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สวนท่ี 4 
แผนงาน/โครงการ 

 สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสไดกําหนดกลยุทธ (Strategy) การดําเนินงาน 7 กล
ยุทธ โดยมีระบบวัดผลของกลยุทธ คือ เปาประสงค (Goal) ตัวช้ีวัด (Key Performance Indicator: KPI)    
คาเปาหมาย (Target) เพื่อวัดความกาวหนาของการดําเนินงานและสถานการณบรรลุผลสัมฤทธ์ิและ
ประสิทธิภาพของการดําเนินและมีมาตรการ โครงการ (Project) เพื่อการขับเคลื่อนระบบการศึกษาเอกชนให
เกิดผลสัมฤทธ์ิตามที่มุงหวัง ดังน้ี 
 

1. กลยุทธที่ 1 สงเสริม สนับสนุนและยกระดับคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาเอกชน 
มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติงาน 

1. สงเสริมใหมีการปรบัความรูพื้นฐานและเพิ่มทักษะทางวิชาการใหแกผูเรียน 
2. สงเสริมการเรียนรูและเตรียมความพรอมใหแกนักเรียนเฉพาะกลุม 
3. สงเสริมอสิลามศึกษาและการประเมินผลสัมฤทธ์ิอสิลามศึกษา (I-NET) 
4. สงเสริมการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ในการบรหิารจดัการศึกษา 
5. พัฒนาศูนยการศึกษาอสิลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะใหเปนแหลง

เรียนรูทางศาสนาของชุมชน 
6. สงเสริมใหผูเรียนมโีอกาสในการเพิ่มความรู มีคุณธรรม จริยธรรม โดยใชกระบวนการที่

หลากหลาย 

เปาประสงค (Goal) ตัวชี้วัด (KPI) 
เปาหมาย/ป  โครงการและ

กิจกรรม 
ผูรับ 

ผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 
1. ผูเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึนจากการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใน
ระดับชาติ (O-NET, 
I-NET, NT) 

รอยละของคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจาก
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) 
แตละระดับ
การศึกษาสงูข้ึน 

2 2 2 2  โครงการสอน
เสริมเพื่อเตรียม
ความพรอมการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติ (O-
NET) 

กลุม
พัฒนาฯ 

รอยละคะแนน
เฉลี่ยของ ผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติดาน
อิสลามศึกษา  (I-
NET)  ระดับ
ตอนตน ตอนกลาง 

2 2 2 2 2 โครงการพัฒนา

ทักษะทางอิสลาม

ศึกษาเพื่อเตรียม

ความพรอมการ

ทดสอบดาน

อิสลามศึกษา                 

กลุม

สงเสริมฯ 
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เปาประสงค (Goal) ตัวชี้วัด (KPI) 
เปาหมาย/ป  โครงการและ

กิจกรรม 
ผูรับ 

ผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 
และตอนปลาย
สูงข้ึน 

( I-NET ) 

 รอยละของนักเรียน
ที่เขารวมโครงการ 

80 85 90 95 100 โครงการปรับ

ความรูพื้นฐาน

นักเรียน ม.1  

กลุม

พัฒนาฯ 

รอยละศูนย
การศึกษาอิสลาม
ประจํามสัยิด (ตาดี
กา) ที่ใชหลักสูตร
อิสลามศึกษาฟรฎอี
นพ.ศ.2559                    
(หลกัสูตรใหม) 

80 85 90 95 100 โครงการนิเทศ 

ติดตามการใช

หลักสูตรอิสลาม

ศึกษาฟรฎอีน 

พ.ศ.2559                    

(หลกัสูตรใหม) 

กลุม

สงเสริมฯ 

3. ผูเรียนมีทักษะ
การคิดวิเคราะห 
 

รอยละคะแนน
เฉลี่ย ผลการ
ประกวดในแตละ
กิจกรรม 
 

80 82 84 86 90 โครงการมหกรรม
วิชาการและ
การศึกษาเพื่อมี
งานทํา 

กลุม
พัฒนาฯ 

5. ผูเรียนมีความรู
ความเขาใจ
เทคโนโลยี สามารถ
จัดทําสือ่และ
นวัตกรรม 
 

รอยละคะแนน
เฉลี่ย ผลการ
ประกวดแขงขัน
ทักษะคอมพิวเตอร 
 

80 82 84 86 90 โครงการงาน
มหกรรมวิชาการ
และการศึกษา
เพื่อมงีานทํา 

กลุม
พัฒนาฯ 
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2. กลยุทธที่ 2 สงเสริมโอกาสทางการศกึษาใหทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ําทางการศกึษา 
 มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติงาน 

1. สงเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพการการศึกษาในโครงการพระราชดําร ิ
2. สนับสนุน จัดการศึกษาและพฒันาสมรถภาพผูเรียนพิการ 
3. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเอกชน 

เปาประสงค (Goal) ตัวชี้วัด (KPI) 
 เปาหมาย/ป  โครงการและ

กิจกรรม 
ผูรับ 

ผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 
2. ผูเรียนไดรับ
โอกาสทางการศึกษา
เอกชนทั้งในระบบ
และนอกระบบและมี
คุณธรรม จริยธรรม 
ภายใตสังคมพหุ
วัฒนธรรมพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

1. รอยละของ
นักเรียนที่ไดรับ
ผลกระทบจาก
เหตุการณความไม
สงบในจังหวัด
นราธิวาสไดรับ
โอกาสทาง
การศึกษา 
 

80 
 
 
 
 
 
 

 

85 
 

 

 

90 
 

 

 

95 
 

 

 

98 
 

 

 

1.โครงการเปด

โลกทัศนผูเรียน

ระดับ

ประถมศึกษาที่

ไดรับผลกระทบ

จากเหตุการณ

ความไมสงบใน

จังหวัดนราธิวาส 

กลุม

สงเสริมฯ 

2. รอยละของ
ผูเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัด
สํานักงาน
การศึกษาเอกชน
จังหวัดนราธิวาสได
เขารวมชุมนุม
ลูกเสือภายใตสงัคม
พหุวัฒนธรรม 

85 90 95 100 100 2.โครงการชุมนุม

ลูกเสือโรงเรียน

เอกชนสอน

ศาสนาอิสลาม

จังหวัดนราธิวาส 

กลุม

สงเสริมฯ 

3. รอยละของ
โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอสิลาม
ในโครงการตาม
พระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ใหมีคุณภาพที่ไดรับ
การพัฒนาคุณภาพ

100 100 100 100 100 โครงการสงเสรมิ
การจัดการศึกษา
โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนา
อิสลามใน
โครงการตาม
พระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช

กลุม
พัฒนาฯ 
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เปาประสงค (Goal) ตัวชี้วัด (KPI) 
 เปาหมาย/ป  โครงการและ

กิจกรรม 
ผูรับ 

ผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 
การศึกษา กุมารีใหมีคุณภาพ 
4. รอยละของ
โรงเรียนเอกชนที่
เขารวมกจิกรรม
งานวิชาการ 

100 100 100 100 100 โครงการแขงขัน
ทักษะมหกรรม
วิชาการ 

กลุม
พัฒนาฯ 

5. รอยละของ
โรงเรียนเอกชนใน
ระบบและนอก
ระบบที่ไดรบัการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพิม่ข้ึน 

80 85 90 100 100 โครงการนิเทศ 
ติดตาม การ
จัดการศึกษา
โรงเรียนเอกชนใน
ระบบ 

กลุม
พัฒนาฯ 

6. รอยละของ
โรงเรียนเอกชน
นอกระบบที่ไดรับ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพิม่ข้ึน 

80 85 90 100 100 โครงการนิเทศ 
ติดตาม การ
จัดการศึกษา
โรงเรียนเอกชน
นอกระบบ 

กลุม
สงเสริมฯ 

7. รอยละของ
นักเรียนพกิารที่
ไดรับการอุดหนุน
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

100 100 100 100 100 โครงกาสนับสนุน
การจัดการศึกษา
เอกชนแก
นักเรียนพกิาร 

กลุม
อํานวยการ 
(งาน
การเงิน) 

8. รอยละของ
โรงเรียนที่ไดรับการ
สนับสนุนและ
พัฒนาทางกายภาพ 

85 90 95 100 100 โครงการ
สนับสนุนและ
พัฒนาโครงสราง
ดานกายภาพ
โรงเรียนเอกชน 

กลุม
พัฒนาฯ 

9.รอยละของ
โรงเรียนทีเ่ขารวม
โครงการฯ 

100 100 100 100 100 โครงการฝกอาชีพ
โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม
ในโครงการตาม
พระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี 

กลุม
พัฒนาฯ 
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3. กลยุทธที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชนใหสอดคลองตามสมรรถนะ
มาตรฐานวิชาชีพ 

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติงาน 
1. อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ดานหลักสูตร การจัดกจิกรรมการเรียน  การสอน การวัดผล

ประเมินผล และการใชสือ่ใหแกครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา 
2. พัฒนาภาวะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงใหแกผูบรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียม

ความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
3. สงเสริม สนับสนุนการสรางเครือขายการจัดการศึกษาของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปาประสงค (Goal) ตัวชี้วัด (KPI) 
 เปาหมาย/ป  โครงการและ

กิจกรรม 
ผูรับ 

ผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 
6. ผูบรหิาร ครู 
ผูสอน และบุคลากร
ทางการศึกษาเอกชน
ไดรับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 

1.รอยละของผูสอน

ศูนยการศึกษา

อิสลามประจํา

มัสยิด ( ตาดีกา ) 

ไดรับการพัฒนา

เทคนิคการสอน

และทักษะทาง

ภาษา 

85 90 95 100 100 1.โครงการ

สัมมนาเชิง 

ปฏิบัติการเทคนิค

การสอนและการ

พัฒนาทักษะทาง

ภาษาผูสอน 

ศูนยอิสลาม

ประจํามสัยิด (ตา

ดีกา)  

กลุม

สงเสริมฯ 

2.รอยละของผูสอน
ศูนยการศึกษา
อิสลามประจํา
มัสยิด ( ตาดีกา ) 
ไดรับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช
หลักสูตรอิสลาม
ศึกษาฟรฎอีน   
พ.ศ.2559 

85 90 95 100 100 2.โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
ใชหลักสูตร
อิสลามศึกษาฟรฎ
อีนพ.ศ.2559                    
(หลกัสูตรใหม) 

กลุม
สงเสริมฯ 
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เปาประสงค (Goal) ตัวชี้วัด (KPI) 
 เปาหมาย/ป  โครงการและ

กิจกรรม 
ผูรับ 

ผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 
3. รอยละของ

ผูสอนศูนย

การศึกษาอิสลาม

ประจํามสัยิด ( ตาดี

กา ) ไดรับการ

เพิ่มพูนศักยภาพ

ตามมาตรฐาน

การศึกษา      

ผูบริหารและผูสอน

ศูนยฯ (ตาดีกา) มี

การพัฒนาการ

จัดการเรียนรู

อิสลามศึกษา และ

มีขวัญกําลังใจใน

การทํางาน 

85 90 95 100 100 3.โครงการ

เพิ่มพูนศักยภาพ

ผูบริหารและ

ผูสอนศูนย

การศึกษาอิสลาม

ประจํามสัยิด            

ตาดีกา) จังหวัด

นราธิวาส  

 

กลุม

สงเสริมฯ 

4.รอยละของโตะ

ครูและผูชวยโตะครู 

ไดรับการเพิ่มพูน

ศักยภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา     

ผูบริหาร และมี

ขวัญกําลังใจในการ

ทํางาน 

85 90 95 100 100 โครงการสงเสรมิ

ศักยภาพโตะครู

และผูชวยโตะครู

สถาบันศึกษา

ปอเนาะ  

 

กลุม

สงเสริมฯ 

5. รอยละของ
โรงเรียนเอกชนที่
ไดรับการพัฒนา
สอดคลองตาม
สมรรถนะ
มาตรฐานวิชาชีพ 

85 90 95 100 100 โครงการพัฒนา
อิสลามศึกษาทั้ง
ระบบ                     
ในโรงเรียนเอกชน
สังกัดสํานักงาน
การศึกษาเอกชน
จังหวัดนราธิวาส 

กลุม
สงเสริมฯ 



66 

“ผูเรียนโรงเรียนเอกชนมีคุณภาพและมาตรฐาน ควบคูคณุธรรม ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมพรอมสูประชาคมอาเซียน” 

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2560-2564  

เปาประสงค (Goal) ตัวชี้วัด (KPI) 
 เปาหมาย/ป  โครงการและ

กิจกรรม 
ผูรับ 

ผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 
6.รอยละของ 
ผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนา 

85 90 95 100 100 โครงการพัฒนา
ผูบริหารและครู
โรงเรียนเอกชน
ทั้งระบบในระดับ
จังหวัด  
-อบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการสอนที่
เสริมสรางผูเรียน
ใหมีทักษะใน 
ศตวรรษที่ 21 
-อบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดการ
เรียนการสอน
ภาษาไทย เพื่อ
เสริมสรางทักษะ
ภาษาไทยดาน
การอานออก 
เขียนได และการ
ตีความ 
-อบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ครูผูสอนปฐมวัย 
-อบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ผูบริหารและครู
ในการใชทักษะ
ชีวิตและ
กระบวนการ
จัดการเรียนรู 
-1.อบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะและ
คุณภาพการสอน
ภาษาอังกฤษ   

กลุม
พัฒนาฯ 



67 

“ผูเรียนโรงเรียนเอกชนมีคุณภาพและมาตรฐาน ควบคูคณุธรรม ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมพรอมสูประชาคมอาเซียน” 

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2560-2564  

เปาประสงค (Goal) ตัวชี้วัด (KPI) 
 เปาหมาย/ป  โครงการและ

กิจกรรม 
ผูรับ 

ผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 
-อบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะ
กระบวนการคิด
และเทคนิคการ
สอนทีห่ลากหลาย  
-อบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรสูงข้ึน 

 

4. กลยุทธที่ 4 สงเสริมการจัดการเรียนรู ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติงาน 

1. อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ดานหลักสูตร การจัดกจิกรรมการเรียน  การสอน การวัดผล
ประเมินผล และการใชสือ่ใหแกครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา 

2. พัฒนาภาวะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงใหแกผูบรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียม
ความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

 

เปาประสงค (Goal) ตัวชี้วัด (KPI) 
เปาหมาย/ป  โครงการและ

กิจกรรม 
ผูรับ 

ผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 
4. ผูเรียนมีความรู 
ความเขาใจในการนํา
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงไป
ใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 

1.รอยละของ
โรงเรียนนอกระบบ
จัดการเรียนรู ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
 

85 90 95 100 100 1. โครงการ
เศรษฐกจิพอเพียง
ในโรงเรียนนอก
ระบบสงักัด
สํานักงาน
การศึกษาเอกชน
จังหวัดนราธิวาส 

กลุม
สงเสริมฯ 

2.รอยละของ
โรงเรียนในระบบ
จัดการเรียนรู ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
 

85 90 95 100 100 โครงการ
ขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง
สูสถานศึกษา 

กลุม
พัฒนาฯ 

 



68 

“ผูเรียนโรงเรียนเอกชนมีคุณภาพและมาตรฐาน ควบคูคณุธรรม ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมพรอมสูประชาคมอาเซียน” 

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2560-2564  

5. กลยุทธที่ 5 สงเสริมการเรียนรูใหผูเรียนมีคณุธรรม จริยธรรมที่สอดคลองกบัสังคมพหุวัฒนธรรม  
 มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติงาน 

1. สงเสริมใหจัดกจิกรรมเสริมหลกัสูตรทีส่งเสริมความเปนชาติและการอยูรวมกันทามกลางความ
แตกตางทางเช้ือชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม   

2. สงเสริมใหจัดกจิกรรมสรางสมัพันธอันดีระหวางบุคคลที่มี ความแตกตาง ดานการศึกษา อาชีพ 
ภาษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ฯลฯ  

3. สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรและกจิกรรมการ เรียนรูเกี่ยวกับเรื่องสันติศึกษา 
4. สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรและกจิกรรมที่เนน หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. จัดคายเยาวชนและทัศนศึกษาสงัคมพหุวัฒนธรรมตางพื้นที่  เพื่อปรบั โลกทัศน  มุมมอง  วิธี

คิดอยางสรางสรรค 
6. พัฒนาเครอืขายเยาวชน  สรางเยาวชนแกนนําในสถานศึกษา 
7. สรางโอกาสใหเด็กและเยาวชนมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกันในสังคมตางวัฒนธรรม 

 

เปาประสงค (Goal) ตัวชี้วัด (KPI) 
เปาหมาย/ป  โครงการและ

กิจกรรม 
ผูรับ 

ผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 
7. ผูบรหิาร นักเรียน 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับ
การพัฒนาทักษะ
ชีวิต รวมสรางสันติ
สุข และสราง
สมานฉันทตาม
แนวทางสันติวิธีบน
พื้นฐานของสงัคมพหุ
วัฒนธรรม 

1.รอยละของ
สถานศึกษาที่จัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือ 
เนตรนารีและยุว
กาชาด 
 

85 90 95 100 100 1.โครงการ
สงเสริมการ
จัดการเรียนการ
สอนกจิกรรมการ
เรียนการสอน
ลูกเสือ เนตรนารี
และยุวกาชาด 
 

กลุม
สงเสรมิฯ 

2. รอยละผูบริหาร 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
โรงเรียนเอกชนที่
เขารวมกจิกรรม 

85 90 95 100 100 โครงการสราง
เสริม
ความสัมพันธ
ผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาภายใต
สังคมพหุ
วัฒนธรรม 

กลุม
อํานวยการ 
(งาน
ทรัพยากร
บุคคล) 

3. รอยละของ
ผูบริหาร นักเรียน 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เขา
รวมโครงการ 

85 90 95 100 100 โครงการคาย
คุณธรรมเพือ่
พัฒนาพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ภายใตสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

กลุม
สงเสริมฯ 



69 

“ผูเรียนโรงเรียนเอกชนมีคุณภาพและมาตรฐาน ควบคูคณุธรรม ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมพรอมสูประชาคมอาเซียน” 

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2560-2564  

6. กลยุทธที่ 6 พฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล 
และทกุภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศกึษาเอกชน 

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติงาน 
1. สงเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนาประสทิธิภาพทางดานการวัดและประเมินผล และการประกัน

คุณภาพผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเอกชน 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการศึกษาในสถานศึกษาเอกชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

และเนนการมสีวนรวมจากทุกภาคสวน 
4. พัฒนาระบบขอมูล สารสนเทศ เพื่อการบรหิารจัดการศึกษา 
5. สงเสริมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการบรหิารจัดการศึกษา 
6. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกประเภท 
7. พัฒนาบุคลากรของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/อําเภอ 
8. เชิดชูเกียรติ ยกยอง ครู ผูบริหาร สถานศึกษา ที่มีผลงาน ดีเดน 

เปาประสงค (Goal) ตัวชี้วัด (KPI) 
เปาหมาย/ป  โครงการและ

กิจกรรม 
ผูรับ 

ผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 
8. การบรหิารจัดการ
การศึกษาเอกชนมี
ประสิทธิภาพโดย
ภาคีเครือขายมีสวน
รวมในการสงเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษาเอกชน 
 

1. รอยละโตะครู
และผูชวยโตะครู
ไดรับการบรหิารจัด
การศึกษา ใหมี
ประสิทธิภาพและ
ทุกภาคสวนมีสวน
รวมในการจัด
การศึกษา 
 

80 85 90 95 100 1.โครงการ
ประชุม 4 ฝาย
สถาบันศึกษา
ปอเนาะสังกัด
สํานักงาน
การศึกษาเอกชน
จังหวัดนราธิวาส 

กลุม
สงเสริมฯ 

2. รอยละของ
สํานักงาน
การศึกษาเอกชน
อําเภอดําเนินการ
จัดทําแผนพฒันา
การศึกษาเอกชนฯ 

100 100 100 100 100 โครงการจัดทํา
แผนพัฒนา
การศึกษาเอกชน
จังหวัดนราธิวาส 
พ.ศ.2560-2564 
และพ.ศ. 2565-
2569 

กลุม
แผนงานฯ 

3.รอยละของ
สํานักงาน
การศึกษาเอกชน
อําเภอดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 

100 100 100 100 100 โครงการจัดทํา
แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 

กลุม
แผนงานฯ 



70 

“ผูเรียนโรงเรียนเอกชนมีคุณภาพและมาตรฐาน ควบคูคณุธรรม ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมพรอมสูประชาคมอาเซียน” 

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2560-2564  

เปาประสงค (Goal) ตัวชี้วัด (KPI) 
เปาหมาย/ป  โครงการและ

กิจกรรม 
ผูรับ 

ผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 
4. รอยละโรงเรียน
เอกชนที่ดําเนินการ
เบิกจายเงินอุดหนุน
ทุกประเภทได
ถูกตองตามระเบียบ 

100 100 100 100 100 โครงการนิเทศ 
การดําเนินงาน
การขอบรับการ
อุดหนุนทุก
ประเภท 

กลุม
อํานวยการ 
(งาน
การเงิน) 

5. รอยละของ
สํานักงาน
การศึกษาเอกชน
อําเภอดําเนินการ
จัดทํารายงานผล
การดําเนินงาน 

100 100 100 100 100 โครงการติดตาม 
รายงานผลการ
ดําเนินงาน
ประจําป 

กลุม
แผนงานฯ 

6. รอยละการ
ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนา
การศึกษาเอกชน 
พ.ศ.2560-2564 

80 85 90 95 100 โครงการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนา
การศึกษาเอกชน 
พ.ศ.2560-2564 

กลุม
แผนงานฯ 

7. รอยละของ
บุคลากรทาง
การศึกษาที่ไดรบั
การพัฒนา 

80 85 90 95 100 โครงการพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากร
สํานักงาน
การศึกษาเอกชน
จังหวัดและ
อําเภอ 

กลุม
อํานวยการ 
(งาน
ทรัพยากร
บุคคล) 

8. จํานวนผูบรหิาร 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่
ไดรับการเชิดชู
เกียรติ 

3 3 3 3 3 โครงการเชิดชู
เกียรติผูบริหาร 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่
ปฏิบัติงานไดดี
เย่ียม 

กลุม
อํานวยการ 
(งาน
ทรัพยากร
บุคคล) 

9. รอยละ
ความสําเรจ็การ
จัดทําฐานขอมลู 

95 95 95 95 95 โครงการจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศ 

กลุม
แผนงานฯ 

 


