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สวนท่ี 2 
นโยบายท่ีเก่ียวของกับการศึกษา 

 
1. นโยบายของรัฐบาล 
 ตามคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ วันศุกรที่ 12 กันยายน2557 ทั้งน้ีนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา น้ัน มี
ทั้งสิ้น 11 ดาน ประกอบดวยนโยบายที่ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย นโยบายที่ 2 การ
รักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสราง
โอกาส การเขาถึงบริการของรัฐ นโยบายท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน นโยบายที่ 6 
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคม
อาเซียน นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ
กับการใชประโยชนอยางย่ังยืน และ นโยบายที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล 
และนโยบายที่11การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
 ทั้งน้ี นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวของดานการศึกษาคือนโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งจะดําเนินการ ดังน้ี 

  1. จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพรอมกันเพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรูพัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสมเปนคนดีมีคุณธรรมสรางเสรมิคุณภาพการ
เรียนรูโดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ลดความเหลื่อมล้ําและพัฒนากําลังคนใหเปนที่ตองการ
เหมาะสมกับพื้นที่ทั้งในดานการเกษตรอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

  2. ในระยะเฉพาะหนาจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลอง
กับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษาและปรับปรุงและบูรณาการระบบการกูยืมเงนิเพือ่
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาสจัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดใหมี
คูปองการศึกษาเปนแนวทางหน่ึง 

  3. ใหองคกรภาคประชาสังคมภาคเอกชนองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนทั่วไปมี
โอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึงและรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูกระจายอํานาจ
การบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามศักยภาพและ
ความพรอมโดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวข้ึน 

  4. พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะ
ใหมที่สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรูและ
หลักสูตรใหเช่ือมโยงกับภูมิสังคมโดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาผูเรียน
ทั้งในดานความรูทักษะการใฝเรียนรูการแกปญหาการรับฟงความเห็นผูอื่นการมีคุณธรรมจริยธรรมและความ
เปนพลเมืองดีโดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน 
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  5. สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสรางแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในทองถ่ินที่มีความตองการแรงงานและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเช่ือมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ 

  6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครูเนน
ครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอนนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการ
สอนเพื่อเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเองเชนการเรียนทางไกลการเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกสเปนตนรวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ 

  7. ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆสนับสนุนใหองคกรทางศาสนามี
บทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสรางสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันทในสังคมไทยอยางย่ังยืนและมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม 

  8. อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรมภาษาไทยและภาษาถ่ินภูมิปญญาทองถ่ิน
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการเรียนรูสรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความ
เปนไทยนําไปสูการสรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชนระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
ตลอดจนเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ 

  9. สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรม
สากลและการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากลเพื่อเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพื่อการเปนสวนหน่ึงของประชาคมโลก 

  10. ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปดพื้นที่
สาธารณะใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค 
 

2. นโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ที่เกี่ยวกับการศึกษา 
 2.1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการเรียนรู 

-  ปลูกฝงคานิยม 12 ประการ บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-  ปลูกฝงใหเด็กรักและภูมิใจในความเปนไทย รูจักประวัติศาสตรชาติไทย และหนาที่ความเปน

พลเมืองที่ดี 
-  ยึดเด็กเปนศูนยกลางของการพัฒนา มุงเนนการอานออก เขียนได คิดเปน มองเห็นอนาคต 
-  ปรับหลักสูตรทุกระดับช้ันใหมีความตอเน่ืองกัน มุงเนนการศึกษาเพื่อการมีงานทํา 
-  ลดจํานวนรายวิชาอยางเหมาะสมกับวัย 

 2.2 ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา 
-  สรางโอกาสใหเขาถึงบริการทางการเงินเพื่อการศึกษาใหมากข้ึน 
-  สรางคนเพื่อสงเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและพื้นที่ของตนเอง 
-  สรางความทดัเทียมทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และสื่อดิจิตอล 
-  สรางโอกาสใหเด็กดอยโอกาสทุกกลุมเขาถึงการจัดบริการการศึกษา 

 2.3 ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ 
-  แตงต้ังคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา

ยกระดับคุณภาพการศึกษา และวางรากฐานการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ 
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 2.4 พัฒนาคร ู
-  สรางกระบวนการเรียนรูอยางมีคุณคาใหเกิดคุณภาพตอตัวเด็กอยางแทจริง 
-  สรางความสัมพันธอันดีระหวางครู ผูปกครอง และเด็ก เพื่อใหเด็กเรียนรูอยางมีความสุข 
-  วางแผนผลิตและพัฒนาครูอยางเปนระบบ 
-  แกไขปญหาหน้ีสินครู 

 2.5 ผลิตและพัฒนากําลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 
-  บูรณาการการศึกษาทั้งระบบใหเกิดประโยชนสูงสุดในการผลิตและพัฒนากําลังคน 
-  ผลิตกําลังคนสายอาชีพใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน สอดรับกับทิศทางการ

พัฒนาประเทศ และทองถ่ิน 
-  ปรับภาพลักษณอาชีวศึกษาใหเปนที่นิยม 
-  ปฏิรูปการอุดมศึกษาในการวางแผนผลิตกําลังคน เนนความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
-  สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับการศึกษา 

 2.6 เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
-  พัฒนากําลังคนใหเปนแรงงานที่มีฝมือ สามารถทํางานไดทั้งในและตางประเทศ 
-  เพิ่มคุณวุฒิใหกับแรงงานไทย 
-  พัฒนาความ ชํานาญในการประกอบอา ชีพ การใช เทคโนโล ยี  และการ ใชทั กษะ

ภาษาตางประเทศใหกับกําลังคน 

 
3. ยุทธศาสตรเพื่อการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตรท่ี 1   ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ 

เปาประสงค ผลลัพธท่ีตองการ 

1) กําลังคนมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลองกบั 
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

2) ผูเรียนและผูสําเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษา           
มีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

3) การจัดการอาชีวศึกษาใหไดมาตรฐานสากล 
4) ผูเรียนจบแลวมงีานทํา 

1) รองรับตลาดแรงงานภายในประเทศ 
2) รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ และ 

โครงการลงทุนขนาดใหญ 
3) มีกําลงัคนเพียงพอและมีสมรรถนะ             

ตรงความตองการของตลาดแรงงานทัง้ในประเทศ
และตางประเทศ 

4) มีขีดความสามารถแขงขันในระดับสากล 
5) มีรายไดสอดคลองกับสมรรถนะวิชาชีพ 

 
วิธีการ 

1) จัดทําฐานขอมลูการผลิตและพัฒนาของสถานศึกษา เช่ือมโยงความตองการจําเปนและทิศทาง               
การพัฒนาประเทศ 

2) จัดทําฐานขอมลูความตองการแรงงาน รวมกบัหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
3) ผลิตและพฒันาศักยภาพกําลงัคนใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนา 

ประเทศโดยจัดลําดับความเรงดวน ตามงบประมาณและทรพัยากรทีม่ ี



29 

“ผูเรียนโรงเรียนเอกชนมีคุณภาพและมาตรฐาน ควบคูคณุธรรม ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมพรอมสูประชาคมอาเซียน” 

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2560-2564  

วิธีการ 
4) ผลิตนักศึกษาตามความถนัดและความเปนเลิศของสถานศึกษา 
5) กําหนดบทบาทของสถานศึกษาในการผลิตนักศึกษาใหชัดเจน 
6) สงเสริมอาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศเฉพาะดาน และมุงสูมาตรฐานสากล 
7) สรางคานิยมอาชีวศึกษา 
8) ใหสังคมเขามาสนับสนุนการจัดการศึกษา จัดการเรียนการสอนทวิภาคีและการบูรณาการการเรียนรู            

คูกับการทํางาน(WIL)รวมกับสถานประกอบการ 
9) สรางความเขาใจและแสวงหาความรวมมือระหวางภาคสวนที่เกี่ยวของในการจัดการอาชีวศึกษา             

และอุดมศึกษา 
 
ยุทธศาสตรท่ี 2 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 

เปาประสงค ผลลัพธ 

1) ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรู 
ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพมาตรฐาน 

2) ผูเรียนและประชาชนไดรับการพฒันา 
ทักษะและพัฒนาเหมาะสมตามวัยสามารถ
แสวงหาความรูไดสอดคลองกับบริบทในปจจุบัน 

3) นักเรียน นักศึกษา ประชาชนมีความรู 
ความเขาใจในประวัติศาสตรไทย มีคานิยมที่
ถูกตองตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
และมีภูมิคุมกันปลอดภัยจากยาเสพติด 

1) กระแสพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จ                
พระเจาอยูหัว ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาไดรบั               
การนําไปสูการปฏิบัติ 

2) ยกระดับการใชภาษาอังกฤษ 
3) ผูเรียน ครู ผูปกครองมีความสุข 
4) ผูเรียนไดรับการพฒันาครอบคลุม Head Heart  

Hand Health 
5) สังคมมสีวนรวมในการจัดการศึกษา 
6) ผูเรียนและประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของ 

การเรียนรูตลอดชีวิตและสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูได
โดยสะดวก 

7) ประชาชนมีความรู มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 
และอยูรวมกันไดอยางผาสุก 

 
วิธีการ 

1) นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงไปประยุกตใชในหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู                  
ตามหลกัการเขาใจ เขาถึง และพัฒนา 

2) ปรับปรงุหลักสูตรการเรียนรู ทั้งระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษา               
นอกระบบ 

3) ปรับปรงุโครงสรางเวลาเรียน(ระดับช้ัน ป.1-ม.3) ปรบัตารางเรียนใหสอดคลองกบัการทํากจิกรรม            
นอกหองเรียน 

4) พัฒนาทักษะอาชีพแกผูเรียนสายสามัญโดยระบบทวิศึกษา 
5) พัฒนาระบบเทียบและถายโอนประสบการณใหสอดคลองกบัหลักสูตรทกุระดับทุกประเภทการศึกษา 
6) ปรับปรงุและพัฒนาการเรียนรูภาษาไทย 
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วิธีการ 
7) ใชสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อยกระดับการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 
8) สรางและยกระดับมาตรฐาน พฒันาหลักสูตรภาษาอังกฤษ (CEFR) ในทุกหลกัสูตรภายใตบรบิทไทย 
9) พัฒนารปูแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษเพือ่ใชงานจรงิ ตลอดจนกระตุนใหนักเรียน นักศึกษาประชาชน 

ตระหนักถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษ 
9) บูรณาการความรูควบคูการพฒันาทกัษะพื้นฐานการดําเนินชีวิต การทํางาน การพัฒนาสังคม และ            

การอนุรกัษสิง่แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
10) พัฒนาทักษะตางๆ ตลอดจนพฒันากระบวนการคิดวิเคราะหที่สอนใหเด็กใชเหตุผลในการตัดสินใจ 

มากกวาความรูสกึของกระแสสังคม 
11) จัดกระบวนการเรียนรูทีก่อใหเกิดคานิยมที่พงึประสงค สรางอุดมการณรักชาติ ศาสน กษัตริย                     

มีคุณธรรม จริยธรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การอยูรวมกันอยางสันติสุข ปฏิเสธยาเสพติด การทจุริตคอรัปช่ัน 
12) สงเสริมการเรียนรูเพื่อพฒันาผูสูงอายุ 
13) นําองคความรู ทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนแหลงเรียนรูประยุกตใชประโยชน                       

การจัดการศึกษา 
14) พัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนตามกลุมสาระวิชาใหเหมาะสมกับทองถ่ิน 

สงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดสงเสริมการจัดการศึกษา 
 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

เปาประสงค ผลลัพธท่ีตองการ 

1) สถานศึกษาไดรับการจัดสรรทรัพยากรอยาง 
ทั่วถึงและเปนธรรม สอดคลองกับนโยบายการผลิต
และพัฒนากําลังคน 

2) สถานศึกษามีการเบิกจายงบประมาณอยาง 
มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

1) ลดความเหลื่อมล้ําในโอกาสและความ             
เสมอภาคทางการศึกษาของผูเรียน 

2) มีสถานศึกษาที่สามารถแขงขันดานคุณภาพ 
มาตรฐาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัด
การศึกษา 

3) บริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับนโยบายผลิตและพัฒนากําลังคน 

 
วิธีการ 

1) ทบทวนหลักเกณฑและการบริหารกองทุนเงินกูเพื่อการศึกษา 
2) พิจารณาเงินอุดหนุนใหเหมาะสมกับบริบทปจจุบัน 
3) นํารองสนับสนุนงบประมาณใหสถานศึกษาที่ผลิตตรงตามความตองการของรัฐ โดยการจัดสรร 

งบประมาณผานอุปสงคหรือตัวผูเรียน 
4) สงเสริมการมีสวนรวมระดมทุน และการตอบสนองทุนเพื่อการศึกษา 
5) ใหหนวยงานกลางมีบทบาทหนาที่เปนผูกําหนดนโยบาย(Policy Maker) ผูกํากับคุณภาพและมาตรฐาน 

(Regulator) ผูสงเสริมสนับสนุน (Promoter) รวมทั้งการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษา(Operator) 
6) มีแผนการใชจายงบประมาณที่เปนรูปธรรม ตรวจสอบได 
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วิธีการ 
7) ปรับปรุงเกณฑ เงื่อนไขการจัดสรรทุนใหเปลาและทุนกูยืม เพื่อเปนกลไกการผลิตและพัฒนากําลังคน

ตามความตองการของประเทศ 
 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 

เปาประสงค ผลลัพธ 

1) ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรู 
ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 

2) ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพ 
การศึกษามีประสิทธิภาพ 

3) สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทผาน           
การรับรองมาตรฐานทางการศึกษา 

1) ผูเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่
สูงข้ึน 

2) กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกสอดคลองกัน 

3) กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาไม
เพิ่มภาระงานและสามารถควบคุมคุณภาพได 

4) ผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษา
เทียบเคียงไดในระดับสากล 

5) สถานศึกษาที่ผานการรับรองมาตรฐานมี
จํานวนเพิ่มข้ึน 

6) สถานศึกษาที่ผานการรับรองมาตรฐานมี
ผลการประเมินในระดับที่สูงข้ึน 

 
วิธีการ 

1) จัดต้ังคณะทํางานรวมระหวาง ศธ.และ สมศ. 
2) พัฒนาทั้งเครื่องมือ และผูประเมินใหไดมาตรฐาน 

-  ตัวช้ีวัดตองมีความครอบคลุม เที่ยงตรงและเช่ือถือได 
-  กระบวนการประเมินตองไมยุงยากและไมเปนภาระกับครู 

3) ใหมีองคกรที่ปรึกษาดานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
4) วิเคราะหผลการประเมินเพื่อแขงขันดานการศึกษาระหวางประเทศไทยกับประเทศตางๆ 
5) เสริมสรางความเขมแข็งใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีบทบาทในดานการตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพในสถานศึกษามากข้ึน 
6) พัฒนาระบบทดสอบมาตรฐานทางการศึกษาในทุกระดับ ใหมีคุณภาพมาตรฐานระดับชาติ 
7) พัฒนามาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพ และการติดตาม/ตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษา 

ปรับปรุงการนิเทศ 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

เปาประสงค ผลลัพธท่ีตองการ 

1) หนวยงานมีระบบสื่อสารเทคโนโลยีเพื่อ 
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

2) ระบบ ICT มีการบูรณาการเช่ือมโยงกับ 
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกอยาง
ครอบคลุมมีคุณภาพ รวดเร็วและทั่วถึง 

3) นําระบบ ICT เขามาใชจัดการเรียนรูและ 
บริหารจัดการอยางเปนรูปธรรมและกวางขวาง 

1) มีโครงขายครอบคลุมทั่วประเทศ สัญญาณ 
สําหรับการใชงานมีความเสถียรและมีความเร็ว
เหมาะสม 

2) มีฐานขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ          
ของผูบริหารในทุกระดับ 

3) สนับสนุนการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาและบริการทาง วิชาการไดอย าง
กวางขวาง 

4) มีการใชทรัพยากรเกี่ยวกับ ICT ที่มี 
ประสิทธิภาพและคุมคา 

5) มีการติดตอสื่อสารทั้งกับภายในและ 
ภายนอกองคกรไดอยางรวดเร็ว 

6) ฐานขอมูลที่ทันสมัย และนาเช่ือถือ  
สามารถเช่ือมโยงฐานขอมูลกับหนวยงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
วิธีการ 

1) จัดต้ังคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง 
2) จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง 
3) บูรณาการ Hardware  Software  Peopleware ที่มีอยูใหเปนระบบที่สอดคลองกัน 
4) บูรณาการงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ศธ. 
5) พัฒนาและจัดทําระบบฐานขอมูลดานการศึกษาเช่ือมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุน            

การจัดการศึกษาและการนําขอมูลมาใชในการตัดสินใจของผูบริหารในทุกระดับ 
6) นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและการเรียนรู 
7) จัดบริการและพัฒนาโครงขาย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหครอบคลุมทั่วประเทศ               

มีความเสถียรและความเร็วเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการ 
8) จัดต้ังและบริหารกองทุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร 
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แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2560-2564  

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปาประสงค ผลลัพธ 

1) หนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันจัดทําแผนการ
ผลิต การสรรหา และพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการ
พัฒนาตามเสนทางวิชาชีพทั้งระบบตามศักยภาพ เพื่อ
ยกระดับการประกอบอาชีพตามระดับคุณภาพของ
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ 

3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพสอดคลองกับความตองการ
ของสถานศึกษาและทองถ่ิน 

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ                  
ตามเปาหมายการปฏิรูปการศึกษา 

2) กระบวนการจัดการเรียนการสอนดีข้ึน 
3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
4) พ.ร.บ.ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาฉบับใหม 
5) มีระบบพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่เปนรูปธรรม 
6) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวัสดิการ                         

ที่ เ ห ม า ะ ส ม  มี คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี ข้ึ น แ ล ะ มี
ความกาวหนาในวิชาชีพ 

 
วิธีการ 

1) ผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพตรงตามความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ 
2) พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพฒันาครทูี่มีประสทิธิภาพ 
3) ผลิตและพัฒนา Smart Teacher  เพื่อรองรับประชาคมอาเซยีน 
4) จัดทําฐานขอมูลกลางของครแูละบคุลากรทางการศึกษาทุกสังกัดใหเปนปจจุบัน ทีส่ามารถเชื่อมโยงและใช

รวมกันได 
5) ปรับแนวคิดการพฒันาครแูละบุคลากรทางการศึกษาโดยเนนการพฒันาทีส่งผลตอผูเรียน 
6) ลดภาระงาน/กิจกรรมที่ไมเก่ียวกับการเรียนการสอนของครแูละนักเรียน 
7) ใหเนนบทบาท Facilitator  Motivation Inspiration Coaching  โดยใหสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง 
8) ปรับปรุงกฎหมาย หลักเกณฑ วิธีการ หลักสูตร และระเบียบทีเ่ก่ียวของกับการสรรหา คัดกรอง ผูประกอบ

วิชาชีพครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
9) สงเสริมและพฒันาการพฒันาครแูละบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
10) พัฒนาระบบการกํากับติดตามตรวจสอบและประเมินผล การผลิต การสรรหาและพฒันาครูอยางมี

ประสิทธิภาพ 
11) ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการประเมินเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหสอดคลองกับผลสัมฤทธิข์องผูเรียน 
12) สรางความเชื่อมั่นในการใหบริการทางวิชาชีพของผูประกอบวชิาชีพทางการศึกษาเพื่อเปนหลักประกัน

คุณภาพแกสังคม 
13) สงเสริมดานการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และพฒันาคุณภาพชวีิตครแูละบคุลากรทางการศึกษา 
14) พัฒนาคุณภาพชีวิตครูตามหลักของปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
15) สงเสริมสนับสนุนการวิจัย เพื่อพฒันารูปแบบสวสัดิการและสวสัดิภาพแกครแูละบคุลากรทางการศึกษา 
16) ปรับระบบการผลิต คัดสรร คาตอบแทนและสวสัดิการใหสามารถดึงดูดคนเกงและคนดีมาเปนคร ู
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แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2560-2564  

ยุทธศาสตรท่ี 7 ระบบการบริหารจัดการ 

เปาประสงค ผลลัพธท่ีตองการ 

1) หนวยงานมีระบบการบรหิารจัดการที ่
คลองตัวและมีประสทิธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

2) มีกลไกการบรหิารและประสานงาน        
การจัดการศึกษาสวนกลางและในพื้นทีอ่ยางมี
ประสิทธิภาพ 

3) มีนโยบาย แผน มาตรฐานและการติดตาม 
ประเมินผลการจัดการศึกษาทีห่นวยงานปฏิบัติ
สามารถนําไปบรหิารจัดการไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

1) รูปแบบโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ               
ที่ชัดเจนยึดประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ 

2) การบรูณาการการทํางานรวมกันอยางคุมคา 
และเกิดประโยชนสุข 

3) มีการบรหิารจัดการทั้งระบบอยาง                         
มีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

4) นโยบาย แผน และมาตรฐานที่นําไปปฏิบัติได 
อยางมีประสิทธิภาพ 

5) ฐานขอมูลทีท่ันสมัยและนาเช่ือถือสามารถ 
เช่ือมโยงฐานขอมูลกับหนวยงานอื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

 
วิธีการ 

1) ปรับปรงุ แกไขประกาศ กฎหมาย กฎกระทรวงที่เกี่ยวของกบัการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ                
การดําเนินงาน 

2) ปรับโครงสรางองคกรและอํานาจหนาที่ขององคกรใหเอื้อตอการบริหารงานทีม่ีประสิทธิภาพ                             
และรองรบัการปฏิรปูประเทศ 

3) มีกลไกการบรหิารการศึกษาในระดับพื้นที่อยางเปนเอกภาพ 
4) เรงรัดการดําเนินการกระจายอํานาจการบริหารจัดการใหหนวยงานในพื้นที่อยางแทจรงิ 
5) จัดระบบการบริหารจัดการภายในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 
6) เสริมสรางความรวมมือทางการศึกษาระหวางภาครัฐกบัภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศ 
7) จัดทํานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ และการขับเคลือ่นใหนําไปสูการปฏิบัติ 
8) จัดทําและทบทวนแผนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
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แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2560-2564  

ยุทธศาสตรท่ี 8 สรางโอกาสทางการศึกษา 

เปาประสงค ผลลัพธท่ีตองการ 

1) นักเรียน นักศึกษาทุกกลุมไดรับโอกาส 
การศึกษาข้ันพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว 

2) ประชากรทุกกลุมทุกวัยไดรับโอกาสในการ 
เรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

1) นักเรียน นักศึกษาทุกคนจบการศึกษา             
ข้ันพื้นฐานโดยไมเสียคาใชจาย 

2) ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
3) ประชากรทุกกลุมทุกวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 

 
วิธีการ 

1) จัดการศึกษาทางไกล DLTV   และ DLIT 
2) สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวลเปนโรงเรียน 

ตนทางที่มีคุณภาพ 
3) จัดระบบดูแล ชวยเหลือ เด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาจนจบการศึกษา 
4) จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ฝกอบรมวิชาชีพและทักษะอาชีพ 
5) สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูใหกับประชาชนโดยใชศูนยการเรียนรูชุมชน กศน.ตําบลและแหลง 

เรียนรูชุมชนเปนฐานในการจัดการศึกษา 
6) สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ 
7) จัดหาทุนและแหลงทุนทางการศึกษา 
8) กําหนดเงื่อนไขสําหรับผูรับทุนของรัฐใหมีความชัดเจน 
9) พัฒนาการศึกษาสําหรับพื้นที่หางไกล 
10) สนับสนุนสงเสริมใหเด็กพิการไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและเหมาะสมตามอัตลักษณแหงตน 
11) สงเสริมสนับสนุนศูนยดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผูสูงอายุ เพื่อเปนแหลงสรางองคความรู                 

ของชุมชนและทองถ่ิน 
12) สงเสริมใหประชาชนที่ไมจบการศึกษาข้ันพื้นฐานไดรับโอกาสในการเรียนรูตามความตองการ                 

และศักยภาพ 
13) พัฒนาระบบเทียบโอนเพื่อใหประชาชนทุกคนมีโอกาสเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

ตลอดชีวิต 
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แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2560-2564  

ยุทธศาสตรท่ี 9 พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต 

เปาประสงค ผลลัพธท่ีตองการ 

1) ประชากรวัยเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดน 
ภาคใตเขาถึงการศึกษาอยางเสมอภาค 

2) ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับ 
การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต 

3) ครูมีความปลอดภัย มีขวัญกําลังใจในการ 
ปฏิบัติงาน 

4) การบริหารจัดการเงินอุดหนุนการศึกษา 
เปนไปดวยความถูกตอง 

5) มีหนวยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนการศึกษาใน 
จังหวัดชายแดนภาคใตอยางเปนรูปธรรม 

1) การจัดการศึกษาเหมาะสม สอดคลองกับ 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม 

2) ขนบธรรมเนียมประเพณี อัตลักษณและ 
ความตองการของพื้นที ่

3) เครือขายหนวยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน 
ภาคใต 

4) ทําหนาที่ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา  
ในจังหวัดชายแดนภาคใตอยางเปนระบบ 

5) ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาประชาชน 
ในพื้นที่เขาถึงแหลงเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลาย 

6) ประชากรวัยเรียนทุกระดับการศึกษา               
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

7) ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
วิธีการ 

1) พัฒนาการจัดการศึกษา/หลักสูตร/ครอูาจารยที่หลากหลายอยางมีคุณภาพ เปนไปตามบรบิท                  
อัตลักษณ ความตองการของพื้นที ่

2) ขยายผลการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT 
3) จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เพิม่พูนประสบการณ 
4) สงเสริมและสนับสนุนการพฒันากีฬาเขาสูการจัดการเรยีนการสอน 
5) จัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการมงีานทํา 
6) สงเสริมความรวมมือในการจัดการศึกษาของทุกภาคสวน 
7) สรางความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและทรัพยสิน                     

ของโรงเรียน 
8) ปรับปรงุการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทางการศึกษาใหเปนไปดวยความถูกตอง 
9) สนับสนุนทุนการศึกษาใหกบัทายาทผูไดรบัผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในชายแดนภาคใต 
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ยุทธศาสตรท่ี 10 วิจัยเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

เปาประสงค ผลลัพธท่ีตองการ 

1) ไดงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนไดจรงิในเชิง 
สาธารณะและเชิงพาณิชย 

2) งานวิจัยและบรกิารวิชาการตอบสนองตอ 
โจทยปญหาหรือความตองการของชุมชน ทองถ่ิน 
ประเทศ 

3) มีนวัตกรรม องคความรูและฐานขอมลูดาน 
การศึกษาทีส่ามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ
บรหิารจัดการเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

1) สรางมูลคาใหกับสินคาและบรกิารของไทย 
2) เพิ่มมลูคาการสงออกและลดการนําเขา 
3) เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน                

ของประเทศ 
4) นวัตกรรมและองคความรูที่นําไปสูการ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
วิธีการ 

1) สงเสริมและพัฒนาอาจารยและนักวิจัยในสถานศึกษาใหมีศักยภาพทัดเทียมนานาชาติ 
2) สนับสนุนศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อการกําหนดเทคโนโลยีสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย 
3) สงเสริมการวิจัย การบริการ รักษาพยาบาล และสงเสริมสุขภาพ 
4) ใหบริการวิชาการ วิจัยเพื่อสรางองคความรูและถายทอดเทคโนโลยี 
5) สงเสริมงานวิจัย พัฒนานโยบายและวิจัยองคความรูเพื่อพัฒนาการศึกษาทุกระดับ 
6) สงเสริมและพัฒนานวัตกรรมวิจัย เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐที่สามารถเพิ่มมูลคาและแขงขันได 
7) สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูดานการคาและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
8) วิจัยและพัฒนาใหเกิดนวัตกรรมที่เกิดจากทรัพยากรทองถ่ินเพิ่มมูลคาการสงออกของประเทศ 

 
4. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
วิสัยทัศน 
 “มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความสุขในสังคม” 
    - “ผูเรียน” หมายถึงเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ไดรับบริการ                    
จากกระทรวงศึกษาธิการ 
    - “มีความรูคูคุณธรรม” หมายถึงรอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยสจุริต ขยันอดทน 
สติปญญา แบงปน                     
                       ซึ่งเปน  2  เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
    - “มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มคีวามมั่นคง มัง่ค่ัง และย่ังยืนในการดํารงชีวิต 
    - “มีความสุข” หมายถึง ความอยูดีมสีุข สามารถอยูรวมกนัอยางเอื้ออาทร มีความสามัคคีปรองดอง 
    - “สงัคม” หมายถึงสงัคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก       
พันธกิจ 
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล 
 2. เสรมิสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางทั่วถึง เทาเทียม 
 3. พัฒนาระบบบรหิารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร 
 1. ยุทธศาสตรพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 2. ยุทธศาสตรผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกบัความตองการของการพฒันาประเทศ 
 4. ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
 5. ยุทธศาสตรสงเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
 6. ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสรมิใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 

ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรและกลยุทธ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตร 
  1. รอยละของโรงเรียนทีผู่เรียนผานตามเกณฑคุณลักษณะทีพ่งึประสงคในการคิดวิเคราะห 
คิดสังเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรค  
  2. รอยละของผูเรียนที่ไดรับการพฒันากจิกรรมเสริมทกัษะและมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูข้ึน  
  3. รอยละของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความเปนพลเมืองและพลโลก 
  4. อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศดานการศึกษาของ IMD ดีข้ึน 

5. จํานวนสถาบันอุดมศึกษาของประเทศที่ติดอันดับสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําของโลกเพิ่มข้ึน
6. รอยละของผูเรียนที่ไดรับการวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดวยขอสอบแบบอัตนัย 

กลยุทธ 
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผูเรียน   

ในรูปแบบที่หลากหลายสอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 
  2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
ใหทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
  3. สงเสริมการพัฒนาเน้ือหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษาเพื่อการผลิต 
สื่อการเรียนการสอน ตําราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งสื่อและตําราเรียนอิเล็กทรอนิกส  
  4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติใหสอดคลองกับหลักสูตรและกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอน 
  5. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญา               
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอยางเขมขน  
 ยุทธศาสตรท่ี 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
 ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตร 
           1. รอยละของครูตามแผนการผลิตไดรับการผลิตใหสอดคลองกบัความตองการในการจัด
การศึกษาและมีคุณภาพตามเกณฑทีก่ําหนด 

2. รอยละของผูบริหารสถานศึกษาตามแผนการพฒันาไดรบัการพัฒนาใหสอดคลองกบั 
ความตองการในการจัดการศึกษาและมีคุณภาพตามเกณฑทีก่ําหนด 

3.รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรบัการพัฒนาและผานการประเมินมาตรฐาน 
สมรรถนะวิชาชีพ  
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4. รอยละของคณาจารยที่ไดรับการพฒันา สามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานไดอยาง 
มีคุณภาพ 
  5. จํานวนครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ
  
สิทธิประโยชนเกือ้กลู ความมั่นคง และผดุงเกียรติ  
  6. ระดับความพึงพอใจในระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ 
  1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย อยางเปนระบบใหสอดคลองกบัความตองการ 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา  
  2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
  3.เรงรัดพฒันาผูบรหิารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจําการทีส่อนไมตรงวุฒิ ครทูี่สอนคละช้ัน  
และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  
  4. สรางขวัญกําลังใจ สรางแรงจงูใจใหกับครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
  5. พัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลของครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตรท่ี 3   ผลิตและพัฒนากําลงัคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกบัความตองการของการ
พัฒนาประเทศ 
 ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตร 
  1. สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตอสายสามญั  

2. รอยละของผูสําเรจ็การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะเปนที ่
พึงพอใจของสถานประกอบการ และมีงานทําภายใน 1 ป รวมทั้งประกอบอาชีพอสิระเพิ่มข้ึน 
  3. จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิง่ประดิษฐที่นําไปใชประโยชนหรือตอยอดในเชิง
พาณิชย 
  4. จํานวนเครือขายการผลิตและพฒันากําลังคนกบัองคกร/หนวยงานทั้งในและตางประเทศ  
  5. จํานวนผูเรียนในระบบทวิภาคีเพิ่มข้ึนเฉลี่ยรอยละ 30 ตอป  
  6. รอยละของผูเรียนสายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา               
ถึงปรญิญาตรเีพิ่มข้ึน 

7. รอยละของผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดานอื่นๆ ที่ไดรับ 
การพัฒนาเพิ่มข้ึน 
 กลยุทธ 
  1. เรงผลิตและพฒันากําลงัคนสาขาทีจ่ําเปนตอการพัฒนาประเทศ อาทิ ดานวิทยาศาสตร  
เทคโนโลยี แพทย และพยาบาล  

2. เรงผลิตและพฒันาสมรรถนะกําลงัคนดานอาชีวศึกษาใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของ 
เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3. สงเสรมิภาพลักษณการอาชีวศึกษา เรงปรับคานิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพใหแก
ผูเรียนต้ังแตวัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4. สงเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาผูมีความสามารถพเิศษอยางตอเน่ืองทุกระดับ 
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  5. เสรมิสรางความเขมแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคน โดยสรางเครือขาย 
ความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทัง้ระหวางองคกรภายในและตางประเทศ 

6. สงเสรมิงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเน่ือง 
ตลอดชีวิต   
 ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตร 
  1. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ป เพิ่มข้ึน  
  2. รอยละของกําลงัแรงงานทีส่ําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป  
  3. รอยละของประชากรวัย 13 – 15 ป และวัย 16 – 18 ป ไดรับการศึกษาในระดับ 
มัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามลําดับเพิ่มข้ึน 
  4. รอยละของผูเรียนพกิารที่ข้ึนทะเบียนคนพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพหรอืบริการ           
ทางการศึกษาเพิ่มข้ึน 
  5. รอยละของผูผานการฝกอบรม/พฒันาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนําความรูไปใช                   
ในการประกอบอาชีพหรือพฒันางานได 
  6. จํานวนแรงงานอายุ 15 –59 ป ที่ขอเทียบโอนประสบการณและความรูเพื่อขอรับวุฒ ิ
การศึกษาเพิม่ข้ึน  
  7. จํานวนแหลงเรียนรูที่ไดรบัการพัฒนาใหสามารถจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต              
ที่มีคุณภาพ  มีความหลากหลาย และใหบริการไดอยางทั่วถึง 
 กลยุทธ 
  1. ประกันโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานใหแกผูเรียน             
ในทุกพื้นที่  ครอบคลุมถึงคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความตองการพิเศษ      
  2. สงเสรมิการจัดการศึกษานอกระบบ และการเขาถึงแหลงเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจ 
และวิถีชีวิตของผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย 

3. เรงสรางความเขมแข็งของระบบการเทียบโอนความรูและประสบการณใหเกิดผล                
เปนรปูธรรมอยางกวางขวาง 

4. จัดหาทุนและแหลงทุนทางการศึกษา 
5. เรงพฒันาแหลงเรียนรูทีเ่อื้อตอการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ  

มีความหลากหลาย และสามารถใหบรกิารไดอยางทั่วถึง      
 ยุทธศาสตรท่ี 5  สงเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  
 ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตร 
  1. รอยละของผูเรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลดวยระบบ DLIT,       
DLTV , ETV มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสงูข้ึน 
  2. ระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษามีความทันสมัย 
ผูรบับริการสามารถเขาถึงไดอยางทั่วถึงและมปีระสทิธิภาพ 
  3. ระบบฐานขอมูลกลางดานการศึกษาของประเทศที่ทันสมยั /เปนปจจบุัน 
  4. สัดสวนเครือ่งคอมพิวเตอรตอนักเรียนในโรงเรียนในพื้นทีท่ี่มีความตองการจําเปน 
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 กลยุทธ 
  1. พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาและการบรหิาร
จัดการ ที่ทันสมัยและไมซ้ําซอน ใหผูรบับริการสามารถเขาถึงไดอยางทั่วถึงและมีประสทิธิภาพ 
 
  2. พัฒนากระบวนการจัดทําระบบฐานขอมลูกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการ
รายงานผลของฐานขอมูลโดยเช่ือมโยงขอมลูการศึกษาทกุระดับ/ประเภทการศึกษาใหเปนเอกภาพ เปน
ปจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน  

3. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกตหรือคอมพิวเตอรชวยสอน(CAI) ใหผูเรียน สถานศึกษา 
และหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นํามาใชเพิ่มคุณภาพการเรียนรูอยางเปนระบบ 

4. จัดหาอุปกรณ /ทรพัยากรพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับผูเรียนอยางเพียงพอ  
ทั่วถึง และเหมาะสมกบัการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบรหิารจัดการและสงเสรมิใหทกุภาคสวนมีสวนรวมในการ                      
จัดการศึกษา  
           ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตร 
                   1. สัดสวนผูเรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐตอเอกชน 

 2. รอยละของผูเรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่ไดรับการพัฒนา 
ศักยภาพหรือทักษะดานอาชีพ สามารถมีงานทํา หรือนําไปประกอบอาชีพในทองถ่ินได 

3. รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลกัระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใตจากการทดสอบระดับชาติเพิ่มข้ึน 
         4. ระดับความสําเร็จในการมสีวนรวมขององคกร /ภาคีเครือขายทั้งในและตางประเทศ  
ในการจัดและพฒันาการศึกษา 
         5. รอยละของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 
         6. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานศึกษาเปนสถานศึกษานิติบุคคลในกํากับ 
 กลยุทธ 
         1. ปรับปรุงกลไกการบรหิารจัดการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามหลกัธรรมาภิบาล  
โดยเนนดานคุณธรรมความโปรงใส และการมสีวนรวม 
         2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสรางอาชีพและเพิม่คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อม
ล้ํา   สรางความสมานฉันท และเสริมสรางความมั่นคงในจงัหวัดชายแดนภาคใต 
                  3. เรงสงเสริมใหทุกภาคสวนมสีวนรวมรบัผิดชอบในการจัดการศึกษารวมทั้งสนับสนุน 
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
         4. เสริมสรางภาพลกัษณหนวยงานใหเกิดความรวมมอื และสรางเครือขาย /ความเปนภาคีหุนสวน
กับองคกรทัง้ภายในและตางประเทศ 

     5. สงเสริมและขยายผลใหสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีความพรอม พัฒนาเปน 
สถานศึกษานิติบุคคลในกํากบั 
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5. (ราง) แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2560 – 2564 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน 

 
วิสัยทัศน 
 การศึกษาเอกชน พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย มีองคความรูและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 
ดวยการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญไดตามความถนัดของตน    มี
ความรับผิดชอบตอสวนรวม มีความรูและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21  
 2. เพื่อใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบหาปต้ังแตระดับกอนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลายอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รวมทั้งสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต 
 3. เพื่อกํากับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนมีคุณภาพและได
มาตรฐานสากล บริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีความแตกตางหลากหลายไดตามความตองการและ
ความถนัดของผูเรียน 
 4.เพื่อเสริมสรางการเปนหุนสวนการศึกษาระหวางรัฐและเอกชน และทุกภาคสวนรวมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาเอกชน 
 5. เพื่อใหการสงเสริมการศึกษาเอกชนบรรลุตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศและกาวทันตอบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 

เปาหมายรวม 
 1. ผูเรียนไดรับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพที่มี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีทักษะ
ชีวิต มีความรู มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ผูเรียนในโรงเรียนนอกระบบมีความรูและทักษะอาชีพ 
สนองตอบตอการพัฒนาประเทศและความตองการของตลาดแรงงาน 
 2. ผูเรียนไดรับโอกาสในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพไมตํ่ากวามาตรฐานข้ันตํ่าที่รัฐกําหนดโดยไม
เสียคาใชจายและสามารถรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงกวามาตรฐานโดยจายคาธรรมเนียมการศึกษา และผูเรยีน
ในโรงเรียนนอกระบบไดรับการสงเสริมใหเขาถึงคาใชจาย เพื่อการศึกษาตามความเหมาะสม 
 3. โรงเรียนเอกชนจัดการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐานสากล บริหารจัดการเงินอุดหนุนอยางมี
ประสิทธิภาพ มีทรัพยากรการศึกษาที่เพียงพอสําหรับจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานตามศักยภาพของแต
ละโรงเรียน มีความแตกตางหลากหลายตามความตองการของผูเรียน 
 4. โรงเรียนเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบเพิ่มข้ึน โดยภาครัฐและ
ประชาสังคมมีความเช่ือมั่นและใหการสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน 
 5. ระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชนมีประสิทธิภาพ ทันสมัย มีความเปนพลวัตร กาว
ทันบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางการมีสวนรวมของการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
 ยุทธศาสตรที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 
(ราง) ยุทธศาสตร/มาตรการการพัฒนาตามแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2560 – 2564 

 

ยุทธศาสตร มาตรการ 
1. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

เพ่ือยกระดับคุณภาพผูเรียน 
 

1.1 สงเสรมิใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียน 
การสอนใหมีความยืดหยุน หลากหลาย เพื่อสนองตอบ 
ความตองการและยกระดับคุณภาพของผูเรียน 
 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 
 กําหนดมาตรฐานและแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเอกชน 
 พัฒนาระบบการเทียบโอนวุฒิของหลักสูตรโรงเรียน

นานาชาติ 
1.2 สงเสรมิการทดสอบและประเมินผลการเรียนรูเพื่อนําไปกําหนด

นโยบายและแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 การสอบ NT, LAS และการประเมินการอานออกเขียนได  
 พัฒนาระบบการทดสอบและประเมินผลผูเรียนดานทกัษะ

ในศตวรรษที่ 21 ความมีวินัย ทัศนคติและพฤติกรรม 
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสงัคม 

1.3 สงเสรมิการเรียนการสอนเพือ่สรางทักษะในศตวรรษที่ 21  
 สนับสนุนสถานศึกษาในการพัฒนากระบวนการเรียน 

การสอนโดยสรางเครือขายความรวมมือกบัหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน จัดหาสื่อ E-Learning/Best Practice  

 การปรับเปลี่ยนกระบวนการสอนของครเูพื่อใหผูเรียนเกิด
กระบวนการเรียนรูดวยตัวเอง สามารถคิดวิเคราะห คิด
สรางสรรค เชน  Coaching / facilitation / Mentoring / 
Problem – based learning / Project based learning 

 สงเสริมการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษา 
1.4 สงเสรมิใหสถานศึกษาพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน    

ที่เสริมสรางใหผูเรียนมีทกัษะในศตวรรษที่ 21 และตาม 
แนวทางการประเมิน PISA  
 STEM Education 
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 Thinking School 
 สงเสริมการจัดหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 

1.5 สงเสรมิใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนรูดานภาษาอังกฤษของผูเรียน 
 สงเสริมใหมีการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนทีเ่นน

การสือ่สาร Communicative Language Teaching 
(CLT) ตามกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของ
สหภาพยุโรป The Common European Framework 
of Reference for Languages (CEFR)   

 พัฒนาคุณภาพครูสอนภาษาอังกฤษ 
1.6 สงเสรมิการสรางกจิกรรมที่สามารถนําไปใชอยางตอเน่ืองและ

จริงจังเพื่อใหผูเรียนมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม ไดแก การเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความ
รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม 
 โรงเรียนคุณธรรม 
 สถานศึกษาพอเพียง 
 ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
 การอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

2. การเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาค
ในการเขาถึงบริการการศึกษาของ
ผูเรียน 

 

 -   ปรับระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียนโรงเรียน
เอกชนและอัตราคาใชจายรายบุคคลใหสะทอนคาใชจายที่
แทจรงิในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 กําหนดแผนงานปฏิรปูระบบทรัพยากรการศึกษาทั้งระบบ

เสนอตอคณะรัฐมนตรีภายในปงบประมาณ 2560 
 พัฒนาระบบฐานขอมูลสถานศึกษาที่เช่ือมโยงกบัคุณภาพ

การศึกษา และประสิทธิภาพของสถานศึกษาเพื่อใชในการ
พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนใหสถานศึกษา 

 ปรบัปรุงระเบียบทีเ่กี่ยวของกับการใหการอุดหนุนคาใชจาย
รายบุคคล เพื่อกําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการกํากับคุณภาพ
มาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่รบัเงินอุดหนุน  

 สงเสริมผูเรียนที่มีความสามารถพเิศษ ดอยโอกาส ยากจน 
และพิการใหสามารถเขาถึงกองทุนชวยเหลือผูขาดแคลน
ทุนทรัพยเพื่อใหสามารถเขาถึงการศึกษาทีม่ีคุณภาพที่สูง
กวามาตรฐานข้ันตํ่า 

 ศึกษาแนวทางการอุดหนุนในรูปแบบคูปองการศึกษา  
โดยอุดหนุนตามความตองการของผูเรียน ใหนักเรียนและ
ผูปกครองมีโอกาสเลือกรับการศึกษา เพื่อใหเกิดการแขงขัน
ดานคุณภาพอยางเทาเทียมกันระหวางโรงเรียนรัฐและ
โรงเรียนเอกชน   
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ยุทธศาสตร มาตรการ 
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพและเสรมิสราง

ศักยภาพการแขงขันของ
สถานศึกษา 

3.1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อใหเกิดความสะดวก
และนําผลไปใชในการปรบัปรุงคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบ 
การประเมินผานทางออนไลน 

3.2 กําหนดหลกัเกณฑใหสถานศึกษาเผยแพรขอมลูดานคุณภาพ
การศึกษาและคาใชจายในการเขาศึกษา ตอสาธารณชนเพื่อให
ผูเรียนสามารถเลือกรับบรกิารทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐานเหมาะสมตามอัตราคาธรรมเนียมทีเ่รียกเกบ็ 

3.3 เพิ่มการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยกําหนดหลักเกณฑ
การขยายเพดานคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาไดเกินกวาคุณภาพมาตรฐานข้ันตํ่าที่กําหนด  

3.4 สงเสรมิการพฒันากลไกการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา  
3.5 สงเสรมิการเพิ่มสมรรถนะครูและขวัญกําลังใจครูโรงเรียนเอกชน 
3.6 สงเสรมิใหสถานศึกษาพัฒนาอัตลักษณ นวัตกรรม และการรวม

แขงขันระดับชาติและนานาชาติ 
 สงเสริมการพัฒนาโดยใช Best practice  
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 การสอนภาษาตางประเทศ 

3.7 สงเสรมิการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
 มาตรการดานความปลอดภัยผูเรียนและอาคารสถานที่และ

ภัยพิบัติ 
 สงเสริมระบบธรรมาภิบาล 
 การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน 

3.8 สงเสรมิการมีสวนรวมของศิษยเกา ผูปกครอง ชุมชนในการรวม
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

4. การเสรมิสรางการมสีวนรวมของ
เอกชนในการจัดการศึกษา 

 

4.1 สงเสรมิสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตอโรงเรียนเอกชนในฐานะ
ผูจัดการศึกษาภายใตกฎ กติกา ที่เปนมาตรฐานเดียวกันกบั
โรงเรียนรัฐ อาทิ การยกเวนการเกบ็ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
การสงเงินเขากองทุนคนพิการแทนการจางคนพิการเขาทํางาน  

4.2 สงเสรมิสนับสนุนใหสถานศึกษาเอกชนเขามามสีวนรวมใน การ
จัดการศึกษา โดยเขารวมโครงการสถานศึกษาพันธะสญัญา 
(Chartered School) ตามที่รัฐกําหนด 

4.3 สรางเครือขายการมีสวนรวมกับภาคเอกชนใหเขารวมสงเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษา 

4.4 สรางภาพลกัษณเพื่อยกระดับบทบาทการศึกษาเอกชน 
ในระบบการศึกษาชาติ 
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ยุทธศาสตร มาตรการ 
5. การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพคนตลอดชวงชีวิต 
5.1 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู และยกระดับ

มาตรฐานคุณวุฒิของผูเรียนโรงเรียนนอกระบบ 
 Credit bank การรบัรองและเทียบโอนหนวยกิตการศึกษา  
 การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานและกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
 จัดต้ังศูนยทดสอบความรู ทกัษะ และใหการรับรองคุณวุฒิ

แกผูจบการศึกษาจากโรงเรียนนอกระบบ 
 จัดทําหลักสูตรแกนกลางที่เอื้อตอการเทียบโอน และการ

รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ      
5.2 จัดทําแนวทาง หลกัเกณฑ และสงเสรมิระบบการเรียนการสอน

ผานทางออนไลน  
5.3 สงเสรมิโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพเปนศูนยฝก

อาชีพ 
  สรางเครือขายความรวมมอืกับหนวยงานภาครัฐและ

เอกชนเพือ่จัดหาผูเรียนและแหลงเงินทุน 
  พัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนนอกระบบที่เปนศูนยฝก

อาชีพ 
5.4 ศึกษาแนวทางการอุดหนุนผูเรียน หรอืการใหผูเรียนยากจน

สามารถเขาถึงกองทุนชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย ในการรบั
การศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตามชวงวัย  

5.5 ศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนหรอืการเขาถึงแหลงเงินทุน
สําหรับโรงเรียนนอกระบบ  

5.6 พัฒนาระบบฐานขอมลูสารสนเทศสถานศึกษานอกระบบเพื่อให
ผูสนใจเลือกรับบริการทางการศึกษา โดยจัดทํา Cluster 
การศึกษานอกระบบตามประเภทและระดับคุณภาพ เพื่อการ
สงเสริมและประชาสัมพันธ  

5.7 สงเสรมิการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
 เทียบวุฒสิําหรบัภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อใหสามารถเปนผูสอน

ได 
 ใชแหลงเรียนรูจากชุมชน 
 สงเสริมใหผูเรียนไดบริการชุมชนเพื่อประโยชนในดาน

ทักษะการเรียน เชน บริการตัดผมนักเรียน ผูสงูอายุ     
การประกอบอาหารในสถานศึกษาสงเคราะห การนวดผอน
คลายในโรงพยาบาล ฯลฯ 

5.8 สรางภาพลกัษณโรงเรียนเอกชนนอกระบบใหเปนทีรู่จักของ
สังคม 
 ประชาสมัพันธผานชองทางตางๆ เชน จัดมหกรรม

การศึกษานอกระบบ เว็บไซต 
 รางวัลพระราชทาน การเขารวมการประกวดในรายการ
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ยุทธศาสตร มาตรการ 
ตางๆ ทางสื่อสาธารณะ  

 โรงเรียนเอกชนประเภทนอกระบบที่มีคุณภาพสู
มาตรฐานสากล 

5.9 การสรางเครือขายทางการศึกษาอยางหลากหลาย 
 ในประเทศ คือ สรางเครือขายกบัหนวยงาน องคกร และ

โรงเรียนในระบบเพือ่สรางความรวมมือในการจัดการศึกษา 
 ตางประเทศ เชน การเจรจาความรวมมือในการขยายฐาน

การจัดต้ังโรงเรียน/ผูเรียน  
 จัดต้ังศูนยนอกระบบสมัพันธ เพื่อแจงเบาะแสผูทีท่ําให

เสื่อมเสียช่ือเสียงกบัโรงเรียนเอกชนนอกระบบ หรอืชวย
ช้ีแนะให   ผูที่ยังปฏิบัติผิดระเบียบ กฎหมาย กระทําใหเกิด
ความถูกตอง 

5.10 สงเสริมการเรียนการสอนที่ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความ
สรางสรรคดานอาชีพ/คิดคนนวัตกรรม การเปนผูประกอบการที่
มีความคิดสรางสรรค สามารถตอยอดไปสูธุรกจิขนาดยอม  

6. การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต 

 

6.1 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อลดความ 
เหลื่อมล้ําดานการศึกษาของผูเรียนในพื้นที ่
 พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ินักเรียนโดย

ใชขอสอบกลางเพื่อใหเกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ไปสูมาตรฐานที่ใกลเคียงกัน 

 เรงยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
 สงเสริมการสอนวิชาวิทยาศาสตร สะเต็มศึกษา การบรูณา

การอสิลามศึกษากับการเรียนรูวิทยาศาสตร ใชกิจกรรม
นอกหองเรียนชวยเสริมการเรียนรู  

 พัฒนาครูใหครูมีความเปนครูมอือาชีพ เพื่อปรบั
กระบวนการสอน ใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู 
ดวยตัวเอง สามารถคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค  

 สงเสริมการเขาถึงทรัพยากรทางการศึกษา ไดแก  
สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  

 สงเสริมการจัดกจิกรรมเพือ่พัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดแก 
การปรับพื้นฐานความรู การสอนเสริม (ติวเตอร) กิจกรรม
สงเสริมทกัษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 

 พัฒนาผูบรหิารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

 สงเสริมพฒันากระบวนการเรียนการสอนใหนักเรียนมี
คุณลักษณะที่พงึประสงค ผานกระบวนการลกูเสอื เนตรนารี
และยุวกาชาด สงเสรมิการเรียนรูตามหลกัเศรษฐกจิพอเพียง 
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ยุทธศาสตร มาตรการ 
6.2 สงเสรมิการจัดการศึกษาในรูปแบบทีห่ลากหลายภายใตสังคมพหุ

วัฒนธรรม 
 สงเสริมการใชหลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตร

อิสลามศึกษาแบบบูรณาการ 
 สงเสริมโรงเรียนใหจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่

หลากหลาย เชน การเนนวิชาสามญัเพิม่ข้ึนตามความ
ตองการของผูเรียน  

 สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบทีเ่ปนอัตลักษณของ
พื้นที่ ไดแก สถาบันศึกษาปอเนาะ ตาดีกา โรงเรียนสอน
ศาสนาอิสลาม 

 พัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนในศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) กับการเรียนในโรงเรียน 

 สงเสริมการมสีวนรวมของชุมชนในพื้นที่ในการจัด
การศึกษา เชน กีฬาสัมพันธ  งานเมาลิด 

6.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาเอกชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต 
 สรางกลไกการบรหิารจัดการการศึกษาใหรองรบั

สถานการณในพื้นที่ ไดแก ระบบการชวยเหลือและดูแล
ผูเรียน ครู และสถานศึกษา ระบบแนะแนว ระบบติดตาม
นักเรียนออกกลางคัน 

 เสริมสรางเครือขายทางการศึกษาและการมสีวนรวมของทุก
ภาคสวนทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน ศอ.บต. 
มหาวิทยาลัย 

 เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการศึกษาเอกชนในพื้นที่ 
จชต. ดวยการพัฒนาบุคลากรและอาคารสถานที่ของ สช.
จังหวัด/อําเภอ 

7. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 

7.1 ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดเกบ็ขอมูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษาเอกชนทีส่ามารถบูรณาการและเช่ือมโยงระหวาง
หนวยงานและพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการสงเสรมิการติดตาม    
การตรวจสอบ การประเมินผลการจัดการศึกษา และการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย  

7.2 จัดทํากฎ ระเบียบวาดวยทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชน 
7.3 ปรับแกกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชน รวมถึงการประสานงานกบัหนวยงานที่เปน
เจาของกฎระเบียบ  

7.4 สรางกลไกการคุมครองผูบรโิภคและการไกลเกลี่ยขอพพิาท 
7.5 เพิ่มประสทิธิภาพการตรวจสอบและติดตามการใชจายเงิน
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อุดหนุนการศึกษาเอกชน 

7.6 พัฒนาบุคลากรทีท่ําหนาทีส่งเสริมการศึกษาเอกชนใหรองรบั
พลวัตของการพัฒนาการศึกษาเอกชน ไดแก ดานภาษา  
ดานกฎหมาย ดานการศึกษา  

7.7 วางกลไกการประสานแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนในระดับภาค
และจงัหวัด 

7.8 สรางเครือขายความรวมมอืในการจัดการศึกษาเอกชนกบั
ตางประเทศ และการเปนศูนยกลางการศึกษาในอาเซียน 

7.9 เสริมสรางเครือขายความรวมมอืในการพฒันาการศึกษาเอกชน
ใหมีประสิทธิภาพ 

 
6. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 
 
วิสัยทัศน (Vision) 

“เมืองเศรษฐกิจกาวหนา การคาชายแดนเฟองฟู บานเมืองนาอยู มุงสูสันติสุขท่ียั่งยืน” 
 
เมืองเศรษฐกิจกาวหนา 

1) ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามยุทธศาสตรของประเทศ และ
จังหวัดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) ความเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน การทองเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและศาสนา  
การทองเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา 

3) เมืองเศรษฐกิจฐานการเกษตรอุตสาหกรรมเพิ่มมูลคาที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสงออกและเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 

4) รายไดตอหัวของประชากรเพิ่มสูงข้ึน การกระจายรายไดเปนไปอยางทั่วถึง เศรษฐกิจในชุมชนดีข้ึน 
5) คุณภาพของแรงงาน ผูประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการใหมมีความพรอมในการ

สรางสรรคเศรษฐกิจจังหวัดใหมีศักยภาพที่แขงขันได 

การคาชายแดนเฟองฟู 
1) เมืองสุไหงโก-ลกเปนตนแบบการคาชายแดนระหวางประเทศ  
2) การคาชายแดนทั้ง 3 ดาน (ดานตากใบ ดานบูเกะตา ดานสุไหงโก-ลก) มีมาตรฐานการจัดการดาน 

เพื่อการคาระดับสากล และมีปริมาณรวมของการคาชายแดนเติบโตอยางตอเน่ือง 
         3) การบริการ การนันทนาการการทองเที่ยวชายแดน และธุรกิจคาสง คาปลีก เติบโตอยางมีคุณภาพ 
มีระบบบริการที่มีมาตรฐานการคาชายแดน ในระดับตนแบบที่ดีของประเทศ 

4) การคมนาคม การขนสง และโลจิสติกสเช่ือมโยงอยางเปนระบบครบวงจร โครงสรางพื้นฐาน               
เอื้อตอการคา และการพัฒนาจังหวัดใหเปนเมืองที่นาลงทุนในระดับประเทศและนานาชาติ 

5) เกิดธุรกิจขนาดใหญ ธุรกิจทองถ่ิน ธุรกิจรุนใหม และวิสาหกิจชุมชนในทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัด                 
ที่เช่ือมโยงการคาชายแดนและสรางรายไดและเงินหมุนเวียนในจังหวัด 
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บานเมืองนาอยู 
1) ประชาชนมีคุณภาพ มีความต่ืนรู พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง กาวทันความเปลี่ยนแปลงอยาง               

เทาทันและคงไวซึ่งอัตลักษณที่ดีงามของนราธิวาส  
2) เปนเมืองแหงการเรียนรู เมืองแหงการศึกษา เมืองที่มีศักยภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประชาชนมีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และพรอมสูสังคมดิจิทัล 
3) ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพ ธรรมาภิบาลโดดเดนในการมีสวนรวมของประชาชน                    

และการพัฒนาโดยใชพื้นที่เปนฐานอยางเขาใจ เขาถึง และพัฒนาใหเกิดความย่ังยืนดวยกลไกประชารัฐ 
4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาวะดี มีความมั่นคงทางอาหารสูง ยึดวิถีแหงปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีงาน มีอาชีพ มีรายไดที่มั่นคง 
5) ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางธรรมชาติ และการเปนเมืองสิ่งแวดลอมที่ดี อากาศบริสุทธ์ิ 

บานเมืองสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย มีศักยภาพในการพึ่งตนเองทางดานพลังงานทดแทน 
 
มุงสูสันติสุขท่ียั่งยืน 

1) ความเขมแข็งของหมูบานในการจัดการตนเองใหมีความปลอดภัย สงบเรียบรอย และมีความมั่นคง               
ในพื้นที่ 

2) ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยูอยางเขาใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจในพื้นที่ มีความ
เปนพลเมืองนราธิวาส พลเมืองประเทศ ที่เขมแข็ง 

3) ภัยคุกคามตอจังหวัดในทุกประเภทไดรับการจัดการใหลดลงในทั่วทุกพื้นที่อยางเปนระบบ                         
มีประสิทธิภาพ และย่ังยืน 

4) ประชาชนมีหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และอยูรวมกันบนความ
หลากหลายของประเพณี และวัฒนธรรม 

5) ความมีประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความมั่นคงในทุกระดับดวยคุณภาพของบุคลากร                   
และระบบงานที่ทันสมัย ไดรับการยอมรับ เช่ือมั่นไววางใจจากประชาชน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 

1. การเสรมิสรางความมัง่ค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดอยางทั่วถึง (รอยละ 30) 
2. การเสรมิสรางศักยภาพการคาชายแดนระหวางประเทศทีเ่ขมแข็ง (รอยละ 30) 
3. การเสรมิสรางบานเมอืงนาอยู ชุมชนเขมแข็ง พึ่งตนเองได (รอยละ 20) 
4. การมสีวนรวมในการเสริมสรางสันติสุขที่ย่ังยืน (รอยละ 20) 

 
เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร (Goal) 

1. ผลิตภัณฑมวลรวมเฉลีย่ภาคการเกษตร การทองเที่ยว ภาคบริการ เติบโตมากข้ึน สามารถ                  
สรางงานอาชีพ และรายไดประชาชน 

2. การคาชายแดนเติบโตอยางตอเน่ือง 
3. เศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชน หมูบานดีข้ึน ชุมชนมีความเขมแข็งตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
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แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2560-2564  

4. คุณภาพประชาชน และคุณภาพชีวิตประชาชนดีข้ึน ประชาชนทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง ทั่วถึงและพึ่งพาตนเองไดสูงข้ึน สามารถปรับตัวไดทันการเปลี่ยนแปลงอยางมีคุณคา 

5. นราธิวาสมีความอุดมสมบูรณ นาอยู อากาศบริสุทธ์ิ ปญหาความเสียหายจากภัยคุกคามทาง
ธรรมชาติลดลง 

6. พื้นที่ในระดับชุมชน หมูบาน ที่ปลอดเหตุ ปลอดภัย เพิ่มมากข้ึน ปญหาอาชญากรรมทุกประเภท
ลดลงอยางตอเน่ือง 
 

7. แผนพฒันาการศกึษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนราธิวาส 
 
วิสัยทัศน (Vision) 
        ผูเรียน มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความพรอมสูเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษ นําชีวิตสูสันติสุข 
 
พันธกิจ  (Mission) 
 1. จัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพ  ไดมาตรฐาน เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษนราธิวาส 
          2.  การสงเสริมสนับสนุนผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา                           
ของเศรษฐกจิพอเพียง 
 3.  การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมมีาตรฐานตามวิชาชีพ 
 4.  การจัดการศึกษาเชิงบรูณาการการศึกษาทุกระดับและการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อรองรบัเขตพฒันา
เศรษฐกจิพิเศษนราธิวาส 
 5.  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 6. การจัดการศึกษาเพื่อสันติสุข 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 
 1. เสรมิสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทกุระดับ 

3. สงเสรมิผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม และการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. สงเสรมิการจัดการศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ 

5. การพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาตามสมรรถนะในมาตรฐานตามวิชาชีพ 
 6. พัฒนาระบบบรหิารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมสีวนรวมในการจัดการศึกษา 
 7. สงเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสรางสันติสุข 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ เปาประสงค/ ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย/กลยุทธ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1 เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย

ระยะเวลา 5 ป 
กลยุทธ 

1. นักเรียน นักศึกษา  ไดรับ
โอกาสทางการศึกษา ตาม             
ชวงวัยในแตละระดับ
การศึกษา 

1. รอยละของประชากรวัยเรียน
ในจังหวัดนราธิวาส ไดรับ
การศึกษาตามชวงวัยในแตละ
ระดับการศึกษา 
2. รอยละของผูเรียนในระบบ
และนอกระบบไดรบับริการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

รอยละ 100 
 
 
 

รอยละ 100 
 

 

1. สงเสรมิและสนับสนุน
ประชากร               วัย
เรียนในจงัหวัดนราธิวาส มี
โอกาสเขาถึงบริการทาง
การศึกษาดวยทางเลือกที่
หลากหลาย 

 3. รอยละของผูออกกลางคัน
ลดลง 
4. อัตราการเรียนตอของผูเรียน 
   - มัธยมศึกษาปที่ 1 
   - มัธยมศึกษาปที่ 4/ ปวช.1 
   - ปวส. 
   - ปริญญาตร ี

รอยละ 0.1 
 
 

รอยละ 100 
รอยละ 100 
รอยละ 35 
รอยละ 85 

2. สงเสรมิและสนับสนุน
การจัดหาทุนและแหลง
ทุนการศึกษา 
3. สงเสรมิการสรางความ
เขมแข็งของระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

2. ประชาชนทุกกลุมทกุวัย  
ไดรับโอกาสทางการศึกษา 
และการเรียนรูตลอดชีวิต            
อยางทั่วถึง 

5. รอยละของผูไมรูหนังสอืทีผ่าน
การประเมินตามหลักสูตรสงเสริม
การรูหนังสือ 
6. รอยละของสถานศึกษา                   
ทุกระดับการศึกษาในจังหวัด
นราธิวาส ที่ใชแหลงเรียนรูใน
พื้นที่ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู 

รอยละ 100 
 
 

รอยละ 60 
 

4. สงเสรมิการจัด
การศึกษานอกระบบ และ
การเขาถึงแหลงเรียนรูที่
สอดคลองกบั                
ความสนใจ และ             
วิถีชีวิตของผูเรียน                
ทุกกลุมเปาหมาย 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย
ระยะเวลา 5 ป 

กลยุทธ 

1. ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการ
จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ  
ตามมาตรฐานการศึกษา 

1.รอยละของระดับผลการ
ประเมินพฒันาการเด็กปฐมวัย  
เฉลี่ยอยูในระดับดี  
2. รอยละของนักเรียนช้ัน ป.1 
สามารถอานออกเขียนได 
3. รอยละของคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                
จากการทดสอบทางการศึกษา

รอยละ 100  
 
 

รอยละ 100 
 

รอยละ 3 
 
 

1. เรงพฒันาคุณภาพ
การศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐาน 
2. พัฒนากระบวน          
การเรียนการสอนที่มี
คุณภาพและจัด
กิจกรรมเสริมทักษะ
พัฒนาผูเรียนในรูปแบบ
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เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย
ระยะเวลา 5 ป 

กลยุทธ 

ระดับชาติ แตละระดับการศึกษา  
สูงข้ึน 
 

 
 

ที่หลากหลาย 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3 สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม และการจัดการเรยีนรูตามหลักปรัชญา                  
                              ของเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย

ระยะเวลา 5 ป กลยุทธ 

1. ผูเรียนทุกชวงวัย มีคุณธรรม
จริยธรรม  

1. รอยละของผูเรียนที่ไดรับการ 
สงเสริมใหมีคานิยมหลักคนไทย 
12 ประการ สอดคลองตาม             
ชวงวัย 
2. รอยละของสถานศึกษา               
ทุกระดับ ที่มีการสงเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรม 
3. รอยละของผูเรียนทุกระดับ
การศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 

รอยละ 100 
 
 
 

รอยละ 100 
 
 

รอยละ 100 

1. สงเสรมิ และพฒันา
ผูเรียนใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม รกัความ           
เปนไทย หางไกล              
ยาเสพติด ดวยวิธีการ            
ที่หลากหลายและ
เหมาะสม 

2. ผูเรียนมีความรูความเขาใจใน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. รอยละของสถานศึกษา                  
ที่นอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงมาขับเคลือ่น         
ในหนวยงาน 
5. รอยละของสถานศึกษาทีจ่ัด      
การเรียนการสอนโดยบูรณาการ
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

รอยละ 100 
 
 
 

รอยละ 100 

2. พัฒนาผูเรียนใหมี
ความรูความเขาใจ         
ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4 สงเสริมการจัดการศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย

ระยะเวลา 5 ป 
กลยุทธ 

1. สถานศึกษามีหลกัสูตร และ
กระบวนการเรียนการสอน
สอดคลองกบัเขตพัฒนา
เศรษฐกจิพิเศษนราธิวาส                   
ที่เหมาะสมกบัระดับการศึกษา 

1. รอยละของสถานศึกษา                  
มีหลกัสูตรและกระบวนการ
เรียน             การสอน
สอดคลองกบัเขตพัฒนา
เศรษฐกจิพิเศษนราธิวาส                   
ที่เหมาะสมในแตละระดับ 

รอยละ 100 1. พัฒนาหลักสูตร 
และกระบวนการเรียน
การสอนใหสอดคลอง
กับเขตพฒันาเศรษฐกิจ
พิเศษที่เหมาะสมกบั
ระดับการศึกษา 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย

ระยะเวลา 5 ป 
กลยุทธ 

2. คร/ูอาจารย มแีละ นําความรู
ทักษะทางดานภาษา และอาชีพ 
ไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

2. รอยละของคร/ูอาจารย           
ในสถานศึกษาจัดการเรียน                
การสอนตามหลักสูตรที่
เหมาะสม           ในแตละ
ระดับการศึกษา 
 

รอยละ 100 2. พฒันาคร/ูอาจารย 
ใหมี และนําความรู
ทักษะทางดานภาษา 
และอาชีพ  ไปใชใน           
การจัดการเรียน               
การสอนที่เหมาะสม ใน
แตละระดับการศึกษา 
 

3. ผูเรียนมีความรูมีทักษะ
ทางดานภาษา และอาชีพ ที่
เหมาะสมในแตละระดับการศึกษา 
 

1. รอยละของผูเรียนมีความรู 
ตามหลักสูตรที่เหมาะสมในแตละ
ระดับการศึกษา 
2. รอยละของผูเรียนมีทักษะ
ทางดานภาษาที่สอง เพื่อการ
สื่อสาร  อยางนอย  1 ภาษา              
ที่เหมาะสมในแตละระดับ
การศึกษา ( เชน ภาษามลายู
กลาง  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน)   
3. รอยละของผูเรียนที่มีทักษะ
อาชีพ อยางนอย 1 อาชีพ                  
ที่เหมาะสม ในแตละระดับ
การศึกษา 

รอยละ 80 
 
 

รอยละ 80 
 
 
 
 
 

รอยละ 80 

3. พฒันาผูเรียนใหมี
ความรู  มีทกัษะ
ทางดานภาษา และ
อาชีพ ที่เหมาะสม          
ในแตละระดับ
การศึกษา 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  5 การพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาตามสมรรถนะ 
                              ในมาตรฐานตามวิชาชีพ 

เปาประสงค  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
คาเปาหมาย

ระยะเวลา 5 ป 
กลยุทธ 

1. ครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวชิาชีพ 
 

1. รอยละของครู คณาจารย    
และบคุลากรทางการศึกษา             
ที่มีคุณภาพ สอดคลองกับ              
ความตองการในการจัดการศึกษา           
ทุกระดับ 
 

รอยละ 100 
 
 
 

 

1. พัฒนาครู 
คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพ 
สอดคลองกับความ
ตองการในการจัด
การศึกษาทุกระดบั 

 2. รอยละของครู คณาจารย             
และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับ
การพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

รอยละ 100 
 

2. พัฒนาครู 
คณาจารยและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาตามมาตรฐาน 
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“ผูเรียนโรงเรียนเอกชนมีคุณภาพและมาตรฐาน ควบคูคณุธรรม ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมพรอมสูประชาคมอาเซียน” 

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2560-2564  

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด 
   การศึกษา 

เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
คาเปาหมาย

ระยะเวลา 5 ป 
กลยุทธ 

1. มีระบบบริหารจัดการทีม่ี
ประสิทธิภาพ ทุกภาคสวนเขามา
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

1. รอยละของหนวยงานทาง
การศึกษาที่มรีะบบบริหารจัดการ
ที่คลองตัวและมีประสิทธิภาพ 
2. รอยละของหนวยงาน               
ทางการศึกษาบรหิารจัดการ            
โดยการมสีวนรวมจาก                    
ทุกภาคสวน 

รอยละ 100 
 
 

รอยละ 100 

1. พัฒนาระบบ        
การบริหารจัดการ               
ที่คลองตัวและมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 
2. สงเสรมิให                
ทุกภาคสวนเขามา                  
มีสวนรวมในการจัด
การศึกษา 
 

2. ครู คณาจารย และ บุคลากร
ทางการศึกษา ไดรับการดูแล
รักษาความปลอดภัย 

3. รอยละของครู คณาจารย      
และ บุคลากรทางการศึกษา 
ไดรับการดูแลรกัษา                        
ความปลอดภัย 

รอยละ 100 3. สงเสรมิ สนับสนุน
การจัดระบบ
สวัสดิการ สวัสดิภาพ
ครู  คณาจารย                             
และบุคลากรทาง 
การศึกษา 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางสนัติสุข 

เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย
ระยะเวลา 5 ป 

กลยุทธ 

1. ผูเรียนมีความรูความเขาใจใน
พหุวัฒนธรรม 

1. รอยละของผูเรียนมีความรู
ความเขาใจในพหุวัฒนธรรม 

รอยละ 100 1. สงเสรมิการ
เรียนรูที่สอดคลอง
กับพหุวัฒนธรรม  
               

2. ชุมชนเขามามีสวนรวมในการ            
จัดการศึกษา 

2. รอยละของสถานศึกษาที่
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการ    
จัดการศึกษา 

รอยละ 100 2. สงเสรมิใหชุมชน
เขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา 
 

 
 
 
 


