บทสรุ ปสําหรั บผู้บริหาร
ในการจัดทํายุทธศาสตร์ พฒ
ั นาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามัน ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2558 ครัง้ นี ้ ได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดทํายุทธศาสตร์ พฒ
ั นาการศึกษา ในกลุม่ จังหวัดภาคใต้ ฝั่ง
อันดามัน ที่มีความสอดคล้ องกับนโยบายทางด้ านการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและ
สอดคล้ องกับบริบทของกลุม่ จังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามัน ซึง่ ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลโดย 1. จัดทําหนังสือ
ราชการขอเอกสารแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
จากสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง เขต 1 และตรัง เขต 2
และจากสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และ 14 2. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
โดยเชิญผู้เข้ าร่ วมการประชุม ประกอบด้ วย ผู้บริ หารการศึกษา ผู้บริ หารสถานศึกษาทังในและนอก
้
้
ฐและเอกชน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทังภาครั
จากพื น้ ที่ ก ลุ่ม จัง หวัด ภาคใต้ ฝั่ ง อัน ดามัน รวมทัง้ ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการศึ ก ษา พระเถระและ
คณะทํ า งานของสํา นัก งานศึก ษาธิ ก ารภาค 10 ส่วนการจัดกระทํ า กับข้ อมูล ดําเนิ นการดังนี ้ 1.
วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุ ปความชัดเจนของประเด็นต่างๆ ในแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบตั ิ
ราชการ ประจําปี พ.ศ. 2558 ของทุกหน่วยงานดังกล่าว แล้ ววิเคราะห์สภาวะแวดล้ อมทางการศึกษา
(SWOT) ในกลุม่ จังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามัน 2.ในการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการนัน้ ผู้บริ หารการศึกษา
ผู้บริ หารและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว ได้ มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้ อมด้ าน
การศึกษา (SWOT) และคณะทํางานร่ วมกันจัดทําประเด็นยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาการศึกษากลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ ฝั่งอันดามัน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

สรุ ปผล
ผลการวิ เ คราะห์ ส ภาวะแวดล้ อมด้ า นการศึ ก ษา ของกลุ่ มจั ง หวั ด ภาคใต้ ฝ่ ั งอั น ดามั น
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้ อมด้ านการศึกษา (SWOT)ของกลุม่ จังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามัน
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ จากการวิเคราะห์ แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของทุกสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาในกลุม่ อันดามัน
้
เคราะห์ศกั ยภาพ
และของสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และ 14 รวมทังจากการวิ
และการเปลี่ยนแปลงของบริ บทต่างๆ ในปั จจุบนั และโอกาสในการพัฒนาในอนาคต มีรายละเอียด
ดังนี ้

ค

จุดแข็ง (Strength)
มีสถานศึกษาที่จดั การศึกษาสอดคล้ องกับศักยภาพและบริบทของพื ้นที่ในระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษา ทัง้ สถานศึกษาในพื ้นที่ ได้ มีการสร้ างเครื อข่ ายความร่ วมมือเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษากับหน่ วยงาน องค์ กรต่ างๆ ทัง้ ภายในและต่ างประเทศ ในด้ านการบริ หาร
จัดการศึกษา ได้ เน้ นการมีส่วนร่ วมของภาคส่ วนต่ างๆ และมีการทํางานที่เป็ นระบบเครื อข่ าย
มีสถานศึกษาครอบคลุมทุกพื ้นที่ ส่งผลให้ ประชากรมีโอกาสได้ เข้ าถึงบริ การการศึกษาได้ สะดวกและ
ทัว่ ถึงในทุกระดับ ทังโครงสร้
้
างในการบริหารงานของหน่วยงานทางการศึกษา เป็ นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกําหนด บางหน่วยงานสามารถบริ หารจัดการได้ อย่างอิสระ โครงสร้ างขององค์กรทางด้ าน
การศึกษามีความเข้ มแข็ง หลากหลาย สามารถเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ศกึ ษาอย่างทัว่ ถึงและตรงตาม
ความต้ องการ ผู้บริ หารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และหลากหลายวิธีการ เช่น มีการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เป็ นต้ น โดยแต่ละหน่วยงานจะ
ดําเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรเป็ นประจําทุกปี
จุดอ่ อน (Weakness)
การผลิตกํ าลังคนด้ านการท่องเที่ยวและบริ การ เพื่อรองรับการพัฒนาในพื ้นที่ยงั ไม่ค่อยมี
คุณภาพ ทังด้
้ านภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สามของประเทศเพื่อนบ้ าน) การมีจิตบริ การและ
ความรับผิดชอบ ส่งผลให้ ในปั จจุบนั สถานประกอบการต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจด้ านการท่องเที่ยวและ
บริ การ เริ่ มหันไปว่าจ้ างชาวต่างชาติ เช่น ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม พม่า และมีแนวโน้ มจะเพิ่มขึ ้นทุกปี
เนื่องจากมีข้อได้ เปรี ยบในด้ านภาษาอังกฤษ และยังมีความสนใจเรี ยนรู้ภาษาไทยและเรี ยนรู้ได้ อย่าง
รวดเร็ ว ซึ่งเมื่อเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ย่อมส่งกระทบต่อการมีงานทําของคนไทยอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษากับระดับอาชีวศึกษาในพื ้นที่ ก็ยงั ขาดความเชื่อมโยงกัน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนในทุกระดับยังไม่ เป็ นที่น่าพึงพอใจ อันเนื่องจากสภาพ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ยังขาดประสิทธิภาพ หลักสูตรและบริ บทรอบๆ ตัวผู้เรี ยน ยังไม่
เอือ้ ต่ อการพัฒนาให้ มีศักยภาพในการแข่ งขันสู่สากล การจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา
ยังไม่สามารถสร้ างนักเรี ยนให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ และความตระหนักถึงความสําคัญของการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสภาพแวดล้ อม ตลอดจนความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย
มีความสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่วนรวม อีกทังการจั
้
ดการศึกษาในสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ยังไม่สามารถแก้ ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของนักเรี ยนให้ หมดไปได้
และยังไม่ได้ ตอบสนองความต้ องการแรงงานของสังคม ในด้ านแรงงานฝี มือและแรงงานกึ่งฝี มือ
นอกจากนี ้ ปั ญหาด้ านครู ยังไม่ ได้ รับการแก้ ไขอย่ างจริ งจัง เช่น มีจํานวนครูไม่เพียงพอ และตํ่า

ง

กว่าเกณฑ์ที่กําหนด วุฒิการศึกษายังไม่ตรงตามความต้ องการของสถานศึกษา ไม่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาวิชา ครู มีภาระนอกเหนือจากการสอนมาก จึงทําให้ ไม่สามารถวางแผน และเตรี ยมการ
จัดการเรี ยนการสอนได้ อย่างเต็มที่ รวมทังครู
้ มีการโยกย้ ายบ่อย ทําให้ การจัดกิจกรรมต่างๆในด้ าน
การเรี ยนการสอนไม่ต่อเนื่อง การบริ หารจัดการโดยใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ยงั มีข้อจํากัด เนื่องจากยัง
ขาดแคลนบุคลากร ผู้ที่เกี่ยวข้ องไม่คอ่ ยให้ ความสําคัญในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
และการรายงานผล ปั ญหานักเรี ยนออกกลางคัน นักเรี ยนขาดเรี ยน และนักเรี ยนด้ อยโอกาส อีกทัง้
สภาพภูมิ ศาสตร์ ของพื น้ ที่ ในกลุ่ม อัน ดามันบางแห่ง ไม่ได้ เอื อ้ ต่อการศึก ษาทัง้ ผู้เ รี ยนและผู้สอน
ดังเช่น มีโรงเรี ยนตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ที่ห่างไกล บางแห่งอยูบ่ นเกาะ ทําให้ การเดินทางไม่สะดวก โดยเฉพาะ
ในฤดูฝน เป็ นต้ น ทังองค์
้ คณะบุคคลบางส่วนขาดการมีสว่ นร่วมในการดําเนินการตามบทบาทหน้ าที่
ไม่ไ ด้ พัฒ นาการบริ ห ารจัด การได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น
ค่ านิยมของผู้ปกครองต่ อการศึกษาต่ อจะมุ่งเน้ นไปสายสามัญ ไม่ นิยมส่ งลูกเรี ยนต่ อสาย
อาชีพ ซึ่งได้ มีผลต่อภาคแรงงาน ต้ องจ้ างแรงงานฝี มือเป็ นชาวต่างด้ าวแทน ทําให้ คนในพื ้นที่ไม่มี
งานทํา เพราะมีคณ
ุ สมบัติที่ไม่สอดคล้ องกับงาน ทังค่
้ าครองชีพในกลุม่ อันดามันสูง ทําให้ การพัฒนา
ด้ านการเรี ยนการสอนมีค่าใช้ จ่ายสูง ส่งผลให้ งบประมาณทางด้ านการศึกษาน้ อยลง และบุคลากร
ส่วนหนึ่งยังขาดความรู้ ความเข้ าใจในการใช้ และบํารุ งรักษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ มีความ
พร้ อมในการใช้ งาน ขาดงบประมาณในการซ่อมบํารุ ง ปรับเปลี่ยนสื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยีให้ ทนั สมัย
และการบริ การในพื ้นที่ยงั ไม่เพียงพอ มีการสรรหาบุคลากรทดแทนอัตราที่ว่างล่าช้ า เนื่องจากการ
ั ้ ตราใหม่
บริหารงานบุคลากรจะถูกกําหนดโดยส่วนกลางและการมีนโยบายที่ไม่ให้ ตงอั
โอกาส (Opportunity)
นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ซึง่ ได้ มีการกําหนดเป้าหมาย
รวมให้ คนไทยทุกคนมีโอกาส และสามารถเข้ าถึงการศึกษาขันพื
้ ้นฐานที่มีคณ
ุ ภาพไม่น้อยกว่า 15 ปี
ได้ อย่างเท่าเทียมกัน ส่งผลให้ สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประสาน และส่งเสริ มสนับสนุนด้ านการ
จัดการศึกษา ให้ ประชากรในวัยเรี ยนในพื ้นที่รับผิดชอบ ได้ รับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานอย่างทัว่ ถึง ทังนี
้ ้
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติกําหนดให้ โรงเรี ยนสามารถจัดการศึกษาทังในระบบ
้
นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ส่งผลให้ โรงเรี ยนสามารถจัดการศึกษาได้ สอดคล้ องกับสภาพผู้เรี ยน และสามารถลดอัตรา
การออกกลางคัน การมีนโยบายโรงเรี ยนขนาดเล็ก ซึ่งมีการนําเทคนิคในการบริ หารงานเป็ นกลุ่ม
เครื อข่าย มีการใช้ ทรัพยากรร่ วมกัน และได้ ช่วยเหลือกัน ส่งผลให้ การบริ หารจัดการมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้ อตั รากําลังให้ เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ ้น มีโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยที่ไม่เสีย
ค่าใช้ จ่าย 15 ปี ของรัฐบาล ส่งผลให้ ลดภาระค่าใช้ จ่ายของผู้ปกครอง มีกฎหมายให้ องค์คณะบุคคลที่

จ

เกี่ยวข้ องต่างๆ ได้ ปฏิบตั ิภารกิจที่สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา มีการกระจายอํานาจให้ กบั ท้ องถิ่น
ประชาชนให้ การสนับสนุน และมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา สถานศึกษาเป็ นนิติบคุ คล และมีการ
กระจายอํานาจ ทําให้ คล่องตัวในการบริ หาร องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นให้ การสนับสนุน และได้ มี
ส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา และมีสถานศึกษากระจายทุกพื ้นที่ ส่งผลให้ สามารถบริ การการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐานให้ กับประชากรในวัยเรี ยนได้ อย่างทั่วถึง และผู้ปกครองมีความพร้ อม และยังให้ ความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษา ทังสภาวะทางด้
้
านเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะในภาคการเกษตร
ที่ เป็ นแหล่งรายได้ หลักของประชาชนส่วนใหญ่ การบริ หารงานของรั ฐบาลเน้ นหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียงและเพิ่มรายได้ มีการแก้ ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ช่วยให้ เศรษฐกิ จ
ครอบครัวดีขึ ้น มีเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เปิ ดโอกาส และมีช่องทางให้ เกิดการเรี ยนรู้ อย่าง
หลากหลาย กว้ า งขวาง และทั่ว ถึ ง และประชากรส่ว นใหญ่ มี ถิ่ น ที่ อ ยู่เ ป็ นหลัก แหล่ง ยึด มั่น ใน
ขนบธรรมเนี ย มที่ ดี ชุม ชนมี ค วามสงบร่ ม เย็น มี แ หล่ง เรี ย นรู้ ภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่ น และยัง มี ส ถาน
ประกอบการที่หลากหลาย มีภมู ิประเทศ ทําเลที่ตงั ้ ภูมิอากาศ สิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติ ศิลปะและ
ประเพณี ที่ดี ทําให้ วิถีชีวิตของคนท้ องถิ่นมีศกั ยภาพ นอกจากนี ้ พื ้นที่จังหวัดในกลุ่มอันดามันเป็ น
แหล่งท่องเที่ยว ทําให้ รายได้ ของประชากรในพื ้นที่สงู ส่งผลให้ ผ้ ปู กครองมีทุนทรัพย์ในการส่งบุตร
หลานเข้ าเรี ยน และให้ การสนับสนุนการศึกษามากขึ ้น และการมีนกั เรี ยน นักศึกษาต่างชาติเข้ ามา
เรี ยนเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ เกิดการกระตุ้นในการแข่งขันทางการศึกษา และทําให้ นกั เรี ยน นักศึกษาเกิด
ความกระตื อ รื อ ร้ นมากขึน้ รวมทัง้ ประชาชนในพื น้ ที่ มี โ อกาสได้ เ รี ย นรู้ และได้ สื่ อ สารภาษากับ
ชาวต่างชาติ ทําให้ มีทกั ษะทางด้ านภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปนุ่ และภาษาพม่า
เป็ นต้ น อีกทังการขยายตั
้
วทางด้ านการคมนาคม สามารถเพิ่มความสะดวก และความปลอดภัยแก่
ประชาชน นักเรี ยน นักศึกษา ในการเดินทางไปยังแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ
อุปสรรค (Threats)
นโยบายของรัฐบาลไม่ต่อเนื่อง ทังในการตรากฎหมายยั
้
งประกอบล่าช้ า ขาดการบังคับใช้
กฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับเด็กและเยาวชนบางฉบับอย่างจริ งจัง ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารจัดการศึกษา การบริหารจัดการงบประมาณยังขึ ้นอยูก่ บั ส่วนกลาง ส่งผลให้ ไม่สามารถ
้
กําหนดแผนงานและโครงการ ให้ สอดคล้ องกับสภาพปั ญหา และความต้ องการของพื ้นที่ ทังนโยบาย
เกี่ยวกับโรงเรี ยนขนาดเล็กไม่มีความชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย จึงส่งผลกระทบต่อการยกระดับ
ประสิทธิภาพของโรงเรี ยนขนาดเล็กในพื ้นที่ ทําให้ ชมุ ชนเกิดการต่อต้ าน เนื่องจากมีฐานมาจากการ
สนับสนุนในการสร้ างโรงเรี ยน ไม่มนั่ ใจในมาตรการที่จะรองรับ นอกจากนี ้ ค่าพาหนะที่นกั เรี ยนได้ รับ
ไม่สอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริ ง ทังสถานการณ์
้
ความไม่มนั่ คงทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อ

ฉ

เศรษฐกิจทังภาคเกษตรและการท่
้
องเที่ยวซึง่ เป็ นรายได้ หลักของประชาชนในพื ้นที่ ทําให้ รายได้ ของ
ผู้ปกครองบางส่วนลดลง อาจทําให้ เกิดข้ อจํากัด ในการสนับสนุนให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนจนจบหลักสูตร
เกิดปั ญหาการออกกลางคัน อีกทังองค์
้ กรปกครองส่วนท้ องถิ่นบางแห่งมีรายได้ น้อย จึงไม่สามารถ
สนับสนุนงบประมาณให้ สถาบันการศึกษา และสถานศึกษาได้ มากเท่าที่ควร และกรอบงบประมาณ
ประจําปี ส่วนใหญ่จะเป็ นเงินเดือน ส่งผลให้ มีงบประมาณสําหรับดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาน้ อย และลักษณะครอบครัวไทยมีแนวโน้ มเป็ นครอบครัวเดี่ยวมากขึ ้น สามีและภรรยาออก
ไปทํางานนอกบ้ าน เพื่อให้ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ ้น ทําให้ สมาชิกในครอบครัวไม่ค่อย
ได้ ทํากิจกรรมร่ วมกัน ความสัมพันธ์ ในครอบครัวไม่ค่อยแน่นแฟ้น ทําให้ สถาบันครอบครัวไม่ค่อย
้
คอ่ ย
เข้ มแข็ง และการหย่าร้ างสูงขึ ้น ก่อให้ เกิดปั ญหาเด็กถูกทอดทิ ้งให้ เป็ นภาระของสังคม ทังการไม่
เข้ าใจถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ ลกึ ซึ ้ง และในการนําไปสู่การปฏิบตั ินนั ้ ไม่ค่อย
สอดคล้ อ งกับ การดํ า เนิ น ชี วิ ต และขาดความยั่ง ยื น สัง คมมี ค วามเสื่ อ มถอยทางด้ า นคุณ ธรรม
จริ ยธรรม เนื่องจากไม่สามารถจะปรับตัวให้ ทนั หรื อขาดภูมิค้ มุ กันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในยุค
โลกาภิวัฒน์ ไม่ว่าจะเป็ นด้ านสื่อ เทคโนโลยี และการหลั่งไหลเข้ ามาของวัฒนธรรมต่างชาติที่มี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และแนวโน้ มของการเป็ นสังคมปั จเจกที่มากขึ ้น จะส่งผลกระทบต่อ
้ ่บ้านและโรงเรี ยน
สุขภาพจิตของเด็กและเยาชน ทําให้ ไม่มีความสุขในการดําเนินชีวิตประจําวัน ทังที
ซึง่ อาจจะส่งผลต่อคุณภาพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรี ยน มีการย้ ายถิ่นของผู้ปกครอง
ตามฤดูกาลของการทํางาน และนักเรี ยนต้ องย้ ายตาม ทําให้ การเรี ยนไม่ตอ่ เนื่อง ซึง่ ส่งผลต่อคุณภาพ
ของผู้เรี ยน ทังในด้
้ านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และการออกกลางคัน รวมทังการเลี
้
้ยงดูลกู แบบไม่ถกู
วิธี เช่น เน้ นในด้ านของวัตถุนิยม ใช้ อารมณ์มากกว่าเหตุผล จะทําให้ เด็ก และเยาวชน มีนิสยั ใช้ จ่าย
ฟุ่ มเฟื อย ไม่คอ่ ยมีความรับผิดชอบและขาดเหตุผล และยังมีการเลี ้ยงแบบปล่อยปละละเลย ซึง่ ส่งผล
ต่อพัฒนาการของเด็ก อาจจะไม่เต็มตามศักยภาพ หรื อการส่งลูกไปให้ สถานศึกษา สถานที่รับเลี ้ยง
เด็กซึ่งในการอบรมและดูแลอาจไม่ใกล้ ชิดและทั่วถึงเช่นการอบรมเลี ้ยงดูจากพ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย
ส่งผลให้ นกั เรี ยนมีพฤติกรรม และมีค่านิยมที่ไม่พงึ ประสงค์ นอกจากนี ้ ชุมชน ตลอดจนองค์กรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ อง ยังไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่เด็ก และเยาวชนอย่างจริ งจัง กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในด้ าน
การจัดการศึกษา ยังมีข้อจํากัดต่างๆ ที่ไม่เอื ้อต่อการบริ หารจัดการ ดังเช่น ระเบียบการพัสดุ การแบ่ง
ส่วนราชการ ทําให้ การดูแลไม่ทวั่ ถึง เกิดความล่าช้ า และขาดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษา ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ ั งอันดามัน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ผลจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้ อมด้ านการศึกษา (SWOT) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่ง
อันดามัน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ นํามาการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาการศึกษา โดยได้
คํานึงถึง นโยบายที่เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
้
กษาธิการ ดังนี ้
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ รวมทังนโยบายของกระทรวงศึ
ประเด็นยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategy)
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 จัดการศึกษาอย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ
กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริ มสนับสนุนจัดการศึกษาอย่างหลากหลายรูปแบบ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของประชาชนและท้ องถิ่น
1.2 พัฒนา ผู้บริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้ มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
1.3 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรี ยนรู้ ให้ เหมาะสมกับผู้เรี ยน
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 เร่งรัด สร้ างสังคมคุณธรรม
กลยุทธ์
2.1 ส่งเสริมการสร้ างค่านิยม 12 ประการอย่างกว้ างขวางต่อเนื่องและยัง่ ยืน
2.2 ส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ความสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและ
ส่วนรวม
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 พัฒนาภูมิค้ มุ กันและปลูกฝั งวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
3.1 ผนึกกําลังเสริ มสร้ างศักยภาพ และภูมิค้ มุ กันของคน ชุมชน และพื ้นที่
อย่างยัง่ ยืน
3.2 ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทุก
ภาคส่วนการศึกษา

ซ

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 เสริ มสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
กลยุทธ์
4.1 ส่งเสริ มสนับสนุนจัดแหล่งเรี ยนรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นที่หลากหลายและครอบคลุม
4.2 ส่งเสริ มสนับสนุนการใช้ แหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญาท้ องถิ่นเพื่อการเรี ยนรู้ และพัฒนา
อาชีพ
ยุทธศาสตร์ ที 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
5.1 ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงาน องค์กร พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
โดยใช้ หลักธรรมาภิบาล
5.2 พัฒนาระบบการบริ หารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5.3 พัฒนาระบบงานบริ การให้ มีประสิทธิภาพ สร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้รับบริการ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 6 ระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนเพื่อสร้ างพลังและความเข้ มแข็งในการมีสว่ นร่วม
ของเครื อข่ายทางการศึกษา
กลยุทธ์
6.1 สร้ าง และแสวงหาเครื อข่ายการมีสว่ นร่วมทางการศึกษา
6.2 พัฒนากลไกการมีสว่ นร่วมของเครื อข่ายให้ เข้ มแข็ง
6.3 ระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษา

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรได้ มีการทบทวนและประชุมปฏิบตั ิการเพื่อจัดทํายุทธศาสตร์ พฒ
ั นาการศึกษาในกลุม่
จังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามัน ในปี ต่อไป
2. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ยทุ ธศาสตร์ พฒ
ั นาการศึกษาในระดับภาคต่างๆ เพื่อจะได้ เป็ น
ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
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