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สวนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
1. การวิเคราะหสภาพแวดลอม
การวิเ คราะหส ภาพแวดล อมการศึ ก ษาเอกชนของสํ านัก งานการศึก ษาเอกชนจัง หวัดนราธิวาส
ดวยการวิเคราะห SWOT Analysis เพื่อกําหนดจุดแข็ง จุดออนจากสภาพแวดลอมภายในโอกาสและอุปสรรค
จากสภาพแวดลอมภายนอกสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
1.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
จุดแข็ง (Strength)
จุดออน (Weakness)
1. โครงสรางการบริหารงานสํานักงานการศึกษาเอกชน 1. บุคลากรมีการเขาออกบอยทําใหไมมีความตอเนือ่ งใน
เป น ระบบ สามารถบริ ห ารจั ด การได ม าตรฐาน
การปฏิบัตงิ าน
เนื่องจากดําเนินงานตามระเบียบ กฎหมายที่กําหนด 2. องคกรไมมีนโยบายการบริหารจัดการภายในที่เปน
2. สํ า นั ก งานการศึ ก ษาเอกชน ได แ บ ง โครงสร า ง
รูปธรรม
สํานัก งานการศึก ษาเอกชนกําหนดบทบาท อํานาจ 3. สํานักงานมีบุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัตงิ านและยัง
หนาที่มอบหมายงานบุคลากรทุกตําแหนงชัดเจน เอื้อ
ไมมีความชัดเจนตอภาระหนาที่ในการปฏิบัตงิ าน
ตอการปฏิบัติงาน
4.การใหบริการการศึกษายังไมไดมาตรฐานและผูเรียนมี
3. การมี ส ว นร ว มระหว า งองค ก รโดยมี ก ารแต ง ตั้ ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอนขางต่ํา
คณะกรรมการจากองคก รภายนอก เพื่อการพัฒ นา 5. ไมมีกรอบอัตรากําลังบุคลากรของหนวยงานเฉพาะและ
คุณภาพทางการศึกษา
ความกาวหนาตําแหนงไมชัดเจน สงผลกระทบตอ
4. บุคลากรเปนคนรุนใหมใหความรวมมือในการบริหาร
ขวัญและกําลังใจของผูป ฏิบัติงาน
จัดการ รวมถึงมีความรักความสามัคคีและมีสวนรวม 6.ผูนําหนวยงานมีภาระงานหลายดานทําใหควบคุมดูแลไม
ในการทํางานใหองคกร
ทั่วถึง
5. บุคลากรสวนใหญเปนบุคคลในพื้นที่ จึงมีความเขาใจ 7. การนํานโยบายของภาครัฐลงสูการปฏิบัติใน
ในบริ บ ทและวั ฒ นธรรมของท อ งถิ่ น จึ ง ทํ า ให มี ข อ
สถานศึกษาเอกชนมีขีดจํากัดในเชิงปฏิบัติ
ไดเปรียบทางดานการสื่อสาร และการออกนิเทศใน 8.บุคลากรบางสวนไดรับมอบหมายงานที่ไมตรงกับ
พื้นที่
ความสามารถ ไมเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย
6. สํานั ก งานการศึก ษาเอกชนจัง หวั ดนราธิ วาสมี ก าร
และวิธีปฏิบัติ
ติดตอสื่อสารหลายชองทาง ทําใหเกิดความรวดเร็วใน 9. การพัฒนาครู ผูบริหารและบุคลากรในสังกัดขาดการ
การติดตอสื่อสาร
พัฒนาทักษะ ใหเกิดความชํานาญ ในดานวิชาการ
7. นํ า เทคโนโลยี ม าใช ใ นการจั ด ทํ า ระบบข อ มู ล
อยางตอเนื่อง
สารสนเทศ และมีก ารประยุก ตใ ชเ ทคโนโลยี บ ริห าร 10. ขาดการบูรณาการจัดการศึกษาระหวางสํานักงาน
จัดการและปฏิบัติงานแตละกลุมงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส/อําเภอตนสังกัดกับ
8. สํ า นั ก งานการศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ด นราธิ ว าส มี
โรงเรียนเอกชนทุกระบบ (ขอเสนอจากผูแทนโรงเรียน
แผนการติดตามผลการดําเนินงาน
เอกชนสามัญ)
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จุดแข็ง (Strength)
จุดออน (Weakness)
9. ผูบริหารการศึกษากระจายอํานาจการตัดสินใจ ให 11. การบริหารจัดการผูบ ริหารระดับภายในสถานศึกษา
บุคลากรไดใชศักยภาพที่มีอยูป ฏิบัติง านอยางเต็ม
เอกชนขาดเอกภาพในการบริหารจัดการหรือการ
ความรู ความสามารถและสมรรถนะตามศักยภาพ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
10. บุคลากรสวนใหญมีความขยัน มุงมั่น อดทน ทุมเท
กําลังกายกําลังใจ ตั้งใจในการทํางาน มุงผลสัมฤทธิ์
ทําใหง านบรรลุเ ปาหมาย และสว นใหญส ามารถ
พัฒนางานไดตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
1.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threats)
1. ผูปกครองมีคานิยมสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียน 1. รัฐบาลเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงบอย ทําใหนโยบาย
เอกชนสอนศาสนาควบคูสามัญ สถาบันศึกษาปอเนาะ
เปลี่ยนไปดวย สงผลใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา)
ไมตอเนื่องและไมยั่งยืน
2. นโยบาย ขอบัญญัติ ขององคกรภายนอกใหการ
2. สถานศึกษายังขาดความตระหนักในการพัฒนา
สนับสนุนการจัดการศึกษา เอื้อตอการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการประกันและ
การศึกษาในเขตพื้นทีร่ ับผิดชอบ
การประเมินคุณภาพการศึกษา
3. ชุมชนในพื้นที่อยูติดชายแดนประเทศมาเลเซีย มีการ 3. การเขาถึงแหลงงบประมาณสนับสนุนจากองคกร
ติดตอสัมพันธ มีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
ภายนอกมีความยุงยาก
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เอือ้ ตอการ
4. สถานการณความไมสงบในพื้นที่ สงผลกระทบตอการ
ประกอบอาชีพ นํารายไดสพู ื้นที่
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและการลงพื้นที่
4. สภาพชุมชนรอบโรงเรียนสวนใหญประกอบอาชีพ
ปฏิบัติงานของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และ
เกษตร เอือ้ ตอการเปนแหลงเรียนรูวิชาการเกษตร
สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ
และเปนแบบอยางในการประกอบอาชีพอิสระ
5. ชุมชนบางพื้นที่เปนพื้นที่พิเศษ (เสี่ยงภัย) เกิด
5. นโยบายพัฒนาการศึกษาพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
เหตุการณความไมสงบ ทําใหเกิดความไมปลอดภัยตอ
จังหวัดชายแดนภาคใตของรัฐบาล รวมทัง้ องคกร
ชีวิตและทรัพยสินของชุมชน ครู บุคลากรทางการ
ภายนอกใหการสนับสนุนทรัพยากรสําหรับพัฒนา
ศึกษาและสถานศึกษา
การศึกษาในพื้นที่
6. ครูและบุคลากร มีการลาออกบอย ทําใหการเรียน
6. ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมให
การสอน และการประสานงาน ขาดความตอเนื่อง
การสนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษา
สงผลใหผลสัมฤทธิ์การศึกษาคอนขางต่ํา
7. พื้นที่มีภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบานหลายดาน 7. ผูเรียนมีภาระในการเรียนรูในแตละวันมากเกินไป ไม
เปนวัฒนธรรมทองถิ่น สงผลใหสถานศึกษาสามารถใช
สอดคลองกับพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
เปนแหลงเรียนรู ศึกษาคนควา เปนครูใหความรู เปน 8. นโยบายการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ไม
แบบอยางการเรียนรู
สอดคลองกับบริบทการจัดการศึกษาในพื้นที่
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2.วิสัยทัศน (VISION)
ผูเรียนโรงเรียนเอกชนมีคุณภาพและมาตรฐาน ควบคูคุณธรรม ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมพรอมสู
ประชาคมอาเซียน
ผูเรียน หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียนและประชาชน ที่ไดรับบริการจากโรงเรียนเอกชนในระบบและ
นอกระบบ
คุณภาพ หมายถึง ผูเรียนมีความรู มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในการดํารงชีวิต
มาตรฐาน หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาผานเกณฑมาตรฐานการศึกษาชาติ
คุณธรรม หมายถึง ซื่อสัตยสจุ ริต ขยันอดทน สติปญญา แบงปน
ประชาคมอาเซีย น หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of
South East Asian Nations : ASEAN)

3.พันธกิจ (MISSION)
1. พัฒ นาผูเ รียนให มีคุณภาพตามเกณฑม าตรฐานและมีความรูคูคุณธรรมโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมพรอมสูประชาคมอาเซียน
2. ประสาน สงเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตามและประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เอกชนใหมีคุณภาพ
3. พัฒนาศักยภาพผูบ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาชีพและสงเสริมสวัสดิภาพ สวัสดิการ ขวัญ กําลังใจ
4. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สือ่ และนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู
5. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการศึกษาเอกชนตามหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน

3. วัตถุประสงค (Objective)
1. เพื่อเพิม่ โอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนใหไดมาตรฐาน นําสูประชาคม
อาเซียน
2. เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหตามศักยภาพ
3. เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาเอกชนใหผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สอดคลอง
กับอัตลักษณทองถิ่น ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม
4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาเอกชนใหมปี ระสิทธิภาพโดยสงเสริมการมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวน

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2560-2564

59
“ผูเรียนโรงเรียนเอกชนมีคุณภาพและมาตรฐาน ควบคูคณ
ุ ธรรม ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมพรอมสูประชาคมอาเซียน”

4. เปาประสงค (Goal)
1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ (ONET, I-NET, NT)
2. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาเอกชนทัง้ ในระบบและนอกระบบและมีคุณธรรม จริยธรรม
ภายใตสังคมพหุวฒ
ั นธรรมพรอมสูประชาคมอาเซียน
3. ผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห
4. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนิน
ชีวติ ประจําวัน
5. ผูเรียนมีความรูความเขาใจเทคโนโลยี สามารถจัดทําสื่อและนวัตกรรม
6. ผูบริหาร ครู ผูส อน และบุคลากรทางการศึกษาเอกชนไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
7. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรบั การพัฒนาทักษะชีวิต รวมสรางสันติสุข และสราง
สมานฉันทตามแนวทางสันติวิธีบนพื้นฐานของสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
8. การบริหารจัดการการศึกษาเอกชนมีประสิทธิภาพโดยภาคีเครือขายมีสวนรวมในการสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน

5. กลยุทธ (Strategic Issue)
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายหลักที่กําหนดไว สํานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส จึงกําหนดกลยุทธเพื่อบรรลุจุดหมายของหนวยงาน ดังนี้
1. สงเสริม สนับสนุนและยกระดับคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาเอกชน
2. สงเสริมโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาเอกชน
3. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชนใหสอดคลองตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ
4. สงเสริมการจัดการเรียนรู ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. สงเสริมการเรียนรูใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมทีส่ อดคลองกับสังคมพหุวัฒนธรรม
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ใหมปี ระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และทุกภาคสวนมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาเอกชน

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2560-2564

