ประกาศสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ระยะ 4 ป (พ.ศ.2560-2563)
----------------------------------------ดวย สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ระยะ 4 ป (พ.ศ.2560-2563) ขึ้น เพื่อเปนกรอบในการพัฒนาการศึกษาเอกชน โดยสอดคลองกับแนวนโยบาย
และยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาเอกชนของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ดั ง นั้ น อาศั ย ความในข อ 1.1 แห ง ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งการจั ด ตั้ ง สํ า นั ก งาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดและสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ และเพื่อใหการบริหารงานของสํานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดสตูล เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคของทางราชการ จึงอนุมัติและประกาศใช
แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ระยะ 4 ป (พ.ศ.2560-2563)
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
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สํ า นั ก งานการศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ด สตู ล ขอขอบคุ ณ ทุ ก ท า นที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งในการจั ด ทํ า
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สวนที่ 1
สภาพการจัดการศึกษา

 ความเปนมาของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2552 และวันที่ 27 เมษายน 2552 ให
จัดตั้งสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลาเฉพาะอําเภอจะ
นะ นาทวี เทพา และสะบายอย รวมปจจุบันมีสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 5 จังหวัด และสํานักงาน
การศึกษาเอกชนอําเภอ 37 อําเภอ
ใหสํานักงานการศึกษาเอกชนมีภารกิจและมีหนาที่ในการประสานจัดทําแผน พัฒนาและแผนปฏิบัติ
การการศึ ก ษาเอกชนในจั งหวั ดให ส อดคลองกั บ นโยบายของรัฐ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต อีกทั้งใหสงเสริม สนับสนุน กํากับ เรงรัด นิเทศ ติดตาม
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียนเอกชนทุกประเภท
สถาบั น ศึ ก ษาปอเนาะ และศู น ย ก ารศึ ก ษาอิ ส ลามประจํา มัส ยิ ด(ตาดีก า) รวมทั้ ง ปฏิ บัติ งานรว มกั บ หรื อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
ปจจุบันสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มีบุคลากรในสังกัดรวมทั้งสิ้น 60 คน ดังนี้
1) ขาราชการ 5 คน ประกอบดวย
1.1) ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
1.2) รองผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล รวม 3 คน
1.3) ขาราชการจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ชวยปฏิบัติราชการในสํานักงาน
จํานวน 1 คน และชวยปฏิบัติราชการตําแหนงครูผูสอน จํานวน 3 คน
1.4) ขาราชการประจําสํานักงานจํานวน 5 คน
2) พนักงานราชการ ปฏิบัติงานในสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 20 คน
3) พนักงานราชการ ปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคูสามัญ 34 คน
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มีสํานักงานตั้งอยูที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูล หมูที่ 4 ตําบลคลองขุด อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร
074-724721 เว็บไซต http://www.opes.go.th
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 อํานาจหนาที่และโครงสรางของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เปนหนวยงานที่สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ รวมถึ งมี หน า ที่กํากับ ดูแล เรงรัด นิเทศ ติดตามการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะและศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ใหเปนไปตามนโยบาย
และไดมาตรฐานการศึกษา สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จึงเปนเสมือนหนวยอํานวยความสะดวก
ให กับ สถานศึ กษาเอกชนทั้ งระบบ ให ส ามารถจัดการศึกษาไดอยางคลองตัว มีความเป น อิส ระ สามารถ
ใหบริการทางการศึกษาไดอย างทั่วถึง มีคุณภาพและเปนธรรม สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มี
โครงสรางการบริหารงานแบงเปน 4 กลุม ไดแก กลุมอํานวยการ กลุมแผนงานและยุทธศาสตร กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา และกลุมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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โครงสรางบุคลากรสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
คณะอนุกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

รองผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

กลุมอํานวยการ

รองผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

กลุมแผนงานและยุทธศาสตร

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กลุมพัฒนาคุณภาพ
ึ

หัวหนากลุมอํานวยการ

หัวหนากลุมแผนงานและยุทธศาสตร

หัวหนากลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

นักทรัพยากรบุคคล

นักประชาสัมพันธ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นักวิชาการอิสลามศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นักจัดการงานทั่วไป

นักวิชาการพัสดุ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นักวิชาการอิสลามศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นักจัดการงานทั่วไป

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการคอมพิวเตอร

นักวิชาการอิสลามศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นักจัดการงานทั่วไป

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการคอมพิวเตอร

นักวิชาการอิสลามศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นิติกร

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

ศึกษานิเทศก

ศึกษานิเทศก

นักวิชาการศึกษา
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 สภาพทั่วไปของจังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล มีเนื้อที่ประมาณ 2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรือเทากับ 1,754,701 ไร พื้นที่สวนที่เปน
เกาะประมาณ 105 เกาะ มีชายฝงทะเลยาว 144.80 กิโลเมตร เปนจังหวัดสุดใตชายแดนของประเทศทางฝง
ทะเลอันดามัน อยูหางจากกรุงเทพมหานคร 973 กิโลเมตร
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตอกับ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา, อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง
และอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ติดตอกับ รัฐเปอรลิสและรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย
ติดตอกับ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา, รัฐเปอรลิส ประเทศมาเลเซีย
ติดตอกับ ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย

ลักษณะภูมิประเทศ
พื้ น ที่ จั ง หวั ด สตู ล ทางด า นทิ ศ เหนื อ และทิ ศ ตะวั น ออกเป น เนิ น เขาและภู เ ขามากมาย
สลับซับซอน โดยมีเทือกเขาที่สําคัญแบงเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย คือ เทือกเขาบรรทัด เทือกเขา
สันกาลาคีรี พื้นที่คอยๆ ลาดลงสูทะเลทางทิศตะวันตก และทิศใต โดยมีที่ราบแคบๆ ขนานไปกับชายฝงทะเล
ถัดจากที่ราบลงไปเปนชายเลนน้ําเค็มขึ้นถึง อุดมไปดวยปาแสมและปาโกงกาง เปนจังหวัดที่ ไมมีแมน้ําไหล
ผาน คงมีแตลําน้ําสั้นๆ ตนน้ําเกิดจากภูเขาทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของจังหวัด พื้นที่ทางตอนเหนือ
และทิศตะวันออกของจังหวัด ประกอบดวยภูเขามากมายสลับซับซอนโดยมีทิวเขานครศรีธรรมราชแบงเขต
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จังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา และทิวเขาสันกาลาคีรีแบงเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้น
ยังมีภูเขานอยใหญอยูกระจัดกระจายในตอนลางและชายฝงตะวันตก ภูเขาที่สําคัญไดแก เขาจีน เขาบารัง เขา
หัวกาหมิง เขาใหญ เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโตะพญาวัง

ลักษณะภูมิอากาศ
พื้ น ที่ จั งหวั ด สตู ล ได รั บ อิ ท ธิ พ ลจากลมมรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อที่ พั ด อ าวไทยและลม
มรสุมตะวันออกเฉียงใตจากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิประเทศ เปนแบบรอนชื้นมี 2 ฤดู ฤดูรอนกับฤดูฝน
โดยมีชวงฤดูฝนยาวนาน ระหวางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม และมีชวงฤดูรอนเพียง 4 เดือนคือ
เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.73 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 24.15 องศา
เซลเซียสปริมาณฝนตกเฉลี่ย 2,213.1 มิลลิเมตรตอป ฝนตกชุกในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พ.ศ.2560-2563

ห น า

|5

การปกครอง
การปกครองแบงออกเปน 7 อําเภอ 36 ตําบล 279 หมูบาน 7 เทศบาล (1 เทศบาลเมือง
6 เทศบาลตําบล) และ 34 อบต.
ตารางแสดงการแบงเขตการปกครองจังหวัดสตูล
อําเภอ

ตําบล

หมูบาน

เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล

อบต.

เมืองสตูล
ควนโดน
ควนกาหลง
ทุงหวา
ละงู
ทาแพ
มะนัง

12
4
3
5
6
4
2

70
31
32
35
61
31
19

1
-

3
1
1
1
-

10
4
3
5
6
4
2

รวม

36

279

1

6

34

(ขอมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2558 : ที่ทําการปกครองจังหวัดสตูล)

การศึกษา
จังหวัดสตูล มีสถานศึกษาในระบบโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 221 แหง ดังนี้
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จํานวน 161 แหง ครู 1,690 คน
ลูกจางประจําดานงานสอน 3 คน ลูกจางชั่วคราว 45 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 69 คน นักเรียน 28,227 คน
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จํานวน 12 แหง ครู/อาจารย 515 คน
นักเรียน/นักศึกษา 9,887 คน
- สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
* โรงเรียนเอกชนในระบบ จํานวน 41 แหง ครู/อาจารย 1,396 คน นักเรียน/
นักศึกษา 19,624 คน
* โรงเรียนเอกชนนอกระบบ จํานวน 221 แหง ผูสอน 1,176 คน ผูเรียน 18,806 คน
- สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 8 แหง ครู/อาจารย 185 คน ครูอัตราจาง 36 คน
นักเรียน/นักศึกษา 3,116 คน
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- โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 2 แหง ครู/อาจารย 18 คน ครูอัตราจาง 6 คน
นักเรียน/นักศึกษา 202 คน
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห 42 จังหวัดสตูล ครู/อาจารย 27 คน ครูอัตราจาง 33 คน ครู
พี่เลี้ยง 9 คน ลูกจาง 10 คน วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม 1 คน นักเรียน/นักศึกษา 809 คน
ศาสนา
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม คิดเปนรอยละ 74.10 นับถือศาสนาพุทธรอยละ
25.81 และนับถือศาสนาคริสตและศาสนาอื่นๆ รอยละ 0.09
มีศาสนสถานจํานวนทั้งสิ้น 266 แหงประกอบดวย
มัสยิดจํานวน 227 แหง แยกเปนอําเภอ ดังนี้
- อําเภอเมืองสตูล จํานวน 66 แหง
- อําเภอละงู จํานวน 64 แหง
- อําเภอทาแพ จํานวน 28 แหง
- อําเภอควนโดน จํานวน 23 แหง
- อําเภอควนกาหลง จํานวน 23 แหง
- อําเภอทุงหวา จํานวน 18 แหง
- อําเภอมะนัง จํานวน 5 แหง
วัด จํานวน 36 แหง แยกเปนรายอําเภอดังนี้
- อําเภอเมืองสตูล จํานวน 11 แหง
- อําเภอละงู จํานวน 6 แหง
- อําเภอทาแพ จํานวน 2 แหง
- อําเภอควนโดน จํานวน 1 แหง
- อําเภอควนกาหลง จํานวน 8 แหง
- อําเภอทุงหวา จํานวน 3 แหง
- อําเภอมะนัง จํานวน 5 แหง
โบสถคริสต จํานวน 3 แหง
ศาลเจา จํานวน 3 แหง
ศูนยพระพุทธศาสนาวันอาทิตย จํานวน 1 ศูนย
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) จํานวน 204 ศูนย
(ที่มา : สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล)
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สภาพสังคมและวัฒนธรรม
ประชากรส ว นใหญ ข องจัง หวั ดสตูล นับ ถือ ศาสนาอิ ส ลาม รองลงมานั บ ถื อศาสนาพุท ธ
คริสต และอื่น ๆ ประเพณีวัฒนธรรมของชาวจังหวัดสตูลจึงมีหลากหลายในการปฏิบัติ แตไมเกิดการแตกแยก
ในการอยูรวมกัน ภาษาที่ใชเปนภาษาไทยปกษใตและภาษามลายู การละเลนพื้นบาน เชน สิละ รองเง็ง ลิเก
บกหรือลิเกปา และมีป ระเพณีที่สําคัญๆ เช น การเล นวาว ประเพณี ลอยเรื อของชาวเกาะหลีเ ปะ ซึ่งเป น
ประเพณีใหญของจังหวัดสตูล เปนตน
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สวนที่ 2
นโยบายที่เกี่ยวของกับการศึกษา

 นโยบายรัฐบาล
นโยบายดานการศึกษาและการเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามคําแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
วันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตรและความเปนไทยมาใชสรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูกันดังนี้
1) จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรูพัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ ประกอบ
อาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพการเรียนรู
โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปนที่ตองการ
เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
2) ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกูยืมเงินเพื่อ
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดใหมี
คูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง
3) ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาส
รวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู กระจายอํานาจการ
บริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามศักยภาพและความ
พรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวขึ้น
4) พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะใหมที่
สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและ
หลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนา
ผูเรียนทั้งในดานความรู ทักษะการใฝเรียนรู การแกปญหา การรับฟงความเห็นผูอื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม
และความเปนพลเมืองดีโดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน
5) สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสรางแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะใน
ทองถิ่นที่มีความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
6) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนนครูผูสอนให
มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอนเพื่อเปน
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เครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกสเปน
ตน รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ
7) ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาท
สําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสรางสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม
8) อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู สรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและ
ความเปนไทย นําไปสูการสรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ
9) สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรมสากล
และการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากล เพื่อเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพื่อการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก
10) ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปดพื้นที่สาธารณะให
เยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ําอยาง
ทั่วถึง ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูประชาคมอาเซียน
2. เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนอยางเสมอภาค
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
3. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
5. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ระบบการบริหารจัดการ
8. สรางโอกาสทางการศึกษา
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9. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต
10. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาประสงคหลัก
1. กําลังคนมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนาประเทศ
2. ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน
3. การจั ด สรรงบประมาณเพื่ อการศึ กษามี ความทั่ ว ถึ ง เป น ธรรม สอดคล องกั บ ความ
ตองการจําเปน และนโยบายการผลิตและพัฒนากําลังคนรองรับการพัฒนาประเทศ
4. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน
5. ระบบ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดการเรียนรูและ
บริหารจัดการที่มี คุณภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของสถานศึกษา
และทองถิ่น
7. หนวยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
8. ประชาชนทุกกลุมทุกวัยไดรับโอกาสในการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง
เสมอภาค และเปนธรรม
9. ประชาชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ไ ด รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพและยกระดั บ
คุณภาพชีวิต
10. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องคความรูที่สามารถนําไปใชประโยชนเชิงสาธารณะหรือเชิง
พาณิชย
 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
วิสัยทัศน
“การศึกษาเอกชนมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล”
พันธกิจ
1. เรงปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบใหสัมพันธเชื่อมโยงกัน
2. เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาเอกชนใหแกประชาชน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาเอกชนตามหลัก
4. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนในจังหวัด
วัตถุประสงค
1. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนใหไดมาตรฐานสากล
2. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพใหผูเรียนไดเรียนรูไดพัฒนาตามศักยภาพ
3. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาเอกชนใหมีประสิทธิภาพโดยสงเสริมการมีสวน
รวมจากทุกภาคสวน
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4. เพื่อรวมสรางสันติสุขโดยใชกลไกการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณ
วิถีชีวิต อาชีพ
เปาหมายหลัก
1. ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ (O-NET, PISA)
2. สถานศึกษาเอกชนทุกระดับทุกประเภทผานการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา
3. ผูบริหาร ครู ผูสอน และบุคลากรทางการศึกษาเอกชนไดรับการพัฒนา
4. สัดสวนผูเรียนในระบบระหวางเอกชนตอรัฐเพิ่มขึ้น
5. ผูเรียนและกําลังแรงงานไดรับการเตรียมความพรอมสูสังคมและประชาคมอาเซียน
6. การบริหารจัดการการศึกษาเอกชนมีประสิทธิภาพ
7. ภาคีเครือขายมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเอกชนและสงเสริมสนับสนุนการศึกษาเอกชน
8. ผูเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
9. ผูบริหาร ครู ผูสอน และบุคลากรทางการศึกษาเอกชนสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ
10. สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใตใชการศึกษาสรางสันติสุข
ยุทธศาสตร
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานบรรลุ ต ามวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ และเป า หมายหลั ก ที่ กํ า หนดไว สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน ดังนี้
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเอกชน
2. ขยายโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาเอกชน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาเอกชนและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาเอกชน
4. สงเสริมการจัดการศึกษาเอกชนเพื่อเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต
ทั้งนี้ แตละยุทธศาสตรมีกลยุทธการดําเนินงาน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเอกชน
กลยุทธ
1.1 เรงรัด พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเอกชน
1.2 เรงรัด สงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สื่ออิเล็กทรอนิกสไปใช
จัดการเรียนการสอน
1.3 แสวงหาความรวมมือทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน
1.4 เรงรัด พัฒนาศักยภาพผูบริหาร ครู ผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 2 ขยายโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาเอกชน
กลยุทธ
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2.1 ประกันโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาเอกชน
2.2 สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานทั้ง
ในและตางประเทศ
2.3 สรางภาพลักษณของสถานศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาเอกชนและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาเอกชน
กลยุทธ
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการการจัดการศึกษาเอกชน
3.2 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ การวางแผน งบประมาณ การตรวจติดตาม ประเมินผล
และการวิจัยการศึกษาเอกชน
3.3 สงเสริมทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษารวมกับองคกรหรือหนวยงานทั้งใน
และตางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการจัดการศึกษาเอกชนเพื่อเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต
กลยุทธ
4.1 เรงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต
4.2 สงเสริมการศึกษาเปนเครื่องมือสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต
4.3 พัฒนาแนวทางในการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต
 นโยบายจังหวัดสตูล
วิสัยทัศน
“เมืองทองเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศ เศรษฐกิจมั่งคั่ง สังคมนาอยู ประตูสูอาเซียน”
(ฉบับทบทวน ป 2557 - 2560)
พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยวของจังหวัดใหเปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ไดมาตรฐาน
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมภายใตกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
2. เสริมสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร โดยพัฒนาองคความรู สงเสริมการรวมกลุมสถาบัน
เกษตรกรและพัฒนาระบบการผลิตและการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ใหไดรับบริการสุขภาพอยางมีมาตรฐานและทั่วถึง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพ สงเสริมอาชีพและยกระดับฝมือแรงงาน สรางโอกาสในการเขาถึงการ
คุมครองทางสังคม ปองกันและปราบปรามยาเสพติด และเสริมสรางความมั่นคงชายแดน
4. เพิ่มศักยภาพดานการคมนานคมขนสง และระบบโลจิสติกสใหมีความสะดวก ปลอดภัย มี
มาตรฐาน พรอมทั้งสามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเชื่อมโยงการทองเที่ยว การเกษตร และการคา
ชายแดน ฝงอันดามันกับอาวไทย และอาเซียน
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5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรให
บรรลุผล
ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาการทองเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศใหไดมาตรฐานและยั่งยืน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน
4. พัฒนาเสนทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจสูอาเซียน
จุดเนนทางยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาจังหวัด
“ทองเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศ เกษตรมูลคาเพิ่ม สงเสริมคุณภาพชีวิต เชื่อมโลจิสติกส
สูอาเซียน”
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สวนที่ 3
การวิเคราะหสถานการณ

 สถานการณดานผลสัมฤทธิ์
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มีสถานศึกษาในสังกัดเปนโรงเรียนเอกชนในระบบ จํานวน
41 แหง โรงเรียนเอกชนนอกระบบ จํานวน 16 แหง สถาบันศึกษาปอเนาะ 3 แหง และศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํ ามัสยิ ด (ตาดีกา) 205 ศูนย โดยมีสัดส วนครู : นั กเรีย น ระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐานเทากับ 1:18
สถานการณ ผ ลสั มฤทธิ์ ทางการศึ กษาที่ ผ านมาอยู ในระดั บ ที่ น า พอใจ ซึ่ ง ในป ก ารศึ กษา 2558 มี ผ ลการ
ดําเนินงานทั้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ปรากฏผลดังนี้
ดานคุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปการศึกษา 2556-2558 ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ (O-Net) ชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 ปรากฏผลดังตารางตอไปนี้
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2555 – 2558 โรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
สาระ/วิชา

ปการศึกษา
ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

ภาษาไทย

46.99

44.18

45.90

48.49

สังคมฯ

45.01

36.59

51.66

51.00

อังกฤษ

35.87

31.62

35.48

40.40

คณิตศาสตร

37.34

41.27

37.78

41.43

วิทยาศาสตร

37.14

37.32

41.84

43.29

สุขศึกษาฯ

54.95

61.19

52.39

-

ศิลปะ

51.60

44.69

43.89

-

การงานฯ

54.37

52.73

56.09

-

รวม

45.41

43.70

45.63

44.92

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พ.ศ.2560-2563

ห น า
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ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2555 – 2558 โรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
สาระ/วิชา

ปการศึกษา
ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

ภาษาไทย

51.64

40.64

31.98

40.19

สังคมฯ

43.41

34.67

44.22

42.70

อังกฤษ

26.11

28.65

24.75

28.50

คณิตศาสตร

24.97

22.29

25.67

29.08

วิทยาศาสตร

29.84

33.26

33.07

33.58

สุขศึกษาฯ

52.79

53.64

53.78

-

ศิลปะ

40.41

38.76

37.97

-

การงานฯ

41.03

38.21

38.79

-

รวม

38.77

36.27

36.28

34.81

ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2555 – 2558 โรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ปการศึกษา
สาระ/วิชา
ป 2555
ป 2556
ป 2557
ป 2558
ภาษาไทย

38.48

42.82

43.39

43.17

สังคมฯ

31.32

28.02

30.24

36.68

อังกฤษ

17.24

19.15

17.91

20.22

คณิตศาสตร

17.47

14.77

15.65

20.97

วิทยาศาสตร

27.51

27.15

28.94

31.17

สุขศึกษาฯ

47.10

56.92

44.09

-

ศิลปะ

27.90

25.41

29.74

-

การงานฯ

37.86

42.68

39.03

-

รวม

30.61

32.12

31.12

30.44

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พ.ศ.2560-2563

ห น า
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คุณภาพการศึกษาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปการศึกษา 2558 ผลการทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (O-Net) ชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 ปรากฏผลดังตารางตอไปนี้
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2558
ระดับประเทศ และระดับ สช.จ.สตูล
สาระ/วิชา

คะแนนเฉลี่ย
ประเทศ
สช.จ.สตูล

ผลตาง
คะแนนเฉลี่ย

ผลการ
เปรียบเทียบ

ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร

49.33
49.18
40.31
43.47
42.59

48.49
51.00
40.40
41.43
43.29

-0.84
1.82
0.09
-2.04
0.70

ต่ํากวาระดับประเทศ
สูงกวาระดับประเทศ
สูงกวาระดับประเทศ
ต่ํากวาระดับประเทศ
สูงกวาระดับประเทศ

คะแนนเฉลี่ยรวม

44.98

44.92

-0.06

ต่ํากวาระดับประเทศ

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2558 ระดับประเทศ และระดับ สช.จ.สตูล

สังคมศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

44.92

44.98

43.29

42.59

41.43

43.47

40.40

40.31

ภาษาไทย

คะแนนเฉลี่ย สช.จ.สตูล

51.00

49.18

48.49

49.33

คะแนนเฉลี่ย ประเทศ

คะแนนเฉลี่ยรวม

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พ.ศ.2560-2563

ห น า
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2558
ปการศึกษา 2557 และปการศึกษา 2558
คะแนนเฉลี่ย
ผลตาง
คะแนนเฉลี่ย
ป 2557
ป 2558

ผลการ
เปรียบเทียบ

ภาษาไทย

45.90

48.49

2.59

คุณภาพสูงขึ้น

สังคมศึกษาฯ

51.66

51.00

-0.66

คุณภาพลดลง

ภาษาอังกฤษ

35.48

40.40

4.92

คุณภาพสูงขึ้น

คณิตศาสตร

37.78

41.43

3.65

คุณภาพสูงขึ้น

วิทยาศาสตร

41.84

43.29

1.45

คุณภาพสูงขึ้น

คะแนนเฉลี่ยรวม

42.53

44.92

2.39

คุณภาพสูงขึ้น

สาระ/วิชา

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2557 และปการศึกษา 2558

สังคมศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

44.92

42.53

43.29

41.84

41.43

37.78

40.40

35.48

ภาษาไทย

คะแนนเฉลี่ย ป 2558

51.00

51.66

48.49

45.90

คะแนนเฉลี่ย ป 2557

คะแนนเฉลี่ยรวม

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พ.ศ.2560-2563

ห น า

| 18

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2558
ระดับประเทศ และระดับ สช.จ.สตูล
คะแนนเฉลี่ย
ประเทศ

สช.จ.สตูล

ผลตาง
คะแนนเฉลี่ย

ภาษาไทย

42.64

40.19

-2.45

ต่ํากวาระดับประเทศ

สังคมศึกษาฯ

46.24

42.70

-3.54

ต่ํากวาระดับประเทศ

ภาษาอังกฤษ

30.62

28.50

-2.12

ต่ํากวาระดับประเทศ

คณิตศาสตร

32.40

29.08

-3.32

ต่ํากวาระดับประเทศ

วิทยาศาสตร

37.63

33.58

-4.05

ต่ํากวาระดับประเทศ

คะแนนเฉลี่ยรวม

37.91

34.81

-3.10

ต่ํากวาระดับประเทศ

สาระ/วิชา

ผลการ
เปรียบเทียบ

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ระดับประเทศ และระดับ สช.จ.สตูล

ภาษาอังกฤษ

34.81

37.91
33.58

29.08

32.40

37.63

สังคมศึกษาฯ

28.50

30.62

ภาษาไทย

คะแนนเฉลี่ย สช.จ.สตูล

42.70

46.24
40.19

42.64

คะแนนเฉลี่ย ประเทศ

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

คะแนนเฉลี่ยรวม

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พ.ศ.2560-2563

ห น า
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2558
ปการศึกษา 2557 และปการศึกษา 2558
คะแนนเฉลี่ย

ผลการ
เปรียบเทียบ

ป 2557

ป 2558

ผลตาง
คะแนนเฉลี่ย

ภาษาไทย

31.98

40.19

8.21

คุณภาพสูงขึ้น

สังคมศึกษาฯ

44.22

42.70

-1.52

คุณภาพลดลง

ภาษาอังกฤษ

24.75

28.50

3.75

คุณภาพสูงขึ้น

คณิตศาสตร

25.67

29.08

3.41

คุณภาพสูงขึ้น

วิทยาศาสตร

33.07

33.58

0.51

คุณภาพสูงขึ้น

คะแนนเฉลี่ยรวม

31.94

34.81

2.87

คุณภาพสูงขึ้น

สาระ/วิชา

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2557 และปการศึกษา 2558

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

34.81

31.94

33.58

29.08

25.67

33.07

สังคมศึกษาฯ

28.50

24.75

ภาษาไทย

คะแนนเฉลี่ย ป 2558

42.70

31.98

40.19

44.22

คะแนนเฉลี่ย ป 2557

คะแนนเฉลี่ยรวม

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พ.ศ.2560-2563

ห น า
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2558
ระดับประเทศ และระดับ สช.จ.สตูล
คะแนนเฉลี่ย
ประเทศ

สช.จ.สตูล

ผลตาง
คะแนนเฉลี่ย

ภาษาไทย

49.36

43.17

-6.19

ต่ํากวาระดับประเทศ

สังคมศึกษาฯ

39.70

36.68

-3.02

ต่ํากวาระดับประเทศ

ภาษาอังกฤษ

24.98

20.22

-4.76

ต่ํากวาระดับประเทศ

คณิตศาสตร

26.59

20.97

-5.62

ต่ํากวาระดับประเทศ

วิทยาศาสตร

33.40

31.17

-2.23

ต่ํากวาระดับประเทศ

คะแนนเฉลี่ยรวม

34.81

30.44

-4.36

ต่ํากวาระดับประเทศ

สาระ/วิชา

ผลการ
เปรียบเทียบ

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ระดับประเทศ และระดับ สช.จ.สตูล
คะแนนเฉลี่ย สช.จ.สตูล

ภาษาไทย

สังคมศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ

30.44

34.81

31.17

20.97

20.22

24.98

26.59

33.40

36.68

39.70

43.17

49.36

คะแนนเฉลี่ย ประเทศ

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

คะแนนเฉลี่ยรวม

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พ.ศ.2560-2563

ห น า
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2557 และปการศึกษา 2558
คะแนนเฉลี่ย
ป 2557

ป 2558

ผลตาง
คะแนนเฉลี่ย

ภาษาไทย

43.39

43.17

-0.22

คุณภาพลดลง

สังคมศึกษาฯ

30.24

36.68

6.44

คุณภาพสูงขึ้น

ภาษาอังกฤษ

17.91

20.22

2.31

คุณภาพสูงขึ้น

คณิตศาสตร

15.65

20.97

5.32

คุณภาพสูงขึ้น

วิทยาศาสตร

28.94

31.17

2.23

คุณภาพสูงขึ้น

คะแนนเฉลี่ยรวม

27.23

30.44

3.22

คุณภาพสูงขึ้น

สาระ/วิชา

ผลการ
เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2557 และปการศึกษา 2558
คะแนนเฉลี่ย ป 2558

ภาษาไทย

สังคมศึกษาฯ

30.44

27.23

31.17

20.97
15.65

20.22

17.91

28.94

30.24

36.68

43.17

43.39

คะแนนเฉลี่ย ป 2557

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

คะแนนเฉลี่ยรวม

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พ.ศ.2560-2563

ห น า
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คุณภาพการศึกษาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปการศึกษา 2556-2558 ผลการทดสอบระดับชาติ
ดานอิสลามศึกษา (I-Net) ชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 ปรากฏผลดังตารางตอไปนี้
ผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET)
ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2558
ระดับประเทศ และระดับระดับ สช.จ.สตูล สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
คะแนนเฉลี่ย

สาระ/วิชา

ประเทศ

ผลตาง
สช.จ.สตูล คะแนนเฉลี่ย

ผลการ
เปรียบเทียบ

อัลกุรอาน-อัตตัฟซีร (อรรถาธิบาย)

39.66

40.24

+0.58

สูงกวาระดับประเทศ

อัลหะดีษ (วจนะ)
อัลอะกีดะห (หลักศรัทธา)
อัลฟกฮ (ศาสนบัญญัติ)
อัตตารีค (ศาสนประวัติ)
อัคลาค (จริยธรรม)
ภาษามลายู
ภาษาอาหรับ

47.20
39.66
38.70
44.07
51.09
42.55
36.71

55.31
41.65
40.94
48.35
60.42
32.75
29.04

+8.11
+1.99
+2.24
+4.28
+9.33
-9.8
-7.67

สูงกวาระดับประเทศ
สูงกวาระดับประเทศ
สูงกวาระดับประเทศ
สูงกวาระดับประเทศ
สูงกวาระดับประเทศ
ต่ํากวาระดับประเทศ
ต่ํากวาระดับประเทศ

รวมคะแนนเฉลี่ย

42.46

43.58

+1.12

สูงกวาระดับประเทศ

แผนภูมิเปรียบเทียบ (I-NET) ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2558
ระดับประเทศ และระดับระดับ สช.จ.สตูล สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
70
60

คะแนนเฉลี่ย

50

60.42

55.31
41.65

40.24

40.94

48.35

43.58
32.75

40

29.04

30
20
10
0

อัลกุรอานอัตตัฟซีร
(อรรถาธิบาย)
ระดับประเทศ
39.66
ระดับสช.สตูล

40.24

อัลหะดีษ
(วจนะ)

อัลอะกีดะห
(หลักศรัทธา)

อัตตารีค
(ศาสน
ประวัติ)
44.07

อัคลาค
(จริยธรรม)

ภาษามาลายู

ภาษาอาหรับ

รวมคะแนน
เฉลี่ย

39.66

อัลฟกฮ
(ศาสน
บัญญัติ)
38.7

47.2

51.09

42.55

36.71

42.46

55.31

41.65

40.94

48.35

60.42

32.75

29.04

43.58
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ผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับชัน้ อิสลามศึกษาตอนกลาง ปการศึกษา 2558
ระดับประเทศ และระดับระดับ สช.จ.สตูล สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
คะแนนเฉลี่ย

สาระ/วิชา

ผลตาง
สช.จ.สตูล คะแนนเฉลี่ย

ประเทศ

ผลการ
เปรียบเทียบ

อัลกุรอาน-อัตตัฟซีร(อรรถาธิบาย)

49.88

52.91

+3.03

สูงกวาระดับประเทศ

อัลหะดีษ (วจนะ)

44.81

50.56

+5.81

สูงกวาระดับประเทศ

อัลอะกีดะห (หลักศรัทธา)
อัลฟกฮ (ศาสนบัญญัติ)
อัตตารีค (ศาสนประวัติ)
อัคลาค (จริยธรรม)
ภาษามาลายู
ภาษาอาหรับ

54.81
43.47
35.67
61.89
41.45
34.33

59.05
44.71
38.68
68.56
30.90
29.27

+4.24
+1.24
+3.01
+6.67
-10.55
-5.06

สูงกวาระดับประเทศ

รวมคะแนนเฉลี่ย

45.79

46.83

+1.04

สูงกวาระดับประเทศ
สูงกวาระดับประเทศ
สูงกวาระดับประเทศ
ต่ํากวาระดับประเทศ
ต่ํากวาระดับประเทศ
สูงกวาระดับประเทศ

แผนภูมิเปรียบเทียบผล (I-NET) ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง ปการศึกษา 2558
ระดับประเทศ และระดับ สช.จ.สตูล สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
70
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อัลหะดีษ
(วจนะ)

อัลอะกีดะห
(หลักศรัทธา)

ประเทศ

อัลกุรอานอัตตัฟซีร
(อรรถาธิบาย)
49.88

44.81

สช.จ.สตูล

52.91

50.56

อัตตารีค
(ศาสนประวัติ)

อัคลาค
(จริยธรรม)

ภาษามาลายู

ภาษาอาหรับ

รวม

54.81

อัลฟกฮ
(ศาสน
บัญญัติ)
43.47

35.67

61.89

41.45

34.33

45.79

59.05

44.71

38.68

68.56

30.9

29.27

46.83
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา(I-NET)
ปการศึกษา 2558 ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย
ของระดับศูนยสอบกับระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ย

สาระ/วิชา

ผลตาง
สช.จ.สตูล คะแนนเฉลี่ย

ประเทศ

อัลกุรอาน-อัตตัฟซีร(อรรถาธิบาย)
อัลหะดีษ (วจนะ)
อัลอะกีดะห (หลักศรัทธา)
อัลฟกฮ (ศาสนบัญญัติ)
อัตตารีค (ศาสนประวัติ)
อัคลาค (จริยธรรม)
ภาษามาลายู
ภาษาอาหรับ
รวมคะแนนเฉลี่ย

38.67
49.31
48.42
41.25
37.22
44.37
36.89
31.40
40.98

37.65
55.13
51.74
43.17
40.86
45.00
26.10
23.81
40.42

-1.02
+5.82
+3.32
+1.92
+3.64
+0.63
-10.79
-7.59
-0.56

ผลการ
เปรียบเทียบ
ต่ํากวาระดับประเทศ
สูงกวาระดับประเทศ
สูงกวาระดับประเทศ
สูงกวาระดับประเทศ
สูงกวาระดับประเทศ
สูงกวาระดับประเทศ
ต่ํากวาระดับประเทศ
ต่ํากวาระดับประเทศ
ต่ํากวาระดับประเทศ

แผนภูมิเปรียบเทียบ (I-NET) ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2558
ระดับประเทศ และระดับ สช.จ.สตูล สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
60
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อัลหะดีษ
(วจนะ)

อัลอะกีดะห
(หลักศรัทธา)

ประเทศ

อัลกุรอานอัตตัฟซีร
(อรรถาธิบาย)
38.67

49.31

สช.จ.สตูล

37.65

55.03

อัตตารีค
(ศาสน
ประวัติ)
37.22

อัคลาค
(จริยธรรม)

ภาษามาลายู

ภาษาอาหรับ

รวม

48.42

อัลฟกฮ
(ศาสน
บัญญัติ)
41.56

44.37

36.89

31.4

40.98

51.74

43.17

40.86

45

26.1

23.81

40.42
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สวนที่ 4
การวิเคราะหสภาวะแวดลอมดานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
(SWOT Analysis)

 SWOT Analysis
การวิเคราะห SWOT เพื่อกําหนดจุดแข็ง จุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดลอมภายนอกสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

1. ผูบริหารมีความสามารถและวิสยั ทัศนที่ดี
2. บุคลากรเปนคนรุนใหมใหความรวมมือในการบริหาร
จัดการ รวมถึงมีความรักความสามัคคีและมีสวนรวมใน
การทํางานใหองคกร
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องเพื่อใชในการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน
4. บุคลากรสวนใหญเปนบุคคลในทองที่ที่มีความเขาใจใน
บริบทและวัฒนธรรมของทองถิ่น

1. องคกรไมมีนโยบายการบริหารจัดการภายในที่เปน
รูปธรรมที่ชัดเจนมากนัก
2. มีครูผสู อนไมตรงสาขาวิชาเอกและขาดความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพ
3. สํานักงานมีบุคลากรไมเพียงพอและขาดทักษะในการ
ปฏิบัติงานและยังไมมีความชัดเจนตอภาระหนาที่ในการ
ปฏิบัติงาน
4. การใหบริการการศึกษายังไมไดมาตรฐานและผูเ รียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอนขางต่าํ
5. ไมมีกรอบอัตรากําลังบุคลากรของหนวยงานเฉพาะ สงผล
กระทบตอขวัญและกําลังใจของผูป ฏิบัติงาน

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

1. นโยบายของรัฐบาลและองคกรภายนอกที่เกี่ยวของ
สนับสนุนสงเสริมตอการพัฒนาบุคลากร การปฏิบัติงาน
การวางแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาองคกร
2. เปนหนวยงานใหมที่สามารถกําหนดนโยบายและทิศ
ทางการทํางานสูเปาหมายดวยตนเอง
3. รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต ใหการสนับสนุน
4. ทองถิ่นและชุมชนใหความสําคัญกับการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ซึ่งตอบรับกับภาระหนาที่ขององคกร
5. ทองถิ่นและชุมชนใหความสําคัญกับองคกร ทําใหโอกาส
ที่จะไดรับความรวมมือสูง
6. สถานศึกษาทุกประเภทในสังกัดมีความพึงพอใจที่มี
หนวยงานรองรับการจัดการศึกษาเอกชนอยางยั่งยืน

1. การดําเนินงานกิจกรรมและพัฒนาเปนไปดวยความลาชา
เนื่องจากอํานาจในการสั่งการในบางเรื่องที่สําคัญยังไมได
รับการถายโอน
2. ความเปนองคกรใหมทําใหหนวยงานบางสวนยังไมรูจัก
ทําใหยากตอการประสานงาน
3. สํานักงานการศึกษาเอกชนเปนองคกรที่จัดตั้งใหม ตองใช
เวลาในการปรับปรุง แกไขและการออกระเบียบ ขอบังคับ
ตางๆ
4. ปญหาสังคม ความยากจนและยาเสพติดมีมาก ทําใหยาก
ตอการพัฒนา
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สวนที่ 5
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

 วิสัยทัศน
เปนองคกรที่มุงสรางผูเรียน ใหใฝเรียนใฝรู ควบคูคุณธรรม นําทางสรางอาชีพอยางยั่งยืน
 พันธกิจ
1) ประสานการจัดทําแผน ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายการเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต
2) สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
แหงชาติ
3) พัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรมโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4) พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
และสงเสริมสวัสดิภาพ สวัสดิการ ขวัญกําลังใจ
5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูและการบริหารจัดการ
6) พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการใหเขมแข็ง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7) นิเทศ และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะและ
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา)
 วัตถุประสงค
1) เพื่อใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุขและสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง
2) เพื่อใหผูเรียนมีทักษะการคิดและทักษะการแกปญหาจนสามารถนําไปสรางคุณภาพชีวิตที่ดีได
3) เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการใหเอื้อตอการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
4) เพื่อใชหลักการปฏิบัติทางศาสนาในการสรางคนดีและสังคมสงบสุข
5) เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการสรางงานอาชีพจนสามารถดํารงชีพไดยั่งยืน
 เปาหมายหลัก
1) โรงเรียนแหงความสุข
ตัวชี้วัด จํานวนสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ
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2) การบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด จํานวนสถานศึกษาที่ปฎิรูปการบริหารงานวิชาการ
3) หลักสูตรทักษะการคิดและทักษะการแกปญหา
ตัวชี้วัด จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
4) ผูเรียนนําหลักธรรมทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด รอยละของผูเรียนที่นําหลักธรรมทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน
5) ผูเรียนสามารถสรางงานอาชีพในทองถิ่นได
ตัวชี้วัด จํานวนโครงงานการสรางอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ประเด็นยุทธศาสตร
1) สรางบุคคลแหงการเรียนรูสูศตวรรษที่ ๒๑
2) จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติสุข
3) การเรียนรูเพื่อสรางงานสรางอาชีพ
4) พัฒนากระบวนการจัดการและบริหาร
 กลยุทธ
1) สรางสุขสนุกกับการเรียนรู
2) พัฒนาผูบริหาร ครู นักเรียน และงานการศึกษา
3) พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4) สรางคนดีสูสังคมสงบสุข
5) สงเสริมการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6) พัฒนาหลักสูตรทักษะการคิดและการแกปญหา
7) พัฒนาหลักสูตรเพื่อสรางงานสรางอาชีพ
8) พัฒนาและจัดใหมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
9) พัฒนาบุคลากรสูความเปนเลิศ

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พ.ศ.2560-2563
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สวนที่ 6
แผนงาน / โครงการ
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัด
 แผนงาน / โครงการ
แผนงาน/โครงการ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางบุคคลแหงการเรียนรูสูศตวรรษที่ ๒๑
กลยุทธที่ 1 สรางสุขสนุกกับการเรียนรู
กลยุทธที่ 2 พัฒนาผูบริหาร ครู นักเรียน และงานการศึกษา
กลยุทธที่ 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร 2 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติสุข
กลยุทธที่ 4 สรางคนดีสูสังคมสงบสุข
กลยุทธที่ 5 สงเสริมการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร 3 การเรียนรูเพื่อสรางงานสรางอาชีพ
กลยุทธที่ 6 พัฒนาและสงเสริมทักษะการคิดและการแกปญหา
กลยุทธที่ 7 สงเสริมการสรางงานสรางอาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร 4 พัฒนากระบวนการจัดการและบริหาร
กลยุทธที่ 8 พัฒนาและจัดใหมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
กลยุทธที่ 9 พัฒนาบุคลากรสูความเปนเลิศ

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พ.ศ.2560-2563
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ตารางรายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ระยะ 4 ป (พ.ศ.2560-2563)
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พ.ศ.2560-2563
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แผนงาน / โครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตรแยกตามกลยุทธ
แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ระยะ 4 ป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางบุคคลแหงการเรียนรูสูศตวรรษที่ ๒๑
กลยุทธที่ 1 สรางสุขสนุกกับการเรียนรู
กลยุทธที่ 2 พัฒนาผูบริหาร ครู นักเรียน และงานการศึกษา
กลยุทธที่ 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด
และหนวยนับ

กลยุทธที่ 1 สรางสุขสนุกกับการเรียนรู
โรงเรียนแหงความสุข
จํานวนโรงเรียน
- การสงเสริมโรงเรียนดําเนินการ เอกชนในระบบ
ดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับคานิยม (โรง)
12 ประการ
หองสมุดมีชีวิต
จํานวนโรงเรียน
- สงเสริมการดําเนินการดานงาน เอกชนในระบบ
หองสมุด
(โรง)

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563
41 41

41

41 กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

41 41

41

41 กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

โรงเรียนพูดได
จํานวนโรงเรียน
- สงเสริมและสนับสนุนการรักษา เอกชนในระบบ
สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน
(โรง)

41 41

41

41 กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

โรงเรียนของฉันสวรรคของฉัน
- กิจกรรมการจัดการสื่อการ
เรียนรูเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

41 41

41

41 กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

จํานวนโรงเรียน
เอกชนในระบบ
(โรง)
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โครงการ/
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด
และหนวยนับ

เกษตรเพื่อชีวิต
จํานวนโรงเรียน
- สงเสริมสนับสนุนการทําเกษตร เอกชนในระบบ
ในโรงเรียน ฯลฯ
(โรง)

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563
41 41

กลยุทธที่ 2 พัฒนาผูบริหาร ครู นักเรียน และงานการศึกษา
เด็กดีศรีโรงเรียน
จํานวนโรงเรียน 41
- กิจกรรมพี่สอนนอง
เอกชนในระบบ
- กิจกรรมหนึ่งแบบสิบบอก
(โรง)
ฯลฯ
สอนนอยรูมาก
จํานวนโรงเรียน 41
- การพัฒนาระบบงานวิชาการ
เอกชนในระบบ
- การพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
(โรง)
และครูผูสอน
- การวิจัย“อยากรูอะไรใหบอก”ฯลฯ
กลยุทธที่ 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
นิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานศูนย จํานวนศูนยฯ
205
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) ตาดีกา (ศูนย)
อบรม สัมมนา ผูสอนศูนยการศึกษา จํานวนศูนยฯ
205
อิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา)
ตาดีกา (ศูนย)
นิเทศโรงเรียนเอกชนในระบบและนอก จํานวนโรงเรียน 55
ระบบ
(โรง)

41

41 กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

41

41

41 กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

41

41

41 กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

206 207 208 กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา
206 207 208 กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา
56 57 58 กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร 2 การศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติสุข
กลยุทธที่ 4 สรางคนดีสูสังคมสงบสุข
กลยุทธที่ 5 สงเสริมการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คาเปาหมายของ
โครงการ/
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
กิจกรรมหลัก
และหนวยนับ
2560 2561 2562 2563
กลยุทธที่ 4 สรางคนดีสูสังคมสงบสุข
ยึดหลักศาสนานําพาชีวิต
จํานวนโรงเรียน
- สงเสริมการเรียนการสอนวิชา เอกชนในระบบ
ศาสนาและปรัชญา ฯลฯ
(โรง)

ผูรับผิดชอบ

41 41

41

41 กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

ดอกบัวแหงความดี
จํานวนโรงเรียน
- การประกวดนักเรียนที่เปนคนดี เอกชนในระบบ
ของโรงเรียน ฯลฯ
(โรง)

41 41

41

41 กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

จํานวนโรงเรียน
เอกชนในระบบ
(โรง)

41 41

41

41 กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

กีฬาเพื่อสันติสุข
- กิจกรรมกีฬาครู นักเรียน
โรงเรียนเอกชน ฯลฯ

จํานวนโรงเรียน
เอกชนในระบบ
(โรง)

41 41

41

41 กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

อบรมความสามัคคีเพื่อเสริมสรางสันติ จํานวนโรงเรียน 41 41 41
สุขในพื้นที่
เอกชนในระบบ
- การอบรมตางๆ เพื่อเสริมสราง (โรง)
ความสามัคคีในหมูคณะ
กลยุทธที่ 5 สงเสริมการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดทําโครงงานเพื่อสรางอาชีพตาม จํานวนโรงเรียน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เอกชนทุก
ประเภท (โรง)

41 กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

-

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา
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โครงการ/
กิจกรรมหลัก
การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูด าน
ตางๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
สงเสริมการลงมือปฏิบัติจริง

ตัวชี้วัด
และหนวยนับ
จํานวนโรงเรียน
เอกชนทุก
ประเภท (โรง)
จํานวนโรงเรียน
เอกชนทุก
ประเภท (โรง)

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563
-

-

-

-

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

-

-

-

-

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร 3 การเรียนรูเพื่อสรางงานอาชีพ
กลยุทธที่ 6 พัฒนาและสงเสริมทักษะการคิดและการแกปญหา
กลยุทธที่ 7 สงเสริมการสรางงานสรางอาชีพ
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด
และหนวยนับ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563

กลยุทธที่ 6 พัฒนาและสงเสริมทักษะการคิดและการแกปญหา
คิดดีชีวีมีสุข
จํานวนโรงเรียน 41 41
- สงเสริมกระบวนการคิด
เอกชนในระบบ
(โรง)

41

41 กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

สนับสนุนการสรางสื่อประดิษฐจากเศษ จํานวนโรงเรียน
วัสดุ
เอกชนในระบบ
(โรง)

41 41

41

41 กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

สงเสริมการสรางนวตกรรมใหม

จํานวนโรงเรียน
เอกชนในระบบ
(โรง)

41 41

41

41 กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

โครงการสํานึกรักษโรงเรียน

จํานวนโรงเรียน
เอกชนในระบบ
(โรง)

41 41

41

41 กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา
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โครงการ/
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด
และหนวยนับ

กลยุทธที่ 7 สงเสริมการสรางงานสรางอาชีพ
สรางรายไดระหวางเรียนของโรงเรียน จํานวนโรงเรียน
เอกชนในระบบ
เอกชนในระบบ
(โรง)

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563
41 41

41

41 กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

จํานวนโรงเรียน
เอกชนในระบบ
(โรง)

41 41

41

41 กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

การฝกภาษาเพื่ออาชีพ

จํานวนโรงเรียน
เอกชนทุก
ประเภท (โรง)

-

-

-

-

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

งานมหกรรมวิชาการ

จํานวนโรงเรียน
เอกชนทุก
ประเภท (โรง)

-

-

-

-

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

โครงการบริรักษสูอาเซียน

จํานวนโรงเรียน
เอกชนนอกระบบ
(โรง)

1

1

2

2

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

โครงการเสริมสวยและจัดดอกไมสู

จํานวนโรงเรียน
เอกชนนอกระบบ
(โรง)

2

2

3

4

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

จํานวนโรงเรียน
เอกชนทุก
ประเภท (โรง)

-

-

-

-

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

การสรางความรวมมือเพื่อพัฒนา
โรงเรียนนอกระบบ

อาเซียน

โครงการ STEM ศึกษาสูอาชีพสู
อาเซียน
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ประเด็นยุทธศาสตร 4 พัฒนากระบวนการจัดการและบริหาร
กลยุทธที่ 8 พัฒนาและจัดใหมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
กลยุทธที่ 9 พัฒนาบุคลากรสูความเปนเลิศ
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด
และหนวยนับ

กลยุทธที่ 8 พัฒนาและจัดใหมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
สํานักงาน
คอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณอํานวย การศึกษาเอกชน
ความสะดวกภายในสํานักงาน
จังหวัดสตูล
จัดทําและพัฒนาระบบงานขอมูล
สารสนเทศ

สํานักงาน
การศึกษาเอกชน
จังหวัดสตูล

กลยุทธที่ 9 พัฒนาบุคลากรสูความเปนเลิศ
บุคลากร
สานสัมพันธบุคลากร
สํานักงาน (คน)

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563
-

1

1

1

กลุมแผนงานและ
ยุทธศาสตร

-

1

1

1

กลุมแผนงานและ
ยุทธศาสตร

-

-

-

-

กลุมอํานวยการ

พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี

บุคลากร
สํานักงาน (คน)

-

-

-

-

กลุมแผนงานและ
ยุทธศาสตร

การจัดทํารายงานผล

บุคลากร
สํานักงาน (คน)

-

-

-

-

กลุมแผนงานและ
ยุทธศาสตร

กีฬาผูบริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียน จํานวนบุคลากร
เอกชนจังหวัดสตูล
สังกัด สช. (คน)

1,000 1,000 1,000 1,000 กลุมแผนงานและ

ยุทธศาสตร
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สวนที่ 7
การบริหารแผนสูการปฏิบัติ
แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลระยะ 4 ป พ.ศ.2560 - 2563 ของสํานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดสตูล เปนแผนพัฒนาระยะกลางที่มุงใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ในการบริหารแผนสูการปฏิบัติจึงกําหนดหลักการ แนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1. หลักการบริหารแผนสูการปฏิบัติ
การนําแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ระยะ 4 ป พ.ศ.2560 - 2563 สูการปฏิบัติ
ยึดหลักความสอดคลองกับวิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมายหลัก ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธ ซึ่งกําหนด
ไว ดังนี้
วิสัยทัศน
เปนองคกรที่มุงสรางผูเรียน ใหใฝเรียนใฝรู ควบคูคุณธรรม นําทางสรางอาชีพอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค
1) เพื่อใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุขและสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง
2) เพื่อใหผูเรียนมีทักษะการคิดและทักษะการแกปญหาจนสามารถนําไปสรางคุณภาพชีวิตที่ดีได
3) เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการใหเอื้อตอการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
4) เพื่อใชหลักการปฏิบัติทางศาสนาในการสรางคนดีและสังคมสงบสุข
5) เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการสรางงานอาชีพจนสามารถดํารงชีพไดยั่งยืน
เปาหมายหลัก
1) โรงเรียนแหงความสุข
ตัวชี้วัด จํานวนสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ
2) การบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด จํานวนสถานศึกษาที่ปฎิรูปการบริหารงานวิชาการ
3) หลักสูตรทักษะการคิดและทักษะการแกปญหา
ตัวชี้วัด จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
4) ผูเรียนนําหลักธรรมทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด รอยละของผูเรียนที่นําหลักธรรมทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน
5) ผูเรียนสามารถสรางงานอาชีพในทองถิ่นได
ตัวชี้วัด จํานวนโครงงานการสรางอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ประเด็นยุทธศาสตร
1) สรางบุคคลแหงการเรียนรูสูศตวรรษที่ ๒๑
2) จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติสุข
3) การเรียนรูเพื่อสรางงานสรางอาชีพ
4) พัฒนากระบวนการจัดการและบริหาร
กลยุทธ
1) สรางสุขสนุกกับการเรียนรู
2) พัฒนาผูบริหาร ครู นักเรียน และงานการศึกษา
3) พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4) สรางคนดีสูสังคมสงบสุข
5) สงเสริมการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6) พัฒนาหลักสูตรทักษะการคิดและการแกปญหา
7) พัฒนาหลักสูตรเพื่อสรางงานสรางอาชีพ
8) พัฒนาและจัดใหมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
9) พัฒนาบุคลากรสูความเปนเลิศ
2. การนําแผนไปสูการปฏิบัติ
การนําแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดไปสูการปฏิบัติ นับเปนขั้นตอนที่สําคัญมาก
เพราะเปนความสามารถที่จะผลักดันการทํางานของกลไกที่สําคัญทั้งหมดใหสามารถ บรรลุผลลัพธตามที่
ตั้งเป าหมายไว การดํ า เนิ นงานจะเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพจําเปนอยางยิ่งที่จ ะตองผลักดัน ใหมีการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิด คานิยม เปาหมาย รวมถึงวิธีและกระบวนการทํางาน การนําแผนไปสูการปฏิบัติจะตองทํา
ใหหนวยงานยอมรับแนวทางแผนงาน/โครงงานนั้น และพรอมที่นําแนวทางนั้นไปดําเนินการไดอยางเหมาะสม
กับสภาพแวดลอม และวิธีการปฏิบัติงานของตน ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการระดมกําลัง แสวงหาการสนับสนุน
เพื่อใหเกิดการปฏิบัติและสรางความเปนปกแผนใหเกิดขึ้น เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความรูสึกเปนเจาของและมี
สว นรว ม ดั งนั้ น เพื่ อให บ รรลุ วั ตถุ ป ระสงคและเปาหมายของการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาจึงกํ าหนด
แนวทางการนําแผนไปสูการปฏิบัติ โดยสังเขปดังนี้
1) ผูบริหารตองเขาใจและผลักดันใหมีการดําเนินงานตามแผนอยางมีประสิทธิภาพ และ
สม่ําเสมอ
2) ให ห นว ยงานจัดทําแผนปฏิบัติการ และดําเนินการตามแผน มีการกํากับ ติดตาม
ประเมินผลคุณภาพ ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหประสบผลสําเร็จตามที่มุงหวังไว
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3) เรงรัดใหหนวยงานดําเนินงาน เพื่อเผยแพรและเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
สาระสําคัญของแผนใหเจาหนาที่และบุคลากรที่เกี่ยวของไดทราบ มีสวนรวมและใหการสนับสนุนอยาง
กวางขวาง เพื่อใหการนําแผนสูการปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดความเปนปกแผนตอเนื่อง
4) มีการกําหนดภารกิจความรับผิดชอบใหชัดเจน เพื่อความสอดคลองกับแผนงาน และ
แผนอัตรากําลัง และขจัดความซ้ําซอนของงาน
5) วางแนวปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความคลองตัวและชัดเจนแกผูปฏิบัติและผูเกี่ยวของ รวมทั้ง
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาใหมีความแมนยําและเปนปจจุบัน และ
สามารถใหบริการไดตรงกับความตองการและทันตอการเปลี่ยนแปลง
7) พัฒนาระบบการกํากับติดตาม และการประเมินผล ที่มุงเนนการประเมินเพื่อการพัฒนา
และปรับปรุงการดําเนินงานโดยมีการพัฒนาเปาหมาย/ตัวชี้วัดผลสําเร็จการดําเนินงานทั้งในดานปริมาณ
คุณภาพ ระยะเวลาในการประเมิน ผูประเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. การติดตามและประเมินผล
หลั ง จากที่ ห น ว ยงานได ป ฏิ บั ติ ดํ า เนิ น การตามแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาเอกชนฉบั บ นี้ แ ล ว
จําเปนตองมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลเพื่อใหทราบผลและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน วาจะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงคในเวลาที่กําหนดหรือไม โดยการติดตามประเมินผลจะวัดจากจุดมุงหมายหลักใน
3 ดาน และ 4 มุมมอง ดังนี้
1) มุงหวังใหผูเรียนมีบุคลิกภาพที่เปนผูนํา มีคุณธรรม สังคมยกยองและใหการยอมรับ มี
ทักษะในการเรียนรูดานวิชาการตางๆ และวิชาชีพอยางตอเนื่อง รับผิดชอบตอสังคม มีสํานึกในความเปนไทย
รูจักดํารงชีวิตอยางมีคุณคา มีสุขภาพที่ดี ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด
2) มุงพัฒนาระบบและบุคลากรทุกฝายใหเปนมืออาชีพ เพื่อสนองความตองการของสังคม
ทางวิ ชาการโดยเนนคุ ณภาพระดับ สากล และสามารถปลู กฝงคุ ณลักษณะที่พึงประสงคแกผูเรี ยน และให
บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาความสามารถอยางตอเนื่อง โดยสามารถดํารงไวซึ่งจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
3) มุงเนนการจัดการศึกษาที่มีอิสระและคลองตัวในการบริหารจัดการ เพื่อใหสามารถสราง
มาตรฐานการบริการใหเปนที่พึงพอใจของผูใชบริการ
4) มุงเนนใหหนวยงานการศึกษามีคุณภาพในการปฏิบัติงาน สามารถเปนตนสังกัดที่ดีแก
โรงเรียนและผูรับบริการไดบุคลากรในหนวยงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
4. การประเมินผลมีกระบวนการอยางคราวๆ ดังนี้
1) ทุกกลุมงานสรางระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอยางตอเนื่อง และสราง
เครือขายเชื่อมโยงเปนระบบเดียวกัน เพื่อสามารถเอื้อประโยชนรวมกันไดในทุกหนวยงาน โดยจัดทําเกณฑชี้
วัดความสําเร็จของแผนตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวใหเปนรูปธรรม
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2) ประชาสัมพันธ เผยแพร ผลงานในบุคลากรทราบอยางตอเนื่อง
3) มีการปรับปรุงแผนเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป
4) สร า งมาตรการเร ง รั ด หากมี โ ครงการที่ ดํ า เนิ น การช า กว า ที่ กํ า หนด และตรวจสอบ
คุณภาพอยางใกลชิดและสม่ําเสมอ
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
1. ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
2. รองผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ผูเขารวมจัดทําแผนฯ
1. นายพเนิน ปนแกว
2. นายเกริก แตงเกลี้ยง
3. นายหั้ว ศรีสุด
4. นายสะอาด มาลียัน
5. นายอุษมาน สมบูรณ
6. นายวรชัย นกหมุด
7. นายดุลยฤทธิ์ เฉี่ยหมอง
8. นายอนุวัฒน จองเดิน
9. นายอับดุลกอหนี จิมาร
10. นายฮาสันซบรี ปงหลีเส็น
11. นางนพวรรณ แกสมาน
12. นางกาศมา นาคกระวัศ
13. นางนิภาพร ผิวดี
14. นางยูวิตา มนูญดาหวี
15. นางลัดดาวัลย หลีเส็น
16. นางสาวลลิตพรรณ สรรคสวาสดิ์
17. นางสาวระพีพร สุวรรณชาตรี
18. นางสาวอานิตา มนูญดาหวี
19. นางเตือนใจ เจะมะ
20. นางสิทธินะ อุเซง
21. นางสาวคาลีนา เบ็ญโกบ
22. นางสุวิตา เกศสุรยิ งค
23. นางรัชนีกร มาราสา
24. นายวิรายุทธ ละเมาะ
25. นายอาณัติ ลาโยค
26. นายอารีย ตาเอ็น

รองผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
รองผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ
ผูแ ทนโรงเรียนเอกชนในระบบ
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27. นายฮาหรน ตําสําสู
28. นายเสนีย เหมนะ
29. นายอภิชาติ สานิง
30. นายเจะอับดุลรอศักดิ์ ยาหลี
31. นายมูฮัมหมาดอาหลี มาลินี
32. นางชมตรี บุหลันศรีชาติ
33. นางพรลภัสส รุงเลื่อม
34. นายวราวุธ วงศาชนัท
35. นางสาวพารีซัน ฮีแล
36. นางสาวหาสานะ นิละ
37. นางนิลลี ละใบซอ
38. นางรอดียะฮ ละใบเด็นยีสา
39. นายมุขตา หลังการต
40. นางสาวสาลินี ปไสย
41. นางสาวนูรมะหณี เถาวัลย
42. นางสาวดีนา รังสรรค
43. นายซอหมาด ใบหมาดปนจอ
44. นายกอเด็ม หมีนเหม
45. นายอับดุรรอชีด แกสมาน
คณะทํางานจัดทําและสรุปเลม
1. นายเกริก แตงเกลี้ยง
2. นายวราวุธ วงศาชนัท
3. นางสาวพารีซัน ฮีแล
4. นางรอดียะฮ ละใบเด็นยีสา
5. นายมุขตา หลังการต
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นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สช.จ.สตูล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สช.จ.สตูล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สช.จ.สตูล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สช.จ.สตูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร สช.จ.สตูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร สช.จ.สตูล
นักวิชาการศึกษา สช.จ.สตูล
ครูผูสอน
นักจัดการงานทั่วไป สช.จ.สตูล
นักวิชาการอิสลามศึกษา สช.จ.สตูล
นักวิชาการศึกษา สช.จ.สตูล
นักวิชาการพัสดุ สช.จ.สตูล

รองผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พ.ศ.2560-2563

ห น า

| 42

