10   คะแนน 

 ถ้าระยะทาง    35 กิโลเมตร มีค่า 
10X35

100
  คะแนน 

  ดังนั้น ระยะทาง 35 กิโลเมตร คำนวณคะแนนได้  3.50  คะแนน 
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คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ | (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) 

เกณฑ์การประเมิน 
เมื่อโรงเรียนได้ดำเนินการตามแบบประเมิน มีเกณฑ์การจำแนกกลุ่มโรงเรียน ดังนี้ 

1. โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในระดับความสูงไม่ถึงเกณฑ์กำหนด หรือการเดินทางจากศาลากลาง
จังหวัดถึงโรงเรียนที่ตั ้ง ผ่านระดับความสูงไม่ถึงเกณฑ์กำหนด ไม่จัดว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่ม
โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร 

2. โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในระดับความสูงถึงเกณฑ์กำหนด หรือการเดินทางจากศาลากลาง
จังหวัดถึงโรงเรียนที่ตั้ง ผ่านระดับความสูงถึงเกณฑ์กำหนด  แต่มีผลการประเมินระดับความยุ่งยากใน
การบริหารจัดการศึกษา น้อยกว่า 50 คะแนน ไม่จัดว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูง
ในถิ่นทุรกันดาร 

3. โรงเรียนที่มีผลการประเมินระดับความยุ่งยากในการบริหารจัดการศึกษา ตั้งแต่ 50 
คะแนนขึ้นไป จัดว่าเป็นโรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร โดยจำแนกระดับความยุ่งยากในการ
บริหารจัดการศึกษา ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดารที่มีความยุ่งยากในการบริหาร 
จัดการศึกษา ในระดับ ยุ่งยาก คือ กลุ่มโรงเรียนที่มีผลการประเมินระดับความยุ่งยากในการบริหารจัด
การศึกษา 50 – 59 คะแนน 

กลุ่มที่ 2 โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดารที่มีความยุ่งยากในการบริหาร 
จัดการศึกษา ในระดับ ยุ่งยากมาก คือ กลุ่มโรงเรียนที่มีผลการประเมินระดับความยุ่งยากในการ
บริหารจัดการศึกษา 60 – 69 คะแนน 

กลุ่มที่ 3 โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดารที่มีความยุ่งยากในการบริหาร 
จัดการศึกษา ในระดับ ยุ่งยากมากที่สุด คือ กลุ่มโรงเรียนที่มีผลการประเมินระดับความยุ่งยาก 
ในการบริหารจัดการศึกษา 70 คะแนนขึ้นไป  
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คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ | (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ | (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) 

ภาคผนวก ก 
แบบคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) 

คำชี้แจง 
ให้ท่านกรอกข้อมูลประเมินตนเองตามความเป็นจริง ตามรายการดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
1.1 ชื่อโรงเรียน...............................................................รหสั 10 หลัก................................... 

สังกัด....................................................................................................................... .................................. 
ที่อยู่......................................................................................... ................................................................. 

1.2 ข้อมูลจำนวนนักเรียน 
ระดับ จำนวน (คน) 

ก่อนประถม   

ประถมศึกษา   

มัธยมศึกษาตอนต้น   

มัธยมศึกษาตอนปลาย   

รวม   

1.3 ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามกลุ่มชาติพันธุ์ 
ที ่ กลุ่มชาติพันธุ์ (ระบุ) จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละของนักเรียนทั้งหมด 
    
    
    
    
    
    

รวม   
1.4 จำนวนกลุ่มชาติพันธุ์ของนักเรียน...............................กลุ่ม 
1.5 ข้อมูลนักเรียนพักนอน ทั้งสิ้น..............คน นักเรียนชาย...........คน นักเรียนหญิง..........คน 
1.6 ตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียน 

1.6.1 ละติจูด……………………………………………. 
1.6.2 ลองจจิูด………………………………………….. 

1.7 ระดับความสูง ณ จุดที่ตั้งโรงเรียน หรือจุดสูงสุดของเส้นทางระหว่างโรงเรียน  
      ถึงศาลากลางจังหวัด …………………………..…..เมตร 
1.8 ระดับความสูงเฉลี่ยของจังหวัดที่ตั้งโรงเรียน เทียบจากระดับน้ำทะเลปานกลาง............……..

เมตร 
1.9 ระยะทางจากโรงเรียนถึงศาลากลางจังหวัด………………………………กิโลเมตร 
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คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ | (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) 

(การคัดกรองด้วยสภาพภูมิศาสตร์ ผ่าน Function วัดระยะทางและจับความสูงของแผนที่
อิเล็กทรอนิกส์  1.1 – 1.2 และ 1.4 – 1.9 จะถูกดึงมาจากโปรแกรมโดยอัตโนมัติ) 
ส่วนที่ 2 บันทึกข้อมูลตามเกณฑ์การพิจารณาเพื่อขอกำหนดเป็นโรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่น
ทุรกันดาร 
สภาพภูมิศาสตร์และท่ีตั้ง 
1. ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ณ จุดสูงสุดของเส้นทาง ระหว่างโรงเรียน ถึง ศาลา
กลางจังหวัด…………………………..…..เมตร 

(การคัดกรองด้วยสภาพภูมิศาสตร์ ผ่าน Function วัดระยะทางและจับความสูงของ Google 
Map API จะถูกดึงมาจากโปรแกรมโดยอัตโนมัติ) 
 
2. เขตติดต่อระหว่างโรงเรียนกับพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน (เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

❑ โรงเรียนตั้งอยู่ในหมู่บ้าน หรือ มีเขตบริการที่มีพ้ืนที่ติดต่อประเทศเพ่ือนบ้าน 
❑ โรงเรียนตั้งอยู่ในตำบลที่มีพ้ืนที่ติดต่อประเทศเพ่ือนบ้าน 
❑ โรงเรียนตั้งอยู่ในอำเภอที่มีพ้ืนที่ติดต่อประเทศเพ่ือนบ้าน 
❑ โรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดต่อประเทศเพ่ือนบ้าน 
❑ โรงเรียนไม่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดต่อประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
3. เขตการปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู่ (เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

❑ องค์การบริหารส่วนตำบล 
❑ เขตเทศบาลตำบล 
❑ เขตเทศบาลเมือง 
❑ เขตเทศบาลนคร 

 
ลักษณะเส้นทางคมนาคมและระยะทางการคมนาคมที่ยากลำบากระหว่างเดินทางจากโรงเรียน ถึง 
ศาลากลางจังหวัด 
4. ลักษณะเส้นทางคมนาคมทีไ่ม่สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ขับเคลื่อนสองล้อ ในบางฤดูกาล 

หรือตลอดท้ังปี (เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ) 
❑ มีลักษณะเส้นทางคมนาคมที่ไม่สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ขับเคลื ่อนสองล้อ ในบาง

ฤดูกาลหรือตลอดทั้งปี  ระยะทาง.................กิโลเมตร 
❑ ไม่มีลักษณะเส้นทางคมนาคมที่ไม่สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ขับเคลื่อนสองล้อ ในบาง

ฤดูกาลหรือตลอดทั้งปี 
5. ระยะทางรวมของเส้นทางหลักท่ีใช้สัญจรจากศาลากลางจังหวัดถึงโรงเรียน ................. กโิลเมตร 

(การคัดกรองด้วยสภาพภูมิศาสตร์ ผ่าน Function วัดระยะทางของ Google Map API  
จะถูกดึงมาจากโปรแกรมโดยอัตโนมัติ) 
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คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ | (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) 

6. ลักษณะการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ (เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ) 
❑ ไม่มีรถประจำทาง 
❑ รถประจำทางวิ่งผ่านโรงเรียนวันละไม่เกิน 2 เที่ยว (ไป 1 เที่ยว กลับ 1 เที่ยว) 
❑ รถประจำทางวิ่งผ่านโรงเรียนวันละ ไม่เกิน 4 เที่ยว (ไป 2 เที่ยว กลับ 2 เที่ยว) 
❑ รถประจำทางวิ่งผ่านโรงเรียนวันละ ไม่เกิน 6 เที่ยว (ไป 3 เที่ยว กลับ 3 เที่ยว) 
❑ รถประจำทางวิ่งผ่านโรงเรียนเกินกว่าวันละ 6 เที่ยว 

ระบบสาธารณูปโภค 
7. แหล่งน้ำหลักสำหรับอุปโภค - บริโภคที่ใช้ในโรงเรียน (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

❑ น้ำที่ต่อจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ประปาภูเขา แม่น้ำ ลำธาร  
❑ น้ำที่สูบจาก บ่อน้ำ สระน้ำ บ่อน้ำบาดาล ของชุมชนหรือของสาธารณะ 
❑ น้ำที่สูบจาก บ่อน้ำ สระน้ำ บ่อน้ำบาดาล ของโรงเรียน 
❑ น้ำประปา ที่จัดทำโดยหมู่บ้านหรือชุมชน 
❑ น้ำประปา ที่จัดทำโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
❑ น้ำประปา ที่จัดทำโดยการประปาส่วนภูมิภาค 

 
8. ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในโรงเรียน (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

❑ ระบบไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งพลังงานทางเลือก เช่น โซล่ารเ์ซลล์ 
     พลังงานจากลม พลังงานจากน้ำ เครื่องปั่นไฟ เป็นต้น 
❑ มีระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 
9. ระบบโทรศัพท์ที่ใช้ในโรงเรียน (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

❑ ไม่มีเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ 
❑ โทรศัพท์ผ่านสัญญาณจานรับสัญญาณดาวเทียม 
❑ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
❑ โทรศัพท์พ้ืนฐาน 

 
10. ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในโรงเรียน (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

❑ ไม่มีเครือข่ายสัญญาณ อินเทอร์เน็ต  
❑ เครือข่ายจากจานรับสัญญาณดาวเทียม 
❑ เครือข่ายสัญญาณไร้สาย (โทรศัพท์มือถือ) 
❑ เครือข่ายสัญญาณแบบเช่าใช้ (Leased line) หรือ Fiber Optic 
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คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ | (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) 

ข้อมูลนักเรียน 
11. ร้อยละของนักเรียนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ...................... 

(ข้อ 11 โปรแกรมจะดำเนินการคำนวณให้โดยอัตโนมัติ) 
12. จำนวนกลุ่มชาติพันธุ์ของนักเรียน จำนวน.........................กลุ่ม 

(ข้อ 12 โปรแกรมจะดำเนินการดึงข้อมูลจากข้อ 1.4 โดยอัตโนมัติ) 
13. จำนวนนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข จำนวน...........................คน 
 
ความยุ่งยากในการบริหารจัดการอ่ืน ๆ  
14. จำนวนนักเรียนพักนอน จำนวน....................คน 
 
15. จำนวนโรงเรียนสาขา / ห้องเรียนสาขา จำนวน................................โรงเรียนสาขา / ห้องเรียนสาขา 
 
16. เป็นโรงเรียนพ้ืนที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง (เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

❑ ใช่ 
❑ ไม่ใช่ 
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คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ | (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) 

ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างหนังสือรับรอง 

หนังสือรับรอง 
เพื่อใช้ประกอบการคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ  

(โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) 
ปีงบประมาณ พ.ศ....................................... 

 
ข้าพเจ้า................................................................................... ตำแหน่ง  ประธานคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียน................................................................................. ขอรับรองข้อมูลเ พ่ือ
ใช้ประกอบการคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.....................ของโรงเรียน....................................................... ตั้งอยู่เลขที่ ........ ..  
หมู่ที่.......... บ้าน..............ตำบล.................. อำเภอ.......................................  จังหวัด............. ............... 

โดยมีสาระสำคัญของข้อมูลที่ให้การรับรอง ดังนี้ 
1) ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามกลุ่มชาติพันธุ์ 

ที ่ ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ระบุ) จำนวน (คน) 
   
   
   
   
   
   

รวม (คน)  
2) จำนวนกลุ่มชาติพันธุ์.................กลุ่ม 
3) เขตการปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู่ (ใหเ้ลือกรับรองได้เพียง 1 ข้อ) 
❑ องค์การบริหารส่วนตำบล 
❑ เขตเทศบาลตำบล 
❑ เขตเทศบาลเมือง 
❑ เขตเทศบาลนคร 

4) ลักษณะเส้นทางคมนาคมจากโรงเรียน ถึง ศาลากลางจังหวัด ทีไ่ม่สามารถใช้วิธีการ
เดินทางด้วยรถยนต์ขับเคลื่อนสองล้อ ในบางฤดูกาลหรือตลอดท้ังปี  
(ให้เลือกรับรองเพียง 1 ข้อ) 
❑ มีลักษณะเส้นทางคมนาคมทีไ่ม่สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ขับเคลื่อนสองล้อ  
ในบางฤดูกาลหรือตลอดทั้งปี  ระยะทาง.................กิโลเมตร 
❑ ไม่มีลักษณะเส้นทางคมนาคมที่ไม่สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ขับเคลื่อนสองล้อ 
ในบางฤดูกาลหรือตลอดทั้งปี 
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คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ | (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) 

5) ลักษณะการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ (ใหเ้ลือกรับรองได้เพียง 1 ข้อ) 
❑ ไม่มีรถประจำทาง 
❑ รถประจำทางวิ่งผ่านโรงเรียนวันละไม่เกิน 2 เที่ยว (ไป 1 เที่ยว กลับ 1 เที่ยว) 
❑ รถประจำทางวิ่งผ่านโรงเรียนวันละ ไม่เกิน 4 เที่ยว (ไป 2 เที่ยว กลับ 2 เที่ยว) 
❑ รถประจำทางวิ่งผ่านโรงเรียนวันละ ไม่เกิน 6 เที่ยว (ไป 3 เที่ยว กลับ 3 เที่ยว) 
❑ รถประจำทางวิ่งผ่านโรงเรียนเกินกว่าวันละ 6 เที่ยว 

6) แหล่งน้ำหลักสำหรับอุปโภค - บริโภคที่ใช้ในโรงเรียน (ให้เลือกรับรองได้มากกว่า 1 
ข้อ) 
❑ น้ำที่ต่อจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ประปาภูเขา แม่น้ำ ลำธาร  
❑ น้ำที่สูบจาก บ่อน้ำ สระน้ำ บ่อน้ำบาดาล ของชุมชนหรือของสาธารณะ 
❑ น้ำที่สูบจาก บ่อน้ำ สระน้ำ บ่อน้ำบาดาล ของโรงเรียน 
❑ น้ำประปา ที่จัดทำโดยหมู่บ้านหรือชุมชน 
❑ น้ำประปา ที่จัดทำโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
❑ น้ำประปา ที่จัดทำโดยการประปาส่วนภูมิภาค 

7) ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในโรงเรียน (ให้เลือกรับรองได้มากกว่า 1 ข้อ) 
❑ ระบบไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งพลังงานทางเลือก เช่น โซล่ารเ์ซลล์ 
     พลังงานจากลม พลังงานจากน้ำ เครื่องปั่นไฟ เป็นต้น 
❑ มีระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

8) ระบบโทรศัพท์ที่ใช้ในโรงเรียน (ให้เลือกรับรองได้มากกว่า 1 ข้อ) 
❑ ไม่มีเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ 
❑ โทรศัพท์ผ่านสัญญาณจานรับสัญญาณดาวเทียม 
❑ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
❑ โทรศัพท์พ้ืนฐาน 

9) ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในโรงเรียน (ให้เลือกรับรองได้มากกว่า 1 ข้อ) 
❑ ไม่มีเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
❑ เครือข่ายจากจานรับสัญญาณดาวเทียม 
❑ เครือข่ายสัญญาณไร้สาย (โทรศัพท์มือถือ) 
❑ เครือข่ายสัญญาณแบบเช่าใช้ (Leased line) หรือ Fiber Optic 
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คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ | (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) 

10) ข้อมูลจำนวนโรงเรียนสาขา / ห้องเรียนสาขา 
จำนวนโรงเรียนสาขา/ห้องเรียนสาขา  จำนวน ................................สาขา 
ชื่อโรงเรียนสาขา/ห้องเรียนสาขา 
1. ……………………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………………………………. 
3. ……………………………………………………………………………………. 
4. ……………………………………………………………………………………. 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ให้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อมูลจริง ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 
   
                                              ลงชื่อ 
                                                  ( ......................................................) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน........................ 
วันที่............เดือน...............................พ.ศ.............. 
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คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ | (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) 

ภาคผนวก ค 
โครงสร้างประเด็นการพิจารณาคะแนนความยากลำบาก 
ด้านที่ รายการ คะแนน 

1. สภาพภูมิศาสตร์และท่ีตั้ง 40  
1.1 ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ณ จุดสูงสุดของเส้นทาง  
ระหว่างโรงเรียน ถึง ศาลากลางจังหวัด 

30 

 
1.2 เขตติดต่อระหว่างโรงเรียนกับพ้ืนที่ชายแดนที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

▪ หมู่บ้าน 
▪ ตำบล 
▪ อำเภอ 
▪ จังหวัด 

5 

 
1.3 เขตการปกครองส่วนท้องถิ่นทีโ่รงเรียนตั้งอยู่ 

▪ เขตเทศบาลนคร 
▪ เขตเทศบาลเมือง 
▪ เขตเทศบาลตำบล 
▪ องค์การบริหารส่วนตำบล 

5 

2. ลักษณะเส้นทางคมนาคมและระยะทางการคมนาคมที่ยากลำบากระหว่าง
เดินทางจากโรงเรียน ถึง ศาลากลางจังหวัด 

15 

 
2.1 ลักษณะเส้นทางคมนาคมทีไ่ม่สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ขับเคลื่อนสองล้อ 
ในบางฤดูกาลหรือตลอดทั้งปี 

5 

 
2.2 ระยะทางรวมของเส้นทางหลักท่ีใช้สัญจรจากศาลากลางจังหวัดถึงโรงเรียน 5 

 
2.3 ลักษณะการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 5 

3. ระบบสาธารณูปโภค 15 
 

3.1 แหล่งน้ำหลักสำหรับการอุปโภค - บริโภคที่ใช้ในโรงเรียน 6 
 

3.2 ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในโรงเรียน 3  
3.3 ระบบโทรศัพท์ที่ใช้ในโรงเรียน 3  
3.4 ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในโรงเรียน 3 

4. ข้อมูลนักเรียน 15 
 

4.1 ร้อยละของนักเรียนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในโรงเรียน 5  
4.2 จำนวนกลุ่มชาติพันธุ์ของนักเรียน 5  
4.3 จำนวนนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 5 
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คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ | (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) 

5. ความยุ่งยากในการบริหารจัดการอื่น ๆ 15 

 5.1 จำนวนนักเรียนพักนอน 5 
 5.2 จำนวนโรงเรียนสาขา / หอ้งเรียนสาขา 5 
 5.3 เป็นโรงเรียนพ้ืนที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง 5 
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คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ | (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) 

ภาคผนวก ง 
การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ให้มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการกลั ่นกรองระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา เพื ่อรับรองข้อมูล  
การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) ตามเกณฑ์ 
ให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับข้อเท็จจริง  โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ
จำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน ให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    ประธาน 
    หรือรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
2. ศึกษานิเทศก์       กรรมการ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง     กรรมการ 
4. ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    กรรมการ 
 หรือ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
5. ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    กรรมการและ 
 หรือ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนที่รับผิดชอบ   เลขานุการ 
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คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ | (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) 

ภาคผนวก จ 
แผนภาพที่ 3 กระบวนการดำเนินการปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนพ้ืนที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร 

 
 
 

คณะทำงานยกร่างเกณฑ์ 

นำเกณฑ์ให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ร่วมแสดงความคิดเห็น 

มีข้อแนะนำ 
/ข้อเสนอแนะ 

ไม่มีข้อแนะนำ /ข้อเสนอแนะ 

 

นำเกณฑไ์ปทดลองใช้ 

 

ปรับปรุงเกณฑ์
ตามข้อแนะนำ / 

ข้อเสนอแนะ 

 

ปรับปรุงเกณฑ์ให้สมบูรณ์ 

เสนอเลขาธิการ กพฐ. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
 

ไม่ประกาศ 
ใชเ้กณฑ์ 

 

ปรับปรุงเกณฑ์
ตามข้อแนะนำ / 

ข้อเสนอแนะ 
มีข้อแนะนำ 

/ข้อเสนอแนะ 

 

ประกาศใช้เกณฑ์ 

เห็นชอบ 

โรงเรียนนำเกณฑ์ไปคัดกรอง 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
แต่งต้ังคณะกรรมการ 

พิจารณารับรอง 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรองรายชื่อ
โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ประกาศรายชือ่โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร 

ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านการรับรอง 

เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 

ไม่เป็นโรงเรียน
พื้นที่ภูเขาสูงใน
ถิ่นทุรกันดาร 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ผ่านการ
รับรอง 

กระบวนการคัดกรอง 

กระบวนการปรับปรุงเกณฑ์ 
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คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ | (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) 

ภาคผนวก ฉ 
รายช่ือคณะทำงานการคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 

(โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) 
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คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ | (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) 
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คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ | (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) 
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คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ | (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) 



30 
 

คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ | (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) 

 



ส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

อำคำร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษำธิกำร
ถนนรำชด ำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300
โทรศัพท์ : 0 2288 5856 โทรสำร : 0 2288 5857
อีเมล์ : education5856@gmail.com


