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สวนท่ี 3 
ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 

 

1. การวิเคราะหสภาพแวดลอม 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมการศึกษาเอกชนของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส      
ดวยการวิเคราะห SWOT Analysis เพื่อกําหนดจุดแข็ง จุดออนจากสภาพแวดลอมภายในโอกาสและอุปสรรค
จากสภาพแวดลอมภายนอกสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 
 

1.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  

จุดแข็งจุดแข็ง  ((SSttrreennggtthh)) จุดออน จุดออน ((WWeeaakknneessss))  
1. โครงสรางการบริหารงานสํานักงานการศึกษาเอกชน

เปนระบบ สามารถบริหารจัดการไดมาตรฐาน
เน่ืองจากดําเนินงานตามระเบียบ กฎหมายที่กําหนด 

2. สํา นักงานการ ศึกษาเอกชน ไดแบ ง โครงสร าง
สํานักงานการศึกษาเอกชนกําหนดบทบาท อํานาจ
หนาที่มอบหมายงานบุคลากรทุกตําแหนงชัดเจน เอื้อ
ตอการปฏิบัติงาน 

3. การมีส วนรวมระหวางองคกร โดยมีการแต ง ต้ั ง
คณะกรรมการจากองคกรภายนอก เพื่อการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา 

4. บุคลากรเปนคนรุนใหมใหความรวมมือในการบริหาร
จัดการ รวมถึงมีความรักความสามัคคีและมีสวนรวม
ในการทํางานใหองคกร 

5. บุคลากรสวนใหญเปนบุคคลในพื้นที่ จึงมีความเขาใจ
ในบริบทและวัฒนธรรมของทอง ถ่ินจึงทําใหมีขอ
ไดเปรียบทางดานการสื่อสาร และการออกนิเทศใน
พื้นที่ 

6. สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสมีการ
ติดตอสื่อสารหลายชองทาง ทําใหเกิดความรวดเร็วใน
การติดตอสื่อสาร 

7. นํา เทคโนโล ยีมาใช ในการจั ดทําระบบขอมู ล
สารสนเทศ และมีการประยุกตใชเทคโนโลยีบริหาร
จัดการและปฏิบัติงานแตละกลุมงาน 
8. สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มี
แผนการติดตามผลการดําเนินงาน 
 

1. บุคลากรมีการเขาออกบอยทําใหไมมีความตอเน่ืองใน
การปฏิบัติงาน 

2. องคกรไมมีนโยบายการบริหารจัดการภายในที่เปน
รูปธรรม 

3. สํานักงานมบีุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงานและยัง
ไมมีความชัดเจนตอภาระหนาที่ในการปฏิบัติงาน 

4.การใหบรกิารการศึกษายังไมไดมาตรฐานและผูเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคอนขางตํ่า 

5. ไมมีกรอบอัตรากําลังบุคลากรของหนวยงานเฉพาะและ
ความกาวหนาตําแหนงไมชัดเจน สงผลกระทบตอ
ขวัญและกําลงัใจของผูปฏิบัติงาน 

6.ผูนําหนวยงานมีภาระงานหลายดานทําใหควบคุมดูแลไม
ทั่วถึง 

7.  การนํานโยบายของภาครัฐลงสูการปฏิบัติใน
สถานศึกษาเอกชนมีขีดจํากัดในเชิงปฏิบัติ 

8.บุคลากรบางสวนไดรับมอบหมายงานที่ไมตรงกบั
ความสามารถ ไมเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 
และวิธีปฏิบัติ 

9. การพัฒนาครู ผูบริหารและบุคลากรในสงักัดขาดการ
พัฒนาทักษะ ใหเกิดความชํานาญ ในดานวิชาการ
อยางตอเน่ือง 

10. ขาดการบูรณาการจัดการศึกษาระหวางสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส/อําเภอตนสังกัดกับ
โรงเรียนเอกชนทุกระบบ (ขอเสนอจากผูแทนโรงเรียน
เอกชนสามัญ) 
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จุดแข็งจุดแข็ง  ((SSttrreennggtthh)) จุดออน จุดออน ((WWeeaakknneessss))  
9. ผูบริหารการศึกษากระจายอํานาจการตัดสินใจ ให

บุคลากรไดใชศักยภาพที่มีอยูปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความรู ความสามารถและสมรรถนะตามศักยภาพ 

10. บุคลากรสวนใหญมีความขยัน มุงมั่น อดทน ทุมเท
กําลังกายกําลังใจ ต้ังใจในการทํางาน มุงผลสัมฤทธ์ิ 
ทําใหงานบรรลุเปาหมาย และสวนใหญสามารถ
พัฒนางานไดตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

11. การบรหิารจัดการผูบรหิารระดับภายในสถานศึกษา
เอกชนขาดเอกภาพในการบริหารจัดการหรือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 
 1.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  

โอกาสโอกาส  ((OOppppoorrttuunniittyy)) อุปสรรคอุปสรรค  ((Threats)) 
1.  ผูปกครองมีคานิยมสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาควบคูสามญั สถาบันศึกษาปอเนาะ 
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามสัยิด(ตาดีกา) 

2.  นโยบาย ขอบัญญัติ ขององคกรภายนอกใหการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา เอื้อตอการพฒันา
การศึกษาในเขตพื้นทีร่ับผิดชอบ 

3.  ชุมชนในพื้นที่อยูติดชายแดนประเทศมาเลเซีย มีการ
ติดตอสัมพันธ มีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เอือ้ตอการ
ประกอบอาชีพ นํารายไดสูพื้นที ่

4.  สภาพชุมชนรอบโรงเรียนสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตร เอือ้ตอการเปนแหลงเรียนรูวิชาการเกษตร 
และเปนแบบอยางในการประกอบอาชีพอสิระ 

5.  นโยบายพัฒนาการศึกษาพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใตของรัฐบาล รวมทัง้องคกร
ภายนอกใหการสนับสนุนทรัพยากรสําหรบัพฒันา
การศึกษาในพื้นที่  

6.  ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินมสีวนรวมให
การสนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษา 

7. พื้นที่มีภูมิปญญาทองถ่ิน ปราชญชาวบานหลายดาน 
เปนวัฒนธรรมทองถ่ิน สงผลใหสถานศึกษาสามารถใช
เปนแหลงเรียนรู ศึกษาคนควา เปนครูใหความรู เปน
แบบอยางการเรียนรู 

 

1.  รัฐบาลเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงบอย ทําใหนโยบาย
เปลี่ยนไปดวย สงผลใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไมตอเน่ืองและไมย่ังยืน 

2.  สถานศึกษายังขาดความตระหนักในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการประกันและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา  

3.  การเขาถึงแหลงงบประมาณสนับสนุนจากองคกร
ภายนอกมีความยุงยาก  

4.  สถานการณความไมสงบในพื้นที่ สงผลกระทบตอการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและการลงพื้นที่
ปฏิบัติงานของสํานักงานการศึกษาเอกชนจงัหวัด และ
สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ 

5.  ชุมชนบางพื้นที่เปนพื้นที่พิเศษ (เสี่ยงภัย) เกิด
เหตุการณความไมสงบ ทําใหเกิดความไมปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของชุมชน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา  

6.  ครูและบุคลากร มีการลาออกบอย  ทําใหการเรียน
การสอน และการประสานงาน ขาดความตอเน่ือง 
สงผลใหผลสมัฤทธ์ิการศึกษาคอนขางตํ่า 

7.  ผูเรียนมีภาระในการเรียนรูในแตละวันมากเกินไป ไม
สอดคลองกบัพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

8. นโยบายการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ไม
สอดคลองกบับริบทการจัดการศึกษาในพื้นที ่
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2.วิสัยทัศน (VISION)  
ผูเรียนโรงเรียนเอกชนมีคุณภาพและมาตรฐาน ควบคูคุณธรรม ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมพรอมสู

ประชาคมอาเซียน 
ผูเรียน หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียนและประชาชน ที่ไดรับบริการจากโรงเรียนเอกชนในระบบและ

นอกระบบ 
คุณภาพ หมายถึง ผูเรียนมีความรู มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดํารงชีวิตในสังคมอยางมคีวามสุข 

 มีความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืนในการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาผานเกณฑมาตรฐานการศึกษาชาติ 

 คุณธรรม หมายถึง ซื่อสัตยสจุริต ขยันอดทน สติปญญา แบงปน                     
ประชาคมอาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of 

South East Asian Nations : ASEAN)  
 

3.พันธกิจ (MISSION)  
1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและมีความรูคูคุณธรรมโดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมพรอมสูประชาคมอาเซียน 
2. ประสาน สงเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตามและประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

เอกชนใหมีคุณภาพ 
3. พัฒนาศักยภาพผูบรหิาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐาน

วิชาชีพและสงเสรมิสวัสดิภาพ สวัสดิการ ขวัญ กําลังใจ 
4. สงเสริม สนับสนุนและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สือ่และนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู 
5. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการศึกษาเอกชนตามหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการมสีวนรวม

จากทุกภาคสวน 
   

3. วัตถุประสงค (Objective) 
 1. เพื่อเพิม่โอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนใหไดมาตรฐาน นําสูประชาคม
อาเซียน 
 2. เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหตามศักยภาพ  
 3. เพื่อสงเสรมิการจัดการศึกษาเอกชนใหผูเรียนทกุระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สอดคลอง
กับอัตลกัษณทองถ่ิน ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 
 4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาเอกชนใหมปีระสิทธิภาพโดยสงเสรมิการมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวน 
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4. เปาประสงค (Goal) 
 1. ผูเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนจากการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดับชาติ (O-
NET, I-NET, NT) 
 2. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาเอกชนทัง้ในระบบและนอกระบบและมีคุณธรรม จริยธรรม 
ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมพรอมสูประชาคมอาเซียน 
 3. ผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห  
 4. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 
 5. ผูเรียนมีความรูความเขาใจเทคโนโลยี สามารถจัดทําสื่อและนวัตกรรม 
 6. ผูบรหิาร ครู ผูสอน และบุคลากรทางการศึกษาเอกชนไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  7. ผูบรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรบัการพัฒนาทักษะชีวิต รวมสรางสันติสุข และสราง
สมานฉันทตามแนวทางสนัติวิธีบนพื้นฐานของสงัคมพหุวัฒนธรรม 
 8. การบรหิารจัดการการศึกษาเอกชนมปีระสิทธิภาพโดยภาคีเครือขายมสีวนรวมในการสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน 
 

5. กลยุทธ (Strategic Issue) 
 เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายหลักที่กําหนดไว สํานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส จึงกําหนดกลยุทธเพื่อบรรลุจุดหมายของหนวยงาน ดังน้ี 
 1. สงเสรมิ สนับสนุนและยกระดับคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาเอกชน 

2. สงเสรมิโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาเอกชน 
3. พัฒนาผูบรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชนใหสอดคลองตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ 
4. สงเสรมิการจัดการเรียนรู ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 5. สงเสรมิการเรียนรูใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมทีส่อดคลองกบัสังคมพหุวัฒนธรรม  
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ใหมปีระสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล และทุกภาคสวนมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาเอกชน 
 

 

 

 

 

 


