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ค ำน ำ 
 

 พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีบริบทที่แตกต่างจากพ้ืนที่ในภูมิภาคอ่ืน การบริหารจัดการศึกษา      
จึงมีลักษณะพิเศษที่มีความแตกต่างกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริหาร
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) เพ่ือเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประสานและบริหารจัดการ
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา 
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา คืออ าเภอเทพา อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี 
และอ าเภอสะบ้าย้อย 
 แผนยุ ทธศาสตร์ การศึ กษาเขตพั ฒนาพิ เศษเฉพาะกิ จจั งหวั ดชายแดนภาคใต้  20 ปี                           
(พ.ศ.2560 – 2579) ของกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าขึ้นโดยยึดยุทธศาสตร์พระราชทาน คือการเข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา ให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) คือ          
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายการบริหารและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. 2560 – 2562 เพ่ือวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษา    
ให้ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ     
อย่างเท่าเทียมกันพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาประเทศเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 
2030) ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาเพ่ือคนทุกคน และทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา              
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณคณะผู้ด าเนินการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานทั้งภาครัฐและ   
เอกชน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ท าให้ “แผนยุทธศาสตร์   
การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  20 ปี  (พ.ศ.2560 – 2579)”                   
ฉบับนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ าทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องจะน าไปใช้เป็นแนวทาง            
ในการพัฒนาการศึกษาตามช่ วงระยะเวลาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จ            
ตามเป้าหมายต่อไป 
 
 
 

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ าแนกตามจังหวัดและรายวิชา....................................... 

 
 

23 
19 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ปีการศึกษา 2558 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 5 วิชา ของเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ าแนกตามสังกัดและจังหวัด................ 

 
 

23 
20 สรุปผลคะแนนสอบอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น  

ปีการศึกษา 2558 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้.......... 
 

24 
21 การเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ของคะแนนผลสอบอิสลามศึกษา (I-NET)  

ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2558 ในเขตพัฒนาพิเศษ 
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้............................................................................. 

 
 

25 
22 สรุปผลคะแนนสอบอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง   

ปีการศึกษา 2558 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้.......... 
 

25 
23 การเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ของคะแนนสอบอิสลามศึกษา (I-NET)   

ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีการศึกษา 2556-2558 ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้................................................................... 

 
 

26 
24 สรุปผลคะแนนสอบอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนปลาย  

ปีการศึกษา 2558 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้.......... 
 

26 
25 การเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ของคะแนนสอบอิสลามศึกษา (I-NET)  

ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2556-2558 ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้................................................................... 

 
 

27 
26 ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)   

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2558  
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้............................................. 

 
 

27 
27 ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2558  
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้............................................. 
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ฉ ร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 

 สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
 

 

ตำรำงที่  หน้ำ 
28 สรุปคะแนนทดสอบทางการศึกษา กศน. (N-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษา   

ปีการศึกษา 2558  ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จ าแนกตามกลุ่มสาระ............................................................................................... 

 
 

29 
29 สรุปคะแนนทดสอบทางการศึกษา กศน. (N-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ปีการศึกษา 2558  ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
จ าแนกตามกลุ่มสาระ............................................................................................... 

 
 

29 
30 สรุปคะแนนทดสอบทางการศึกษา กศน. (N-NET) ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย  ปีการศึกษา 2558  ในเขตเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จ าแนกตามกลุ่มสาระ................................................................... 

 
 

30 
31 สัดส่วนครูต่อนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีการศึกษา 2559........... 
 

30 
32 สัดส่วนครูต่อนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2559.......... 
 

31 
33 สัดส่วนครูต่อนักเรียน ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ ในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2559.......................................... 
 

31 
34 สัดส่วนครูต่อนักเรียนประเภทสามัญศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

ศึกษาเอกชน  ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ปีการศึกษา 2559.................................................................................................. 

 
 

32 
35 สัดส่วนครูต่อนักเรียนประเภทสอนศาสนาควบคู่สามัญ  สังกัดส านักงาน  

คณะกรรมการศึกษาเอกชน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ปีการศึกษา 2559....................................................................................... 

 
 

32 
36 สัดส่วนครูต่อนักเรียนสถาบันศึกษาปอเนาะ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

ศึกษาเอกชน  ในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 8 ปีการศึกษา 2559....................... 
 

33 
37 สัดส่วนครูต่อนักเรียน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)   

 สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2559.......................................................... 

 
 

33 
38 สัดส่วนครูต่อนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2559.......... 
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1 ร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 

ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลทั่วไป สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่สง่ผลต่อ 

การพัฒนาการศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

สภาพทั่วไป  
 พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ส าคัญทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และความม่ันคงของประเทศ มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นแตกต่างจากจังหวัดอ่ืน และมีความเชื่อมโยง     
อย่างใกล้ชิด ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพ่ือนบ้าน คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบในการก าหนด 
ให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส 
สตูล และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอสะบ้าย้อย อ าเภอเทพา) และ
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้ชื่อการจัดการศึกษาว่า “การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้” 

 
 
 
 
 

แผนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

2 ร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 

จังหวัดสงขลา 
 สงขลาตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างละติจูดที่ 6.17 – 7.56 เหนือลองจิจูด             
ที่ 100.01 – 101.06 ตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเลโดยเฉลี่ย 4 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 
ตามเส้นทางรถไฟ 947 กิโลเมตร และทางหลวงแผ่นดิน 950 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย 
   ทิศใต ้ ติดต่อกับ จังหวัดยะลา  จังหวัดปัตตานี รัฐเคดาห์  
     และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล 
  มีพ้ืนที่ 7,393.889 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,853,249 ไร่ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 27     
ของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของภาคใต้ (รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช)
แบ่งการปกครองเป็น 16 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองสงขลา อ าเภอระโนด อ าเภอกระแสสินธุ์ อ าเภอสทิงพระ 
อ าเภอสิงหนคร อ าเภอควนเนียง อ าเภอรัตภูมิ  อ าเภอบางกล่ า อ าเภอหาดใหญ่ อ าเภอนาหม่อม 
อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี อ าเภอสะบ้าย้อย อ าเภอสะเดา และอ าเภอคลองหอยโข่ง 
  จ านวนศาสนสถาน รวม 876 แห่ง แยกเป็น ศาสนาพุทธ 497 แห่ง ศาสนาอิสลาม 367 แห่ง       
ศาสนาอ่ืนๆ 12 แห่ง 
  จ านวนประชากร ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทั้งสิ้น 1,410,577 คน แยกเป็นสัญชาติไทย    
ทั้งสิ้น 1,403,012 คน แยกเป็น เพศชาย 684,320 คน เพศหญิง 718,692 คน คิดเป็นสัดส่วน         
49 : 51 ต่างสัญชาติ ทั้งสิ้น 7,565 คน เพศชาย 4,142 คน เพศหญิง 3,423  คน คิดเป็นสัดส่วน      
55 : 45  อัตราส่วนสัญชาติไทย : ต่างสัญชาติ คิดเป็น 99 : 1 
 
จังหวัดสตูล   
  จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทยทางชายฝั่งทะเลอันดามันซึ่งเป็นชายฝั่ง
ทะเลทางด้านตะวันตก อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 6 องศา 4 ลิปดา และ 7 องศา 2 ลิปดาเหนือ และเส้นแวง      
ที่ 99 องศา 5 ลิปดา และ 100 องศา 3 ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยเส้นทาง
รถยนต์ 973 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,807.522 ตารางกิโลเมตรหรือเท่ากับ 1,754,701 ไร่ พ้ืนที่
ส่วนที่เป็นเกาะประมาณ 105 เกาะ มีชายฝั่งทะเลยาว 144.80 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ใกล้เคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
    และอ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  
     และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย   
   ทิศใต้   ติดต่อกับ รัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ของประเทศมาเลเซีย 
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 
 การปกครองและประชากร จังหวัดสตูล แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคเป็น 7 อ าเภอ 36 ต าบล 
279 หมู่บ้าน 7 เทศบาล (1 เทศบาลเมือง 6 เทศบาลต าบล) 34 อบต. 



 

3 ร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 

  จ านวนประชากร ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 รวมทั้งสิ้น 315,923 คน สัญชาติไทยทั้งสิ้น 
จ านวน 315,524 คน จ าแนกเป็น เพศชาย 157,038 คน เพศหญิง 158,486 คน คิดเป็นสัดส่วน   
49 : 51 ต่างสัญชาติ รวมทั้งสิ้น 399 คน เพศชาย 220 คน เพศหญิง 179 คน คิดเป็นสัดส่วน 99 : 1 
  จังหวัดสตูลมีประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม 74.10% นับถือศาสนาพุทธ 25.81% นับถือ
ศาสนาคริสต์ และศาสนาอ่ืนๆ 0.09% มีมัสยิด 212 แห่ง วัด 35 แห่ง และโบสถ์คริสต์ 3 แห่ง   
 

จังหวัดปัตตานี 
  จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ภาคใต้ของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพฯ 1,055 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 
1,940.35 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,212,723 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ่าวไทย 
   ทิศใต ้ ติดต่อกับ เขตอ าเภอเมืองยะลา อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
  และเขตอ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตอ าเภอเทพา และอ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 

จังหวัดปัตตานี เป็นอาณาจักรที่ เก่าแก่และมีความเจริญรุ่งเรืองท าให้ เป็นแหล่งศูนย์รวม         
ของประชากรหลากหลายเชื้อชาติศาสนามาตั้งแต่ในอดีตปัจจุบันเป็นแหล่งชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น 
โดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ าปัตตานีจ านวนประชากร ณ เดือนธันวาคม 2558 จ าแนกเป็นสัญชาติไทย ทั้งสิ้น
จ านวน 694,023 คน เพศชาย จ านวน 343,053 คน เพศหญิง จ านวน 349,590 คน คิดเป็นสัดส่วน 
49.53 : 50.47 ต่างสัญชาติ ทั้งสิ้น 1,380 คน เพศชาย จ านวน 704 คน เพศหญิง จ านวน 676 คน 
จ านวนหลังคาเรือน 157,145 หลังคาเรือน อัตราความหนาแน่นของประชากร 341.3 คน ต่อตาราง
กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.40 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 12.55 นับถือศาสนาพุทธ
และร้อยละ 0.05 นับถือศาสนาอ่ืนๆ มีมัสยิด 645 แห่ง วัด 18 แห่ง และโบสถ์คริสต์ 5 แห่ง 
  สภาพภูมิประเทศแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ประกอบด้วยพ้ืนราบชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ 
ประมาณ 1 ใน 3 ของพ้ืนที่จังหวัด ได้แก่ ทางตอนเหนือและทางตะวันออกของจังหวัด มีหาดทรายยาว
และเป็นที่ราบชายฝั่งกว้างประมาณ 10-30 กิโลเมตร พ้ืนที่ราบลุ่ม บริเวณตอนกลางและตอนใต้ของจังหวัด 
มีแม่น้ าปัตตานีไหลผ่าน ที่ดินมีความเหมาะสมในการเกษตรกรรมและพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนน้อย    
อยู่ทางตอนใต้ของอ าเภอโคกโพธิ์ อ าเภอกะพ้อ และทางตะวันออกของอ าเภอสายบุรี 
 

จังหวัดยะลา 
  เป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย มีพ้ืนที่ประมาณ 4,521 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 
2,858,116 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  
     และอ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ าเภอบาเจาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  
   รัฐเปรัด ประเทศมาเลเซีย 
  ทิศใต้          ติดต่อกับ รัฐเปรัด ประเทศมาเลเซีย 
  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ จังหวัดสงขลา และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 
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  ยะลาแบ่งการปกครองออกเป็น 8 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอเบตง อ าเภอบันนังสตา     
อ าเภอยะหา อ าเภอรามัน อ าเภอธารโต อ าเภอกาบัง และอ าเภอกรงปินัง แบ่งเขตการปกครอง             
ตามลักษณะพ้ืนที่ออกเป็น 8 อ าเภอ 58 ต าบล 379 หมู่บ้าน เทศบาล 11 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 
52 แห่ง จังหวัดยะลามีวัดในพุทธศาสนา จ านวน 45 วัด มีมัสยิด จ านวน 455 โบสถ์คริสต์ จ านวน      
5 แห่งและอ่ืนๆ จ านวน 2 แห่ง ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 71.74 ศาสนาพุทธร้อยละ 28.02 
และคริสต์ ร้อยละ 0.24   
  จ านวนประชากร ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทั้งสิ้น 518,189 คน  สัญชาติไทยทั้งสิ้น 516,785 คน  
เพศชาย 256,365 คน เพศหญิง 260,420 คน คิดเป็นสัดส่วน 49.61 : 50.39  
 
จังหวัดนราธิวาส  
  จังหวัดนราธิวาส มีเนือ้ที่ทั้งหมด 4,475.43 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,797,143 ไร่     
มีประชากรจากข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือน ธันวาคม 2558 ทั้งสิ้น จ านวน 
783,082 คน สัญชาติไทย ทั้ งสิ้น 781,839 คน แยกเพศชาย 386,959 คน แยกเพศหญิง 
394,880 คน ต่างสัญชาติ จ านวน 1,243 คน เพศชาย 672 คน เพศหญิง 571 คน ประชากร
จังหวัดนราธิวาส นับถือศาสนาอิสลาม 82% นับถือศาสนาพุทธ 17% นับถือศาสนาคริสต์และ
ศาสนาอื่นๆ 1% มีมัสยิด 624 แห่ง วัด 70 แห่ง และโบสถ์คริสต์ 4 แห่ง   
  ประชากรใช้ภาษาพูดหลากหลาย เพราะมีหลายกลุ่มมาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดนราธิวาสที่มาจาก     
ภาคกลางก็จะใช้ภาษาไทยมาตรฐาน หากมาจากจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคใต้ จะมีส าเนียงพูดหลายส าเนียง 
เช่น ส าเนียงภาษาไทยใต้ตอนบน ภาษาไทยใต้ตอนล่าง และยังมีภาษาพูดและส าเนียงที่แปลกไปจาก
ภาษาไทยภาคใต้ ในจังหวัดอ่ืนๆ มากเป็นพิเศษคือ ส าเนียงภาษาเจ๊ะเห มีพูดกันมานานและมีอยู่ในกลุ่ม
คนไทยพุทธดั้งเดิมของจังหวัดนราธิวาส เป็นเอกลักษณ์ประจ าถิ่นของอ าเภอตากใบ ส าหรับคนไทย          
ที่นับถือศาสนาอิสลาม จะใช้ภาษาซึ่งเรียกว่า “ภาษามลายูถิ่น”หรือ “ภาษายาวี” ในชีวิตประจ าวัน
คล้ายคลึงกับภาษามลายูในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน 
 สภาพการปกครอง แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 พ้ืนที่ เขตการปกครอง และจ านวนประชากรเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

 จังหวัด 
  

พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

การปกครองแบ่งออกเป็น ประชากร   
รวม 
  

อ าเภอ/ 
ต าบล หมู่บ้าน 

เทศบาล 
อบต.  ชาย หญิง 

กิ่งอ าเภอ เมือง/ต าบล 
นราธิวาส 4,475.430 13 77 590 14 74 387,267 395,451 782,718 
ปัตตานี 1,940.356 12 115 642 12 99 343,757 350,266 694,023 
ยะลา 4,832.171 8 58 379 11 52 257,124 261,015 518,139 
สงขลา 7,393.889 16 127 987 29 112 688,462 722,115 1,410,577 
สตูล 2,498.870 7 36 1,014 7 34 157,258 158,665 315,923 
รวมทั้งสิ้น 21,140.716 56 413 3,612 73 371 1,813,868 1,887,512 3,701,380 

     
 

ข้อมูล ณ เดอืน ธันวาคม พ.ศ.2558 

     ที่มา : ส านกังานสถิติแห่งชาต ิ
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สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งถือเป็น
กลไกในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุขในสังคม
พหุวัฒนธรรมและกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ภายใต้แรงกดดันภายนอกจาก
กระแสโลกาภิวัตน์ และแรงกดดันจากภายในที่เป็นปัญหาวิกฤติที่ต้องเผชิญ ได้แก่ ปัญหาความขัดแย้ง 
การใช้ความรุนแรง ปัญหายาเสพติด โดยการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญและส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการศึกษา 
ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้ 
 

1.1 สภาวการณ์ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
 สภาวการณ์ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร การปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่            
ประเทศไทย 4.0 โดยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศจากประเทศที่มีความได้เปรียบเชิง    
เปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ด้าน “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ (Bio-Diversity)” และ 
“ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม (Cultural Diversity)” มาเป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน (Competitive 
Advantage) เพ่ือเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “เพ่ิมมูลค่า” ไปสู่ โครงสร้างเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม “สร้างมูลค่า” ด้วย 3 กลไกการขับเคลื่อน (New Growth Engines) ประกอบด้วย 1) กลไก
การขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engines) 2) กลไกการขับเคลื่อน    
ที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Growth Engines) และ 3) กลไกการขับเคลื่อน   
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth Engines) ซึ่งเป็นการค้นหากลไกการขับเคลื่อนใหม่ๆ 
(New Engines of Growth) ที่จะสร้างความมั่งคั่ งอย่างยั่ งยืนให้กับประเทศไทยในศตวรรษที่  21            
โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ เศรษฐกิ จที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม         
(Value – based Economy) ที่มีลักษณะส าคัญ 3 ประการคือ 1) เปลี่ยนการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์”     
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อน    
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และ 3) เปลี่ยนจากเน้นภาคผลิตสินค้าไปสู่การเน้น    
ภาคการบริการมากขึ้น โดยก าหนดรูปแบบและองค์ประกอบการเปลี่ยนผ่าน ดังนี้ 
  (1) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการ
และเทคโนโลยีเป็นเกษตรกรแบบผู้ประกอบการ 
  (2) เปลี่ยนจากธุรกิจขนาดย่อมแบบเดิม (SMEs) ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ 
Startups ที่มีศักยภาพสูง 
  (3) เปลี่ยนจากธุรกิจบริการแบบเดิมที่มีการสร้างมูลค่าที่ค่อนข้างต่ าไปสู่ธุรกิจ
บริการที่มีมูลค่าสูง 
  (4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
 การปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth 
Industrial Revolution) และการปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 จะเป็นแรงผลักดันให้
ประชากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแหล่งเรียนรู้ที่ไร้ขีดจ ากัด สามารถพัฒนาองค์ความรู้ และ
สร้างปัญญาที่เพ่ิมขึ้นเป็นทวีคูณ มีการน าเทคโนโลยี การสื่อสารและระบบการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ 
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(Mobile Learning) มาใช้มากขึ้น ดังนั้น การจัดการศึกษาของไทยจ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมาย     
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วางแผนพัฒนาและเตรียมก าลังคนที่ จะเข้าสู่ตลาดงานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาในระดับต่างๆ ปรับหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ    
ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันอย่างเสรีแบบไร้พรมแดนในยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 
 

1.2 สัญญาประชาคมโลก จาก MDGs 2015 สู่ MDGs 2030 
 สัญญาประชาคมโลก : จากเป้ าหมายการพัฒนาแห่ งสหัสวรรษ 2558 (Millennium 
Development Goals : MDGs 2015) สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030)  
 การประชุมสุดยอดแห่ งสหัสวรรษของประเทศต่างๆ ทั่ วโลกที่ เป็นสมาชิกองค์การ
สหประชาชาติ เมื่อปี  2543 ได้น าไปสู่การให้สัตยาบรรณในข้อตกลงเป้าหมายการพัฒนา            
แห่งสหัสวรรษ 2558 (Millennium Development Goals : MDGs 2015) ที่ทุกประเทศต้องด าเนินการ
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนาทั้ง 8 ประการ ภายในปี 2558 เป้าหมายด้านการศึกษา          
เป็นเป้าหมายที่ 2 ได้ก าหนดไว้ว่า “ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา” ซึ่งผลปรากฏว่า ประเทศ
ส่วนใหญ่ไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย แต่ประเทศไทยกล่าวได้ ว่า สามารถด าเนินการ       
ได้บรรลุเป้าหมายเนื่องจากมีอัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษาในภาพรวมเกินร้อยละ 100 
 ดังนั้น ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558    
จึงได้มีมติรับรองเป้าหมายการพัฒนาของโลกชุดใหม่เพ่ือด าเนินการต่อเนื่องจาก MDGs 2015 โดย
ใช้ชื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals : SDGs) และได้รวม
เป้าหมายบางด้านของ MDGs 2015 ที่ยังไม่บรรลุผลเข้าไว้ด้วย SDGs 2030 จะเป็นทิศทางการพัฒนา   
ของโลกในช่วง 15 ปีต่อจากนี้ ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์ 
โดยเป้าหมายที่ 4 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า “สร้างหลักประกันว่าทุกคน
ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ในส่วนของสาระส าคัญมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษา        
ในสถานศึกษาไปสู่แนวคิดที่ให้ความส าคัญกับการเข้าถึงเด็กที่ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม ปัญหาความเท่าเทียม
ของหญิงและชายในการเข้าถึงการศึกษา และต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพโดยเชื่อมโยงกับความต้องการ
ของตลาดงานจึงต้องแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนเพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการท างาน
ที่ภาคเอกชนต้องการ รวมถึงกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีปัญหาการอ่านออกเขียนได้และการขาดทักษะใหม่ๆ       
ที่ตลาดต้องการให้กลับเข้ามาศึกษาต่อเพ่ือเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพ    
อย่างต่อเนื่อง 
 เป้าประสงค์ที่ส าคัญของ SDGs 2030 คือการสร้างหลักประกันทางการศึกษาที่มีคุณภาพ     
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน ส าหรับเด็กทุกคนในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยถึงอุดมศึกษา เพ่ิมจ านวนครู      
ที่มีคุณภาพ เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการท างานและการเป็นผู้ประกอบการ 
รวมทั้ง ขจัดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยค านึงสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ            
การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และการเป็นพลเมืองของโลก 
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 เป้าประสงค์ข้างต้นได้ส่งผลต่อระบบการศึกษาทั่วโลกที่ต้องปรับตัวและจัดการศึกษาตามทิศทาง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 (Sustainable Development Goals : 
SDGs 2030) ประเทศไทยจึงต้องน าเป้าหมายดังกล่าวมาก าหนดยุทธศาสตร์และมาตรการเชิงนโยบาย 
วางแผนและขับเคลื่อนให้มีหลักประกันโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายของสัญญาประชาคมโลกที่ได้ตกลงร่วมกัน 
 

1.3 ผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียนต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม 
 การประชุมผู้น าอาเซียน ครั้งที่ 9 เมื่อปีพุทธศักราช 2546 ได้น าไปสู่การลงนามในปฏิญญา   
ว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) ที่ประเทศ
สมาชิกได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ.2558 ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ 1) ประชาคมความมั่นคงและการเมือง
อาเซียน 2) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และ 3) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการศึกษา
เป็นหนึ่งในด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ิงเร่งรัด         
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและการพัฒนาทางวัฒนธรรมของภูมิภาค รวมถึง
การส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค และการเคารพในความยุติธรรมและหลักแห่งนิติธรรม
ในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพ่ือให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความม่ันคง มั่งคั่ง 
และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนได้ การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะส่งผลให้เกิดการเปิดเสรี
ทางการค้า บริการแรงงาน การลงทุน และการเงิน โดยมีกลไกส าคัญ อาทิ เขตการค้าเสรีอาเซียน 
(ASEAN Free Trade Area : AFTA) เขตการลงทุนเสรี (ASEAN Investment Area : AIA) ซึ่งจะส่งผลให้
แรงงานฝีมือ อาทิ วิศวกร นักบัญชี สถาปนิก สามารถขอใบอนุญาตท างานระหว่างประเทศต่างๆ     
ในอาเซียนได้ ขณะที่การเปิดเสรีทางการค้าและบริการ ส่ งผลให้แต่ละประเทศสามารถลงทุน         
ในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียน โดยที่การบริการทางการศึกษาถือเป็นสาขาหนึ่งที่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ในส่วนของด้านการศึกษาได้มีการจัดท าแผนการศึกษาอาเซียน พ.ศ.2559 – 2563 (THE 
ASEAN WORK PLAN ON EDUCATION 2016 - 2020) โดยมีประเด็นส าคัญ (Key Elements on 
Education) ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และ
ความรู้พ้ืนเมือง 2) ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับทุกคน โดย    
ไม่ละเลยผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 3) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4) สนับสนุน    
การพัฒนาอาชีวศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5) ส่งเสริมการด าเนินงานของทุกภาคส่วนในการพัฒนา
คนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพ่ือ      
การพัฒนาที่ยั่งยืน 6) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการอุดมศึกษาด้วยการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 7) ส่งเสริมบทบาทของการอุดมศึกษาให้เข้มแข็งด้วยการสร้าง
เครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการกับมหาวิทยาลัย และ 8) ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 ดังนั้น ระบบการศึกษาไทยที่ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) ด้านการศึกษา
ของภูมิภาคอาเซียนจึงจ าเป็นต้องวางแผน ก าหนดนโยบาย มาตรการ ปรับหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน 
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และผลิตก าลังคนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะที่จะสามารถอยู่ ร่วมกันในประชาคมอาเซียนได้    
อย่างเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมของทุกประเทศ ในขณะเดียวกัน ต้องพัฒนาและเตรียมก าลังคน      
ที่มีทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือรับการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีบนฐาน
ศักยภาพและขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนเศรษฐกิจ
และสังคมของไทยต้องปรับเปลี่ยนให้พร้อมรองรับประเทศไทยยุค 4.0 
 

1.4 แนวโน้มด้านเศรษฐกิจ 
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เห็นชอบหลักการโครงการเมืองต้นแบบ 
“สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (ปี พ.ศ. 2560 –2563) และแนวทางการด าเนินงานตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        
น าแนวทางดังกล่าวไปด าเนินการ  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ได้ร่วมกับศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดท าโครงการเมืองต้นแบบ 
“สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (คปต.) มีมติเห็นชอบหลักการ กรอบแนวคิด และแนวทางการพัฒนาโครงการดังกล่าวแล้ว         
โดยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กับพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ใน 3 อ าเภอ ได้แก่  
  1. อ าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนา “เกษตรอุตสาหกรรม
ก้าวหน้าผสมผสาน” (Agricultural  Industry City) 
  2. อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นเมืองต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ 
(International Border City)  
    3. อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา  เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาที่พ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development City)  
  โดยมีแนวทางการพัฒนาแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ  
   (1) ระยะเร่งด่วน เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน ออกมาตรการด้านสิทธิ
ประโยชน์การลงทุนจัดตั้งกองทุนส่งเสริมธุรกิจรุ่นใหม่ของแต่ละอ าเภอ  
   (2) ระยะที่ 2 สนับสนุนการลงทุนระยะแรก   

  - อ าเภอหนองจิก  ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตรเป็นสินค้า 
OTOP ปรับปรุงท่าเรือปัตตานีและถนน 

  - อ าเภอสุไหงโก-ลก จัดตั้ง Free Trade Zone ก่อสร้างสะพานโก-ลก 
แห่งที่ 2 ศึกษาความเหมาะสมศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า โรงงาน ศูนย์นิทรรศการ  

  - อ าเภอเบตง  พัฒนาการท่องเที่ยวครบวงจรและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
รวมทั้งพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ  

  (3) ระยะที่ 3 การเชื่อมโยงระบบขนส่งทั้งหมดไปยังภูมิภาคต่างๆทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ 

กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด
ชายแดน เพ่ือส่งเสริมการค้า การตลาด การลงทุน การจ้างงาน และการใช้วัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ้าน    
ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ ความพร้อมด้านทักษะอาชีพและภาษา เพ่ือให้เกิดความมั่นคง 
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มั่งคั่ ง ยั่ งยืน และความเป็นอยู่ที่สงบสุข โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาทั้ งในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและเป้าหมายในพ้ืนที่ อีกทั้งได้น ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มาปรับ
ใช้กับการวางแผนการศึกษา และให้ความส าคัญกับนโยบายประชารัฐ ซึ่งเน้นให้ประชาชน ชุมชนและ      
ประชาสังคม มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศ ตลอดจนค านึงถึงการพัฒนาประเทศ
ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
เพ่ือรองรับพ้ืนที่พัฒนาพิเศษเฉพาะจ าเป็นต้องมีการบูรณาการเชิงพ้ืนที่ในทุกภาคส่วนโดยโครงสร้าง       
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)      
โดยมีผู้ ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและท าหน้าที่ก ากับดูแลการจัดท าแผนและการขับเคลื่อน             
การจัดการศึกษาในทุกระดับการศึกษา ซึ่งต้องค านึงถึงปัจจัยที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่  อีกท้ัง     
ต้องพิจารณาความต้องการก าลังคนในตลาดแรงงานด้วย   

 

1.5 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
 ประเทศไทยได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) เพ่ือให้         
การพัฒนาประเทศมีความต่อเนื่องและมีแนวทางที่ชัดเจน โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
เป้าหมายให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประเทศท่ีมีรายได้สูงภายในปี 2579 ภายใต้ระบบเศรษฐกิจและ
สังคมไทยที่มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน มีความเป็นธรรมในสังคม ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญ     
ในภูมิภาคและโลก ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเข้มแข็ง และเติบโตอย่างมีคุณภาพ เศรษฐกิจและสังคมพัฒนา
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบการบริหารภาครัฐ มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และประชาชนมีส่วนร่วม คนไทยในอนาคตจึงต้องมีศักยภาพและร่วมกันพัฒนาประเทศ 
สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต มีทักษะในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน     
ต่อการเปลี่ยนแปลง ภายใต้สังคมแห่งการเรียนรู้ที่คนไทยสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือบรรลุ เป้าหมายดังกล่าว ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง      
ผ่านการสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย 2) ยุทธศาสตร์
ของชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนาคนเพ่ือยกระดับผลิตภาพและ    
การใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการเสริมสร้าง
ศักยภาพคนของชาติ เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ 4) ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาให้ทั่วถึง 
ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม และมีธรรมาภิบาล 
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1.6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ ระยะ 5 ปี      
โดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และการมุ่งเสริมสร้างกลไก     
การพัฒนาประเทศ ให้มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยยึดพ้ืนที่เป็นหลัก และก าหนดให้
คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัย      
มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีระบบเศรษฐกิจที่มี
โครงสร้างที่เข้มแข็งมีเสถียรภาพ แข่งขันได้ยั่งยืน มีความมั่นคงทางพลังงาน มีการกระจายความเจริญ    
สู่ภูมิภาคมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล รักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
สู่ความสมดุลของระบบนิเวศ สร้างความมั่นคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม
ข้ามชาติ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญต่อความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้กรอบข้อตกลงต่างๆ 
ในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากข้ึนท าให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง ตรวจสอบได้และปราศจากคอรัปชั่น   
ซึ่งได้ก าหนดให้การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการขับเคลื่อนแผน  
ให้บรรลุเป้าหมาย 
 การพัฒนาการศึกษาของชาติจึงเป็นภารกิจหลักในการพัฒนาคน อันเป็นรากฐานของการพัฒนา
ประเทศในทุกระบบ โดยมีกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 
– 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นกรอบ    
ในการด าเนินการ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศในทุกระบบมีความสอดคล้องกัน และน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาประเทศให้ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
 ส าหรับประเทศในอาเซียนประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงอายุแล้ว ได้แก่ สิงคโปร์ โดยมีประชากร     
อายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 20 ในขณะที่ประเทศไทยและเวียดนามก าลังไล่ตามมา โดยมีสัดส่วนประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 12.5 และ 9.5 ตามล าดับ (World Population Prospective, the 2012 
Revision, United Nations) 
 

1.7 แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
 แนวคิดของการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักการ เป้าหมาย และแนวคิด
ในการจัดการศึกษาเพ่ือให้ประชาชนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยท างาน และ
ผู้สูงอายุมีโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้แต่ละบุคคลได้พัฒนาตามความพร้อม
และความสามารถให้บรรลุขีดสูงสุด มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการด ารงชีวิต 
และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม รวมทั้งมีสมรรถนะในการท างานเพ่ือการประกอบอาชีพตามความถนัด
และความสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม     
ของประเทศ อันจะน าไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ    
จึงต้องก าหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ครอบคลุม โดยไม่ปล่อยปละละเลยหรือทิ้งใครไว้ข้างหลัง
เป็นการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียน กลุ่มปกติ กลุ่มด้อยโอกาส   
ที่มีความยากล าบากและขาดโอกาสเนื่องด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจและภูมิสังคมการศึกษาจึงต้อง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีทักษะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและ
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วัฒนธรรมจากโลกภายนอก โดยยึดหลักความพอประมาณ มีการตัดสินใจที่มีเหตุผล โดยพิจารณาจาก
เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ และ
มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ซึ่งเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ        
ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้   
และไกล โดยใช้ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพให้กับประชาชนทุกคน เป็นพันธกิจที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วน 
จะได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมจัดการศึกษา เสนอแนะ ก ากับ ติดตาม และสนับสนุนการจัดการศึกษา
ในรูปแบบต่างๆ ตามความพร้อมเพ่ือประโยชน์ของสังคมโดยรวมแผนการศึกษาแห่งชาติจึงต้องพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศ เพ่ือสร้างหลักประกันว่า เด็กปฐมวัยทุกคน
จะได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนประถมศึกษา ทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพและมีผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และมีคุณภาพ ก าลังแรงงานที่มีทักษะ      
ที่จ าเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดีและการเป็นผู้ประกอบการ 
กลุ่มผู้พิการและด้อยโอกาสเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม มีการเพ่ิมจ านวนครู   
ที่มีคุณภาพ เพ่ือการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน 
 วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objective) 

 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคี และ

ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายใน 

ประเทศลดลง  
 

1.8 ทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 : ทั่วโลกตั้งเป้าหมายสร้างให้ได้และไปให้ถึงความต้องการคนยุค 4.0 
ผลจากการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์สังคมสูงวัยข้างต้น ส่งผลให้   

ทุกประเทศทั่วโลกก าหนดทิศทางการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศตนให้มีทักษะและสมรรถนะ
ระดับสูงมีความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น ส่วนความต้องการก าลังแรงงานที่ไร้ฝีมือ และมีทักษะต่ า      
จะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และเทคโนโลยีใหม่ๆ มากขึ้น การจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงต้องปรับเปลี่ยน
ให้ตอบสนองกับทิศทางการผลิตและการพัฒนาก าลังคนดังกล่าว การจัดการศึกษาจึงมุ่ งเน้น         
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ได้ทั้งความรู้และทักษะ          
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง 
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ทักษะส าคัญจ าเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะที่เรียกตามค าย่อว่า 3Rs + 7Cs 
 3Rs  ประกอบด้วย 

 - อ่านออก (Reading) 
 - เขียนได้ (WRiting) 
 - คิดเลขเป็น (ARithmetics) 

 7Cs ประกอบด้วย 
  - ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) 
  - ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
  - ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) 
  - ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้ น า (Collaboration 
Teamwork and Leadership) 
  - ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information 
and Media Literacy) 
  - ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and 
ICT Literacy) 
  - ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) 
 

 

วิสัยทัศน์ 
 “สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขความรุนแรงวิถีชีวิตของทุกคน
ได้รับการปกป้อง พัฒนาบนพ้ืนฐานสังคมพหุวัฒนธรรมและมีส่วนร่วมในระบวนการเสริมสร้างสันติสุข
อย่างยั่งยืน” 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การแก้ไขปัญหามีความสอดคล้องและตรงกับสภาพปัญหา กรอบแนวคิดและวิสัยทัศน์ 

จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของนโยบาย รวม 6 ข้อ ดังนี้ 
1. เพ่ือให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย สงบสันติ มีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน 

ปราศจากเงื่อนไขที่เอ้ือต่อการใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่าย 

2. เพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพ้ืนที่ ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 

3. เพ่ือให้สังคมไทยและสังคมในพ้ืนที่ ยอมรับและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคม 
พหุวัฒนธรรม และรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 

4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคน สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความเสมอภาคและเป็นธรรมในสังคมอย่างทั่วถึง ให้เป็นพ้ืนฐานที่น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว 
และน่าลงทุน 
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5. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น และสร้างหลักประกันความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข
จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ และเตรียมความพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ที่เก่ียวข้อง ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง 

6. เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นต่อสังคมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ให้เกิดการสนับสนุน และมีบทบาทเก้ือกูลการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 โดยสรุป การเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัจจัยภายนอก จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารแบบก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน      
ขององค์การสหประชาชาติ 2573 (Sustainable Development Goal : SDGs 2030) และความต้องการ
ก าลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และปัจจัยภายในจากนโยบายการปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ประเทศไทย 
4.0 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษาแห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560-2579) และสถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบกับ
นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 – 2562 ต่างก็มีผลกระทบต่อระบบ
การจัดการศึกษา และการจัดศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) จึงต้องน าปัจจัยทุกด้านมาประมวล
และวิเคราะห์เป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้     
ตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ระยะ 20 ปี 
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ส่วนท่ี 2 
การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

2.1 ข้อมูลทั่วไป 
  การจัดการศึกษาโดยภาพรวมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 การจัดการศึกษาในระบบโดยภาพรวมของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้       
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งในและนอกสังกัด โดยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย    
1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน     
3) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5) ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส าหรับนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ             
มี 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2) สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข 3) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 4) สถาบันการพลศึกษา 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 5) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย 
  ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษาในภาพรวมทุกสังกัดในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ในปีการศึกษา 2559 มีสถานศึกษา จ านวน 5,747 แห่งนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 946,746 คน       
และครูผู้สอน/อาจารย์ จ านวน 75,744  คน 

 
ตารางท่ี 2 จ านวนประชากรวัยเรียนช่วงอายุ  3 – 5 ปี ปี พ.ศ. 2558 ของเขตพัฒนาพิเศษ 
               เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

จังหวัด 
ช่วงอายุ  3 - 5 ปี 

ชาย หญิง รวม 

นราธิวาส 21,612 20,146 41,758 
ปัตตาน ี 19,768 18,595 38,363 
ยะลา 10,408 13,813 24,221 
สงขลา 30,248 28,514 58,762 
สตูล 5,816 7,533 13,349 

รวม 87,852 88,601 176,453 
 
ตารางท่ี 3 จ านวนประชากรวัยเรียนช่วงอายุ 6 – 11 ปี ปี พ.ศ. 2558 ของเขตพัฒนาพิเศษ 
               เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

จังหวัด 
ช่วงอายุ  6 - 11 ปี 

ชาย หญิง รวม 
นราธิวาส 41,571 39,111 80,682 
ปัตตาน ี 37,414 35,823 73,237 
ยะลา 68,598 26,617 95,215 
สงขลา 60,784 57,044 117,828 
สตูล 15,681 14,891 30,572 

รวม 224,048 173,486 397,534 
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ตารางท่ี 4 จ านวนประชากรวัยเรียนช่วงอายุ 12 – 14 ปี ปี พ.ศ. 2558 ของเขตพัฒนาพิเศษ 
              เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

จังหวัด 
ช่วงอายุ  12 - 14 ปี 

ชาย หญิง รวม 
นราธิวาส 20,298 19,299 39,597 
ปัตตาน ี 18,629 17,813 36,442 
ยะลา 13,699 12,749 26,448 
สงขลา 29,961 28,567 58,528 
สตูล 7,294 7,154 14,448 

รวม 89,881 85,582 175,463 

 
ตารางที่ 5 จ านวนประชากรวัยเรียนช่วงอายุ 15 – 17 ปี ปี พ.ศ. 2558 ของเขตพัฒนาพิเศษ 
              เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

จังหวัด 
ช่วงอายุ  15 - 17 ปี 

ชาย หญิง รวม 
นราธิวาส 20,607 19,866 40,473 
ปัตตาน ี 18,744 17,833 36,577 
ยะลา 13,785 12,887 26,672 
สงขลา 31,038 29,328 60,366 
สตูล 7,596 7,067 14,663 

รวม 91,770 86,981 178,751 

  
ตารางที่ 6 จ านวนประชากรวัยเรียนช่วงอายุ 18 – 21 ปี ปีพ.ศ. 2558 ของเขตพัฒนาพิเศษ 
              เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

จังหวัด 
ช่วงอายุ  18 - 21 ปี 

ชาย หญิง รวม 

นราธิวาส 27,979 26,931 54,910 
ปัตตาน ี 25,981 24,819 50,800 
ยะลา 19,189 18,671 37,860 
สงขลา 43,906 42,238 86,144 
สตูล 10,454 9,653 20,107 

รวม 127,509 122,312 249,821 
 
  จ านวนประชากรวัยเรียนในปี พ.ศ. 2558 ของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ช่วงอายุ 3-5 ปี เป็นช่วงวัยของการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา มีจ านวนทั้งหมด 176,453 คน 
ประชากรวัยเรียนช่วงอายุ 6-11 ปี เป็นช่วงวัยการศึกษาระดับประถมศึกษา มีจ านวนทั้งหมด 397,534 
คน ประชากรวัยเรียนช่วงอายุ 12-14 ปี เป็นช่วงวัยการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจ านวนทั้งหมด 
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175,463 คน ประชากรวัยเรียนช่วงอายุ 15-17 ปี เป็นช่วงวัยการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
มีจ านวนทั้งหมด 178,751 คน และประชากรวัยเรียนช่วงอายุ 18-21 ปี เป็นช่วงวัยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีจ านวนทั้งหมด 249,821 คน รวมประชากรวัยเรียนในช่วงวัยการศึกษาตั้งแต่ระดับ      
ก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี มีจ านวนทั้งหมด 1,178,022 คน 
 
ตารางท่ี 7 ข้อมูลสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา และครู/อาจารย์ ในระบบและนอกระบบในพ้ืนที่ 
              เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2559 
 

สังกัด / ระดับการศึกษา 
จ านวนสถานศึกษา/ผู้เรียน/ผู้สอน 

สถานศึกษา (แห่ง) ผู้เรียน (คน) ผู้สอน (คน) 

1.สถานศึกษาในระบบ       
1.1 รัฐ       

สพป. 1,196 257,307 22,025 
สพม. 68 53,062 2,687 

อาชีวศึกษา 18 16,772 1,214 
อุดมศึกษา 9 32,128 8,413 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 53 23,082 1,397 
       โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 17 2,402 184 

พลศึกษา 2 180 45 
โรงเรียนสังกัดส านักบริหารการศึกษาพิเศษ 12 5,777 504 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 3 1,839 94 
วิทยาลัยพยาบาล 2 905 112 

รวมข้อมูลสถานศกึษาของรัฐ 1,380 393,454 36,675 
1.2 เอกชน    
สามัญศึกษา 182 74,618 5,124 

ศาสนาควบคูส่ามญั 196 140,799 13,105 
อาชีวศึกษา 2 550 23 

รวมข้อมูลสถานศกึษาของเอกชน 380 215,967 18,252 
รวมข้อมูลสถานศกึษาในระบบทัง้หมด 1,760 609,421 54,927 

2.สถานศึกษานอกระบบ    
2.1 รัฐ    
กศน. ** 1,348 84,793 1,347 

รวมข้อมูลสถานศกึษานอกระบบของรัฐ 1,348 84,793 1,347 
2.2 เอกชน    

สอนศาสนาอยา่งเดียว 59 3,779 3,467 
สถาบันศึกษาปอเนาะ 477 44,203 1,660 

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยดิ (ตาดีกา) 2,103 204,550 14,343 
รวมข้อมูลสถานศกึษานอกระบบของเอกชน 2,639 252,532 19,470 

รวมข้อมูลสถานศกึษานอกระบบทั้งหมด 3,987 337,325 20,817 
รวมข้อมูลสถานศกึษาในพื้นที่เขต จชต. 5,747 946,746 75,744 
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2.2 โอกาสทางการศึกษา 
  2.2.1 อัตราส่วนนักเรียนต่อประชากร 
 

ตารางที ่8 อัตราส่วนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนอายุ 3-5 ปี  ปีการศึกษา 2559  
              ของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

จังหวัด 
จ านวนนักเรียน 

ก่อนประถมศึกษา 

จ านวนประชากร 

อายุ 3-5 ปี 
ร้อยละของนักเรียน 

ต่อประชากร 

นราธิวาส 31,423 41,758 75.25 

ปัตตาน ี 30,607 38,363 79.78 

ยะลา 26,834 24,221 110.79 

สงขลา 46,164 58,762 78.57 
สตูล 10,944 13,349 81.98 

รวมท้ังสิ้น 145,972 176,453 82.72 
   

  จากตารางที่ 8 แสดงอัตราส่วนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนอายุ 3 -5 ปีการศึกษา 2559    
ของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า จ านวนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียน        
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 82.72 จังหวัดยะลา อยู่ในระดับดีที่สุด 
ร้อยละ 110.79 รองลงมาจังหวัดสตูล ร้อยละ 81.98 จังหวัดปัตตานี ร้อยละ 79.78 จังหวัด
สงขลา ร้อยละ 78.75 และจังหวัดนราธิวาส ร้อยละ 75.25 ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 9 อัตราส่วนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนอายุ 6-11 ปี ปีการศึกษา 2559 ของเขตพัฒนา 

              พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

จังหวัด 
จ านวนนักเรียน 

ประถมศึกษา 

จ านวนประชากร 

อายุ 6-11 ป ี

ร้อยละของนักเรียน 

ต่อประชากร 

นราธิวาส 71,363 80,682 88.45 

ปัตตาน ี 74,178 73,237 101.28 

ยะลา 52,750 95,215 55.40 

สงขลา 90,336 117,828 76.67 

สตูล 22,010 30,572 72.00 

รวมท้ังสิ้น 310,637 397,534 78.14 
   

  จากตารางที่ 9 แสดงอัตราส่วนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียน 6 -11 ปี ปีการศึกษา 2559      
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  พบว่า จ านวนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียน        
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 78.14 จังหวัดปัตตานี อยู่ในระดับ       
ดีที่สุด ร้อยละ 101.28 รองลงมาจังหวัดนราธิวาส ร้อยละ 88.45 จังหวัดสงขลา ร้อยละ 76.67 
จังหวัดสตูล ร้อยละ 72.00 และจังหวัดยะลา ร้อยละ 55.40 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 10 อัตราส่วนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนอายุ 12-14  ปี ปีการศึกษา 2559 
                       ของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

จังหวัด 
จ านวนนักเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวนประชากร 
อายุ 12-14 ปี 

ร้อยละของนักเรียน 
ต่อประชากร 

นราธิวาส 30,432 39,597 76.85 
ปัตตาน ี 35,332 36,442 96.95 

ยะลา 17,643 26,448 66.71 
สงขลา 50,288 58,528 85.92 

สตูล 12,952 14,448 89.65 
รวมท้ังสิ้น 146,647 175,463 83.57 

   

  จากตารางที่ 10 แสดงอัตราส่วนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียน 12 -14 ปี ปีการศึกษา 
2559 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่า จ านวนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียน        
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 83.57 จังหวัดปัตตานี อยู่ในระดับ       
ดีที่สุด ร้อยละ 96.95 รองลงมาจังหวัดสตูล ร้อยละ 89.65 จังหวัดสงขลา ร้อยละ 85.92 จังหวัด
นราธิวาส ร้อยละ 76.85 และจังหวัดยะลา 66.71 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 11 อัตราส่วนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนอายุ 15-17  ปี ปีการศึกษา 2559 
                       ของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

จังหวัด 
จ านวนนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายและอาชีวศึกษา 

จ านวนประชากร 
อายุ 15-17 ปี 

ร้อยละของนักเรียน 
ต่อประชากร 

นราธิวาส 19,781 40,473 48.87 
ปัตตาน ี 25,325 36,577 69.24 

ยะลา 12,100 26,672 45.37 
สงขลา 36,747 60,366 60.87 

สตูล 4,995 14,663 34.06 
รวมท้ังสิ้น 98,948 178,751 55.35 

  

  จากตารางที่ 11 แสดงอัตราส่วนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียน 15 -17 ปี ปีการศึกษา 
2559 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่า จ านวนต่อประชากรวัยเรียน ในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 55.35 จังหวัดปัตตานี อยู่ในระดับดีที่สุด 
ร้อยละ 69.24 รองลงมา จังหวัดสงขลา ร้อยละ 60.87 จังหวัดนราธิวาส  ร้อยละ 48.87 จังหวัด
ยะลา ร้อยละ 45.37 และจังหวัดยะลา ร้อยละ 45.37 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 



 

19 ร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 

 2.2.2 อัตราส่วนการเข้าเรียนต่อของนักเรียน 
  1) อัตราส่วนการเรียนต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ตารางท่ี 12 อัตราส่วนการเรียนต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

                 จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีการศึกษา 2559 
 

จังหวัด 
จ านวนนักเรียนชั้น ป.6 

ปีการศึกษา 2558 
จ านวนนักเรียนชั้น ม.1 

ปีการศึกษา 2559 
อัตราการเรียนต่อของนักเรียน
ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2559 

นราธิวาส 12,085 11,493 95.01 
ปัตตาน ี 11,261 12,269 108.95 

ยะลา 9,096 8,594 94.48 
สงขลา 19,324 18,699 96.77 

สตูล 4,821 4,599 95.40 
รวมท้ังสิ้น 56,587 55,654 98.35 

  

  จากตารางที่ 12 แสดงอัตราส่วนการเรียนต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2559 โดยรวมพบว่าอัตราส่วนการเรียนต่อ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 เฉลี่ยร้อยละ 98.35 โดยแยกเป็นจังหวัด
พบว่า จังหวัดปัตตานี มีอัตราการเรียนต่อของนักเรียนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 108.95 รองลงมา 
จังหวัดสงขลา คิดเป็นร้อยละ 96.77 จังหวัดสตูล คิดเป็นร้อยละ 95.40 จังหวัดนราธิวาส คิดเป็น
ร้อยละ 95.01 และจังหวัดยะลา คิดเป็นร้อยละ 94.48  (เป็นการคิดอัตราส่วนการเรียนต่อของนักเรียน
อย่างหยาบโดยคิดจากจ านวนประชากรช่วงอายุ และจ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อ) 
  
   2) อัตราส่วนการเรียนต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
ตารางท่ี 13 อัตราส่วนการเรียนต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

                 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2559  
 

จังหวัด 
จ านวนนักเรียนชั้น ม.3 

กศ. 2558 
จ านวนนักเรียนชั้น ม.4 
และปวช. กศ.2559 

อัตราการเรียนต่อของนักเรียน
ชั้น ม.3 กศ.2559 

นราธิวาส 9,379 10,213 108.89 
ปัตตาน ี 10,738 9,118 84.91 

ยะลา 6,949 3,129 45.03 
สงขลา 23,416 10,715 45.76 

สตูล 5,014 3,370 67.21 
รวมท้ังสิ้น 55,496 36,545 65.85 

   

  จากตารางที่ 13 แสดงอัตราส่วนการเรียนต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2559 โดยรวมพบว่าอัตราส่วนการเรียนต่อ      
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เฉลี่ยร้อยละ 65.85 แยกเป็นรายจังหวัด 
พบว่า จังหวัดนราธิวาส มีอัตราการเรียนต่อของนักเรียนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 108.89 รองลงมา
จังหวัดปัตตานี คิดเป็นร้อยละ 84.91 จังหวัดสตูล คิดเป็นร้อยละ 67.21 จังหวัดสงขลา คิดเป็นร้อยละ 
45.76 และจังหวัดยะลา คิดเป็นร้อยละ 45.03 ตามล าดับ 
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  จากข้อมูลตารางที่ 8-11 แสดงให้เห็นว่าประชากรวัยเรียนในพ้ืนที่ พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ได้เข้ารับการศึกษาอีกจ านวนมาก ถึงแม้จะอยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับ คือ 
ช่วงอายุ 6-14 ปี และเมื่อพิจารณาข้อมูลจากตาราง 13 พบว่า อัตราส่วนการเรียนต่อของนักเรียน     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คิดเป็นร้อยละ 68.85 ซึ่งอยู่ในระดับต่ า 
ซึ่งหมายถึงยังมีประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสในการได้รับการบริการการศึกษาภาคบังคับและ      
ขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
2.3 คุณภาพทางการศึกษา 
 2.3.1 ผลวิเคราะห์การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 
 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ปีการศึกษา 2558             
การวิเคราะห์คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2558 จ าแนกรายจังหวัด รายสังกัด และกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ตารางท่ี 14 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
                ปีการศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด 

                 ชายแดนภาคใต้จ าแนกตามจังหวัดและรายวิชา 
 

จังหวัด คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษา รวม 5 วิชา 

นราธิวาส 33.42 40.85 37.89 35.51 40.45 37.62 
ปัตตาน ี 31.22 39.16 33.47 34.11 38.98 35.39 
ยะลา 32.65 41.03 34.71 35.53 40.22 36.3 
สตูล 39.76 47.72 35.79 40.59 49.25 42.62 
สงขลา 4 อ าเภอ 36.30 44.89 33.46 38.33 44.96 39.59 
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 34.67 42.73 35.06 36.81 42.77 38.30 
ระดับประเทศ 43.47 49.33 40.31 42.59 49.18 44.98 

 

 จากตารางที่ 14 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)      
ปีการศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จ าแนกตามจังหวัดและรายวิชา พบว่า คะแนนเฉลี่ย 5 รายวิชา ในเขตเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เท่ากับ 38.30 เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดสตูล   
มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 42.62 คะแนนเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ จังหวัดสงขลา 4 อ าเภอ 
เท่ากับ 39.59 จังหวัดนราธิวาส เท่ากับ 37.62 จังหวัดยะลา เท่ากับ 36.30 และจังหวัดปัตตานี 
เท่ากับ 35.39 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 15 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
                ปีการศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 5 วิชา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

                 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ าแนกตามสังกัดและจังหวัด 
 

จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา 
4 อ าเภอ 

เขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจฯ 

สพฐ. 38.07 34.12 36.79 42.63 40.71 38.46 
สช. 36.83 40.34 37.39 43.25 35.92 38.75 
อปท. 34.72 33.84 36.58 40.34 44.13 37.92 
ตชด. 35.48 27.22 28.60 37.34 31.73 32.07 
สศศ.สพฐ. 26.65 - - - - 26.65 
รวม 37.62 35.39 36.83 42.62 39.59 38.41 
   

จากตารางที่ 15 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)     
ปีการศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 5 วิชา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จ าแนกตามสังกัดและจังหวัด พบว่า คะแนนเฉลี่ย 5 รายวิชา ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)           
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 38.75 คะแนนเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เท่ากับ 38.46 สังกัดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เท่ากับ 
37.92 สังกัดกองก ากับต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เท่ากับ 32.07 และส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ (สศศ.สพฐ.) เท่ากับ 26.65 ตามล าดับ  

 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ตารางท่ี 16 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
                ปีการศึกษา 2558 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด 

                ชายแดนภาคใต้ จ าแนกตามจังหวัดและรายวิชา 
 

จังหวัด คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษา รวม 5 วิชา 

นราธิวาส 26.56 36.60 27.53 31.82 38.40 32.19 
ปัตตานี 31.49 38.16 32.15 34.71 42.01 35.71 
ยะลา 27.37 37.90 28.10 32.45 40.08 33.25 
สตูล 31.63 42.18 29.28 36.44 45.59 37.03 
สงขลา 4 อ าเภอ 27.38 39.60 26.58 32.76 42.29 33.72 
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 28.89 38.89 28.73 33.64 41.67 34.38 
ระดับประเทศ 32.40 42.64 30.62 37.63 46.24 37.81 
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 จากตารางที่ 16 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)    
ปีการศึกษา 2558 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จ าแนกตามจังหวัดและรายวิชา พบว่าคะแนนเฉลี่ย 5 รายวิชา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เท่ากับ 34.38 เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดสตูล            
มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 37.03 คะแนนเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ จังหวัดปัตตานี เท่ากับ 
35.71 จังหวัดสงขลา 4 อ าเภอ เท่ากับ 33.72 จังหวัดยะลา เท่ากับ 33.25 และจังหวัดนราธิวาส 
เท่ากับ 32.19 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 17 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
                 ปีการศึกษา 2558 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 5 วิชา ของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

                 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ าแนกตามสังกัดและจังหวัด 
 

สังกัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา 
4 อ าเภอ 

เขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจฯ 

สพป. 31.49 30.63 32.40 33.60 33.10 32.24  
สพม. 35.04 36.69 37.16 39.97 36.54 37.08  
สช. 31.39 35.62 31.78 34.90 32.02 33.14  
อปท. 31.36 28.90 37.48 37.04 - 33.70  
สกอ. - 56.53 - - - 56.53  
สนศ.กทม. 28.36 - - - - 28.36  
สพล. - - 29.80 - - 29.80  
พศ. - - - 33.62 31.94 32.78  
รวม 32.19 35.71 33.24 37.03 33.27 34.29 
  

 จากตารางที่ 17 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)        
ปีการศึกษา 2558 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 5 วิชา ของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จ าแนกตามสังกัดและจังหวัด พบว่า คะแนนเฉลี่ย 5 รายวิชา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 56.53 
คะแนนเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เท่ากับ 37.08 
สังกัดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เท่ากับ 33.70 สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน(สช.) เท่ากับ 33.14 สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เท่ากับ 32.78 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เท่ากับ 32.24 สังกัดสถาบันการพลศึกษา 
(สพล.) เท่ากับ 29.80 และ สังกัดส านักการศึกษา (สนศ.กทม.) เท่ากับ 28.36 ตามล าดับ  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

23 ร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

ตารางท่ี 18 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
                 ปีการศึกษา 2558 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด 

                 ชายแดนภาคใต้ จ าแนกตามจังหวัดและรายวิชา 
 

จังหวัด คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ รวม 5 วิชา 

นราธิวาส 20.72 37.92 20.35 29.57 34.58 28.63 
ปัตตาน ี 21.27 37.55 20.20 29.30 34.56 28.57 
ยะลา 21.32 39.71 20.29 30.60 35.72 29.52 
สงขลา 4 อ าเภอ 20.77 40.48 19.01 29.16 36.28 29.01 
สตูล 24.78 47.36 22.04 32.93 39.11 33.23 
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 21.77 40.60 20.38 30.31 36.05 29.79 
ระดับประเทศ 26.59 49.36 24.98 33.40 39.70 34.81 

 

 จากตารางที่ 18 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)       
ปีการศึกษา 2558 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จ าแนกตามจังหวัดและรายวิชา พบว่าคะแนนเฉลี่ย 5 รายวิชา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เท่ากับ 29.79 เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดสตูล            
มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 33.23 คะแนนเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ จังหวัดยะลา เท่ากับ 
29.52 จังหวัดสงขลา 4 อ าเภอเท่ากับ 29.01 จังหวัดนราธิวาส เท่ากับ 28.63 และจังหวัด
ปัตตานี เท่ากับ 28.57 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 19 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
                ปีการศึกษา 2558 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 5 วิชา ของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

                จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ าแนกตามสังกัดและจังหวัด 
 

สังกัด นราธิวาส ปัตตาน ี ยะลา 
สงขลา 

4 อ าเภอ 
สตูล เขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกจิฯ 
สพป. 26.44 25.63 25.80 27.87 26.70 26.49 
สพม. 31.36 31.99 34.09 31.37 35.05 32.77 
สช. 27.45 26.77 28.33 27.63 30.23 28.08 
อปท. 25.82 28.49 29.62 - - 27.98 
สกอ. - 52.75 - - - 52.75 
สศศ.สพฐ. 24.78 - - - - 24.78 
สพล. - - 22.58 - - 22.58 
พศ. - - - - - - 

รวม 28.63 25.57 29.52 29.01 33.23 29.19 
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จากตารางที่ 19 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)     
ปีการศึกษา 2558 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 5 วิชา ของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จ าแนกตามสังกัดและจังหวัดพบว่า คะแนนเฉลี่ย 5 รายวิชา ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เท่ากับ 
32.77 คะแนนเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) 
เท่ากับ 28.08 สังกัดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เท่ากับ 27.98 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เท่ากับ 26.49 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.สพฐ.) 
เท่ากับ 24.78 และสังกัดสถาบันการพลศึกษา (สพล.) เท่ากับ 22.58 ตามล าดับ 

 
2.3.2 ผลวิเคราะห์การทดสอบทางการศึกษาอิสลามศึกษา (I-NET)  ปีการศึกษา 2558 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I – NET) ของส านักงานการศึกษาเอกชน 
(สช.) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีการศึกษา 2558 ในระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น อิสลามศึกษาตอนกลาง 
และอิสลามศึกษาตอนปลาย ปรากฏผล ดังนี้ 

ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น 
ตารางท่ี 20 สรุปผลคะแนนสอบอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น  
                ปีการศึกษา 2558 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

จังหวัด 
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2558 

อัลกุรอาน-
ตัฟเชร 

อัล
ฮาดิษ 

อัลอากีดะฮฺ อัลฟิกฮฺ อัตตารีค อัลอัคลาค มลาย ู อาหรับ 
รวม
เฉลี่ย 

นราธิวาส 38.72 46.53 38.91 37.37 44.42 50.52 48.15 38.97 42.95 
ปัตตานี 38.69 45.31 37.15 35.52 42.63 47.93 43.30 32.79 40.42 
ยะลา 36.16 45.10 36.24 35.62 41.79 47.83 42.70 32.47 39.74 
สงขลา 4 อ. 38.68 49.26 37.80 36.55 43.66 52.28 34.01 29.83 40.26 
สตูล 40.24 55.31 41.65 40.94 48.35 60.42 32.75 29.04 43.59 

เฉลี่ย 38.50 48.30 38.35 37.20 44.17 51.80 40.18 32.58 41.39 
 

จากตารางที่ 20 แสดงผลสรุปคะแนนการสอบอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับชั้นอิสลามศึกษา
ตอนต้น ปีการศึกษา 2558 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า จังหวัดสตูล     
มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 43.59 รองลงมา ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส เท่ากับ 42.95 จังหวัด
ปัตตานี เท่ากับ 40.42 จังหวัดสงขลา เท่ากับ 40.26 และจังหวัดยะลา เท่ากับ 39.74 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25 ร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 

ตารางท่ี 21 การเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ของคะแนนผลสอบอิสลามศึกษา (I-NET)  
                 ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2558 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

                 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

ปีการศึกษา 
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย  

อัลกุรอาน-
ตัฟเชร 

อัล
ฮาดิษ 

อัลอากีดะฮฺ อัลฟิกฮฺ อัตตารีค อัลอัคลาค มลาย ู อาหรับ 
รวม
เฉลี่ย 

2556 37.31 46.86 33.41 37.26 40.15 49.70 33.98 35.24 39.24 
2257 34.22 47.61 33.54 42.08 45.15 52.20 38.30 36.18 41.16 
2558 38.50 48.30 38.35 37.20 44.17 51.80 40.18 32.58 41.39 

 

 จากตารางที่ 21 แสดงการเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ของคะแนนผลสอบอิสลามศึกษา       
(I-NET) ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2556 -2558  ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรวม ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละมากที่สุด เท่ากับ 41.39 
คะแนนเฉลี่ยรองมา คือ ปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 41.16  และปีการศึกษา 2556 เท่ากับ 
39.24 ตามล าดับ 
 
ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง 
ตารางท่ี 22 สรุปผลคะแนนสอบอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง 
                 ปีการศึกษา 2558 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

จังหวดั 
ภาพรวมคะแนนเฉลีย่ ปกีารศกึษา 2558 

อัลกุรอาน-
ตฟัเชร 

อัลฮาดษิ 
อัลอากี
ดะฮ ฺ

อัลฟกิฮ ฺ อัตตารคี อัลอัคลาค มลาย ู อาหรบั 
รวม
เฉลี่ย 

นราธิวาส 47.15 42.26 53.22 42.68 34.08 57.69 49.29 38.85 45.65 
ปัตตานี 46.83 40.79 50.70 41.66 33.83 58.10 45.82 35.36 44.14 
ยะลา 48.19 43.11 52.89 43.10 33.85 60.06 46.22 34.94 45.30 
สงขลา 4 อ. 51.38 47.50 57.83 45.26 37.47 65.43 35.64 33.43 46.74 
สตูล 52.91 50.56 59.05 44.71 38.68 68.56 30.90 29.27 46.83 

เฉลี่ย 42.29 44.84 54.73 43.48 35.58 61.97 41.57 34.37 45.73 

 จากตารางที่ 22 แสดงผลสรุปคะแนนเฉลี่ยการสอบอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับชั้นอิสลาม
ศึกษาตอนกลาง ปีการศึกษา 2558 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่า จังหวัด
สตูล มีคะแนนสอบมากที่สุด เท่ากับ 46.83 คะแนนเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ จังหวัดสงขลา 4 อ าเภอ
เท่ากับ 46.74 จังหวัดนราธิวาส เท่ากับ 45.65 จังหวัดยะลา เท่ากับ 45.30 และจังหวัดปัตตานี 
เท่ากับ 44.14 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 



 

26 ร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 

ตารางท่ี 23 การเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ของคะแนนสอบอิสลามศึกษา (I-NET)  
                  ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีการศึกษา 2556-2558 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

                จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

ปกีารศกึษา 
ภาพรวมคะแนนเฉลีย่ ปกีารศกึษา 2558 

อัลกุรอาน-
ตฟัเชร 

อัลฮาดษิ อัลอากีดะฮ ฺ อัลฟกิฮ ฺ อัตตารคี อัลอัคลาค มลาย ู อาหรบั 
รวม
เฉลี่ย 

2556 29.98 42.64 47.93 38.83 32.97 51.92 41.57 38.71 40.57 
2557 36.98 42.63 47.93 38.89 32.96 51.92 41.57 38.71 41.45 
2558 49.29 44.84 54.73 43.48 35.58 61.97 41.57 34.37 45.73 

 จากตารางที่ 23 แสดงการเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปีของคะแนนสอบอิสลามศึกษา (I-NET) 
ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีการศึกษา 2556 -2558 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมพบว่า ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละมากที่สุดเท่ากับ 
45.73 คะแนนเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ ปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 41.45 และปีการศึกษา 2556 
เท่ากับ 40.57 ตามล าดับ 

 
ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย 

ตารางท่ี 24 สรุปผลคะแนนสอบอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนปลาย  
                 ปีการศึกษา 2558 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

จังหวดั 
ภาพรวมคะแนนเฉลีย่ ปกีารศกึษา 2558 

อัลกุรอาน-
ตฟัเชร 

อัลฮาดษิ 
อัลอากี
ดะฮ ฺ

อัลฟกิฮ ฺ อัตตารคี อัลอัคลาค มลาย ู อาหรบั รวมเฉลี่ย 

นราธิวาส 40.50 47.60 47.52 40.61 35.57 45.35 43.16 36.67 42.12 
ปัตตานี 38.79 45.64 46.08 40.00 35.27 43.27 40.08 33.08 40.28 
ยะลา 37.99 48.11 47.38 41.54 36.65 44.47 44.13 36.33 42.08 
สงขลา 4 อ. 39.44 53.51 51.13 43.21 40.57 45.92 33.86 28.74 42.05 
สตูล 37.65 55.13 51.74 43.17 40.86 45.00 26.10 23.81 40.43 

เฉลี่ย 38.87 50.00 48.77 41.71 37.78 44.80 37.50 31.73 41.40 

 จากตารางที่ 24 แสดงผลสรุปคะแนนเฉลี่ยการสอบอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับชั้นอิสลาม
ศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2558 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่า 
จังหวัดนราธิวาส มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละมากที่สุด เท่ากับ 42.12 คะแนนเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ 
จังหวัดยะลา  เท่ากับ 42.08 จังหวัดสงขลา 4 อ าเภอเท่ากับ 42.05  จังหวัดสตูล เท่ากับ 40.43 
และจังหวัดปัตตานี เท่ากับ 40.28 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 ร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 

ตารางท่ี 25 การเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ของคะแนนสอบอิสลามศึกษา (I-NET)  
                   ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2556-2558 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

                 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

ปี 
การศึกษา 

ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2558 
อัลกุรอาน-

ตัฟเชร 
อัล

ฮาดิษ 
อัลอากีดะฮฺ อัลฟิกฮฺ อัตตารีค อัลอัคลาค มลาย ู อาหรับ 

รวม
เฉลี่ย 

2556 43.33 38.20 40.98 32.72 29.72 50.99 29.55 32.20 37.21 
2557 34.85 33.90 40.09 36.75 31.18 55.13 27.35 35.12 35.80 
2558 38.87 50.00 48.77 41.71 37.78 44.80 37.50 31.73 41.40 

  

 จากตารางที่ 25 แสดงการเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปีของคะแนนสอบอิสลามศึกษา (I-NET) 
ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2556 -2558 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้โดยภาพรวม พบว่าปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละมากที่สุด เท่ากับ 
41.40 คะแนนเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ ปีการศึกษา 2556 เท่ากับ 37.21 และปีการศึกษา 2557 
เท่ากับ 35.80 ตามล าดับ 

 
3.3 ผลวิเคราะห์การทดสอบทางการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  (V-NET)  ปีการศึกษา 2558 

 การสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้านอาชีวศึกษา เป็นการทดสอบความรู้มาตรฐาน    
ทางวิชาการและวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ส าหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา     
ที่จะจบระดับชั้น ปวช.3 V-NET เทียบได้กับการทดสอบ O-NET ของนักเรียนสายสามัญที่จะส าเร็จ
การศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ตารางท่ี 26 ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
                ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2558 ในเขตพัฒนาพิเศษ 

                เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

จังหวัด จ านวนผู้เข้าสอบ 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ในด้านความรู้ความสามารถหลกัและสมรรถนะทั่วไป 
นราธิวาส 226 71.76 

ปัตตาน ี 367 76.51 
ยะลา 306 79.16 

สงขลา 4 อ. 3,401 87.31 
สตูล 212 80.60 

เฉลี่ย 4,512 79.07 
 

 จากตารางที่ 26 แสดงผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2558ในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พบว่า ภาพรวมมีจ านวนผู้ เข้าสอบ ทั้ งสิ้น จ านวน 4,512 คน มีค่าคะแนนเฉลี่ยในด้านความรู้
ความสามารถหลักและสมรรถนะทั่วไป ร้อยละ 79.07 โดยจังหวัดสงขลา 4 อ าเภอผู้เข้าสอบ จ านวน 
3,401 คน มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 87.31 รองลงมาจังหวัดสตูล ผู้เข้าสอบ จ านวน     



 

28 ร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 

212 คน มีค่าคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 80.60 จังหวัดยะลา  ผู้เข้าสอบ จ านวน 306 คิดเป็นร้อยละ 
79.16 จังหวัดปัตตานี คิดเป็นร้อยละ 76.51  และจังหวัดนราธิวาส คิดเป็นร้อยละ 71.76 
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

ตารางท่ี 27 ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
                ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2558 ในเขตพัฒนาพิเศษ 

                เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

จังหวัด จ านวนผู้เข้าสอบ 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ในด้านความรู้ความสามารถหลกัและสมรรถนะทั่วไป 
นราธิวาส 137 75.83 

ปัตตาน ี 770 74.69 
ยะลา 827 75.97 

สงขลา 4 อ. 2,874 76.64 
สตูล 168 75.62 

เฉลี่ย 4,776 75.75 
 
 จากตารางที่ 27 แสดงผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)      
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2558ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พบว่าภาพรวมมีจ านวนผู้เข้าสอบ ทั้งสิ้น จ านวน 4,776 คน มีค่าคะแนนเฉลี่ย      
ในด้านความรู้ความสามารถหลักและสมรรถนะทั่วไป  คิดเป็นร้อยละ 75.75 โดยจังหวัดสงขลา          
4 อ าเภอ ผู้เข้าสอบ จ านวน 2,874 คน  มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 76.64 รองลงมา
จังหวัดยะลา ผู้เข้าสอบจ านวน 827 คน มีค่าคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 75.97 จังหวัดนราธิวาส 
ผู้เข้าสอบ จ านวน 137 คน มีค่าคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 75.83 จังหวัดสตูล ผู้เข้าสอบ 168 คน  
มีค่าคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 75.62 และจังหวัดปัตตานี จ านวนผู้เข้าสอบ 770 คน มีค่าคะแนน
เฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 74.69 ตามล าดับ 
 
 3.4 ผลวิเคราะห์การทดสอบทางการศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)  
ปีการศึกษา 2558 
 การทดสอบทางการศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความรู้ให้แก่
นักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 
และภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 
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ระดับประถมศึกษา 
ตารางท่ี 28 สรุปคะแนนทดสอบทางการศึกษา กศน. (N-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา   
                ปีการศึกษา 2558 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ าแนกตามกลุ่มสาระ 
 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตารางที่ 29 สรุปคะแนนทดสอบทางการศึกษา กศน. (N-NET) ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ ปีการศึกษา 2558 
                 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  จ าแนกตามกลุ่มสาระ 
 

 
 
 
 

จังหวัด 
                       ครั้งที่ 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ทักษะการเรียนรู้ ความรู้พื้นฐาน 
การประกอบ

อาชีพ 
ทักษะ 

การด าเนนิชีวิต 
การพัฒนา

สังคม 
รวม  

5 วิชา 
นราธิวาส สอบครั้งที ่1 30.00 31.88 36.98 37.84 40.23 35.39 

สอบครั้งที ่2 40.80 33.88 38.56 43.02 41.70 39.59 
ผลต่าง (+/-) 10.80 2.00 1.58 5.18 1.47 4.20 

ปัตตานี สอบครั้งที ่1 38.64 32.02 35.15 48.57 47.62 40.40 
สอบครั้งที ่2 33.04 28.17 33.94 36.56 36.06 33.55 
ผลต่าง (+/-) -5.60 -6.98 -1.21 -12.01 -11.56 -6.85 

ยะลา สอบครั้งที ่1 38.64 32.02 35.15 48.57 47.62 40.37 
สอบครั้งที ่2 33.04 28.17 33.94 36.56 36.06 33.55 
ผลต่าง (+/-) -5.60 -3.85 -1.21 -12.01 -11.56 -6.82 

สงขลา 4 อ. สอบครั้งที ่1 36.03 27.92 33.64 38.12 43.81 35.90 
สอบครั้งที ่2 38.59 32.56 38.86 42.81 42.65 39.90 
ผลต่าง (+/-) 2.56 4.64 5.22 4.69 -1.16 4.00 

สตูล สอบครั้งที ่1 38.51 29.80 35.50 43.07 44.71 38.32 
สอบครั้งที ่2 37.00 30.22 41.31 47.28 38.44 38.85 
ผลต่าง (+/-) -1.51 0.42 5.81 4.21 -6.27 0.53 

จังหวัด 
                      ครั้งที่ 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
ทักษะการ

เรียนรู ้
ความรู้
พื้นฐาน 

การประกอบ
อาชีพ 

ทักษะ 
การด าเนินชีวิต 

การพัฒนา
สังคม 

รวม  
5 วิชา 

นราธิวาส สอบครั้งที ่1 40.62 31.41 36.87 39.22 38.38 37.30 
สอบครั้งที ่2 39.02 33.34 33.21 38.80 35.97 36.06 
ผลต่าง (+/-) -1.60 -1.93 3.66 0.42 2.41 1.24 

ปัตตานี สอบครั้งที ่1 39.81 30.92 36.15 37.39 36.46 36.14 
สอบครั้งที ่2 36.28 31.21 32.78 39.29 35.38 34.98 
ผลต่าง (+/-) 3.53 -0.29 3.37 -1.90 1.08 1.16 

ยะลา สอบครั้งที ่1 40.53 31.26 38.42 39.42 38.55 37.62 
สอบครั้งที ่2 39.00 31.25 33.91 39.56 36.44 36.02 
ผลต่าง (+/-) 1.53 0.01 4.51 -0.14 2.11 1.60 

สงขลา 
4 อ. 

สอบครั้งที ่1 45.21 33.16 41.85 43.91 40.45 40.80 
สอบครั้งที ่2 44.35 34.34 37.02 48.14 39.59 40.62 
ผลต่าง (+/-) 0.86 -1.18 4.83 -4.23 0.86 0.18 

สตูล สอบครั้งที ่1 45.90 33.20 42.14 47.16 40.12 41.63 
สอบครั้งที ่2 42.05 32.66 35.25 44.95 37.15 38.40 
ผลต่าง (+/-) 3.85 0.54 6.89 2.21 2.97 3.23 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตารางที่ 30 สรุปคะแนนทดสอบทางการศึกษา กศน. (N-NET) ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2558 
                ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ าแนกตามกลุ่มสาระ    
                    

 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ใน 5 กลุ่ม
สาระหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาฯ ทั้ง 3 ระดับ คือ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระวิชา        
และทุกระดับการศึกษา นั่นหมายถึงคุณภาพการศึกษายังอยู่ในระดับต่ า 
 
2.4 ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา 
  2.4.1 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน 
     1) สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตารางท่ี 31 สัดส่วนครูต่อนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษ 

                 เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีการศึกษา 2559 
 

จังหวัด จ านวนคร ู จ านวนนักเรียน สัดส่วน ครู:นักเรียน 
นราธิวาส 5,985 81,529 1:14 

ปัตตานี 6,142 58,961 1:10 
ยะลา 3,851 48,801 1:13 

สงขลา 4 อ. 5,483 86,345 1:16 
สตูล 1,988 27,999 1:14 

รวมทั้งสิ้น 23,449 303,668 1:13 

จังหวัด 
     ครั้งที่ 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
ทักษะการ

เรียนรู ้
ความรู้
พื้นฐาน 

การประกอบ
อาชีพ 

ทักษะการ
ด าเนินชีวิต 

การพัฒนา
สังคม 

รวม  
5 วิชา 

นราธิวาส สอบครั้งที ่1 31.89 26.55 27.90 35.82 27.61 29.96 
สอบครั้งที ่2 30.64 26.10 31.55 36.27 24.35 29.79 
ผลต่าง (+/-) -1.25 -0.45 3.65 0.45 -3.26 -0.17 

ปัตตานี สอบครั้งที ่1 30.67 25.09 27.07 34.58 26.30 28.73 
สอบครั้งที ่2 30.07 25.22 30.12 33.85 23.80 28.60 
ผลต่าง (+/-) 0.60 0.13 3.05 -0.73 -2.50 -0.13 

ยะลา สอบครั้งที ่1 31.30 24.59 28.08 34.75 27.05 29.14 
สอบครั้งที ่2 32.29 27.74 31.14 35.35 27.36 30.77 
ผลต่าง (+/-) 0.99 3.15 -4.21 0.60 0.31 1.64 

สงขลา 
4 อ. 

สอบครั้งที ่1 36.51 27.90 31.63 41.92 30.69 33.70 
สอบครั้งที ่2 35.10 27.71 36.41 42.03 27.31 33.69 
ผลต่าง (+/-) -1.41 -0.19 4.78 0.11 3.38 -0.01 

สตูล สอบครั้งที ่1 34.91 26.39 30.92 42.77 28.54 32.72 
สอบครั้งที ่2 33.89 25.59 34.56 39.03 26.18 31.80 
ผลต่าง (+/-) -1.02 -0.80 3.64 -3.74 -2.36 -09.2 



 

31 ร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 

  จากตารางที่ 31 แสดงสัดส่วนครูต่อนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2559 ในภาพรวม พบว่า สัดส่วนครู   
ต่อนักเรียน เท่ากับ 1:13 โดยจ าแนกสัดส่วนครูต่อนักเรียนเป็นจังหวัด ดังนี้ จังหวัดนราธิวาส เท่ากับ 
1:14 จังหวัดปัตตานี เท่ากับ 1:10  จังหวัดยะลา เท่ากับ 1:13  จังหวัดสงขลา 4 อ าเภอ เท่ากับ 1:16 
และจังหวัดสตูล เท่ากับ 1:14 
 
ตารางท่ี 32 สัดส่วนครูต่อนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ 

                 เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2559 
 

จังหวัด จ านวนครู จ านวนนักเรียน สัดส่วน ครู:นักเรียน 
นราธิวาส 631 12,121 1:19 

ปัตตานี 527 8,964 1:16 
ยะลา 405 7,096 1:18 

สงขลา 4 อ. 2,918 43,853 1:16 
สตูล 721 9,644 1:13 

รวมทั้งสิ้น 5,202 81,678 1:16 

  จากตารางที่ 32 แสดงสัดส่วนครูต่อนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา ในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ปีการศึกษา 2559 ในภาพรวม พบว่า สัดส่วนครู         
ต่อนักเรียนเท่ากับ 1:16 โดยจ าแนกเป็นจังหวัด ได้ดังนี้ จังหวัดนราธิวาส เท่ากับ 1:19 จังหวัดปัตตานี 
เท่ากับ 1:16  จังหวัดยะลา 1:18 จังหวัดสงขลา 4 อ าเภอ เท่ากับ 1:16 และจังหวัดสตูล เท่ากับ 1:13  
 
ตารางท่ี 33 สัดส่วนครูต่อนักเรียน ส านักบริหารการศึกษาพิเศษในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

                 จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีการศึกษา 2559 
 

จังหวัด จ านวนครู จ านวนนักเรียน สัดส่วน ครู:นักเรียน 
นราธิวาส 44 776 1:18 

ปัตตาน ี 11 63 1:6 
ยะลา 54 656 1:12 

สงขลา 4 อ. 120 2,124 1:18 
สตูล 23 206 1:9 

รวมท้ังสิ้น 252 3,825 1:15 

  จากตารางที่ 33 แสดงสัดส่วนครูต่อนักเรียน สังกัดส านักบริหารการศึกษาพิเศษ ในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ปีการศึกษา 2559 ในภาพรวมสัดส่วนครูนักเรียน 
เท่ากับ 1:15 โดยจ าแนกจังหวัดได้ดังนี้ จังหวัดนราธิวาส เท่ากับ 1 :18 จังหวัดปัตตานี เท่ากับ 1:6  
จังหวัดยะลา เท่ากับ 1:12 จังหวัดสงขลา 4 อ าเภอ เท่ากับ 1:18 และจังหวัดสตูล เท่ากับ 1:9 
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 2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
ตารางที่ 34 สัดส่วนครูต่อนักเรยีนประเภทสามัญศึกษา สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
                การศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2559 
 

จังหวัด จ านวนครู จ านวนนักเรียน สัดส่วน ครู:นักเรียน 
นราธิวาส 1,337 12,587 1:9 

ปัตตาน ี 1,582 24,978 1:16 
ยะลา 825 16,536 1:20 

สงขลา 4 อ. 3,849 24,407 1:6 
สตูล 885 13,006 1:15 

รวมท้ังสิ้น 8,478 91,514 1:11 
   

  จากตารางที่  34 แสดงสัดส่ วนครูต่อนักเรียนประเภทสามัญศึกษา สั งกัด  ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิ เศษเฉพาะกิจจั งหวัดชายแดนภาคใต้ 
ปีการศึกษา 2559 ในภาพรวมสัดส่วนครูต่อนักเรียน เท่ากับ 1:11 โดยจ าแนกเป็นจังหวัดได้ ดังนี้ 
จังหวัดนราธิวาส เท่ากับ 1:9 จังหวัดปัตตานี เท่ากับ 1:16 จังหวัดยะลา เท่ากับ 1:20 จังหวัดสงขลา    
4 อ าเภอ เท่ากับ 1:6 จังหวัดสตูล เท่ากับ 1:15  
 
ตารางท่ี 35 สัดส่วนครูต่อนักเรยีนประเภทสอนศาสนาควบคู่สามัญ สังกัด ส านักงานคณะกรรมการ 
                ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
                ปีการศึกษา 2559 
 

จังหวัด จ านวนครู จ านวนนักเรียน สัดส่วน ครู:นักเรียน 
นราธิวาส 3,110 36,347 1:12 

ปัตตาน ี 5,084 61,405 1:12 
ยะลา 3,263 21,548 1:7 

สงขลา 4 อ. 12,985 26,457 1:2 
สตูล 538 6,858 1:13 

รวมท้ังสิ้น 24,980 152,615 1:6 

  จากตารางที่ 35 แสดงสัดส่วนครูต่อนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ประเภทสอนศาสนาควบคู่สามัญ  ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 
2559 ในภาพรวมสัดส่วนครูต่อนักเรียน เท่ากับ 1:6 โดยจ าแนกเป็นจังหวัด ดังนี้ จังหวัดนราธิวาส 
เท่ากับ 1:12 จังหวัดปัตตานี เท่ากับ 1:12 จังหวัดยะลา เท่ากับ 1:7 จังหวัดสงขลา 4 อ าเภอ เท่ากับ 
1:2 จังหวัดสตูล 1:13 ตามล าดับ  
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ตารางที่ 36  สัดส่วนครูต่อนักเรียนสถาบันศึกษาปอเนาะ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา 
                  เอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ้ปีการศึกษา 2559  
 

จังหวัด จ านวนครู จ านวนนักเรียน สัดส่วน ครู:นักเรียน 
นราธิวาส 245 6,996 1:29 

ปัตตาน ี 728 22,404 1:31 
ยะลา 529 11,550 1:22 

สงขลา 4 อ. 127 3,389 1:27 
สตูล 24 349 1:15 

รวมท้ังสิ้น 1,653 44,658 1:27 
   

 จากตารางที่ 36 แสดงสัดส่วนครูต่อนักเรียน สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนประเภท สถาบันศึกษาปอเนาะ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ปีการศึกษา 
2559 ในภาพรวมสัดส่วนครูต่อนักเรียนเท่ากับ 1:27 โดยจ าแนกเป็นจังหวัด ดังนี้ จังหวัดนราธิวาส 
เท่ากับ 1:29 จังหวัดปัตตานี เท่ากับ 1:31 จังหวัดยะลา เท่ากับ 1:22 จังหวัดสงขลา 4 อ าเภอ เท่ากับ 
1:27 และจังหวัดสตูล เท่ากับ 1:15 
 
ตารางท่ี 37 สัดส่วนครูต่อนักเรียน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  
                 สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

                 จังหวัดชายแดนภาคใต ้ปีการศึกษา 2559 
 

จังหวัด จ านวนครู จ านวนนักเรียน สัดส่วน ครู:นักเรียน 
นราธิวาส 3,732 71,070 1:19 

ปัตตาน ี 4,867 58,699 1:12 
ยะลา 3,251 40,343 1:12 

สงขลา 4 อ. 1,374 17,350 1:13 
สตูล 1,119 17,088 1:15 

รวมท้ังสิ้น 14,343 204,550 1:14 
   

  จากตารางที่ 37 แสดงสัดส่วนครูต่อนักเรียน สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ประเภทศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ปีการศึกษา 2559 ในภาพรวมสัดส่วนครูต่อนักเรียน ประเภทศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 
(ตาดีกา) เท่ากับ 1:14 โดยจ าแนกเป็นจังหวัดนราธิวาส เท่ากับ 1:19 จังหวัดปัตตานี เท่ากับ 1:12 
จังหวัดยะลา เท่ากับ 1:12จังหวัดสงขลา 4 อ าเภอ เท่ากับ 1:13 จังหวัดสตูล เท่ากับ 1:15 
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  3) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ตารางท่ี 38 สัดส่วนครูต่อนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ 

                 เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2559  
 

จังหวัด จ านวนครู จ านวนนักเรียน สัดส่วน ครู:นักเรียน 
นราธิวาส 125 1,367 1:11 

ปัตตานี 312 6,497 1:21 
ยะลา 263 5,200 1:20 

สงขลา 4 อ. 568 14,119 1:25 
สตูล 149 2,373 1:16 

รวมทั้งสิ้น 1,417 29,556 1:21 

  จากตารางที่ 38 แสดงสัดส่วนครูต่อนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ปีการศึกษา 2559 ในภาพรวมสัดส่วนครู            
ต่อนักเรียน เท่ากับ 1:21 โดยจ าแนกเป็นจังหวัดดังนี้  จังหวัดนราธิวาส  เท่ากับ 1:11 จังหวัดปัตตานี  
เท่ากับ 1:21 จังหวัดยะลา  เท่ากับ 1:20 จังหวัดสงขลา 4 อ าเภอ เท่ากับ 1:25 จังหวัดสตูล เท่ากับ 
1:16  

  จากข้อมูลสัดส่วนครูต่อนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 1:13 และระดับมัธยมศึกษา 1:16  
ส่วนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประเภทสามัญ 1:11 และประเภท      
สอนศาสนาควบคู่สามัญ 1:6 ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์อัตราก าลังครูที่เหมาะสม คือ สัดส่วนครูต่อนักเรียน 
1:20 ท าให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่สูงเกินไป 
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ส่วนท่ี 3 

ปัญหาและความท้าทายของการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

จังหวัดชายแดนภาคใต ้
 

 การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ ต้องเผชิญปัญหาและความท้าทาย     
ในหลายมิติด้วยกัน ทั้งในส่วนที่เกิดจากกระแสความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม สืบเนืองจากความร่วมมือ และการรวมตัวของกลุ่มประเทศต่าง  ๆ       
ทั้งในภูมิภาคอาเซียนและกลุ่มประเทศภายนอกอาเซียน รวมทั้ง แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร     
ที่เกิดจากอัตราการเกิดของประชากรและการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมของเยาวชน 
ผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และที่ส าคัญคือ ปัญหาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
ของประชาชน ซึ่งเป็นปัญหาที่เป็นความท้าทายในการจัดการศึกษา ได้แก่ 
 1. ปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงและเกิดความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถึงแม้ว่า
ปัญหามีแนวโน้มลดลง แต่ยังมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจาก        
ความไม่เข้าใจความไม่ไว้วางใจกัน ระหว่างคนบางกลุ่มที่มีแนวความคิดขัดแย้งกัน ต้องการแบ่งแยก
ดินแดน น าเอาเงื่อนไขใช้ความรุนแรง สร้างความหวาดกลัวและเกิดความระแวงกัน โดยใช้ความแตกต่าง
และความหลากหลายของชาติพันธุ์  ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ เป็นเงื่อนไข          
สร้างความชอบธรรมในการสร้างความรุนแรง มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลกระทบที่เกิดกับนักเรียน ครู และสถานศึกษา 

2. ปัญหาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัญหา  
ยาเสพติด ซึ่งกลุ่มผู้ไม่หวังดี ยังคงใช้ยาเสพติดเป็นเครื่องมือในการมอมเมาเยาวชน ในการสร้างความขัดแย้ง
และเป็นเป้าหมายในการค้ายาเสพติดรวมทั้งปัญหา เรื่องการปลูกฝังคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์และ      
การรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมของเยาวชน 

3. คุณภาพการศึกษา จากผลการทดสอบทางการศึกษายังอยู่ ในระดับที่ต่ ากว่า ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศในกลุ่มสาระหลัก 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และ
สังคมศึกษา ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งปัญหา       
ส่วนหนึ่งมีผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สงบในพ้ืนที่ภาคใต้ การจัดการเรียนการสอนไม่เต็มที่ 
ปัญหาการใช้ภาษาที่มีความแตกต่างจากภูมิภาคอ่ืนๆ ในการใช้ภาษาถิ่นเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสื่อสาร 
การเรียนรู้ และการใช้ภาษาไทย ยังมีปัญหาต่อการสร้างความเข้าใจในบทเรียนของผู้เรียน ปัญหาการอ่านออก 
เขียนได้ ยังคงเป็นปัญหาหลักของการศึกษา นอกจากนี้สื่อการเรียนรู้ยังเป็นปัญหาเรื่องความไม่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตตามหลักศาสนา การพัฒนาครูผู้สอนอย่างเข้มข้นเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้            
จึงเป็นประเด็นส าคัญที่ต้องพิจารณา และการผลิตสื่อที่สามารถให้ผู้เรียนได้เข้าใจได้ง่าย เอ้ือต่อการเรียนรู้
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง 
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4. ผู้ปกครองให้ความส าคัญกับวิถีศาสนา โดยเฉพาะศาสนาอิสลามจึงนิยมให้บุตรหลานเข้าเรียน
ในโรงเรียนที่สอนวิชาสามัญ ควบคู่กับศาสนา จึงควรให้ความส าคัญกับการก าหนดมาตรฐานหลักสูตร
และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาดังกล่าวให้ได้มาตรฐาน 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
และตลาดงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตก าลังคนรองรับ โครงการต้นแบบเมืองสามเหลี่ยม มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน จึงจ าเป็นต้องมีระบบแนะแนวที่เข้มแข็ง เพ่ือให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการเข้ารับ
การศึกษาในสายวิชาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจของตนเองที่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน 

6. การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติยังขาดความสมดุลด้วยความเจริญเติบโต           
ทางเศรษฐกิจจะต้องอาศัยปัจจัยทรัพยากรธรรมชาติ ในการผลิตและการสร้างมลพิษจากระบบการผลิต 
ภาคอุตสาหกรรม ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติ ถูกท าลายและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบ     
ต่อความสมดุลทางธรรมชาติท าให้เกิดภัยพิบัติ เกิดอุทกภัยและภาวะโลกร้อน การศึกษาจะต้องเร่งสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้               
จากสถานศึกษาสู่ชุมชน เช่น การจัดการน้ า การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว การเห็น
คุณค่าของการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ 

7. โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ปัญหาความเลื่อมล้ าในการเข้ารับบริการ              
ทางการศึกษา ยังเป็นปัญหาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากข้อมูลทางการศึกษายังปรากฏข้อมูล
ประชากรวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษา ในทุกช่วงอายุ และอัตราการศึกษาต่อยังอยู่ในระดับต่ า สถานศึกษา
ที่คุณภาพแตกต่างกัน การมีสถานศึกษาขนาดเล็ก ได้รับงบประมาณสนับสนุนจ ากัด ท าให้โรงเรียนไม่มี
ความพร้อม และยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับบริการการศึกษาที่ไม่เท่าเทียม
กับโรงเรียนในเขตเมืองหรือพ้ืนที่อ่ืนๆ 

8. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังขาดการมีส่วนร่วม       
ในการจัดการศึกษาจากภาคประชาชน และชุมชนในพื้นที่โดยเฉพาะโรงเรียนของรัฐ ถึงแม้ว่าการบริหาร
จัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา ก าหนดให้มี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสร้างเงื่อนไขให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
แต่ไม่มีการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการบูรณาการงาน      
ด้านการศึกษา ระหว่างหน่วยงานและผู้รับผิดชอบการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ส่วนท่ี 4 
ยุทธศาสตร์การศึกษาจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)  

 

4.1 แนวคิดการจัดการศึกษา 
 4.1.1 หลักการจัดการศึกษา 
 1) หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for all) 
  เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือให้ประชาชนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กปฐมวัย วัยเรียน 
วัยท างาน และผู้สูงวัยมีโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้แต่ละบุคคลได้พัฒนา        
ตามความพร้อมและความสามารถให้บรรลุขีดสูงสุด มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์         
ในการด ารงชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม รวมทั้งมีสมรรถนะในการท างานเพ่ือการประกอบอาชีพ
ตามความถนัดและความสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ อันจะน าไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ แผนยุทธศาสตร์การศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงต้องก าหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ครอบคลุม โดยไม่ปล่อยปละละเลย   
หรือทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
 2) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม (Inclusive Education) 
  เป็นการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนกลุ่มปกติ 
กลุ่มด้อยโอกาสที่มีความยากล าบาก และขาดโอกาสเนื่องด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจและภูมิสังคม ซึ่งรัฐ   
ต้องดูแลจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา สนับสนุนผู้เรียนกลุ่มนี้ให้ได้รับการศึกษาตามศักยภาพและ   
ความพร้อมอย่างเท่าเทียม กลุ่มที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ซึ่งหมายรวม กลุ่มผู้มีความบกพร่อง      
ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม อารมณ์  การสื่อสารและการเรียนรู้  หรือร่างกายพิการ หรือ       
ทุพพลภาพ รวมทั้งบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแล รัฐต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ     
และโอกาสได้รับการศึกษาร่วมกับเด็กปกติในกรณีที่สามารถเรียนได้ เพื่อให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้ 
แลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดและปรับตัวให้ เข้ากับผู้ อ่ืนในสังคม หรือจัดให้ เป็นพิเศษตามระดับ          
ความบกพร่อง นอกจากนี้  บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ รัฐต้องจัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสม         
โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น ด้วยเหตุผลส าคัญคือบุคคลที่มีความสามารถพิเศษเป็นทรัพยากร
ที่ส าคัญของประเทศ หากจัดการศึกษารูปแบบปกติ อาจท าให้ไม่สามารถพัฒนาบุคคลดังกล่าวให้มีความรู้
ความสามารถตามศักยภาพของเขาได้ รัฐจึงมีหน้าที่ลงทุนพิเศษส าหรับบุคคลเหล่านี้ และถือเป็นสิทธิ    
ของบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษที่จะได้รับบริการทางการศึกษาซึ่งเหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพ
ของตน แผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทาง        
การพัฒนาที่ครอบคลุมการดูแลและพัฒนาบุคคลทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
 3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  เป็นแนวทางการด ารงชีวิตและการประพฤติปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ     
เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมอย่างพอเพียง เท่าทันและเป็นสุข การศึกษาจึงต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ 
มีทักษะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก โดยยึดหลัก
ความพอประมาณ ที่เป็นความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน    
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มีการตัดสินใจที่มีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ซึ่งเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่า   
จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล โดยใช้ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน    
มีความรอบคอบที่จะน าความรู้ เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและ       
ความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน พากเพียร        
และใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 4) หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (all for Education) 
  การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพให้กับประชาชนทุกคน          
เป็นพันธกิจที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วนเนื่องจากรัฐต้องใช้ทรัพยากรจ านวนมาก       
ในการจัดการศึกษาที่ต้องครอบคลุมทุกช่วงวัย ทุกระดับการศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยรูปแบบ
วิธีการที่หลากหลาย สนองความต้องการและความจ าเป็นของแต่ละบุคคล และสนองยุทธศาสตร์ชาติและ
ความจ าเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รัฐจึงต้องให้ความส าคัญและสนับสนุน        
การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน          
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนในการจัดการศึกษา
โดยบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรต่าง ๆ จะได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมจัดการศึกษา เสนอแนะ ก ากับ
ติดตาม และสนับสนุนการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ตามความพร้อมเพ่ือประโยชน์ของสังคมโดยรวม 
 5) หลักการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

  การจัดการศึกษาให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคน         
ให้มีวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกั นในสังคม            
พหุวัฒนธรรม เป็นการอยู่ร่วมกันของบุคคลที่มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี รวมทั้งทัศนคติ ความเชื่อ ดังนั้น การเรียนรู้เพ่ือยอมรับในความแตกต่างและความหลากหลาย
ของสังคมพหุวัฒนธรรม จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
 4.1.2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) 
  เป็นเป้าหมายที่ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ จ านวน 193 ประเทศได้ลงมติ
รับรองในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ในปี พ.ศ. 2558 โดยจะใช้เป็นวาระแห่งการพัฒนา
ของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า (ค.ศ. 2016 - 2030) มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย โดยเป้าหมายด้าน
การศึกษา คือ เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่า
เทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงต้องพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศเพ่ือสร้าง
หลักประกันว่าเด็กปฐมวัยทุกคนจะได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนประถมศึกษาทุกคนส าเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพและมีผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผลทุกคน
สามารถเข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและมีคุณภาพก าลัง
แรงงานมีทักษะที่จ าเป็นรวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดีและ           
การเป็นผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ พิการและด้อยโอกาสเข้าถึงการศึ กษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ           
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อย่างเท่าเทียม มีการเพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณภาพ เพื่อการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ           
การมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน 
 4.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
  ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน      
ไปสู่เป้าหมายกรอบยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ครอบคลุมนโยบายการพัฒนาประเทศไทยสู่อุตสาหกรรม 
4.0 การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Growth & Competitiveness) การสร้าง
โอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (Inclusive Growth) และการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 4.1.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  
  ได้ก าหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาของประเทศ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง      
ในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันให้เกิดเป็นพลังขับเคลื่อนร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 
เป้าหมายการศึกษาครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียม  
ทางการศึกษา (Equity) ด้านคุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และการตอบโจทย์
บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
 
4.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ   
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” 

 
4.3 พันธกิจ (Mission) 

1. เสริมสร้างความมั่นคงแก่สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในสังคมพหุวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันสู่
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

3.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
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4.4 เป้าประสงค์หลัก 
ม่ันคง  
1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยึดมั่นสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์             

มีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ม่ังคั่ง  
2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 โดยเน้น

ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน รวมทั้งทักษะการสื่อสาร และเทคโนโลยี สามารถ
พ่ึงพาตนเองได ้

3. ก าลังคนมีคุณภาพมีทักษะที่ส าคัญและมีสมรรถนะตรงความต้องการของตลาดงาน           
เป็นฐานรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 

ยั่งยืน 

4. หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
โปร่งใส มีการบูรณาการการท างานทุกระดับในพื้นที่และมีส่วนร่วมจากประชาชน 

5. ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
 
4.5 ยุทธศาสตร์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคง 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

 1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความภาคภูมิใจและความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
3. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 

สามารถด ารงตนได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติของกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 
 กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความภาคภูมิใจ และความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 1) พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี    
ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 2) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 3) ผลิตสื่อสร้างสรรค์ในทุกช่องทางการสื่อสารที่เสริมสร้างความม่ันคงแก่สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  

 4) ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข            
ผ่านกระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมสภานักเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมในรูปแบบต่างๆ 
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 กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 1) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 2) ส่งเสริมให้สถานศึกษาน ากระบวนการสันติศึกษา ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆจัดตั้งพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้พหุวัฒนธรรม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่เน้นความมีวินัย ในตนเอง ความเป็นพลเมืองไทย 
พลโลก และการด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 
 1) พัฒนาผู้น า ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนผ่านหลักสูตร
และกิจกรรมการพัฒนาที่หลากหลายเข้มข้น ให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละพ้ืนที่
อย่างต่อเนื่องยั่งยืน 
 2) ส่งเสริมการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต     
และความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
 3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมือง
ไทย และพลโลกเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 4) ปลูกฝังความมีวินัยในตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายเช่น ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด 
กิจกรรมกีฬาค่ายเยาวชนกลุ่มเยาวชนจิตอาสาอย่างหลากหลาย ภายใต้ความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน
และผลิตสื่อสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
 5) ส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติที่ เป็นรูปธรรม โดย        
การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่ยั่งยืน พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง         
ในสถานศกึษาและชุมชนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่

 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมายตัวชี้วัด 
 

ตัวช้ีวัด ปัจจุบัน ปีที ่
1-5 

ปีที ่
6-10 

ปีที ่
11-15 

ปีที ่
16-20 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรัก 
และการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ  
และการยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข 

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการ 
เรียนการสอนโดยบูรณาการหลักสูตร 
การส่งเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี 
ต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 

100 100 100 100 100 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียน 
การสอนโดยบูรณาการหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับสังคม วัฒนธรรมและศาสนา 

100 100 100 100 100 
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ตัวช้ีวัด ปัจจุบัน ปีที ่
1-5 

ปีที ่
6-10 

ปีที ่
11-15 

ปีที ่
16-20 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน
การสอน/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

100 100 100 100 100 

5. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการ
เรียนรู้ และปลูกฝังแนวทางการจัดการ 
ความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี 

N/A 100 100 100 100 

6. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน
การสอนหรือจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

N/A 100 100 100 100 

7. จ านวนศูนย์/แหล่งการเรียนรู้ 
พหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ิมข้ีน 

N/A 44 117 325 325 

8. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน
การสอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็น
พลเมือง (Civic Education) เพ่ิมข้ึน 

N/A 30 60 100 100 

9. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

N/A 100 100 100 100 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถตามช่วงวัย และมีศักยภาพ

รองรับการพัฒนาพ้ืนที่ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมรับบริบทการเปลี่ยนแปลง    
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 

 กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติของกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21
  1) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยการพัฒนา
ศักยภาพของครูและผู้สอนการพัฒนาคุณภาพสภาพแวดล้อมและห้องเรียนปฐมวัยการใช้วรรณกรรมเป็น
ฐานและการพัฒนาการสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ปกครองและการจัดหาผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับ      
การเรียนรู้โดยการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งภาครัฐ ส่วนท้องถิ่นและเอกชน 
  2) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและบริบท     
ของพ้ืนที ่
 3) จัดท าและพัฒนาหลักสูตรด้านอาชีพเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับประถม มัธยมศึกษาอาชีวศึกษา 
อุดมศึกษาการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย ตามบริบทของพ้ืนที่ 
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 4) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ       
คิดวิเคราะห์ การสร้างและพัฒนานวัตกรรม อาทิ การเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา การสอนแบบโครงงาน   
 5) ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเน้นการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ระดับต าบล ให้มีความพร้อมและได้มาตรฐาน 
 6) พัฒนาทักษะการใช้ภาษาแม่ และภาษาที่ 2 เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามลายูกลาง 
ภาษาจีน ภาษาอาหรับ 
 7) การใช้ ICT เพ่ือการสื่อสาร การประกอบอาชีพ และการจัดตั้งศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี        
ที่ทันสมัยให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครู ให้มีศักยภาพ และขีดความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที ่
 1) ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา ก าหนดคุณลักษณะและผลิตครู ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่
 2) จัดตั้งศูนย์พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สอนส าหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
เน้นอุดมการณ์ของการเป็นครู 
 3) ส่งเสริมการพัฒนาครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้อง
กับความต้องการที่แท้จริง เน้นการสร้างเครือข่ายการพัฒนาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) และสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครู ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  
 4) จัดให้มีการน าผลการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบครบวงจร 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนา สื่อการเรียนรู้ต่างๆ แหล่งเรียนรู้ให้มีมาตรฐาน เปิด
โอกาสให้ประชากรทุกช่วงวัยได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 1) จัดท า จัดหา พัฒนา สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่สอดคล้องกับ        
ความต้องการ จ าเป็นและบริบทของพื้นที่โดยจัดตั้ง “ศูนย์ผลิต พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา”        
ที่ เหมาะกับสภาพสังคมโดยความร่วมมือของหน่วยงาน ทั้ งภาครัฐ เอกชนและองค์กรเอกชน               
เพ่ือสาธารณประโยชน์ (NGO) 
 2) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ได้แก่ อุทยานการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ห้องสมุดชุมชน 
 3) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวบรวม อนุรักษ์ และใช้ ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น    
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
 4) ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายสังคมรูปแบบต่างๆ เพ่ือสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงวัยให้สามารถประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับวัยและ
การด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 1) ส่งเสริมการรวมกลุ่มการเรียนรู้ร่วมกันของผู้สูงวัย โดยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพผู้สูงวัย         
ในชุมชนให้ครอบคลุมพ้ืนที่  
 2) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันของผู้สูงวัยในชุมชนส่งเสริม
ให้ผู้สูงวัยที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ครูผู้ทรงคุณค่าที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาตามความสมัครใจ 
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ตัวช้ีวัด/เป้าหมายตัวชี้วัด 
 

ตัวช้ีวัด ปัจจุบัน 
ปีที ่
1-5 

ปีที ่
6-10 

ปีที ่
11-15 

ปีที ่
16-20 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  
แต่ละวิชา ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50  
ขึ้นไปเพ่ิมข้ึน 

N/A 50 55 60 65 

2. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัย (3-5 ปี)  
มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น 

72 85 90 90 95 

3. ร้อยละของสถานศึกษาในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

100 100 100 100 100 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการใช้
ภาษาไทย 

N/A 100 100 100 100 

5. ร้อยละของครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกระดับ ได้รับการพัฒนา 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 100 

6. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา
ให้สามารถจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้ 
ที่มีคุณภาพ 

100 100 100 100 100 

7. ร้อยละแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดอุทยาน 
การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ห้องสมุดชุมชน  
มีการจัดการทีมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

N/A 50 75 100 100 

8. จ านวนศูนย์ภาษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ครอบคลุมพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 

N/A 5 13 13 13 

9. จ านวนศูนย์พัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

N/A 3 3 3 3 

10. จ านวนศูนย์ผลิต พัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

N/A 3 5 5 5 

11. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการ
การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย 

100 100 100 100 100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 1. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะและสมรรถนะทั้งความรู้ ทักษะ คุณลักษณะด้านอาชีพ

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ประชากรวัยท างานมีความเชี่ยวชาญ และมีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 

 กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติของกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพและปริมาณให้สัมพันธ์กับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในพื้นทีร่ะดับประเทศและระดับสากล   

 1) ศึกษาและจัดท าข้อมูลความต้องการการผลิตและพัฒนาก าลังคน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
ตามนโยบายเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน และตามกรอบความร่วมมือกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและสากล 

 2) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ ฝีมือ
แรงงานผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 

 3) พัฒนาครู ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับหลักสูตรด้านอาชีพ 

 4) พัฒนาระบบการแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาครูที่ ปรึกษาให้เป็น           
ครูแนะแนว และเพ่ิมประสิทธิภาพการแนะแนวอาชีพ เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพให้สูงขึ้น 

 5) เพ่ิมปริมาณผู้เรียนหลักสูตรทวิศึกษา/ทวิภาคี ภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

 1) พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะในสาขาที่ตรงกับความต้องการของตลาดและการพัฒนาประเทศ 
 2) ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ และมีความพร้อมสู่ความ

ต้องการของตลาดงาน เช่น อุตสาหกรรมฮาลาล อาหารทะเลแปรรูป 
 3) พัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ แบบครบวงจร ทั้งกระบวนการผลิต 

แปรรูปการจัดจ าหน่าย การตลาดและการด าเนินการในเชิงธุรกิจ 
 4) ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษามีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยการใช้งานวิจัยท้องถิ่นและ      

การสร้างนวัตกรรม เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที ่
 5) สานฝันกีฬา สู่ความเป็นเลิศและอาชีพ พร้อมร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลักดันให้มีการ

สร้างความพร้อมรองรับการแข่งขันกีฬาระดับภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 6) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดห้องเรียนพิเศษ(ห้องเรียนกีฬา ห้องเรียนศิลปะ ห้องเรียนดนตรี 

ห้องเรียนอาชีพ) แผนการเรียนเฉพาะด้าน (แผนการเรียนวิทย์–กีฬา แผนการเรียนศิลป์ภาษา–กีฬา 
แผนการเรียนศิลป์ – อาชีพ) 

 7) พัฒนาสถานศึกษาที่เน้นการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างน้อยจังหวัดละ 
1 แห่ง 

 8) พัฒนาระบบการจัดกิจกรรมการแข่งขันวิชาการให้มีประสิทธิภาพเน้นการด าเนินงานที่เป็น
ระบบครบวงจรและการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงของทุกภาคและส่งเสริมการจัดประกวด แข่งขันสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมในประเทศและระหว่างประเทศ 
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 9) พัฒนาสถานศึกษาที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ให้มีความพร้อม เพ่ือยกระดับเป็นโรงเรียน    
ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษด้านต่างๆ และพัฒนาสู่การศึกษาระดับนานาชาติ และการจัดการศึกษาในรูปแบบ
โรงเรียนพักนอนตามความเหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่ 
 กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มโอกาสการเรียน และการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบ 

 1) พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานเพ่ือยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์      
ของชุมชน 

 2) ฝึกอาชีพระยะสั้นตามความต้องการของตลาดงาน 
 3) จัดการเทียบโอนประสบการณ์ในการท างานเพ่ือให้คุณวุฒิทางการศึกษา 
 4) ส่งเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมหรือสร้างอาชีพใหม่ส าหรับ

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
 

ตัวชี้วัด/เป้าหมายตัวชี้วัด 
 

ตัวช้ีวัด ปัจจุบัน 
ปีที ่
1-5 

ปีที ่
6-10 

ปีที ่
11-15 

ปีที ่
16-20 

1. มีฐานข้อมูลความต้องการผลิตและพัฒนา
ก าลังคน จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 
อย่างครบถ้วน 

N/A 100 100 100 100 

2. ร้อยละของผู้เรียนในระบบทวิภาคี  
สหกิจศึกษาในสถานประกอบการมีมาตรฐาน 

N/A 100 100 100 100 

3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะ 
ตรงกับความต้องการของตลาดงาน  
และความต้องการของประเทศเพ่ิมขึ้น 

N/A 80 90 100 100 

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวะ
ศึกษา และระดับ อุดมศึกษา มีสมรรถนะ 
เป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน 

60 75 85 95 100 

5. ร้อยละของสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ที่จัดท าวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือจัดการ 
องค์ความรู้เพ่ิมขึ้น 

N/A 90 100 100 100 

6. ร้อยละของสถานศึกษาที่เน้น 
การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา  
(STEM Education) 

100 100 100 100 100 

7. ร้อยละของสถาบันอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ที่จัดหลักสูตรส าหรับ 
ผู้ที่มีความสามารถพิเศษเพ่ิมขึ้น 

N/A 25 50 75 100 

8. ร้อยละของแรงงานที่อยู่นอกระบบ
การศึกษาท่ีได้รับการเทียบโอนประสบการณ์
การท างาน ให้มีคุณวุฒิทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

N/A 20 25 30 40 



 

47 ร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 

ตัวช้ีวัด ปัจจุบัน 
ปีที ่
1-5 

ปีที ่
6-10 

ปีที ่
11-15 

ปีที ่
16-20 

9. ร้อยละของสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ที่มีความเข้มแข็งของระบบแนะแนว 
เพ่ือการศึกษาต่อสายอาชีพ 

N/A 100 100 100 100 

10. จ านวนของสถานศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา ที่เปิดห้องเรียนพิเศษและ 
แผนการเรียนเฉพาะด้านเพ่ิมขึ้น 

15 30 45 60 68 

11. จ านวนของสถานศึกษาท่ีมีความพร้อม 
ยกระดับเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 
รองรับการเข้าสู่นานาชาติเพ่ิมขึ้น 

2 3 4 5 5 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศกึษา 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. ประชาชนกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการช่วยเหลือให้มีความพร้อมในการเข้าถึง

บริการการศึกษา 
2. ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 

 กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติของกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 
 กลยุทธ์ที่ 1 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 1) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่มมีความพร้อมในการศึกษา อาทิ การสนับสนุน
ทุนการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส คนพิการ หรือผู้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ 
ทุนการศึกษาส าหรับผู้เรียนในการศึกษาต่อ 
 2) ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาส คนพิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเสมอภาค 
 3) การจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาและการสื่อสาร อาทิ DLIT, DLTV, 
ETV อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) ขยายเครือข่ายบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนพ้ืนที่ เพียงพอกับผู้เรียน และ
จัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต ในสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการให้การบริการชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 

 1) พัฒนาระบบข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ระหว่างหน่วยงาน
การศึกษาและหน่วยภายนอกท่ีเกี่ยวข้องโดยการจัดท าแผนที่การศึกษา (Education Mapping) และ      
น า SMART Card มาใช้ในการให้บริการการศึกษา 

 2) รณรงค์ให้ประชากรวัยเรียนได้เข้าถึงบริการระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผ่านการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกและความร่วมมือของเครือข่ายชุมชน และหน่วยงานในพ้ืนที่ 

 3) เร่งพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานการศึกษาที่ทัดเทียมและใกล้เคียงกัน 
 4) พัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนรู้ระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์จากการท างาน 



 

48 ร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 

ตัวช้ีวัด /เป้าหมายตัวชี้วัด 
 

ตัวช้ีวัด ปัจจุบัน 
ปีที ่
1-5 

ปีที ่
6-10 

ปีที ่
11-15 

ปีที ่
16-20 

1. ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม ได้รับ
การสนับสนุนให้มีความพร้อมในการศึกษา 

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษาทุกแห่ง 
มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และมีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน 

N/A 90 100 100 100 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัด 
การเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, 
DLTV และ ETV 

100 100 100 100 100 

4. มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
เป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยงที่มี 
ความครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

N/A มี มี มี มี 

5. ร้อยละของประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี 
ได้เข้าเรียนระดับปฐมวัย  

82.72 90 95 100 100 

6. ร้อยละของประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี 
ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษา 

78.14 90 100 100 100 

7. ร้อยละของประชากรกลุ่มอายุ 12-14 
ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
หรือเทียบเท่า 

83.57 90 100 100 100 

8. ร้อยละของประชากรกลุ่มอายุ 15-17 
ปีได้เข้าเรียนระดับมัธยมตอนปลายหรือ
เทียบเท่า  

55.35 75 80 85 90 

9. ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มี 
ความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับศึกษา 
เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขี้น 

N/A 20 30 50 65 

10. ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพ หรือบริการทางการศึกษา 
ที่เหมาะสม 

100 100 100 100 100 

11. อัตราการออกกลางคันของนักเรียน 
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 

N/A 0.20 0.10 0 0 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมายยุทธศาสตร์ 

1. ประชาชนมีองค์ความรู้จิตส านึกในการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. สถานศึกษาชุมชนมีความเข้มแข็งในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  

 กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติของกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1) จัดท าหลักสูตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับการศึกษาต่างๆ       
ทั้งในระบบและนอกระบบ 

 2) ปลูกฝัง และส่งเสริมการสร้างส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 3) พัฒนาครู ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร    

กับสิ่งแวดล้อม 
 4) ก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาน่าอยู่น่าเรียนรู้ และพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน พร้อมทั้ง

ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 5) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม   

ในสถานศึกษาและชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้การคิดค้นนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 1) พัฒนาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 2) สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 3) ส่งเสริมให้สถานศึกษา ศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมที่ เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ตัวช้ีวัด / เป้าหมายตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัด ปัจจุบัน 
ปีที ่
1-5 

ปีที ่
6-10 

ปีที ่
11-15 

ปีที ่
16-20 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดท าหลักสูตร
บูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

N/A 80 90 100 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษา 
น่าอยู ่น่าเรียนรู้ เพ่ิมขึ้น 

N/A 80 85 90 100 

3. จ านวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 

N/A 5 5 10 10 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าหมายยุทธศาสตร์ 

1. ผู้เรียน ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

2. หน่วยงาน/สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการและมีการท างานเชิงการบูรณาการกับ            
ทุกหน่วยงานในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3. ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนในการจัดการศึกษาในรูปแบบการสานพลังประชารัฐ 
 

 กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติของกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 
 กลยุทธ์ที่ 1 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เรียน ครู คณาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา 
 1) สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ความไม่สงบ 

 2) ส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับรู้ข่าวสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถานการณ์จริง 
 3) ส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกันก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ตนเอง      

ในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา
 4) น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ความไม่สงบในสถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2 การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 1) สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา     
ทุกระดับ โดยการยกย่อง เชิดชูเกียรติเป็นกรณีพิเศษส าหรับพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้

 2) ส่งเสริมให้มีค่าตอบแทนพิเศษแก่ข้าราชการครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นกรณีพิเศษ 

 3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้              
มีสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย  

 4) ผลักดันให้มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ หรือเกณฑ์การประเมินความก้าวหน้า    
ในวิชาชีพ ของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

 1) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละระดับ 
ที่ครอบคลุมทั้งมาตรฐาน รูปแบบการประเมินรูปแบบการพัฒนาตามผลการประเมิน และการรับรอง      
ผลการประเมิน 

 2) สร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทุกระดับทั้งภาครัฐ เอกชน ให้สอดคล้อง   
กับเจตนารมณ์การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานทางการศึกษาสู่ความเป็นองค์กรที่มี               
ขีดสมรรถนะสูง โดยใช้รูปแบบการบริหารสมัยใหม่และน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบทุกระดับสู่ SMART Office 
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 4) ปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษา    
และสถานศึกษา ให้เป็นระบบครบวงจร 

 5) สร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ ด้วยการสื่อสาร
องค์กร การประชาสัมพันธ์ และการตลาดเชิงรุกแบบมืออาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการท างานเชิงบูรณาการการศึกษากับหน่วยงานทุกระดับและการมี
ส่วนร่วมการจัดการศึกษา 

 1) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการ การจัดการศึกษาระหว่างหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานอื่น    
ในพ้ืนที่เพ่ือให้เกดิประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

 2) สร้างความเข้มแข็งขององค์คณะบุคคลทางการศึกษาและภาคีเครือข่าย ในการบูรณาการ    
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ 

 3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศปบ.จชต.) ให้เป็นองค์กรในการบูรณาการ การจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนในการ “สานพลังประชารัฐ” 
 5) แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาระหว่างกัน

และให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพ่ือการเชื่อมความสัมพันธ์และการพัฒนาร่วมกันทั้งนี้ เน้นการมี        
พันธสัญญาที่เป็นรูปธรรมต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
 

ตัวช้ีวัด / เป้าหมายตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัด ปัจจุบัน 
ปีที ่
1-5 

ปีที ่
6-10 

ปีที ่
11-15 

ปีที ่
16-20 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีมาตรการ 
ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้เรียน ครู คณาจารย์ 
บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 

N/A 100 100 100 100 

2. ร้อยละของครูที่ได้รับสวัสดิการ 
และสวัสดิภาพ 

N/A 100 100 100 100 

3. ร้อยละของครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ
เพ่ิมข้ึน 

N/A 70 80 90 90 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ิมข้ึน 

70 80 90 100 100 

5. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ที่บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

N/A 90 100 100 100 

6. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา 
ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การบริหารจัดการ 
 

100 100 100 100 100 
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ตัวช้ีวัด ปัจจุบัน 
ปีที ่
1-5 

ปีที ่
6-10 

ปีที ่
11-15 

ปีที ่
16-20 

7. ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
และชุมชน ในการให้บริการการศึกษา 
ของสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 

N/A 70 80 90 90 

8. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีเครือข่าย
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและ 
ความพร้อมในการส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ 

100 100 100 100 100 

9. มีการวางแผนและบูรณาการการจัด
การศึกษาระหว่างหน่วยงานการศึกษา 
และหน่วยอื่นในพ้ืนที่ 

N/A มี มี มี มี 

10. ร้อยละของจ านวนองค์คณะบุคคล 
ทางการศึกษาที่ได้การพัฒนา 
ให้มีความเข้มแข็ง 

100 100 100 100 100 
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ส่วนท่ี 5 
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษา 

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัต ิ
 

 แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 20 ปี         
พ.ศ.2560 –2579 จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งให้การศึกษาเป็นกลไกในการสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข    
ในสังคมพหุวัฒนธรรม การเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานของประชาชนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ที่เน้น
การบูรณาการทุกระดับ พัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานในพ้ืนที่และการพัฒนา
ของประเทศ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนในสังคม ผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
การรับรู้ การยอมรับและพร้อมที่จะเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพ่ือให้  
การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยได้ก าหนดกรอบทิศทางและเป้าหมายของ    
แผนยุทธศาสตร์การศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สนองตอบหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ  เข้าถึง  และพัฒนา”ตามพระราชด าริ       
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560 – 2579 
แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560 – 2579 และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของกระแส
โลกาภิวัฒน์ในโลกศตวรรษที่ 21 
 ความส าเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560 – 2579 ไปสู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการ ประกอบด้วย 
ความชัดเจนของสาระของแผนยุทธศาสตร์การศึกษา การรับรู้  เข้าใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และ        
ความตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคมต่อการพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ทิศทางที่ได้ร่วมกันก าหนดขึ้น ระบบและกลไกการบริหาร
จัดการจากแผนสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ชาติที่เชื่อมต่อกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติแผนปฏิบัติการและระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนอง   
การพัฒนาเชิงบูรณาการ การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ทั้งนี้  ประเด็นบูรณาการจะถูก
ก าหนดจากประเด็นการพัฒนาส าคัญที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ประกอบกับนโยบายรัฐบาล     
ในช่วงเวลานั้นๆ และประเด็นปฏิรูปประเทศที่ส าคัญ 
 ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 20 ปี        
พ.ศ.2560 –2579 นอกจากจะด าเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามแนวทางการขับเคลื่อนที่
ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ฯ ไว้อย่างเป็นระบบแล้วจะต้องผลักดันให้ระบบการจัดสรรงบประมาณ                 
ที่ยึดกรอบทิศทางเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของแผนฯ เพ่ือให้            
การด าเนินงานพัฒนาการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดตามช่วงเวลาที่ก าหนด มีระบบ       
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การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ และสะท้อนการถ่ายทอดจากระดับยุทธศาสตร์  
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน      
ตามยุทธศาสตร์และการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานการศึกษาจะต้องมีความสอดคล้องกัน       
โดยจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยงสอดรับกันรวมถึงการก าหนดตัวชี้วัด      
ผลการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนประเด็นบูรณาการร่วมที่เหมาะสม 
 

5.1 หลักการการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 1) ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยึดแผน
ยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560 –2579 
เป็นกรอบทิศทางหลักและแปลงสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับการศึกษาทุกระดับ 
 2) ด าเนินการจัดการศึกษาตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงานหรือองค์กร โดยยึดหลัก
คุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนตามช่วงวัย แต่ละประเภท
และระดับการศึกษา 
 3) เพ่ิมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลัก    
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ในระดับพ้ืนที่ ท้องถิ่นและ
ชุมชน 
 4) ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชน
อย่างบูรณาการให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพโดยกระบวนการสร้างเครือข่ายการศึกษาในรูปแบบ      
ที่เหมาะสมตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาของพ้ืนที่ 

 5) ระบบการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนใต้ สู่แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
หน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
 

5.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติ 
 1) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วม          
ในการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 20 ปี  
พ.ศ.2560 –2579 ไปสู่การปฏิบัติ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต ้    
ส่วนหน้า สร้างความเข้าใจกับภาคีทุกภาคส่วน ถึงกรอบทิศทาง เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การศึกษาฯ 
โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพผ่านบุคคล
สื่อมวลชนทั้งระดับชาติและท้องถิ่น กิจกรรม สื่อสมัยใหม่ที่เข้าใจง่าย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายให้ข้อมูล
ข่าวสารกระจายไปยังพ้ืนที่ต่างๆ อย่างกว้างขวาง 
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 2) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ระยะ 20 ปี  พ.ศ.2560 –2579 แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่วยงาน โดยผลักดันให้กลยุทธ์และแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ในแต่ละยุทธศาสตร์แปลง
ไปสู่การปฏิบัติ ผ่านศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่หน่วยงาน
การศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับ 
 3) สร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างกว้างขวางทั้งในระดับนโยบายและพ้ืนที่ โดยเปิดพื้นที่สาธารณะให้ทุกภาคีใช้ประโยชน์
ในเวทีการระดมความคิดในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดเวทีประชาคม การสานเสวนา รวมถึงการใช้
เครือข่ายออนไลน์ ส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมด าเนินการกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

5.3 การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ โดยก าหนดให้
มีการผลักดันปัจจัยหลักให้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1) น าการศึกษาวิจัยมาเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในทุกมิติ
และทุกประเภทและระดับการศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยส่งเสริม
ให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ เป็นสถาบันหลักในการวิจัย 
 2) จัดท าฐานข้อมูลทางการศึกษาที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการมีส่วนร่วม
พัฒนาด้านต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย เป็นข้อมูลที่แสดงถึงการศึกษาทุกประเภทและ
ระดับการศึกษา สามารถน ามาวิเคราะห์เชื่อมโยงให้สอดคล้องกับแนวทางในยุทธศาสตร์ของแผน
ยุทธศาสตร์การศึกษา น าไปสู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาและ         
การพัฒนาศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ โดยเป็นการน าจุดเด่นของแต่ละส่วนทั้งความรู้และประสบการณ์
มาเสริมซึ่งกันและกัน 
 3) ส่งเสริมให้หน่วยงานการศึกษาทุกระดับและสถานศึกษาจัดท าแผนให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษารวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5.4  พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลรวมทั้งก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จของ
แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์โดย 
 1) ประสานการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผลงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็น
เครือข่ายเชื่อมโยงกันเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการประสานแผนงานแผนคนและแผนเงินอย่างเป็นระบบ 
 2) สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการมีการก าหนด
ตัวชี้วัดและระบบประเมินผลงานที่เน้นผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก 
 3) น าผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงแนวทางการจัดท าแผนงาน /โครงการ
เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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 4) พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและการก าหนด
ดัชนีชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 
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ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

ที่  195 / 25๖๐ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรยกร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ 

จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
------------------------------------------------ 

 
ด้วย กระทรวงศึกษำธิกำร ด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรในเขต

พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลที่ได้จัดตั้งเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพ่ือส่งเสริมกำรค้ำ กำรตลำด กำรลงทุน กำรจ้ำงงำน และกำรใช้
วัตถุดิบจำกประเทศเพ่ือนบ้ำนในภูมิภำคอำเซียน โดยมีเป้ำหมำยส ำคัญคือ ควำมพร้อมด้ำนทักษะ
อำชีพและภำษำ เพ่ือให้เกิดควำมม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน และควำมเป็นอยู่ที่สงบสุข โดยมีแนวทำงกำรจัด
กำรศึกษำทั้งในระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
อำชีวศึกษำ และอุดมศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและเป้ำหมำยในพ้ืนที่  อีกทั้งได้น ำกรอบ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มำปรับใช้กับกำรวำงแผนกำรศึกษำ และให้
ควำมส ำคัญกับนโยบำยประชำรัฐ ซึ่งเน้นให้ประชำชน ชุมชน และประชำสังคม มีบทบำทส ำคัญใน
กำรพัฒนำท้องถิ่นและประเทศ ตลอดจนค ำนึงถึงกำรพัฒนำประเทศให้สอดคล้องกับนโยบำย 
Thailand 4.0 ซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  

เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรในเขตพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
โดยกำรขับเคลื่อนของรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ยกร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้  20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ      ขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้ 

๑. นำยกำรุณ    สกุลประดิษฐ์  ประธำนที่ปรึกษำ 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

๒. นำยบุญรักษ์  ยอดเพชร  ประธำนกรรมกำร 
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปฏิบัติหน้ำที่ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

๓. นำงสำวทัศนีย์  พิศำลรัตนคุณ  กรรมกำร 
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
  
 /6. นำยนิตย์  … 
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๔. นำยชล ำ  อรรถธรรม  กรรมกำร 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
๕. นำยสุรศักดิ์  อินศรีไกร  กรรมกำร 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
๖. นำยนิตย์  พรหมประสิทธิ์ กรรมกำร 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถำมศึกษำปัตตำนี เขต 2 ปฏิบัติหน้ำที่ 
รองหัวหน้ำกลุ่มอ ำนวยกำรและประสำนงำนศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

๗. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์   กรรมกำร 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

๘. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำ  กรรมกำร 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ  

๙. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผนกำรอุดมศึกษำ  กรรมกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

๑๐. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผนกำรอำชีวศึกษำ  กรรมกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

๑๑. นำยธรธัญ  แสงพุ่ม กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประสำนนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 
ศูนย์อ ำนวยกำรและบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

๑๒. นำยอิทธิฤทธิ์   ศรีชุมภู กรรมกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงยะลำ 
ปฏิบัติรำชกำร ศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

๑๓. นำยพิทยำ   เพชรรักษ์ กรรมกำร 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 
ปฏิบัติรำชกำร ศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

๑๔. นำยอโณทัย  ไทยวรรณศรี  กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 

๑๕. นำยสุภชัย  จันปุ่ม  กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2 

๑๖. นำยปริญญำ  ณ วันจันทร์  กรรมกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 1 

๑๗. นำยประกอบ  ทองด ำ  กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1 
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๑๘. นำยอดิศร  แก้วเซ่ง  กรรมกำร 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 2 

๑๙. นำยธีรศักดิ์  สืบสุทิน  กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำปำง เขต 3 

๒๐. นำยณรงค์  พันหนูเทียน  กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 2 

๒๑. นำยสุรียำ  หมำดท้ิง  กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

๒๒. นำงสำวกันยำวีร์  ลีวำณิชย์  กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3 

๒๓. นำยอดุม  ต้องเซ่งกี่  กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2 

๒๔. นำยอนันต์  สำโร กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 

๒๕. นำยวิริยะ  วรำยุ  กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนมูล (สุวรรณรำษฎร์บ ำรุง) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 1 

๒๖. นำยภูมิ  พระรักษำ  กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทรัพย์เจริญ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2 

๒๗. นำยประกิต  สิงห์ทอง  กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2 

๒๘. นำงสำวขวัญชำติ  ชูแก้ว   กรรมกำร 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  

 ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดนรำธิวำส 
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๒๙. นำงสำวธนรัฐ  สัสด ี กรรมกำร 
 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  
 ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดยะลำ 
๓๐. นำยอดินันท์  ย่ำหลี  กรรมกำร 
 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  
 ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดสงขลำ 
๓๑. นำยวรำวุธ  วงศำชนัท  กรรมกำร 
 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  
 ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดสตูล 
๓๒. นำยทวีบุญ  เชำวะเจริญ  กรรมกำร 
 ครู คศ.๒ วิทยำลัยชุมชนนรำธิวำส  
๓๓. นำยอิบรอเฮม  แวหะมะ กรรมกำร 
 นักวิชำกำรศึกษำ วิทยำลัยชุมชนนรำธิวำส 
๓๔. นำงสำวธนพัชร  แก้วปฏิมำ กรรมกำร 
 ครู คศ.2 วิทยำลัยชุมชนยะลำ 
๓๕. นำงสำวสุนทรีพรรณ  ก ำปั่นทอง กรรมกำร 
 ครู คศ.2 วิทยำลัยชุมชนยะลำ 
๓๖. นำงสำวศุภพิชญ์  ค ำนวล กรรมกำร 
 ครู คศ.2 วิทยำลัยชุมชนปัตตำนี 
๓๗. นำยมนตรี  อุดมพงศ์  กรรมกำร 
 เจ้ำหน้ำที่งำนแผน มหำวิทยำลัยรำชภัฎยะลำ 
๓๘. นำงสำววรลักษณ์  ศิลำมณีเวช  กรรมกำร 
 เจ้ำหน้ำที่งำนแผน มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี 
๓๙. นำงสำวพรปวีณ ์ ไพมณี กรรมกำร 
 เจ้ำหน้ำที่งำนแผน มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์ 
๔๐. นำงช่อผกำ   บุญแนบ กรรมกำร 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2 
ปฏิบัติรำชกำร ศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

๔๑. นำงพรภนำ  ค ำแป้น กรรมกำร 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2 
ปฏิบัติรำชกำร ศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
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๔๒. นำงพิกุลทอง  สังข์เงิน กรรมกำร 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 3 

๔๓. นำยอัทซ์  เกียรติตระกูล กรรมกำร 
ครูโรงเรียนมำสอด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 

๔๔. นำยวรปรัญช์  ลำวัณย์วิไลวงศ์ กรรมกำร 
ครูโรงเรียนนรำสิขำลัย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15 

๔๕. นำงสำวน้ ำอ้อย  วิจิตร กรรมกำร 
นักวิชำกำรกำรเงินแลบัญชีปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนพัฒนำกำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

๔๖. นำยมำนพ  สว่ำงจิต กรรมกำร 
นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

๔๗. นำงสำววรำงคณำ  วัชรสุขุม กรรมกำร 
เจ้ำหน้ำที่นโยบำยและแผน  
ศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

๔๘. นำยนพพร  มำกคงแก้ว  กรรมกำรและ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑   เลขำนุกำร 
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำกำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ 
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

๔๙. นำยสรำวุธ  เดชมณีรัตน์  กรรมกำรและ 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
รักษำกำรในต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  
ส ำนักพัฒนำกำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

๕๐. นำงสำวศิณัญญำ  ศรีเกต ุ กรรมกำรและ 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ส ำนักพัฒนำกำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

๕๑. นำยฉัตรชัย แก้วจันทำ  กรรมกำรและ 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ส ำนักพัฒนำกำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

๕๒. นำยสุทธิรัตน์  มีศรีสวัสดิ์  กรรมกำรและ 
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2 ช่วยรำชกำร 
ส ำนักพัฒนำกำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 
 /ให้คณะกรรมกำร… 
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 ให้คณะกรรมกำรยกร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2579) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร 
ด ำเนินกำรโดยยึดหลักยุทธศำสตร์พระรำชทำน “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” พร้อมน้อมน ำ “หลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง” มำเป็นแนวปฏิบัติในกำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ภำยใต้สังคม
พหุวัฒนธรรม กำรเสริมสร้ำงเอกภำพ และกำรบูรณำกำรแผนงำน โครงกำร และงบประมำณของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560 
– 2579) ในลักษณะบูรณำกำรร่วมกัน 

ขอให้บุคลำกรที่ได้รับกำรแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ เสียสละ ซื่อสัตย์ 
สุจริต เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรต่อไป 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  8  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 
      

(นำยบุญรักษ์  ยอดเพชร) 
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
ค ำสั่ง ศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

ที ่ 17 / 25๖๐ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์กำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ

จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)   
------------------------------------------------ 

 
ด้วย กระทรวงศึกษำธิกำร โดยศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดน

ภำคใต้ มีภำรกิจหลักในกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำร ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยกำรขับเคลื่อนของรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  (พลเอก 
สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) และได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนระยะยำว 20 ปี ขึ้น เพ่ือเป็นแผนแม่บท
ส ำหรับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำในช่วงระยะเวลำ
ดังกล่ำว 

เพ่ือให้แผนยุทธศำสตร์กำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้  20 ป ี
(พ.ศ. 2560 – 2579) สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นรูปธรรมจึง
จ ำเป็นต้องจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้  เป็น
ต้นฉบับ และรูปเล่มสมบูรณ์ รวมทั้งมีรูปแบบเหมำะสมแก่กรเผยแพร่ และประชำสัมพันธ์ ให้
สำธำรณชนรับทรำบ และเกิควำมรู้ควำมเข้ำใจ ศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ กระทรวงศึกษำธิกำร จังเห็นสมควรแต่งตั้งคณะท ำงำนพิจำรณำปรับปรุงแผน
ยุทธศำสตร์กำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579)   ดังนี้ 

๑. นำยบุญรักษ์  ยอดเพชร ประธำนที่ปรึกษำ 
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปฏิบัติหน้ำที่ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

๒. นำยพีรศักดิ์  รัตนะ ประธำนกรรมกำร 
ผู้ตรวจรำชกำรกระทวงศึกษำธิกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 
รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

๓. นำงสำวทัศนีย์  พิศำลรัตนคุณ  กรรมกำร 
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

๔. นำยสุรศักดิ์  อินศรีไกร  กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 

/5.นำยนิตย์... 
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๕. นำยนิตย์  พรหมประสิทธิ์ กรรมกำร 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถำมศึกษำปัตตำนี เขต 2 ปฏิบัติหน้ำที่ 
รองหัวหน้ำกลุ่มอ ำนวยกำรและประสำนงำนศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

๖. ผศ.ดร.เกสรี  ลัดเลีย กรรมกำร 
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 

๗. ผศ.ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์ กรรมกำร 
คณบดีคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ 

๘. ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดฝี่ำยวำงแผนและวิเทศน์สัมพันธ์ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ 

๙. ดร.สุธำสินี  บุญญำพิทักษ์ กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ 

๑๐. รศ.ดร.พรพันธุ์  เขมคุณำศัย กรรมกำร 
อำจำรย์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ 

๑๑. ดร.พินิจ  ดวงจินดำ กรรมกำร 
รองคณะบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะเศรษฐศำสตร์และบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยทักษิณ 

๑๒. นำยบรรลุ  ดำรำ กรรมกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 2 

๑๓. นำยประกอบ  ทองด ำ  กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1 

๑๔. นำยอดุม  ต้องเซ่งกี่ กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2 

๑๕. นำงช่อผกำ  บุญแนบ กรรมกำร 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

๑๖. นำงสำววรำงคณำ  วัชรสุขุม กรรมกำร 
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

๑๗. นำงสำวสุพรรณี  แก้วสมศรี กรรมกำร 
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
ศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

๑๘. นำยชล ำ  อรรถธรรม กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และเลขำนุกำร 
 

/19. นำงสำวกันยำวีร์... 
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๑๙. นำงสำวกันยำวีร์  ลีวำณิชย์  กรรมกำร 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3 

๒๐. นำงสำวณฐมน  ไชยเกตุ กรรมกำร 
นักวิชำกำรศึกษำ  และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

๒๑. นำงสำวอริศรำ  ตระกูลวำรีสุข กรรมกำร 
  นักวิชำกำรศึกษำ  และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
19. นำงสำวรุ่งทิวำ  งำมตำ กรรมกำร 
 นักวิชำกำรศึกษำ  และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
20. นำยฉัตรชัย   หวังมีจงมี กรรมกำร 
 นักวิชำกำรศึกษำ  และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
21. นำงสำววิรัตน์ตำ  เปรื่องสุวรรณ์ กรรมกำร 
 พนักงำนธุรกำร ส.4 และผู้ช่วยเลขำนุกำร 

อ ำนำจหน้ำที่ 

 1. ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์นโยบำยและยุทธศำสตร์ของประเทศ เอกสำรและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 20 ป ี
(พ.ศ. 2560 – 2579)   

 2. พิจำรณำให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และด ำเนินกำรปรับปรุงเนื้อหำสำระ และรูปแบบ
กำรด ำเสนอของแผนยุทธศำสตร์กำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้  20 ป ี
(พ.ศ. 2560 – 2579)   

 3. ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะ
กิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ตำมท่ีประธำนมอบหมำย 

 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่   17  มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 
      

(นำยบุญรักษ์  ยอดเพชร) 
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปฏิบัติหน้ำที่ 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
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