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สวนท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมา 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2552 และวันที่ 27 เมษายน 2552 
ใหจัดต้ังสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลาเฉพาะอําเภอจะ
นะ นาทวี เทพา และสะบายอย รวมปจจุบันมีสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 5 จังหวัด และสํานักงาน
การศึกษาเอกชนอําเภอ 37 อําเภอ 
 ใหสํานักงานการศึกษาเอกชนมีภารกิจและมีหนาที่ในการประสานจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
การการศึกษาเอกชนในจังหวัดใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
เสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต อีกทั้งใหสงเสริม สนับสนุน กํากับ เรงรัด นิเทศ ติดตาม การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียนเอกชนทุกประเภท 
สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผล
สัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ มาตรา 9 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการ 
ปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 
 (1) กอนจะดําเนินการตามภารกจิใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา 
 (2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา
และงบประมาณทีจ่ะตองใชในการดําเนินการของแตละข้ันตอนเปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ  
และตัวช้ีวัดความสําเร็จของภารกจิ 
 (3) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติราชการตาม 
หลักเกณฑและวิธีการทีส่วนราชการกําหนดข้ึน ซึ่งตองสอดคลองกบัมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กําหนด 
 (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอ  
ประชาชน ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบน้ัน หรือเปลี่ยน
แผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 2549 : 294) และมาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการโดยจัดทําเปนแผน 
4 ป ซึ่งตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามมาตรา 13 และในแตละปงบประมาณใหจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําป โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับ (สํานักงบประมาณ 2552 : 5) 

    1. นโยบายในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
 2. กําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน ตัวช้ีวัดผลสําเรจ็ 
 3. ข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ตองใชในการดําเนินการแตละข้ันตอน 
 4. ประมาณการรายได รายจาย และทรัพยากรอื่นที่ตองใช 
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 สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสจึงไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัด จึงจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสประจําป พ.ศ. 2560 – 2563 ซึ่งเปนแผนระยะกลาง เพื่อเปน
กรอบกําหนดทิศทางการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
นราธิวาสในแตละปงบประมาณ นอกจากน้ียังเปนเครื่องมือสําคัญในการกํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยการบูรณาการเช่ือมโยงกับนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
เอกชนในจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนสภาพปญหาอุปสรรค ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียภายใตอํานาจ
หนาที่ ของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  
 

2. สภาพทั่วไปของจังหวัดนราธิวาส 
 2.1 ประวัติจังหวัดนราธิวาส 

      นราธิวาสเดิมช่ือ “มะนาลอ” เปนหมูบานข้ึนอยูกับเมืองสายบุรี ตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงโอน
ไปข้ึนอยูกับเมืองระแงะ ซึ่งเปนเมืองหน่ึงในการปกครอง 7 หัวเมือง โดยมีประวัติศาสตรของจังหวัดนราธิวาส 
ดังน้ีในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ. 2325-2353) ไดแบงเขตการปกครอง
บริเวณชายแดนภาคใต ออกเปน 7 หัวเมือง คือ เมืองปตตานี เมืองหนองจิก เมืองยะลา เมืองรามัน เมืองระ
แงะ เมืองสายบุรี และเมืองยะหริ่ง โดยมีเจาเมืองเปนผูปกครอง ในป พ.ศ.2444  (ร.ศ.120) รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนแบบมณฑลเทศาภิบาล และให
หัวเมืองทั้ง 7 หัวเมือง อยูในความปกครองของเทศาภิบาล  เมื่อป  2449 (ร.ศ. 125) พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาฯ  ใหยุบหัวเมืองทั้ง 7 เหลือแคเพียง 4 หัวเมือง และใหข้ึน อยูกับมณฑล
ปตตานี คือ 

1. เมืองปตตานี    ประกอบดวย   หนองจิก   ยะหริง่   และปตตานี 
2. เมืองยะลา       ประกอบดวย   รามัน   และยะลา 
3. เมืองสายบรุ ี
4. เมืองระแงะ 
สําหรับหัวเมืองประเทศราช 4 เมือง ไดแก กลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี (เคดาห) และ เปอรลิศ  อังกฤษ

เขายึดครอง ในป พ.ศ. 2452 (ค.ศ. 1909) หมูบานมะนาลอ ซึ่งข้ึนกับเมืองระแงะ  มีความเจริญและเปนชุมชน
ที่หนาแนนมากกวาตัวเมืองระแงะ ตอมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ไดเสด็จ พระ
ราชดําเนินมาเย่ียมราษฎรภาคใต เมื่อ พ.ศ. 2458 และทรงมีพระราชดําริใหยายศาลาวาการเมืองระแงะ มา
ต้ังอยูบานมะนาลอ และไดพระราชทานช่ือเมืองวา “เมืองนราธิวาส” คําวา “นราธิวาส” มาจากคําสนธิ 
ระหวาง นร + อธิวาส ซึ่งแปลวา ที่อยูของคนดี ในป พ.ศ. 2476 ไดมีการตราพระราชบัญญัติวาดวย ระเบียบ
บริหารแหงราชอาณาจักรสยาม “เมืองนราธิวาส” จึงไดรับการจัดต้ังเปน “จังหวัดนราธิวาส” มาจนถึงปจจุบัน 
 2.2 สภาพภูมิศาสตร 
            - ที่ต้ังและอาณาเขต 
จังหวัดนราธิวาส เปนจังหวัดชายแดน ต้ังอยูบนฝงทะเลดานตะวันออกของแหลมมลายู หางจาก
กรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต 1,149 กิโลเมตรและทางรถไฟ1,116 กิโลเมตร 
   ทิศเหนือ           จดจังหวัดปตตานี และอาวไทย 
   ทิศตะวันออก      จดประเทศมาเลเซีย 
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   ทิศใต                จดอาวไทย และประเทศมาเลเซีย 
   ทิศตะวันตก         จดจังหวัดยะลา 
 
ตารางท่ี 1 ภาพแสดงที่ต้ังและอาณาเขตจังหวัดนราธิวาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 

  -  ภูมิประเทศ 
             พื้นที่ของจงัหวัดนราธิวาสเปนปาและภูเขาประมาณ 2/3 ของพื้นที่ทัง้หมด มีภูเขา
หนาแนนแถบทิศตะวันตกเฉียงใตจดเทือกเขาสันกาลาคีรี ซึง่เปนแนวกั้นพรมแดนไทย-มาเลเซีย ลักษณะของ
พื้นที่ มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสูทิศตะวันออก พืน้ที่ราบสวนใหญอยูบริเวณติดกับอาวไทยและเปนที่
ราบลุมบริเวณแมนํ้า 4 สาย คือ แมนํ้าสายบรุี แมนํ้าบางนรา แมนํ้าตากใบ และปลายแมนํ้าโก-ลก มีพื้นทีเ่ปน
พรุ จํานวนประมาณ361,860 ไร 
  - ภูมิอากาศ 
             ลักษณะอากาศเปนแบบมรสุมเขตรอน แบงฤดูกาลออกเปน 2 ฤดู ไดแก 
   (1) ฤดูฝน แบงเปน 2 ชวง ไดแก ชวงที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งพัดเอา
ความช้ืนจากทะเลอันดามัน และมหาสมทุรอินเดียเขามา ทาํใหมีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ตุลาคม     อีกชวงหน่ึง คือชวงที่รบัลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่พัดเอาความช้ืนจากอาวไทยเขามา ทําให
มีฝนตกชุกในเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม 
   (2) ฤดูรอน อยูระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน เน่ืองจากไดรับลม
ตะวันออก  เฉียงใต ซึ่งเปนลมรอนที่พัดมาจากทะเลจีนใต ทาํใหอากาศโดยทั่วไปรอนและช้ืน 
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 2.3 พ้ืนท่ี ประชากร ศาสนาและภาษา 
             ประชากรจงัหวัดนราธิวาสนับถือศาสนาอสิลาม 82% นับถือศาสนาพุทธ 17% นับถือศาสนา
คริสตและศาสนาอื่นๆ1% มมีัสยิด 637 แหง วัด 72 แหง สาํนักสงฆ 22 แหงและโบสถคริสต 4 แหง  
ประชากรใชภาษาพูดหลากหลายเพราะมีหลายกลุมมาต้ังถ่ินฐานในจังหวัดนราธิวาสที่มาจากภาคกลางก็จะใช
ภาษาไทยมาตรฐาน หากมาจากจงัหวัดอื่น ๆ ในภาคใต จึงมสีําเนียงพูดหลายสําเนียง เชน  สําเนียงภาษาไทย
ใตตอนบน ภาษาไทยใตตอนลางและยังมีภาษาพูดและสําเนียงที่แปลกไปจากภาษาไทยภาคใตในจังหวัดอื่น ๆ 
มากเปนพิเศษ  คือ สําเนียงภาษา “เจะเห”  มีพูดกันมานานและมีอยูในกลุมคนไทยพทุธด้ังเดิมของ จังหวัด
นราธิวาส เปนเอกลกัษณประจําถ่ินของอําเภอตากใบ สําหรบัคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จะใชภาษาซึ่ง
เรียกวา "ภาษามลายูถ่ิน"หรือ “ภาษายาวี” ในชีวิตประจําวันคลายคลึงกบัภาษามลายูในประเทศ
มาเลเซีย  อินโดนีเซีย และบรูไน โดยมีประชากรตามหลักฐานทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
จํานวนรวมทั้งสิ้น 789,396 คน   จําแนกเปนผูชาย 389,255 คน  ผูหญิง  397,141 คน  รายละเอียด ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 2  แสดงจํานวนประชากรของจงัหวัดนราธิวาส จําแนกเปนอําเภอ 
 

อําเภอ 
จํานวนประชากร ณ 31 ธันวาคม 2558 (คน) 
ชาย หญิง รวม 

1. อําเภอเมืองนราธิวาส 61,665 61,820 123,485 
2. อําเภอตากใบ 35,140 36,392 71,532 
3. อําเภอบาเจาะ 26,289 27,058 53,347 
4. อําเภอย่ีงอ 22,406 23,078 45,484 
5. อําเภอระแงะ 44,852 46,497 91,349 
6. อําเภอรือเสาะ 35,335 35,879 71,214 

7. อําเภอศรีสาคร 19,839 19,249 39,088 

8. อําเภอแวง 26,240 26,967 53,207 

9. อําเภอสุคิริน 13,264 12,653 25,917 

10. อําเภอสุไหงโก-ลก 37,263 40,747 78,010 

11. อําเภอสุไหงปาดี 27,602 28,403 56,005 

12. อําเภอจะแนะ 19,167 18,577 37,744 

13. อําเภอเจาะไอรอง 20,193 19,821 40,014 

รวม 389,255 397,141 789,396 

ที่มา :  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2560-2564 
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 2.4 ดานการปกครอง 
                      ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีสวนราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด
นราธิวาส เปนหนวยงานระดับสํานัก กอง  และอําเภอ 13 อําเภอ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบกับพระราชบัญญัติปรับปรงุกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545 
คือ ราชการสวนภูมิภาค  (สวนราชการประจําจงัหวัดและอําเภอ) ราชการสวนกลาง ราชการสวนทองถ่ิน 
องคกรมหาชน และรูปแบบองคกรอสิระตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รวมทั้งรฐัวิสาหกิจ
ตามกฎหมาย                   วาดวยการจัดต้ังตางๆ  ดังน้ี 

 (1) ราชการสวนภูมิภาค (สวนราชการประจําจังหวัด) จํานวน 33  สวนราชการ  
  (2) ราชการสวนภูมิภาค (อําเภอ) จํานวน 13 อําเภอ  
  (3) ราชการสวนกลาง จํานวน 113 หนวยงาน 
  (4) ราชการสวนทองถ่ิน จํานวน 89 แหง ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง 
เทศบาลเมือง 3 แหง เทศบาลตําบล 13 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 72 แหง  

 (5) มี องคกรมหาชน 1 หนวยงาน และรูปแบบองคกรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550  จํานวน 1 หนวยงาน และรัฐวิสาหกิจ  จํานวน  43  หนวยงาน 
ตารางท่ี 3 แสดงการแบงเขตการปกครอง 
 

ลําดับท่ี อําเภอ ตําบล หมูบาน เทศบาล อบต. 
1 อําเภอเมืองนราธิวาส 7 62 2 5 
2 อําเภอตากใบ 8 52 1 7 
3 อําเภอบาเจาะ 6 50 2 6 
4 อําเภอย่ีงอ 6 40 1 6 
5 อําเภอระแงะ 7 60 2 7 
6 อําเภอรือเสาะ 9 72 1 9 
7 อําเภอศรีสาคร 6 35 1 6 
8 อําเภอแวง 6 46 2 6 
9 อําเภอสุคิริน 5 41 1 5 
10 อําเภอสุไหงโก-ลก 4 19 2 2 
11 อําเภอสุไหงปาดี 6 50 1 6 
12 อําเภอจะแนะ 4 29 - 4 
13 อําเภอเจาะไอรอง 3 33 - 3 

รวม 77 589 16 72 
                                                 ที่มา :  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2560-2564 
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 2.5 สัญลักษณจังหวัด 
 

เปนรูปเรือใบแลนกางใบ ตรงกลางใบมีรูปชางเผือกประดับเครื่อง
คชาภรณ อยูในวงกลม มีความหมายดังน้ี 
รูปเรือใบแลนกางใบ หมายถึง ที่ต้ังอยูริมทะเล มีการคาขาย การประมง และ
การติดตอกับประเทศเพื่อนบานใกลเคียงในเรือมีรูปชางเผือกประดับเครื่อง
คชาภรณอยูในวงกลม หมายถึง ชางสําคัญ คูบุญของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ช่ือวา “พระศรีนรารัฐราชกิริณี” 
 

ตนไมประจําจังหวัด คือ ตะเคียนชันตาแมว (Balanocarpus heimit King) 
เปนไมมงคลประจําจังหวัดนราธิวาส พบมากบนภูเขาสูงในปาเขตจังหวัด
นราธิวาส เปนไมยืนตนขนาดใหญ เน้ือไม ใชในการกอสรางอาคารบานเรือน 
เชน ทําเสา รอด ตง ข่ือ ใชตอเรือ ทําหมอนรองรางรถไฟ เครื่องแตงบาน เสา
เข่ือน ทําเรือใบ เรือสําเภาเดินทะเล  เสากระโดงเรือ ชันของไมชนิดน้ี มีราคา
สูงใชผสมนํ้ามัน ทาไม และนํ้ามันชักเงาอยางดี ลักษณะเปนไมยืนตน สูง 30-
40 เมตรเรือน ยอดเปนพุม  ลําตนเปลาตรง เปลือกสีนํ้าตาลเขม ลอนเปน

สะเก็ด มีชันสีขาว ใบเด่ียวเรียงสลับแผนใบรูปใบหอกหรือรูปดาบปลายแหลม โคนสอบ ดอกสีขาวกลิ่นหอม 
ออกเปนชอตามงามใบและปลายกิ่ง ออกดอกชวงเดือน เมษายน-มิถุนายน                  
                                                                     

ดอกไมประจําจังหวัด    คือ ดอกบานบุรีเหลือง (Allamanda 
cathartica) ตนเปนพุม โคนลําตนแข็งปลายกิ่งออนโคง ดอกสีเหลือง
สดออกเปนชอ ลักษณะทั่วไป เปนไมเถาเล็กใบยาวกวางปลายแหลม 
ดอกคลายดอกผักบุง สีมวง สีเหลือง หรือสีแสดตามพันธุ กลิ่นหอม
ออนออกดอกตลอดป 
 

 
 
3. ขอมูลพื้นฐานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส 
       จังหวัดนราธิวาสไดมุงเนนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสจากความไดเปรียบดาน
ศักยภาพโดยมุงเนน  4 ดาน ไดแก      
 1. การเชื่อมโยง (Connectivity) โดยการพัฒนาดาน 3 ดานที่มีศักยภาพอยูแลว คือ ดานสุไหงโก-ลก  
ดานตากใบ และดานบูเกะตา  
  - ดานสุไหงโก-ลก มีโครงการพัฒนาที่สําคัญ ไดแก การเปดเสนทางรถไฟเดิมจากสุไหงโก-ลก  
ถึงปาเสมัสรัฐกลันตัน สะพานขามแมนํ้าโก-ลกแหงที่สองที่สุไหงโก-ลก ถึงเมืองรันเตาปนยัง และถนนเพื่อความ
ปลอดภัยสูง ใชแนวเขตรถไฟซึ่งมีความกวาง 80 เมตร จากอําเภอหาดใหญ-อําเภอสุไหงโก-ลก  

- ดานตากใบ มีโครงการพัฒนาที่สําคัญ ไดแก โครงการกอสรางสะพานขามแมนํ้าโก-ลก ที่ตาก
ใบ และการจัดหาแพขนานยนต ขามฟากไทย-มาเลเซีย 
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- ดานบูเกะตา เน่ืองจากปจจุบันดานบูเกะตาใชตูคอนเทรนเนอรเปนที่ทําการ จึงตองเรง
ดําเนินการกอสรางดานที่ยังคงคางอยูและเวนคืนทีดิ่นซึ่งเปนที่เอกชนที่อยูระหวางที่ดานกับชายแดน จํานวน                
241 ไร 190 แปลง ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดมีขอสั่งการเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ในคราวประชุมแนวทาง                 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต ณ จังหวัดนราธิวาส มอบหมายกระทรวงมหาดไทย 
และกระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร รับไปดําเนินการเรงรัดการกอสรางโครงการฯ ระยะที่ 3 ใหแลวเสร็จในป 
2559 การปรับปรุงเพิ่มเติมงานกอสรางดาน ระยะที่ 2 และการจัดสรรอัตรากําลังเจาหนาที่ศุลกากรเพื่อรองรับ
การเปดดาน ภายในป 2560 รวมทั้งการปรับปรุงและขยายดานศุลกากรบูเกะตา (ระยะที่ 4) เพื่อเปดดานอยาง
เต็มรูปแบบใหแลวเสร็จในป 2561 นอกจากน้ียังมีโครงการพัฒนาเช่ือมโยงการคมนาคมขนสงทั้งทางบก เชน 
โครงการกอสรางทางหลวง ตอนแยกสาย 42 (ปาลอปาตะ) – บรรจบสายทาง 4136 (บานทอน) ทางนํ้า เชน 
โครงการขุดลอกรองนํ้าบางนรา และทางอากาศเชน โครงการกอสรางอาคารที่พักผูโดยสาร  
 2. การคาและการทองเท่ียวชายแดน ตําบลสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก อยูภายใตเขตพัฒนา
เศรษฐกจิพิเศษ และเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” ซึ่งภายใตเมืองสุไหงโก-ลก “เมืองตนแบบ
การคาชายแดนระหวางประเทศ” จังหวัดรวมกับภาคเอกชนในพื้นที่อําเภอสุไหงโก-ลก ไดรวมกันจัดทํา
ขอเสนอการพฒันาเมืองสุไหงโก-ลก รวม 6 โครงการ ในระยะเวลา 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2562) 
ดังน้ี  
  1. โครงการจัดต้ังศูนยกระจายสินคาและศูนยตลาดสินคาเกษตร  ในพื้นที่ของการรถไฟ แหง
ประเทศไทย ซึ่งนักธุรกิจในพื้นที่พรอมที่จะลงทุน โดยใหภาครัฐสนับสนุน     โครงสรางพื้นฐานที่จําเปนและสิ่ง
อํานวยความสะดวก 
  2. โครงการกอสรางเมืองสุไหงโก-ลกคอมเพล็กซ ในพื้นที่ 25 ไร ของการเคหะแหงชาติ   
  3. โครงการปรับปรุงและยกระดับสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก และสงเสริมการจัดต้ังสถานี ขนสง
สินคา (คลังสินคา) ประกอบดวย ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบสถานีรถไฟสุไหงโก- ลก,กอสรางลานเก็บและ
คลังสินคา และการศึกษาความเหมาะสมสถานีขนสงสินคา  
  4. โครงการพัฒนาโครงขายเช่ือมโยงการคมนาคมขนสง 
  5. โครงการจัดต้ังเมืองตนการคาปลอดภาษีอากร  
  6. โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการนันทนาการทองเที่ยวเมืองสุไหงโก-ลก  อาทิ   
การปรับปรุงสวนสาธารณะ 
  3. การทองเท่ียวชายแดน ใชที่ต้ังทางภูมิศาสตรที่ เปน GATEWAYอาเซียนทางใตผานทิศ
ตะวันออกของมาเลเซีย และติดอาวไทย ประกอบกับมีทุนมนุษยและวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณของความเปน
มลายู 80%  เช่ือมโยงกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย รวมทั้งมีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ โดยเนน
ลูกคามุสลิมทางอาเซียนและจีนโดยเนนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร และธรรมชาติ เชน วัดชล
ธาราสิงเห ตลาดนํ้าตากใบ มัสยิดตะโละมาเนาะ (390 ป) นํ้าตกปาโจ คัมภีรอัลกุรอานที่เขียนดวยลายมือมี
อายุกวา 700 ป ที่โรงเรียนสมานมิตรพิพิธภัณฑทองถ่ินขุนละหารพิพิธภัณฑยอนรอยประวัติศาสตร เขามงคล
พิพิธ Harmony Street พิพิธภัณฑเมืองนราธิวาส วังเจาเมืองระแงะ และปาฮาลาบาลา เปนตน 
   4. การคาและการลงทุน การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในเน้ือที่ 1,730-0-13.9 ไร ตําบลละหาร 
อําเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส  เปนที่ดินที่มีความเหมาะสม  ทั้งการคมนาคมขนสง ความปลอดภัย มีระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการและสวนสําคัญที่จะรองรับประเทศมาเลเซียผานโครงขาย GATEWAY ทาง
ตอนใตเขามาในประเทศไทยเพื่อดําเนินกิจการที่ภาคเอกชนใหความสนใจ ไดแก   
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  (1) Rubber City ซึ่งมีผลผลิตยางพาราปละ 200,000 ตัน  ใชแปรรูปเพียง 94,000 ตันเพื่อเปน 
ศูนยกลางยางพาราของจังหวัดชายแดนภาคใต 
  (2) Halal Park Industry : เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑฮาลาล เปนศูนยกลางผลิตภัณฑฮาลาล             
ของจังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งสิ่งที่เปนอาหาร (Food) และไมใชอาหาร (Non Food) 
  (3) พลังงานทดแทน : แหลงพลังงานทดแทนและแกปญหาไฟฟาดับ เชน โรงงานไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย (Solar Farm) โรงไฟฟาชีวมวล  โรงไฟฟาพลังงานขยะ และโรงไฟฟาถานหิน 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ(กพช.) ไดเห็นชอบมาตรการพิเศษสงเสริมโรงไฟฟาชีวมวล ขยะ และ
กาซชีวภาพ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา โดยใหมีการเปดรับซื้อไฟฟาจาก
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (VSPP)เช้ือเพลิงชีวมวล ขยะ และกาซชีวภาพ ในปริมาณกําลังผลิตติดต้ังประมาณ 50 
เมกะวัตต ดวยวิธี Fit Bidding (ยกเวนเช้ือเพลิงขยะ) เรียบรอยแลว 

 
4. สภาพการจัดการศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
 4.1 จังหวัดนราธิวาส มีหนวยงานราชการและหนวยงานทางการศึกษาเอกชนรวมสงเสริม สนับสนุน
จัดการศึกษา โดยแยกรายสังกัด ดังน้ี 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนสถานศึกษาจําแนกรายสังกัด ปการศึกษา 2559 

สังกัด 
จํานวน 

(โรง/แหง/ศูนย) 
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 359 
1.1 สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 149 
1.2 สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 118 
1.3 สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 75 
1.4 สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 17 
2. อาชีวศึกษาจังหวัด 2 
2.1 วิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาส 1 
2.2 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 1 
3. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (โรงเรียนเทศบาล) 10 
3.1 เทศบาลเมืองนราธิวาส 6 
3.2 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 4 
4. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (อุดมศึกษา) 2 
4.1 วิทยาลัยชุมชน 1 
4.2 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 1 
5. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 790 
5.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ 88 
5.1.1 โรงเรียนเอกชนสามญัศึกษา 34 
5.1.2 โรงเยนศาสนาอิสลามควบคูวิชาสามญั 32 
5.1.3 โรงเรียนการกุศล 22 
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สังกัด 
จํานวน 

(โรง/แหง/ศูนย) 
5.2 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 702 
5.2.1 สถาบันศึกษาปอเนาะ 65 
5.2.2 ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 635 
5.2.3 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 2 
6. สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 13 

7. สังกัดอ่ืนๆ 8 
7.1 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 5 
7.2 ศูนยการศึกษาพิเศษ 1 
7.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 39 1 
7.4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหนราธิวาส 1 

ที่มา :  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2560-2564 
 
 

 4.2 สภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 
ตารางท่ี 2 แสดงขอมูลโรงเรยีนเอกชนในระบบสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 

ที่ สนง.สช. 
สนง.สช.จังหวดั/อําเภอ  โรงเรียนสามัญศกึษา 

โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม
ควบคูวิชาสามญัในระบบ 

ผบ. 
(คน) 

ขรก.
(คน) 

พนง.สนง
(คน) 

พนง.
ครู.(คน) 

โรงเรียน
(โรง) 

ครู
(คน) 

นร.
(คน) 

โรงเรียน
(โรง) 

ครู
(คน) 

นร.
(คน) 

1 สช.นราธิวาส 3 6 33               

2 เมือง 1 4 5 13 5 405 8,976 11 706 6,764 

3 ยี่งอ  1 4 4 6 3 121 3,236 7 320 2,100 

4 บาเจาะ 1 4 3 8 1 37 3,685 8 345 1,233 

5 รือเสาะ 1 4 2 5 6 198 2,538 5 251 3,497 

6 ศรีสาคร   1 4   2 19 1,060 1 81 859 

7 ตากใบ   4 2 3 1 10 2,122 5 156 412 

8 สุไหงโกลก   4 3 2 6 189 2,282 2 196 2,917 

9 สุไหงปาด ี 1 3 4 4 2 31 423 2 48 345 

10 แวง 1 4 3 1 4 56 2,459 3 221 248 

11 สุคิริน   3 2               

12 ระแงะ 1 4 4 5 4 210 7,367 5 615 3,529 

13 จะแนะ   2 3               

14 เจาะไอรอง 1 4 4 3 2 61 2,199 3 171 826 

  รวม 11 51 76 50 36 1337 36347 52 3110 22730 

ที่มา :  ขอมูล 10 มิถุนายน 2559 



10 

“ผูเรียนโรงเรียนเอกชนมีคุณภาพและมาตรฐาน ควบคูคณุธรรม ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมพรอมสูประชาคมอาเซียน” 

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2560-2564  

 ตารางท่ี 3 โรงเรียนเอกชนนอกระบบสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 

ที่ สนง.สช. 

โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 

สถาบนัศึกษาปอเนาะ 

ศูนยการศึกษาอิสลาม 

ประเภทสอนศาสนา ประเภทศิลปะและกีฬา ประเภทวิชาชีพ ประเภทกวดวิชา 
ประเภทสรางเสริมทักษะ

ชีวิต 
ประจํามัสยิด(ตาดกีา) 

 (ม.15(2)                               

โรงเรียน ครู นร. โรงเรียน ครู นร. โรงเรียน ครู นร. โรงเรียน ครู นร. โรงเรียน ครู นร. โรงเรียน ครู นร. โรงเรียน ครู นร. 

(โรง) (คน) (คน) (โรง) (คน) (คน) (โรง) (คน) (คน) (โรง) (คน) (คน) (โรง) (คน) (คน) (โรง) (คน) (คน) (โรง) (คน) (คน) 

1 สช.นราธิวาส                                           

2 เมือง                               6 31 849 67 402 7,948 

3 ยี่งอ                                7 20 472 49 276 4,755 

4 บาเจาะ 1 3 15                         7 22 973 51 302 6,266 

5 รือเสาะ 1 6 40                         8 22 557 82 484 8,352 

6 ศรีสาคร                               4 20 452 45 268 4,516 

7 ตากใบ                               5 19 500 35 208 6,487 

8 สุไหงโกลก                               8 29 591 29 168 3,155 

9 สุไหงปาดี                               4 12 405 44 262 5,098 

10 แวง                               1 3 90 49 284 5,063 

11 สุคิริน                               3 6 214 26 146 2,251 

12 ระแงะ                               5 19 634 88 486 8,526 

13 จะแนะ                               3 14 165 37 220 4,438 

14 เจาะไอรอง                               4 23 1,044 33 198 4,238 

  รวม 2 9 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 240 6946 635 3704 71093 

ที่มา :  ขอมูล 10 มิถุนายน 2559 
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5. อํานาจหนาที่และโครงสรางของสํานกังานการศกึษาเอกจังหวัดนราธิวาส 
 5.1 อํานาจหนาท่ี 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดและสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ ประกาศ  ณ  วันที่  26  มกราคม  พ.ศ. 2554 เพื่อให
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดต้ังสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสํานักงาน
การศึกษาเอกชนอําเภอ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2553 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 ประกอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 
พ.ศ.2552 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2556 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ ไว
ดังตอไปน้ี 

    ขอ 1 ใหสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาเอกชนในจังหวัด ให

สอดคลอง 
(2) กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ และ

แผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต 
 (3) จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศการศึกษาเอกชนในจังหวัด 
 (4) จัดทําขอเสนอการจัดต้ัง จัดสรรงบประมาณ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การใช

จายงบประมาณของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด 
(3) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักสูตร สื่อ บุคลากร การ 
(4) บริหารจัดการรวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด 

 (5) กํากับ ดูแล ประสาน สงเสริมสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ 
 (6) นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชนในจังหวัด 
 (7) ประสาน สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาเอกชน

ในจังหวัด 
 (8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน คณะอนุกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัด 

   (9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
   ขอ 2 ใหแบงสวนราชการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ดังตอไปน้ี 

 (1) กลุมอํานวยการ 
 (2) กลุมแผนงานและยุทธศาสตร 
 (3) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 (4) กลุมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
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   ขอ 3 สวนราชการในสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
    (1) กลุมอํานวยการ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

    (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงาน 
    (ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการ งานบรหิารงานทั่วไป และงาน 
เลขานุการของสํานักงาน 
    (ค) ดําเนินการเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลของสํานักงาน 
    (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของสํานักงาน 
    (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย นิติกรรม และงานคดีอืน่ ๆ ที่อยูใน 
อํานาจหนาที่ของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 
    (ฉ) ดําเนินการประชาสัมพันธ เผยแพรกจิการ ผลงาน และใหบริการขอมูล 
ขาวสารของสํานักงานและสวนราชการในสงักัด 
    (ช) จัดทํามาตรฐาน คุณภาพ กําหนดภาระงานข้ันตํ่าและหลักเกณฑการ  
ประเมินผลงานสําหรบัขาราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการของสํานักงาน 
    (ซ) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัด 
    (ฌ) ปฏิบัติงานรวมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที ่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
   (2) กลุมแผนงานและยุทธศาสตร มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

 (ก) จัดทําขอเสนอนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน และ ตามความตองการของทองถ่ิน 

 (ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาเอกชนเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาเอกชน 

 (ค) วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และ
แจงการจัดสรรงบประมาณ 

 (ง) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจายงบประมาณและ
ผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน 

 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
   (3) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

 (ก)  ดําเ นินการ เกี่ ยวกับการจัด ต้ัง ขยาย ย าย โอน ยุบ รวม เลิก 
เปลี่ยนแปลง กิจการและสงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาเอกชนในระบบ นอกระบบ สถาบันศึกษาปอเนาะและ
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 

 (ข) งานสงเสริมกิจกรรมตามนโยบายและงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิ

 (ค) ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดในสถานศึกษา 
และสงเสริม ปองกันแกไข  และคุมครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
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 (ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
    

(4) กลุมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 (ก) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากร และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ของสถานศึกษาเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะและศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
 (ข) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

หลักสูตรการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาและหลักสูตรอิสลามศึกษา 
 (ค) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี หลักสูตร

การสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
 (ง) วิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษา  ประกันคุณภาพการศึกษา 

ประเมินเกี่ยวกับการวัด และประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน 
 (จ) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา และประเมินผลการจัด

การศึกษาเอกชน 
 (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่

เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
                    
  ขอ 4 ใหสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(1) นําแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษาเอกชน ให    
เปนไปตามแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 
และแผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต 

   (2) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การใชจายงบประมาณของสถานศึกษาเอกชนใน
อําเภอ 
   (3) จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศการศึกษาเอกชนในอําเภอ 
   (4) ประสาน สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาเอกชน
ใน อําเภอ 

(5) ประสาน สงเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร สื่อ  
บุคลากร การบริหารจัดการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในอําเภอ 
   (6) ประสาน สงเสริม สนับสนุน คณะอนุกรรมการการศึกษาเอกชนอําเภอ 
   (7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรี หรือ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
   
  ขอ 5 ใหแบงสวนราชการสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี
   (1) กลุมบริหารงานท่ัวไป มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
    (ก) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารบรรณของสํานักงาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคลัง การเงิน พัสดุ และสินทรัพย 
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   (ข) ปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ เผยแพรกจิการและผลงานของสํานักงาน 
   (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย นิติกรรม และงานคดีอื่นๆที่อยูใน
อํานาจหนาที่ของสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ 
   (ง) ประสาน สงเสริม คณะอนุกรรมการสถานศึกษาเอกชนอําเภอ 
   (ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ 
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
   (2) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
   (ก)  ดําเ นินการ เกี่ ยวกับการจัด ต้ัง ขยาย ย าย โอน ยุบ รวม เลิก 
เปลี่ยนแปลง กิจการและสงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาเอกชนในระบบ นอกระบบ สถาบันศึกษาปอเนาะและ
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
   (ข) สนับสนุน สงเสริม ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน
และกระบวนการเรียนรูของผูเรียนรวมทั้ง นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน 
   (ค) งานสงเสริมกิจกรรมตามนโยบาย และงานโครงการอันเน่ืองมาจาก พระราชดําร ิ
   (ง) ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดในสถานศึกษา 
และสงเสริมปองกัน แกไข และคุมครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   (จ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานขอมูลสารสนเทศ จัดทําฐานขอมูลการศึกษา  
ตลอดจนขอมูลอื่นที่เกี่ยวของในกับการศึกษาเอกชน 
   (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ 
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 
 5.2 โครงสรางของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 
   สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสและอําเภอ มีบุคลากรในสังกัด รวมทั้งสิ้น 207 
อัตรา โดยโครงสรางการบริหารงานสวนราชการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส แบงบริหารงาน 4 
กลุมงาน ประกอบดวย กลุมอํานวยการ กลุมแผนงานและยุทธศาสตร กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาและกลุม
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและสวนการบริหารงานสวนราชการของสํานักงานการศึกษาเอกชน
อําเภอ แบงการบริหารงาน 2 กลุมงาน ประกอบดวย กลุมบริหารงานทั่วไปและกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
โดยมีโครงสราง ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

“ผูเรียนโรงเรียนเอกชนมีคุณภาพและมาตรฐาน ควบคูคณุธรรม ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมพรอมสูประชาคมอาเซียน” 

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2560-2564  

  5.2.1 โครงสรางบุคลากรของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5.1.2 โครงสรางบุคลากรของสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน 

ชํานาญการ 

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนปฏิบัตกิาร/

ชํานาญการ 

นักวิชาการศึกษา 
ชํานาญการ 

นักวิชาการศึกษา 
 

ศึกษานิเทศก 
ชํานาญการ 

ศึกษานิเทศก ชํานาญ
การ 

นักจัดการท่ัวไป 
ชํานาญการ 

นักจัดการทั่วไป 

ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 

รองผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (3 คน) 

กลุมอํานวยการ  
(2 คน) 

กลุมแผนงานและ
ยุทธศาสตร (2 คน) 

 

กลุมสงเสริม
การศึกษา (2 คน) 

 

กลุมพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา (2 คน) 

 

อกช.จังหวัด 
(ผูวาราชการจังหวัด) 

นักจดัการทั่วไป 
ชํานาญการพิเศษ (1 คน) 

นักจัดการทั่วไป 
(1 คน) 

ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ 
(1 คน) 

บริหารงานทั่วไป 
(2 คน) 

กลุมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
(2 คน) 

อกช.อําเภอ 
(นายอําเภอ) 

นักวิชาการศึกษา 
ชํานาญการพิเศษ (1 คน) 

นักวิชาการศึกษา 
(1 คน) 
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ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนบุคลากรปจจุบันสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสและอําเภอ 

ท่ี 
สํานักงานการศึกษาเอกชน

จังหวัด/อําเภอ 
บุคลากร (คน) 

ผูบริหาร 38 ค(2) พนง.สนง พนง.คร.ู ขรก. ชวยฯ 
1 นราธิวาส 3 6 33   1 
2 เมือง 1 4 5 13  
3 ย่ีงอ  1 4 4 6  
4 บาเจาะ 1 4 3 8  
5 รือเสาะ 1 4 2 5  
6 ศรีสาคร   1 4    
7 ตากใบ   4 2 3 1 
8 สุไหงโกลก   4 3 2  
9 สุไหงปาดี 1 3 4 4  
10 แวง 1 4 3 1  
11 สุคิริน   3 2   1 
12 ระแงะ 1 4 4 5  
13 จะแนะ   2 3    
14 เจาะไอรอง 1 4 4 3  

  รวม 11 51 76 50 3 
ขอมูล ณ 30 กันยายน 2559 : งานทรัพยากรบุคคล สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 

 
6. สภาพการจัดการศกึษาของสํานกังานการศกึาเอกชน 

ปจจุบันสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มีสถานศึกษาในสังกัดประกอบดวยโรงเรียน
เอกชนในระบบ จํานวน 88 โรง สถาบันศึกษาปอเนาะ 65 แหง ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
635 ศูนย จากการดําเนินงานดานการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ดังน้ี 
 6.1 สถานศึกษาผานเกณฑการประเมินจาก สมศ. รอบ 3  (รอบการประเมิน 2554-2558)   
     โรงเรียนเอกชนในระบบสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสที่ผานเกณฑการประเมิน 
สมศ.รอบ 3 ระหวางป พ.ศ.2554 – 2558 จํานวน 10 โรง ประกอบดวย โรงเรียนแหลมทองวิทยา โรงเรียน
บุณยลาภนฤมิต โรงเรียนเกษมทรัพยโรงเรียนศรสมบูรณ โรงเรียนพิพัฒนทักษิณ โรงเรียนฮาซานียะห โรงเรียน
บางนราธิวาส โรงเรียนอัตตัรกียะหอิสลามียะห โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ และโรงเรียนรังผึ้ง 
 6.2 ดานคุณภาพการศึกษา 
 ผลการดําเนินงานดานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบสังกัดสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ระหวางปการศึกษา 2555-2558 โดยประเมินผลจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติข้ันพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) และผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (Islamic National Educational Test)  รายละเอียดดังน้ี 
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“ผูเรียนโรงเรียนเอกชนมีคุณภาพและมาตรฐาน ควบคูคณุธรรม ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมพรอมสูประชาคมอาเซียน” 

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2560-2564  

ตารางท่ี 5 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational 
Test : O-NET) ระหวางปการศึกษา 2555-2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สังกัดสํานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 6 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational 
Test : O-NET) ระหวางปการศึกษา 2555-2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของสํานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาสกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี รายวิชา/ปการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ย 

2555  2556  2557 2558 
1 ภาษาไทย 41.00 37.05 37.69 39.09 
2 สังคมศึกษาฯ 38.19 32.00 40.17 39.54 
3 ภาษาตางประเทศ 34.89 30.77 31.66 36.85 
4 คณิตศาสตร 30.72 32.41 28.46 30.76 
5 วิทยาศาสตร 33.25 31.63 33.79 33.98 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 46.36 51.41 41.95  
7 ศิลปะ 46.67 37.09 36.78  
8 การงานอาชีพฯ 47.22 42.68 44.41  

คาเฉลี่ย 39.73 36.88 36.86 36.04 

ท่ี รายวิชา/ปการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ย 

2555  2556  2557 2558 
1 ภาษาไทย 45.56 33.05 27.98 33.92 
2 สังคมศึกษาฯ 34.45 30.14 37.25 34.79 
3 ภาษาตางประเทศ 25.90 27.34 27.05 25.79 
4 คณิตศาสตร 22.26 20.66 23.49 24.65 
5 วิทยาศาสตร 28.07 31.45 30.10 28.70 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 41.85 42.83 41.84 - 
7 ศิลปะ 35.72 35.25 34.23 - 
8 การงานอาชีพฯ 31.82 32.13 34.30 - 

คาเฉลี่ย 33.20 31.61 32.03 29.57 
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“ผูเรียนโรงเรียนเอกชนมีคุณภาพและมาตรฐาน ควบคูคณุธรรม ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมพรอมสูประชาคมอาเซียน” 

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2560-2564  

ตารางท่ี 7 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational 
Test : O-NET) ระหวางปการศึกษา 2555-2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ของสํานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาสกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary 
National Educational Test) ปการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ของสํานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาสกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
  จากแผนภูมิที่  1 ตารางเปรียบเทียบผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(Ordinary National Educational Test : O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2558 ของ
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสพบวาภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 5 กลุมสาระวิชามีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวา
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เทากับ -8.94 
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ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เฉลี่ย 5 สาระ

ระดับประเทศ 49.33 49.18 40.31 43.47 42.59 44.98

สช.นธ 39.09 39.54 36.85 30.76 33.98 36.04

คาพัฒนา -10.24 -9.64 -3.46 -12.71 -8.61 -8.94

ท่ี รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยปการศึกษา 

2555  2556  2557 2558 
1 ภาษาไทย 28.77 30.64 30.99 31.30 
2 สังคมศึกษาฯ 26.39 24.13 27.03 31.11 
3 ภาษาตางประเทศ 16.58 17.89 17.92 17.94 
4 คณิตศาสตร 16.53 14.60 15.16 17.92 
5 วิทยาศาสตร 25.22 24.52 25.81 27.13 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 38.83 45.01 32.87 - 
7 ศิลปะ 23.12 21.68 26.57 - 
8 การงานอาชีพฯ 30.53 31.50 29.07 - 

คาเฉลี่ย 25.75 26.25 25.68 25.08 
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“ผูเรียนโรงเรียนเอกชนมีคุณภาพและมาตรฐาน ควบคูคณุธรรม ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมพรอมสูประชาคมอาเซียน” 

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2560-2564  

แผนภูมิท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary 
National Educational Test) ปการศึกษา 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของสํานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาสกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 

 
  จากแผนภูมิที่ 2 ตารางเปรียบเทียบผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 

(Ordinary National Educational Test: O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2558 สํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พบวา ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 5 กลุมสาระวิชา
ตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เทากับ -8.34 
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ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เฉลี่ย 5 สาระ

ระดับประเทศ 42.64 46.24 30.62 32.40 37.63 37.91

สช.นธ 33.92 34.79 25.79 24.65 28.7 29.57

คาพัฒนา -8.72 -11.45 -4.83 -7.75 -8.93 -8.34
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“ผูเรียนโรงเรียนเอกชนมีคุณภาพและมาตรฐาน ควบคูคณุธรรม ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมพรอมสูประชาคมอาเซียน” 

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2560-2564  

แผนภูมิท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary 
National Educational Test) ปการศึกษา 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ของสํานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาสกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 

 
  จากแผนภูมิที่ 3 ตารางเปรียบเทียบผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(Ordinary National Educational Test: O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2558 สํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พบวา ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 5 กลุมสาระวิชา
มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวาระดับประเทศ เทากับ -9.73 
 

 
 
 
 
 
 
 

-20.00

-10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เฉลี่ย 5 สาระ

ระดับประเทศ 49.36 39.70 24.98 26.59 33.40 34.81

สช.นธ 31.30 31.11 17.94 17.92 27.13 25.08

คาพัฒนา -18.06 -8.59 -7.04 -8.67 -6.27 -9.73
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“ผูเรียนโรงเรียนเอกชนมีคุณภาพและมาตรฐาน ควบคูคณุธรรม ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมพรอมสูประชาคมอาเซียน” 

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2560-2564  

ตารางท่ี 8 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (Islamic National 
Educational Test) ปการศึกษา 2555-2558 ระดับตอนตน ของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
นราธิวาส 

ท่ี รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 
1 อัลกรุอาน-อัตตัฟซ(ีอรรถาธิบาย) 41.21 39.00 37.22 38.72 
2 อัลหะดีษ (วจนะ) 38.35 44.28 46.37 46.53 
3 อัลอะกีดะห (หลกัศรทัธา) 38.75 32.66 33.64 38.91 
4 อัลฟกฮ (ศาสนบญัญัติ) 37.77 36.37 42.15 37.37 
5 อัตตารีค (ศาสนประวัติ) 42.81 39.55 43.44 44.42 
6 อัคลาค (จริยธรรม) 43.00 47.71 50.09 50.52 
7 ภาษามลายู 47.98 45.04 45.72 48.15 
8 ภาษาอาหรับ 34.51 38.79 41.42 38.97 

คาเฉลี่ย 40.55 40.42 42.56 42.51 
 
ตารางท่ี 9 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (Islamic National 
Educational Test) ปการศึกษา 2555-2558 ระดับตอนกลาง ของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
นราธิวาส 

ท่ี รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 
1 อัลกรุอาน-อัตตัฟซ(ีอรรถาธิบาย) 40.47 38.41 35.69 47.15 
2 อัลหะดีษ (วจนะ) 50.83 42.52 41.43 42.26 
3 อัลอะกีดะห (หลกัศรทัธา) 46.09 48.77 47.81 53.22 
4 อัลฟกฮ (ศาสนบญัญัติ) 38.05 37.94 38.67 42.68 
5 อัตตารีค (ศาสนประวัติ) 38.83 33.98 34.49 34.08 
6 อัคลาค (จริยธรรม) 57.29 49.98 62.09 57.69 
7 ภาษามลายู 47.11 48.99 49.30 49.29 
8 ภาษาอาหรับ 38.48 42.68 39.47 38.85 

คาเฉลี่ย 44.64 42.91 43.62 45.65 
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“ผูเรียนโรงเรียนเอกชนมีคุณภาพและมาตรฐาน ควบคูคณุธรรม ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมพรอมสูประชาคมอาเซียน” 

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2560-2564  

ตารางท่ี 10 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (Islamic 
National Educational Test) ปการศึกษา 2555-2558 ระดับตอนปลาย ของสํานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส 
 

ท่ี รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 
1 อัลกรุอาน-อัตตัฟซ(ีอรรถาธิบาย) 45.56 43.56 36.65 40.50 
2 อัลหะดีษ (วจนะ) 42.28 37.44 32.24 47.60 
3 อัลอะกีดะห (หลกัศรทัธา) 39.02 40.76 40.13 47.52 
4 อัลฟกฮ (ศาสนบญัญัติ) 35.49 32.76 35.47 40.61 
5 อัตตารีค (ศาสนประวัติ) 32.66 29.96 29.71 35.57 
6 อัคลาค (จริยธรรม) 52.88 50.25 51.08 45.35 
7 ภาษามลายู 47.11 34.73 30.51 43.16 
8 ภาษาอาหรับ 35.52 37.40 39.61 36.67 

คาเฉลี่ย 41.32 38.36 36.87 42.12 
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“ผูเรียนโรงเรียนเอกชนมีคุณภาพและมาตรฐาน ควบคูคณุธรรม ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมพรอมสูประชาคมอาเซียน” 

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2560-2564  
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คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 2558 39.66 47.20 39.66 38.70 44.07 51.09 42.55 36.71 42.46 

คะแนนเฉลี่ย สช.จ.นธ 38.72 46.53 38.91 37.37 44.42 50.52 48.15 38.97 42.51 

คาพัฒนาระดับประเทศ -0.94 -0.67 -0.75 -1.33 0.35 -0.57 5.60 2.26 0.05 

แผนภูมิท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (Islamic 
National Educational Test) ปการศึกษา 2558 ระดับตอนตน ของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
นราธิวาสกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
  จากแผนภูมิที่ 4 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอิสลาม
ศึกษา (Islamic National Educational Test: I-NET) ระดับช้ัน อิสลามศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2558 
ระดับประเทศกับระดับสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พบวา ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 8 กลุมสาระ
วิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ เทากับ 0.05  
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“ผูเรียนโรงเรียนเอกชนมีคุณภาพและมาตรฐาน ควบคูคณุธรรม ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมพรอมสูประชาคมอาเซียน” 

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2560-2564  

แผนภูมิท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (Islamic 
National Educational Test) ปการศึกษา 2558 ระดับตอนกลาง ของสํานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดนราธิวาสกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
 จากแผนภูมิที่ 5 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอิสลามศึกษา 
(Islamic National Educational Test: I-NET) ระดับช้ันอิสลามศึกษาตอนกลาง ปการศึกษา 2558 ของ
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พบวา ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 8 
กลุมสาระวิชามีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เทากับ -0.14 
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มลายู อาหรับ ภาพรวม

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 2558 49.88 44.81 54.81 43.47 35.67 61.89 41.45 34.33 45.79 

คะแนนเฉลี่ย สช.จ.นธ 47.15 42.26 53.22 42.68 34.08 57.69 49.29 38.85 45.65

คาพัฒนาระดับประเทศ -2.73 -2.55 -1.59 -0.79 -1.59 -4.20 7.84 4.52 -0.14
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“ผูเรียนโรงเรียนเอกชนมีคุณภาพและมาตรฐาน ควบคูคณุธรรม ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมพรอมสูประชาคมอาเซียน” 

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2560-2564  

แผนภูมิท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (Islamic 
National Educational Test) ปการศึกษา 2558 ระดับตอนปลาย ของสํานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดนราธิวาสกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 

 
 จากแผนภูมิที่ 6 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอิสลามศึกษา 
(Islamic National Educational Test: I-NET) ระดับช้ัน อิสลามศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2558 ของ
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พบวา ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 8 
กลุมสาระวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เทากับ 1.14 
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มลายู อาหรับ ภาพรวม

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 2558 38.67 49.31 48.42 41.56 37.22 44.37 36.89 31.40 40.98 

คะแนนเฉลี่ย สช.จ.นธ 40.50 47.60 47.52 40.61 35.57 45.35 43.16 36.67 42.12

คาพัฒนาระดับประเทศ 1.83 -1.71 -0.90 -0.95 -1.65 0.98 6.27 5.27 1.14 


