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นโยบายที่ ๒
การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

---------------------------กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสาคัญหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมขับเคลื่อนงานตามนโยบายด้านการรักษาความมั่นคง
ของรั ฐ และการต่ างประเทศสู่ การปฏิ บั ติ ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ เกิ ดผลอย่ างเป็ นรู ปธรรม โดยเฉพาะการด าเนิ นงาน
ด้านการป้ องกันและการแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานศึกษา การพัฒนาการศึ กษาในพื้นที่ จังหวั ดชายแดนภาคใต้
การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดน การส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งมีการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
1. การดาเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติ ด ในภาพรวมจากทุ ก หน่ ว ยงาน จ านวน 8,165,300 คน ในขณะที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ การสามารถ
ดาเนินการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
1.1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) กระทรวงศึกษาธิการ
ได้น้อมนาพระราชดารัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) เพื่อขับเคลื่ อนการดาเนินงานมาตั้งแต่ปี 2545 จนถึง
ปัจจุบัน โดยได้ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ เพื่อสร้างกระแส
ค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
หันมาทากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อร่วมกัน
รณรงค์และจั ดกิจกรรมป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดเป็นเสมือนการเติมสิ่ งที่ดีให้ กับชีวิต เพื่อให้ เกิดค่านิยม
ของการเป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด จึงได้จัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่ อนการดาเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 เป้าหมาย ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่ดาเนินงาน
โครงการรณรงค์ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในสถานศึกษา ที่ต้องการยกระดั บ
มาตรฐานการด าเนิ น งานไปสู่ ความเข้ มแข็ ง (ต้ นแบบระดั บเงิ น ทอง เพชร) ในสถานศึ กษาระดั บมั ธ ยมศึ กษา
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน ทั่วประเทศ 77 จังหวัดๆ ละ 2 คน จานวน 154 คน โดยผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการดาเนินงานกิจกรรมสาคัญในการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE
ในสถานศึกษา ครู/อาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานโครงการ TO BE NUMBER ONE สามารถกลับไปพัฒนางาน
ของสถานศึกษาตนเองไปสู่ความเข้มแข็ง มีมาตรฐาน และเกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และสถานศึกษามีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อยกระดับสถานะของสถานศึกษา
ในการพัฒนาผลงานเข้าประกวดในระดับภาคและระดับประเทศ
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1.2 ประชุมขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ยาเสพติด เพื่ออานวยการ ประสานงาน กากับ ติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 – 2562 ต่อไป ซึ่งมีผลการดาเนินงาน 1) สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
ทั้งในและนอกสถานศึกษา มีนโยบาย มาตรการ แนวทางการดาเนินงาน แผนงานที่ชัดเจนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สัมฤทธิ์ผล ตรงตามยุทธศาสตร์ชาติ 2) เกิดการบูรณาการในการ
ดาเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางที่กาหนด รวมทั้งมีการกากับติดตาม ประเมิน
สถานการณ์และปรับแผนได้ทันต่อสถานการณ์
1.3 อบรมวิทยากรแกนนาเพื่อใช้คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนาคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษาในแต่ละระดับไปขยายผล
สู่ครู อาจารย์ ในสถานศึกษาทั่วประเทศ ไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ในสถานศึกษา และสามารถทาหน้าที่ในการถ่ายทอดบทเรียน การจัดกิจกรรม เพื่อการดูแลและการให้การช่วยเหลือ
นั กเรี ยน นั กศึกษา ในกลุ่ มสร้ างภู มิคุ้ มกั น กลุ่ มเฝ้ าระวั ง และกลุ่ มบ าบัด มี จานวนผู้ เข้ าร่ วมอบรมจ านวน 3 รุ่ น
รวม 500 คน
1.4 การสร้างขวัญ กาลังใจและยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา โดยดาเนินการ ๑) จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. และเกียรติบัตร ตามโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 มีจานวนผู้รับเกียรติบัตร
จานวนทั้งสิ้น 3,062 คน ๒) จัดพิธีมอบโล่รางวัลให้กับสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพในระดับทองดีเด่น อันดับ 1
ซึ่งนายกรัฐมนตรีลงนามในโล่รางวัลประเภทผลงานดีเด่น ระดับทองดีเด่น อันดับ 1 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
จานวน 188 โล่ มีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จานวนทั้งสิ้น 219 คน
1.5 การค้นหาคัดกรอง ผู้เสพ/ผู้ติดในสถานศึกษา จัดหาชุดตรวจหาสารเสพติด ได้แก่ ชุดตรวจยาบ้า
แบบหยด Meth Card จานวน 40,000 ชุด ชุดตรวจกัญชาแบบหยด THC Card จานวน 5,000 ชุด เพื่อการคัดกรอง
นักเรียนนักศึกษา กลุ่มเสี่ยง ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และนาเข้าสู่กระบวนช่วยเหลือและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยครู อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ มีเครื่องมือในการป้องกัน ป้องปราม นักเรียน นักศึกษาที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และสามารถจัดการปัญหาได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
1.6 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีชื่อระบบว่า
“ระบบดู แลและติ ดตามการใช้สารเสพติ ดในสถานศึ กษา (Care And Trace Addiction in School System : CATAS
System)” เพื่อใช้ในการสารวจ การจัดเก็บ และการรายงานข้อมูลสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ตลอดจน
การดูแล ช่วยเหลือนั กเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นรายบุ คคล โดยได้ให้บริ การผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ขณะนี้ อยู่ระหว่างดาเนินงานจัดจ้างบารุงรักษาและปรับปรุงระบบจัดการฐานข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์
ไม่เกิดการหยุดชะงัก และสามารถสนองตอบต่อกลไกและโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ
1.7 โครงการสร้ างภูมิ คุ้มกั นยาเสพติดให้ แก่นิ สิตนักศึ กษา สนับสนุนให้ เครือข่ายเพื่ อการพั ฒนา
อุดมศึกษา ๙ เครือข่าย ให้นั กศึกษารู้จักป้องกันตนเอง ให้ผ่านพ้นจากภัยของยาเสพติด พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ ได้จั ดโครงการ “พลังนักศึกษารู้เท่าทันสารเสพติด
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เครือข่ายนิสิตปกป้องเยาวชน” มีผู้นานักศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เข้าร่วมโครงการ รวม ๒๕๕ คน
2. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ
ได้พยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้ปัญหาที่สาคัญ คือ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากเหตุการณ์
ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จั งหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ด้วยหลั กสาคั ญ คือ “การศึกษาถือเป็นทรัพยากรอันมีค่า
ของประชาชน” ดังนั้น หากสามารถจัดการเรียนการสอนได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจกับฝ่ายความมั่นคงและหลายฝ่าย
ทางานร่วมกันในพื้นที่ ซึ่งช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการไปเรียนหนังสือ ภายใต้การทางานที่เป็น “MOE one team”
เกิดการทางานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรือ “กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า)” ซึ่งได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นหน่วยงาน
ทางการศึ กษา สั งกั ดส านั กงานปลั ดกระทรวงศึ กษาธิ การ เมื่ อวั นที่ 19 เมษายน 2561 เป็ นหน่ วยงานหลั ก
ในการประสานแผนการท างานร่ วมกั นให้ เกิ ดการท างานเชิ งบู รณาการ วางรากฐานพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในภาพรวมของการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีการศึกษา 2561
มีนั กเรี ยน นั กศึกษา จ านวน 961,063 คน ครู อาจารย์และบุ คลากรทางการศึ กษา จานวน 59,625 คน และ
มีสถานศึกษารวม 5,085 แห่งในทุกสังกัด ประกอบด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สถาบันพระบรมราชชนนี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน และสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2.1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ส าหรับทิศทางการขับเคลื่ อนนโยบายด้านการศึกษา
ศูนย์ ประสานงานและบริ หารการศึ กษาจั งหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ให้ ความส าคั ญกั บการจัดการศึ กษา
แก่ประชาชนทุกคนทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย วัยเรียน วัยทางาน และผู้สูงวัย ให้มีโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อเป็นคนที่มีคุณภาพ มีความสามารถ มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ในการดารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม
พหุวัฒนธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุ ณภาพ ด ารงชี วิ ตอย่ างเป็ นสุ ข ในสั งคมพหุ วั ฒนธรรม สอดคล้ องกั บหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” พร้อมน้อมนายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3) มีงานทา มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดไป โดยผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในภารกิจหลัก 6 ด้าน ดังนี้
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ด้า นที่ 1 การศึกษาเพื่อเสริ มสร้ า งความมั่น คง ได้ดาเนินการขับเคลื่ อนบูรณาการร่ว มกับ
หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ เพื่อกาหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ที่จะทาให้เยาวชนและประชาชน
เกิดความภาคภูมิใจและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ น้อมนาศาสตร์
พระราชามาเป็นแกนหลักในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนปลูกฝังการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพระมหากษัตริ ย์ ทรงเป็ น ประมุข และจัดกิจกรรมลู กเสื อเนตรนารียุว กาชาด เพื่อส่ ง เสริม จิต อาสาและ
การบ าเพ็ญประโยชน์ โดยมี โ ครงการและกิ จกรรมส าคั ญ อาทิ กิจกรรมเฉลิ มพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
มหาวชิ ราลงกรณ บดิ นทรเทพยวรางกู ร 66 พรรษา พร้ อมปลู กต้ นไม้ ประจ าพระองค์ “ต้ นรวงผึ้ ง”, กิ จกรรม
ปลู กจิ ตส านึ กความเป็ นชาติ ไทยในโครงการรณรงค์ ป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ด (TO BE NUMBER ONE)
ในทู ล กระหม่ อ มหญิ ง อุ บ ลรั ต นราชกั ญ ญา สิ ริ วั ฒ นาพรรณวดี , กิ จ กรรมประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทยและบุ ญ คุ ณ
ของพระมหากษัต ริ ย์ ไ ทย โดยวิท ยากรแกนนา จ านวน 25 คน จั ดอบรมขยายผลให้ แ ก่ ผู้ บ ริห ารข้า ราชการ
ครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ จานวน 1,204 คน, กิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมพหุวัฒนธรรม
ผ่านกิจกรรมกระบวนการพัฒนาผู้นา และกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย มีผู้เข้าร่วม 1,590 คน
ส่งผลให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลบุตรหลาน และสร้างความอบอุ่นในครอบครัว, การจัดงาน
รอมฎอนสั ม พั น ธ์ ข องหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เพื่ อ สร้ า งความสามั ค คี แ ละ
ปลู กจิ ตส านึ กการอยู่ ร่ ว มกั น โดยมีผู้ บ ริ ห าร บุคลากร หน่ ว ยงานภาคราชการในพื้ นที่ องค์ กรชุมชน/ศาสนา
ตลอดจนผู้ปกครอง เข้าร่วมกว่า 17,320 คน, การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงและพัฒนาครูแกนนาเพื่อออกแบบ
และขับเคลื่อนการเรียนรู้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรมในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 13 เขต
และสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมชุมนุม
ลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือเนตรนารี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และจากประเทศเพื่อนบ้าน (มาเลเซีย อิ นโดนีเซีย เวียดนาม เนปาล กาตาร์ ) เข้าร่วม 3,760 คน นอกจากนี้
ยังมีลูกเสือจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนที่ไปประกอบพิธีฮัจย์ จานวน 420 คน และจิตอาสาอาชีวะในกิจกรรม
อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชนเพื่อให้บริการในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์ เป็นต้น
ด้านที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน ให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน ในเรื่องของการผลิตและ
พัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาประชากรวัยแรงงาน ให้มีทักษะทางภาษา
เพื่อการสื่อสาร ส่งเสริมประสบการณ์ด้านอาชีพเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขัน พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพทางเลือก และ
พัฒนาฝีมือแรงงาน ตลอดจนผลิตกาลังคนให้ตามความต้องการของสถานประกอบการในท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้
สอดรับตามนโยบายเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมมุ่งพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมฮาลาล เพื่อรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจฮาลาลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีโครงการและกิจกรรมสาคัญ อาทิ การพัฒนาภาษาสู่ยุค
อาเซียน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ, ภาษามลายูกลาง, ภาษาจีน และภาษาพม่า แก่นักเรียนนักศึกษา 1,695 คน ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 18 แห่ง, การฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป แก่ประชาชน จานวน 40 คน เพื่อให้ได้รับบัตรมัคคุเทศก์
ทั่วไป ที่จะสามารถประกอบอาชีพได้จริงตามกฎหมาย, โครงการหลักสูตร 2 ปริญญา ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏยะลา กับคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลั ยมาลั ง ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อพัฒนา
หลักสูตรสองปริญญาร่วมกัน มีการเทียบโอนหน่วยกิตและได้รับปริญญาทั้ง 2 มหาวิทยาลัย, การอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะระยะสั้น Thailand 4.0 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา กว่า 100 คน พร้อมหลักสูตร
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การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมศึกษา Lesson study และวิธีการแบบเปิด Open Approach ให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึ กษา 450 คน นอกจากนี้ ยั งได้ ส่ งเสริ มประสบการณ์ อาชี พให้ กั บนั กเรี ยน 1,300 คน ออกไปฝึ ก
ประสบการณ์ในสถานประกอบการ ร้านอาหาร และโรงเรียน และฝึกประสบการณ์อาชีพเพื่อการมีงานทา 1,700
คน, การฝึกอาชีพและจัดตั้งกลุ่มอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 182 แห่ง
รวม 4,021 คน, โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center) ใน 58 ตาบล และโครงการอาชีวศึกษาประชารัฐ 4 แห่ง ( วิทยาลัยอาชีวะจังหวัดยะลา, วิทยาลัย
การอาชีพสุไหงโก-ลก, วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี และวิ ทยาลัยเทคนิคจะนะ) โดยมีนักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วม 382 คน, จัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพและอาชีพทางเลือกอาชีพใหม่แก่ประชาชน 10,034 คนใน 80 อาชีพ
พร้ อมจั ดตั้ งกลุ่ มพั ฒ นาผลิ ตภั ณฑ์ ใน 11 กลุ่ มอาชี พ รวมทั้ ง จั ดโครงการพั ฒ นาร้ านอาหารอั ตลั กษณ์ มลายู
และส่ งผลงานนั กเรี ยน นั กศึ กษาเข้าร่ วมการประกวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหารฮาลาล และสิ่ งประดิษฐ์
ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมฮาลาล กว่า 80 ผลงาน
ด้านที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ได้เปิดโอกาส
ให้ ประชากรทุกช่วงวัยได้รั บการพัฒนาคุณภาพ ให้สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับบริบทการเปลี่ ยนแปลง
ของสังคมโลก โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาหลักสูตรระดับปฐมวัย หลักสูตรด้านอาชีพ และหลักสูตรอิสลามศึกษา
ฟัรฎูอีนประจามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นตามความต้องการของพื้นที่ ตลอดจนจัดตั้งศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาที่หลากหลาย และจัดตั้งศูนย์พัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน โดยมุ่งเน้นรูปแบบสะเต็มศึกษาและการสอนแบบโครงงาน โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและ
วิธีการแบบเปิด ตลอดจนสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครูด้วย โดยมีโครงการและกิจกรรมสาคัญ อาทิ การอบรม
หลักสูตรแกนกลางและการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย รูปแบบ Active Learning แก่ครู 80 คน, การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้วรรณกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย จานวน 3 รุ่น กว่า 200 คน, โครงการพัฒนา
การเรียนการสอนภาษาไทย ผ่านกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยให้แก่นักเรียน เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ โครงการส่งเสริม
ภาษาคู่การเรี ยนรู้ สู่ หมู่ บ้ านชายแดนใต้แก่ประชาชน 220 คน, จั ดกิจกรรมขั บเคลื่ อนคุณภาพภาษาไทยโดยใช้
“ห้องสมุดคุณภาพ” ในโรงเรียน 161 แห่ง, โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp แก่นักเรียน 180 คน พร้อม
จัดทา MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะผ่านการเพิ่มขีดความสามารถด้านการอ่าน
และเขี ย นภาษา, จั ดการเรี ย นการสอนแบบสะเต็ มศึ กษา และการสอนแบบโครงงาน เพื่ อพั ฒ นาผู้ เรี ยนตาม
กระบวนการสะเต็มศึกษา และสร้างสรรค์ผลงานแบบโครงงาน ที่ใช้องค์ความรู้ในหลายสาขาวิชา ที่จะเป็นการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ, การจั ดตั้งศูนย์ ดิจิ ทัลประจาอาเภอ, จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูสอนไม่ตรงสาย 9 กลุ่ มสาระ
การเรียนรู้ จานวน 660 คน และจัดอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองพัฒนาครู) ใน 3 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วม
157 คน
ด้ านที่ 4 การสร้ างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกั นทางการศึ กษา ได้สร้ างแนวทาง
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ พร้อมลดความเหลื่อมล้าและสร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่ประชาชนผู้ ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและที่ส าคัญ คือ การนา
ประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา การให้ทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อ
ตลอดจนส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชากรวัยเรียนอย่างมีคุณภาพ พร้อมผลักดันโครงการโรงเรียน
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ประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีโครงการและกิจกรรมสาคัญ อาทิ การแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา
ให้กลับเข้ามาเข้าสู่ ระบบการศึกษาพร้ อมจัดหาที่เรียน จานวน 27,376 คน (ร้อยละ 60.45) จากจานวนทั้งหมด
45,289 คน, จัดอบรมครูรับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 111 คน, จัดสรรทุนการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส
คนพิการ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ และผู้เรียนต่อ เช่น ทุนรพี 50 ทุน ทุนการศึกษาเงินอุดหนุนการศึกษา
นักเรี ยนมุสลิมและอิสลามศึกษาแห่ งประเทศไทย กว่า 700 ทุน ทุนอาชีวศึกษา กว่า 900 ทุน เป็นต้น, โรงเรียน
ประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในลักษณะโรงเรียนประจาโดยไม่เสียค่ าใช้จ่ายในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และอาชี วศึ กษา รวม 68 แห่ งใน 37 อาเภอ และโครงการสานฝั นการกี ฬาสู่ ระบบการศึกษาจังหวั ดชายแดนใต้
ในโรงเรียน 12 แห่ง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 1,300 คน
ด้านที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการ
กาหนดมาตรฐานสถานศึกษาน่าอยู่ น่าเรียน และจัดทาหลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ในระดับสถานศึกษา พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ในสถานศึกษาและชุมชน ตลอดจนจัดทาสื่อ ข้อมูลแหล่ งเรียนรู้ และส่ งเสริมการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการและกิจกรรมสาคัญ อาทิ
ขับ เคลื่ อ นกลยุ ท ธ์ ก าหนดมาตรฐานสถานศึ ก ษาน่ า อยู่ น่ า เรี ย น พร้ อ มพั ฒ นาสู่ ม าตรฐาน และยกย่ อ งเชิ ด ชู
สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน, จัดหลักสูตรวิทยากรแกนนา หลักสูตรท้องถิ่นอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun
UNESCO Global Geopark) และหลักสู ตรส่ งเสริมอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุทยานธรณีสตูล พร้อมส่งเสริม ภาษา
เพื่อการท่องเที่ยวส่ งเสริ มให้ ประชาชนทาความดี เรียนรู้หลั กธรรม และยึดหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ,
จัดกิจ กรรมเรี ยนรู้ ระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ , จัดโครงการเรียนรู้ อนุรักษ์ พืช สมุนไพรชุมชน และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น , จั ดกิจ กรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ “เราทาความดี
ด้วยหัวใจ” พร้อมจัดทาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ด้านที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
มีเป้ าหมายให้ผู้เรีย น ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพร้อม
ส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน พัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นพึ่งพาตนเองโดยใช้ตาบลเป็นฐาน
ตลอดจนอบรมและพัฒนาการบริหารจัดการของ ศปบ.จชต. และแสวงหาความร่ว มมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ โดยมีโครงการและกิจกรรมสาคัญ อาทิ จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการปฏิบัติ
ตามแผนและมาตรการรักษาความปลอดภัยครูบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 1,133 แห่ง, การจัดกิจกรรม
ชุมชนสั มพันธ์ร ะหว่างโรงเรี ย นกับพื้น ที่บ ริ การ เพื่อให้ชุมชนมีส่ วนร่วมจัดและระดมทรัพยากรทางการศึกษา
ในโรงเรียน 1,256 แห่ง, ศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่พบประชาชนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งจากหน่วยงาน
การศึกษา สถานศึกษา และส่ วนราชการในพื้นที่ ในการส่ งเสริมทักษะทางวิชาการ อาชีพ การบริการชุมชน
การบริการข้อมูลข่าวสาร และบริการจากหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 37,210 คน และมีผลสารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับ “พึงพอใจมาก”, การพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาท้องถิ่น
พึ่งพาตนเอง โดยใช้ตาบลเป็นฐานใน 12 ตาบล เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาบนฐานอัตลักษณ์
ของตนเอง, การสร้ า งความเข้ มแข็ง ของสถานศึก ษา Smart Office โดยจั ดประชุมขั บเคลื่ อนแผนบูร ณาการ
ด้านการศึกษาระดับภาค วิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน พร้อม
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ศึกษาวิจั ย ปั จ จั ย สู่ ความส าเร็ จ ในการบริ ห ารการศึกษาของโรงเรียนกลุ่ มเป้าหมาย 5 โรงเรียนใน 5 จั งหวัด ,
การสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมยกย่องและเชิดชูเกียรติกรณีพิเศษ อาทิ จัดพิธีรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เยี่ยมสถานศึกษาเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ
ในช่ว งเปิ ดภาคเรีย น เยียวยาทายาทผู้ได้รับผลกระทบ จัดทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก สาหรับครูและ
บุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 10 ล้านบาท
2.2 ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (กลุ่มที่ ๒
สาหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) และประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (กลุ่มที่ ๑
สาหรั บนักเรี ยนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษาได้) ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนักเรียนในพื้นที่ที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษา
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาได้ รั บ ที่ นั่ ง และทุ น การศึ ก ษา ตลอดระยะการศึ ก ษาของหลั ก สู ต ร เป็ น กรณี พิ เ ศษจาก
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๑,๑๑๓ คน และมีผู้รับทุนได้ศึกษาอยู่ใน
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่ศึ กษาสาขาวิชาขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของพื้นที่ จานวน ๗๙๓ คน และมี
ผู้รับทุนได้รับโอกาสทางการศึกษา และสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร ร้อยละ ๗๐ นอกจากนี้
ยังจั ดโครงการปั จ ฉิมนิ เทศเพื่อเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ อาชีพในพื้นที่และสร้างเครือข่ายผู้ รับทุนโครงการทุน
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ผู้รับทุนได้รับความรู้ แนวทางการประกอบอาชีพและ
การทางานในพื้นที่ เพื่อประโยชน์สู่สังคมครอบครัว และสามารถนาความรู้ความสามารถไปพัฒนาท้องถิ่นและ
ภูมิลาเนาต่อไป

