
 
 

สาระส าคัญของแผนพฒันาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
(พ.ศ.2566 - 2570) 

 
แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (พ.ศ.2566- 2570) จัดท าขึ้นเพื่อเป็น

กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาของพื้นที่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน คือ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต 
กระบี่ ตรังและสตูล ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันบนพื้นฐานและศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งมีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับบริบทต่างๆ อาทิเช่น ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 กรอบทิศทาง
การพัฒนาภาคใต้ แผนพัฒนาการศึกษาภาคใต้ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นต้น ประกอบด้วย
สาระส าคัญ ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 

ผู้เรียนทุกช่วงวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาให้มีสมรรถนะ มีภูมิคุ้มกันและรู้         
เท่าทันทุกการเปลี่ยนแปลง 

 
 นิยาม 
“การศึกษา” หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดย

การถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า 
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัย
เกื้อหนุนให้ บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

“ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการการศึกษา
จากกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงอื่นที่ให้บริการการศึกษา 

“สมรรถนะ” หมายถึง ทักษะ ความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณลักษณะ 
“ภูมิคุ้มกัน” หมายถึง มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง ในการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ    

การเปลี่ยนแปลงด้านการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่า       
จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

 
พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
3. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกช่วงวัย โดยการบริการการศึกษาที่หลากหลาย  
4. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องทิศทางการพัฒนาของพื้นที่  และมีความ

พร้อมในการแข่งขัน  
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   
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เป้าประสงค์ 
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ สามารถจัดการศึกษา          

ทุกรูปแบบ ทุกระดับได้อย่างมีคุณภาพ  
 2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรู้ ทักษะที่ส าคัญ เป็นพลเมืองที่ดี ภูมิใจในความเป็นไทย มีความรัก 
หวงแหนในสถาบันหลักของชาติ ด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันทุกการ
เปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  
 4. ก าลังคนมีสมรรถนะตรงตามหลักสูตร ความต้องการระดับพื้นที่ ระดับประเทศและระดับ
สากล สามารถเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 

5. ระบบการบริหารการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วม 

 
ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1. ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามภารกิจของหน่วยงาน  และ
แนวทางที่ก าหนดให้มีความรู้ทักษะด้านภาษาและทักษะดิจิทัลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์  

2. ส่งเสริมการพัฒนาครู ให้มีความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบท มีความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการบนฐานพหุปัญญา 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างและน านวัตกรรมไปใช้ในการจัด
การศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน 

4. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ครอบคลุม ทุกระดับและสังกัด ในรูปแบบที่หลากหลาย 

5. ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการนิเทศ ติดตาม การวัดผล การประเมินผล และทักษะการแนะแนว 
เพื่อที่สะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

6. ส่งเสริมการสร้างขวัญก าลังใจ และสร้างแรงจูงใจครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวชี้วัด 
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. สถานศึกษาที่มีการจัดท า พัฒนาหลักสูตรบูรณาการบนฐานพหุปัญญา  
3. นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลที่ได้รับการเผยแพร่ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้สอดคล้องกับ          

ทิศทางการพัฒนาพื้นที่และประเทศ 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล สอดคล้อง

กับพื้นที่และทิศทางการพัฒนาประเทศ  
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2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยและทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตให้มีสมรรถนะ ทักษะ
การเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลง มีทักษะอาชีพ ทักษะในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความสามัคคีปรองดอง อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และน้อมน าพระราช
ปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ  

3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกระดับพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกัน มีความ
เหมาะสม ตรงตามความต้องการและบริบทของพื้นที่ รวมทั้ง ศักยภาพของผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ระบบการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ   

4. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่และประเทศ จัดท าฐานข้อมูลการผลิตและ
ความต้องการก าลังคน พัฒนาระบบแนะแนวการศึกษาเพื่อให้เห็นทางเลือกประกอบการตัดสินใจศึกษา
ศึกษาต่อตามความถนัดและความสนใจ 

5. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประชาชน ภาครัฐ สถานประกอบการ องค์กรทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคนมีความเข้มแข็ง  

6. ส่งเสริมการผลิต พัฒนาและใช้สื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 
1. สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาที่น้อมน าพระราชปณิธาน พระราชกระแสด้าน

การศึกษา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. สถานศึกษาที่มกีารจัดการเรียนการสอนรองรับทุกการเปลี่ยนแปลง  
3. เครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
4. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษากับผู้เรียนสามัญศึกษา 
5. สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในการเป็นพลเมืองดี อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม 

และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. จัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มโอกาส ความเสมอ

ภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ ทั้งเนื้อหา วิธีการ แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น     

2. ส่งเสริมการเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามช่วงวัยและตามศักยภาพของผู้เรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงความมีเหตุมีผล มีความพอดี พอประมาณ ผ่านระบบ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มีความหลากหลาย 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายบนฐานพหุปัญญา 
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
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 4. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่
เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น หรือมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้โดดเด่น เช่น การจัดหาทุนและแหล่ง
ทุนทางการศึกษา  

 5.พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้มีความหลากหลาย           
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้อย่างสะดวก กระตุ้นให้ใช้แหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ ความ
ถนัดและความสนใจในพื้นที่  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนในแต่ละ
ระดับและความจ าเป็นของแต่ละกลุ่มผู้เรียน โดยการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มี
ความพร้อม 

 ตัวชี้วัด 
1. สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ต่อประชากร กลุ่มอายุ 3-5 ปี   
2. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร อายุ 15-59 ปี 
3. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี 

 
 ยุทธศาสตร์ที่  4 การผลิต พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความเป็นเลิศและ
ความสามารถในการแข่งขัน 

1. เสริมสร้างองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย นวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในด้านเกษตรหลัก อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ            
ของพื้นที่ ยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

2. ส่งเสริมการสร้าง และพัฒนานวัตกรรม เพื่อการขยายผลและต่อยอดองค์ความรู้สู่ความเป็น
เลิศในเฉพาะสาขา หรือเฉพาะด้าน สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของพื้นที่และประเทศ 

3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพโดดเด่นเป็นพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับการศึกษา 
เพื่อเป็นทุนทางปัญญาในการแก้ไขปัญหาทางการศึกษา และการพัฒนาพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ 

4. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้งานวิจัย เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนา           
ด้านอ่ืนๆของพื้นที่ 

ตัวชี้วัด 
1. นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษาและงานวิจัยที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ได้รับการเผยแพร่

และน าไปใช้ประโยชน์ 
2. สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกสร้างความร่วมมือ เป็นเครือข่ายงานวิจัย 
3. บุคลากรที่มีศักยภาพพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
1. ส่งเสริมให้น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกช่วงวัย 

เพื่อเอ้ือต่อการบริหารงานในทุกสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงและการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน องค์คณะบุคคล          

เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา  
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3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง           
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

4. ส่งเสริมให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และน าผลการประเมิน  
มาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

5. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัด 
1. สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการและการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  
2. สัดส่วนผู้เรียนระหว่างรัฐต่อเอกชน 
3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
 

 
................................................................ 


