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คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนด 
การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย และ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี  (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2562  
“มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็น แผน 5 ปี มาตรา 7  
ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน “มาตรา 33 ใหส่้วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของ
ตนว่าภารกิจใดมีความจำเป็นหรือสมควรที่จะยกเลิกปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการต่อไปหรือไม่ 
โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศ
ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน” มาตรา 9 ในวาระเริ่มแรกการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการเป็นแผน 5 ปีตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ให้จัดทำเป็นแผน 3 ปี โดยมีห้วงระยะเวลา
ตั ้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 ประกอบกับข้อเสนอแนะในการจ ัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาของพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เมื่อคราวตรวจเยี่ยมและติดตามผล  
การดำเนินงานด้านการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม
ครุพัฒน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) เพื ่อใช้เป ็นกรอบแนวทางในการพัฒนา 
ด้านการศึกษาของจังหวัด ขอขอบคุณหน่วยงานทางการศึกษาและภาคีเครือข่ายที ่มีส่วนเกี ่ยวข้อง  
ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
หน่วยงานทุกภาคส่วนจะให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษา ให้บรรลุตามเป้าหมายของ
แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป 

 
      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
         เมษายน  2563 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

ชื่อเอกสาร/แผน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565  (ฉบับทบทวน 3 ปี) 
ลักษณะเอกสาร แผนยุทธศาสตร์ระยะกลาง 5 ปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
เหตุผลและความเป็นมา 

สืบเนื่องจากคำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ี
กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง  ๆ  
ท่ีมอบหมาย โดยอำนาจหน้าท่ีข้อหนึ่งท่ีมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รับผิดชอบในข้อ 11 (2) 
คือ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ ข้อ 8 กำหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
มีอำนาจหน้าท่ีเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ดังนี้ กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา 
และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ประสาน ส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา
ในรูปแบบหลากหลาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 

ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2562 “มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็นแผน 5 ปี 
มาตรา 7 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวน
ภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจำเป็นหรือสมควรที่จะยกเลิกปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการ
ต่อไปหรือไม่ โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของ
ประเทศความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน” มาตรา 9 ในวาระเริ่มแรกการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการเป็นแผน 5 ปี ตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี พ .ศ. 2546 ซึ ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ให้จัดทำเป็นแผน 3 ปี  
โดยมีห้วงระยะเวลาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

การดำเนินการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน)               
ได้มีการนำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562 – 2565)  ท่ีได้จัดทำ
ไว้แล้วมาปรับให้ตรงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เกิดการต่อเนื่องจากการทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ท่ีจัดทำไว้ในตอนต้น ซึ่งได้ดำเนินไว้แล้ว ดังนี้ 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2560 – 2564) 
1) การรับฟังแนวความคิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระดับผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาของ

จังหวัด เช่น รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี ศึกษาธิการจังหวัด ผู ้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา  
ในการประชุมสมัชชาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมแก้วสมุย 
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2) การวิเคราะห์ข ้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและระดมความคิดเห็นจากผู ้ เกี ่ยวข้อง  
ของหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ ทั่วจังหวัดเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์แวดล้อมด้านการศึกษาของ
จังหวัด โดยใช้เทคนิค SWOT (SWOT Analysis) ทั ้งสภาพแวดล้อมภายใน จำแนกเป็น 2.1) จุดแข็ง 
(Strengths) เป็นความแข็งแกร่ง ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในมี 8  ประเด็น  2.2) จุดอ่อน (Weakness) 
เป็นปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในด้านต่าง ๆ มี 16 ประเด็น และสภาพแวดล้อมภายนอกจำแนก
เป็น 2.3) โอกาส (Opportunities) เป็นข้อได้เปรียบซึ่งวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่องค์การหรือ
หน่วยงานทางการศึกษาระดับจังหวัดแสวงหาโอกาสเพื ่อกำหนดกลยุทธ์เชิงรุกที ่ เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมนั้น มี 10 ประเด็น 2.4) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats) เป็นอุปสรรคหรือภัยคุกคาม 
ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งจำเป็นจะต้องกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องและสามารถแก้ปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้ด้วยมี 14 ประเด็น  

3) การระดมความคิดเห็นและจัดการคาดคะเนแนวโน้มประเด็นการวิเคราะห์สำคัญจาก
ผู ้ทรงคุณว ุฒ ิและผู ้นำทางการศึกษาของแต่ละหน่วยงาน เม ื ่อว ันที ่  12 - 13 กรกฎาคม 2559  
ณ โรงแรมแก้วสมุย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

4) การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำให้ผู ้เชี ่ยวชาญด้านการศึกษา  
ร่วมให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข เมื ่อวันที ่ 8 – 11 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จ.นครปฐม ภายใต้การกำกับแนะนำของ สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

5) นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) สุราษฎร์ธานี เพื่อขอความ
เห็นชอบและประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 4/2559 วันท่ี 17 สิงหาคม 2559 

6) ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2564 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอวยชัย  อินทร์นาค  
ให้เกียรติมาเป็นประธานและมอบนโยบาย/จุดเน้นการจัดการศึกษาในพื้นที่ ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ 
คิดเลขเป็น การส่งเสริมภาษาต่างประเทศ เนื ่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองท่องเที ่ยว และ  
สะเต็มศึกษาที่จะตอบสนองการพัฒนาคน เศรษฐกิจให้สอดคล้องตามแผนชาติระยะ 20 ปี ผู้มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย สมัชชาการศึกษาจังหวัด ท้องถิ่ นจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารการศึกษาท่ีจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และทุกสังกัด 

7) นำเข้าสู ่การพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหว ัด (กศจ.) สุราษฎร์ธานี  
เพื ่อขอความเห็นชอบ และประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564  
เมือ่คราวประชุม ครั้งท่ี 3/2560 วันท่ี 15 มีนาคม 2560                   

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562 – 2565) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอ้างถึงคำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

ที่ 19/2560 เรื ่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
กำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาคทำหน้าท่ีขับเคล่ือนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด และสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษา โดยมีอำนาจ
หน้าที ่ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ โดยกำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนา
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

การศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดสุราษฎร์ธานี และส่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ภายในวันท่ี 26 สิงหาคม 2560  

8) ได้แต่งตั ้งคำสั ่งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565)  
ซึ่งประกอบด้วย คณะอนุกรรมการด้านบริหารงานบุคคล ด้านพัฒนาการศึกษา ด้านยุทธศาสตร์ รวมท้ัง
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และทุกสังกัด ทั้งภารรัฐและเอกชน มาให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมในประเด็นความต้องการการจัดการศึกษาในเชิงพื้นที่ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่สอดคล้องกับ
แผนชาติ ระยะ 20 ปี แผนการศึกษาชาติ 20 ปี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 44 คน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 
2560 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า 

9) นำเข้าคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เมื ่อวันที ่ 26 สิงหาคม 2560  
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณากล่ันกรองก่อนนำเข้าคณะกรรมการ
ศึ กษาธิ การจั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี  และนำเข้ าสู ่ การพิจา รณาของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กศจ.) เพื่อขอความเห็นชอบ และประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) 
เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 12/2560 วันท่ี 18 กันยายน 2560                

10)  ดำเนินการตามมติและความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และ
จัดทำเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่   
เพื่อการขับเคล่ือนการดำเนินงานตามแผนท่ีได้กำหนดไว้ 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

“มาตรา 16 ให้ส ่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัต ิราชการของส่วนราชการนั ้นโดยจัดทำเป็นแผน 5  ปี  
มาตรา 7 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวน
ภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจำเป็นหรือสมควรท่ีจะยกเลิกปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงการดำเนินการต่อไปหรือไม่ 
โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศ
ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน” มาตรา 9 ในวาระเริ่มแรกการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการเป็นแผน 5 ปีตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
ก ิจการบ ้านเม ืองท ี ่ด ี พ .ศ . 2546 ซ ึ ่ งแก้ ไขเพิ ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี ้ให ้จ ัดทำเป็นแผน 3 ปี  
โดยมีห้วงระยะเวลาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

11) ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม  
จำนวนทั้งสิ้น 70 คน ในระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

12) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื ่อร ับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแผนพัฒนาการศึกษา  
(พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน 
ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 32 คน ในระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

13) ว ิเคราะห์ข ้อม ูลสารสนเทศ ว ิเคราะห์สภาพการณ์โดยใช ้เทคน ิค SWOT Analysis 
สภาพแวดล้อมภายในจำแนกเป็นจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) สภาพแวดล้อมภายนอก  
จำแนกเป็น โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats) รวมถึงการวิเคราะห์ตัวชี้วัด และ
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ความคิดเห็นจากการประชุมเมื่อวันที่ 9 – 10 กันยายน 2562 และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยประเด็น
สำคัญและมีน้ำหนักมาก อาทิเช่น จุดแข็ง (S3) การมีหลักสูตรพุทธทาสศึกษาและเอกสารความรู้ 
ท่ีเอื้ออำนวยประโยชน์ สำหรับใช้ในศึกษาและการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ สร้างความเป็นคนดีของเด็ก เยาวชนและประชาชน จุดอ่อน (W14) ผู ้เรียนส่วนใหญ่ 
ขาดคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญขาดแรงจูงใจในการศึกษาเล่าเรียน การขาด
ความมุ่งมั่นอดทน ความท่ีไม่สามารถ ทนได้กับกฎ ระเบียบหรือข้อตกลงการปฏิบัติท่ีเคร่งครัดหรือกติกาท่ีเขาจะต้อง
ปฏิบัติตามปัญหาการติดยาเสพติด ฯลฯ  จึงไม่เป็นที่พึงพอใจของสังคม สถานประกอบการ ที่สอดคล้องกับ 
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานในตลาดแรงงานและการพัฒนาสู่ความเป็นสากล โอกาส (O5) 
จังหวัดมีข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ เนื ่องจากเป็นพื้นที่จุดเชื ่อมโยงการคมนาคมของภาคใต้ และ  
ภาคกลางของประเทศ และยังเป็นทางผ่านไปสู่จังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้ตอนล่าง มีเครือข่ายเช่ือมโยงเส้นทาง
คมนาคมทั ้งทางบก ทางน้ำ ทางรถไฟ และทางอากาศ  ซึ ่งทำให้จังหวัดมีปัจจัยด้านการคมนาคม  
การสื่อสาร การสาธารณูปโภค และพื้นที่เชื ่อมโยงติดต่อกัน มีความพร้อมเอื้อต่อการพัฒนาการศึกษา 
นอกจากนี้ยังมีท่าเรือน้ำลึก Southern Seaboard อำเภอขนอม และอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และ Land Bridge จากจังหวัดกระบี่ถึงอำเภอกาญจนดิษฐ์ มีศักยภาพในการส่งเสริมด้านการท่องเที ่ยว 
เนื่องจากพื้นที่ติดชายทะเลไม่น้อยกว่า 60 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมสามารถเชื่อมโยงข้ามไปยัง 
ฝ่ังอันดามันได้ง่าย และมีทรัพยากรธรรมชาติประเภททะเล หมู่เกาะ น้ำตก และป่าไม้ มีแหล่งประวัติศาสตร์ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดสู่วิถีชีวิตมากมายและอุปสรรคหรือ ภัยคุกคาม (T4)  
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลให้ราคาสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจราคาตกต่ำ แต่ปัจจุบัน
ค่าครองชีพสูงขึ้น ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ หรือการหดตัวหรือการถดถอยจากสถานการณ์
เศรษฐกิจ/รายได้จากภายนอก ส่งผลต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีทิศทางการเจริญเติบ โตของภาคธุรกิจ  
โดย GPP ภาคการเกษตรในช่วง 2 ปี หลังลดลงเป็นอย่างมาก และภาคนอกการเกษตร เช่น อุตสาหกรรม 
ที่ต่อเนื่องกับการเกษตร เช่น โรงงานปาล์มน้ำมัน ยางพาราหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ ก็มีมูลค่าลดลงติดตาม 
มาด้วยมีภาวการณ์ว่างงานเพิ่มขึ ้น อันมีผลต่อค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของรัฐและประชาชนที่ส ูงขึ้น 
ตามไปด้วย เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการส่งเสร ิมสนับสนุนการเรียนของบุตรหลานของพ่อแม่ ผู ้ปกครอง 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านต่าง ๆ  และแนวโน้มทางการศึกษาที่เป็นความต้องการในการพัฒนา
การศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกิดผลในการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาของ
จังหวัด ประเทศ อาเซียนและการแข่งขันในเวทีสากล 

14) ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เมื ่อคราวประชุมครั้งที ่ 1/2563  
วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อพิจารณากล่ันกรองก่อนนำเข้าคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กศจ.) 
เพื ่อขอความเห็นชอบและประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) เมื ่อคราวประชุม 
ครั้งท่ี 2/2563 วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563 

15) ดำเนินการตามมติและความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และ 
จัดทำเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาจังหว ัดสุราษฎร์ธานี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่  
เพื่อการขับเคล่ือนการดำเนินงานตามแผนท่ีได้กำหนดไว้ต่อไปตามลำดับ 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
           ทิศทางการพัฒนาการศึกษาเสมือนเป็นเข็มทิศนำทางให้การดำเน ินการบรรลุเป้าหมาย  
ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดความสำเร็จของ
การดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามทิศทางที่ได้กำหนดไว้นั้น จะทำให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ตามเส้นทาง 
ท่ีได้ช่วยกันกำหนดขึ้น ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ (Vision)  
“ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างคนดี มีคุณธรรม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี           

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมความมั่นคงแก่สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ 
2. ผลิต พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนให้มีความพร้อมรอบรับการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3. พัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ตลอดช่วงอายุอย่างมีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

และรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4. เสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างท่ัวถึงตามศักยภาพของผู้เรียน 

เพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
5. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
7. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือจากองค์กรภาคีเครือข่ายและทุกภาคส่วนของสังคมใน  

การพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี ตลอดจนการยกย่อง เชิดชูเกียรติและให้เป็นแบบอย่าง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issue) 
ยุทธศาสตร์ที่  1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน                
ยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่  4 สร้างโอกาสความเสมอภาคและลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการในพื้นท่ีให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่  7 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับองค์กร 

ภาคีเครือข่าย และทุกภาคส่วนของสังคมในการสร้างคนดี 
เป้าประสงค ์(Goals) 
1.  ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบาย 
3. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และมีภูมิคุ้มกันจากปัญหาภัยคุกคามในทุกรูปแบบ 
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของจังหวัด 
5. ผู้เรียนมีวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มในการรองรับ 

การพัฒนาจังหวัด 
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6. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ทุกช่วงวัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และส่งเสริมทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

7. คนทุกช่วงวัยของจังหวัดได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ 
พหุปัญญาและมีคุณภาพในการดำรงชีวิตท่ีดี 

8. คนทุกช่วงวัยของจังหวัดเข้าถึงการศึกษาโดยผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
9. คนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ ตอบสนอง 

ความต้องการผู้เรียนทุกช่วงวัยและผู้ท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
10. คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึกและพฤติกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
11. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
12. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการให้เป็นคนดี การได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ สามารถเป็น

แบบอย่างท่ีดีของสังคม 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key Success Indicators) 
1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 จำนวน   2   ตัวชี้วัด  (1 - 2) 
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 จำนวน  14  ตัวชี้วัด  (3 - 16) 
3. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 จำนวน  17  ตัวชี้วัด  (17 - 33) 
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ท่ี 4 จำนวน   3   ตัวชี้วัด  (34 - 36) 
5. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ท่ี 5 จำนวน   1   ตัวชี้วัด  (37) 
6. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ท่ี 6 จำนวน  14  ตัวชี้วัด  (38 - 51) 
7. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ท่ี 7 จำนวน   6   ตัวชี้วัด  (52 - 58) 

 
กลยุทธ์/มาตรการ (Strategy) 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชบายสู่

การปฏิบัติ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในทุกรูปแบบ 
4. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด แรงงานของจังหวัดฯ 
5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน  

การพัฒนาจังหวัดฯ 
6. ส่งเสริม สนับสนุนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 
7. ส่งเสริม สนับสนุนพหุปัญญา   ผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมท้ัง  

ส่ือตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
8. ส่งเสร ิม สนับสนุนการพัฒนาผู ้ม ีความสามารถพิเศษให้มีบทบาทเด่นในระดับต่าง  ๆ  

ท้ังด้านกีฬา ภาษา และวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ตลอดจนการวิจัย 
9. ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
10. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการ

ผู้เรียนทุกช่วงวัยและผู้ท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 



- 7 - 
 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

11. พัฒนากระบวนการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของภาคและระบบการรายงาน
ผลของฐานข้อมูลโดยเช่ือมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาท่ีเป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน
และมีมาตรฐานเดียวกัน 

12. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อมของคนทุกช่วงวัย 
13. ปรับเปล่ียนค่านิยม วัฒนธรรมด้านส่ิงแวดล้อม 
14. ปรับปรุงกลไกและการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัยเหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลง คล่องตัว 

มีประสิทธิภาพ 
15. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
16. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับทุกองค์กร ภาคีเครือข่าย และทุกภาคส่วนของสังคมใน

การสร้างและสนับสนุน ยกย่อง “คนดี” 
ซึ่งในการจัดทำแผนได้ระบุไว้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี นั ้นมีการกำหนดเป้าหมายที่ต้องการจะ

ขับเคล่ือนไปให้ประสบความสำเร็จ ท้ังนี้มีการจัดทำแผนงาน/โครงการท่ีจำแนกไว้ในส่วนภารกิจท่ีสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดจะต้องปฏิบัติและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายและในส่วนของหน่วยงานผู้จัดการศึกษา
ทุกระดับภายในจังหวัดท่ีจะต้องดำเนินการภายใต้บทบาท อำนาจหน้าท่ีและภารกิจเฉพาะของตนเองไว้ด้วย
ทั้งนี้ เมื่อแต่ละหน่วยงานได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการดำเนินการเป็นรายปีงบประมาณแล้ว 
จะได้มีการปรับแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ หรือ
กิจกรรมนั้นให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 
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ส่วนท่ี 1 

บริบทท่ัวไป 

1. ประวัติความเป็นมาของจังหวัด 

ดินแดนบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ที่เรียกว่าอ่าวบ้านดอน นักโบราณคดีได้สันนิษฐาน  ไว้ว่า  
ผู้คนชาวพื้นเมืองอาศัยอยู่กันมาตั้งแต่หนึ่งพันสี่ร้อยปีก่อนแล้ว หรือประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 – 12 นั่นเอง  
ครั้งกระนั้นมีชาวอินเดียแล่นเรือมาถึงเมืองตะกั่วป่าและเดินทางเลาะเลียบลำน้ำตะกั่วป่าไปสู่เชิงเขาหลวง  
ข้ามเขาเดินเลียบริมแม่น้ำหลวงเรื่อยมาจนถึงปากอ่าวบ้านดอน  ชาวอินเดียเป็นผู้มีวิชาความรู้เหนือ 
ชนพื้นเมือง จึงได้แพร่วัฒนธรรมของตนไว้ในดินแดนเหล่านี้ สมัยนั้นเป็นเวลาแห่งความรุ่งเรืองของ
อาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งนักโบราณคดีชาวอังกฤษ ดอกเตอร์ควอริตย์ เวลส์ และศาสตราจารย์ ศรีศักร วัลลิโภดม  
ให้ความเห็นสนับสนุนว่าศูนย์กลางอาณาจักรศรีวิชัยอยู่ที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยท่ีรอบอ่าวบ้านดอน 
มีเมืองสำคัญ ๆ อันเป็นที่มาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีปัจจุบันอยู่หลายเมือง คือ เมืองไชยาตั้งอยู่บริเวณ  
ริมน้ำท่าทองอุแท บริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์ ปัจจุบัน และเมืองคีรีรัฐนิคมตั้งอยู่ ณ ริมฝั่งแม่น้ำพุมดวง  
ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอคีรีรัฐนิคมในปัจจุบันเมืองท้ังสามนี้เป็นเมืองเก่าแก่ อันเป็นต้นกำเนิดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หรือบ้านดอนวันนี้  ซึ่งใน “วันพฤหัสบดี 29 กรกฎาคม พ.ศ.2458 นั้นมีกระแสพระบรมราชองการดำรัส
เหนือเกล้าสั ่งผู ้แทนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ให้ประกาศพระราชปรารภเรื ่องที่บ้านดอนซึ่งเป็น  
เมืองไชยาใหม่ และตั้งที ่ว่าการมณฑลชุมพรอยู ่นั ้น ประชาชนก็คงเรียกว่าบ้านดอนอยู ่ตามเดิมและ  
เมืองไชยาเก่า ซึ ่งเปลี่ยนเรียกว่าอำเภอพุมเรียง แต่ราษฎรก็คงเรียกชื่อเดิม เมืองไชยาเป็นไชยาเก่า  
ไชยาใหม่สับสนกันไม่เป็นที ่ย ุติ ในราชการจึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเมืองที่บ้านดอนใหม่ว่า  
เมืองสุราษฎร์ธานี เปลี่ยนอำเภอพุมเรียงเรียกว่า อำเภอเมืองไชยา เพราะเป็นชื่อเก่า” และในวันเดียวกันนี้เอง 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปล่ียนนามแม่น้ำหลวงเป็นแม่น้ำตาปี และในการท่ีพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนชื่อเมืองไชยาที่บ้านดอนเป็น “เมืองสุราษฎร์ธานี” ก็เพราะทรงสังเกต 
เห็นว่า ราษฎรมีกิริยามารยาทเรียบร้อย ตั้งมั่นในศีลธรรมและหลักพระพุทธศาสนา และการที่ทรงเปลี่ยน
ชื่อแม่น้ำหลวงเป็นตาปีนั้น เล่ากันว่า พระองค์ทรงนำแบบมาจากอินเดีย ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหนึ่ง  ตั้งต้นจาก
ขุนเขาสัตตปุระ ไหลลงสู่มหาสมุทรอินเดียทางอ่าวแคมเบย์ ชื่อแม่น้ำตาปติ ทางฝั่งซ้ายก่อนที่ แม่น้ำตาปติ
จะออกปากอ่าวนี้มีเมืองเมืองหนึ่งชื ่อเมืองสุรัฎร์ ตั้งอยู่ ด้วยเหตุนี้เมื่อพระองค์ทรงเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น  
สุราษฎร์ธานี (สุรัฎร์) จึงทรงเปล่ียนแม่น้ำหลวงเป็นตาปีด้วย 

สุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่รู้จักแพร่หลายในฐานะจังหวัดที่มีความสำคัญด้านการท่องเที่ยวของประเทศ 
เพราะนับตั้งแต่อาจารย์เดโช บุญชูช่วย ปราชญ์ของชาวสุราษฎร์ธานี ได้เขียนบทกลอนในการสัมมนาการ
ท่องเท่ียว 14 จังหวัดภาคใต้ท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อปี 2525 ซึ่งมีสาระสำคัญ น่าสนใจ ความว่า 

   “สุราษฎร์ธานี มีไม่น้อย เกือบร้อยเกาะ 
   พืชพันธุ์เงาะ อร่อย หอยก็ใหญ่ 
   ไข่เค็มแดง และแหล่งธรรม น้อมนำใจ 
   คุณเม่ือไร มาอีกคร้ัง ต้ังตาคอย” 
ต่อมาได้ถอดบทกลอนนี ้เป็นคำขวัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี “เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย  

หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ” เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว ซึ่งเป็นคำขวัญท่ีเช่ือว่ามีคนจำได้มากท่ีสุด และ
มีส่วนส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของจังหวัดได้รู้จักแพร่หลายได้ดีทีเดียว1/ 

หมายเหตุ : 1/ บทความ “คำขวัญสุราษฎร์ธานี” เกิดจากวงเฮฮา โดย กนก งานไพโรจน์ 
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2. ลักษณะทางกายภาพ 
1)  ทำเลที่ต้ัง 

 

      จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่บน
ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ห่างจากกรุงเทพฯ            
โดยทางรถยนต์ประมาณ 645 กิโลเมตร         
มีเนื ้อที่ประมาณ 13,079.61 ตารางกิโลเมตร    
หรือ 8,174,756.25 ไร่ มีเนื ้อที ่มากเป็น  
อันดับ 6 ของประเทศและมีพื้นที่มากที่สุด    
ในภาคใต้ฝั ่งทะเลด้านอ่าวไทยในจังหวัด       
สุราษฎร์ธานี มีความยาวประมาณ 156 
กิโลเมตรมีเกาะขนาดใหญ่ ได้แก่ อำเภอ  
เกาะสมุย เนื้อท่ี 227.25 ตารางกิโลเมตร 
อำเภอเกาะพะงัน มีเนื ้อท่ี 194.2 ตาราง
กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีหมู่เกาะอ่างทอง      
และเกาะบริวาร 42 เกาะ เกาะสมุย เป็นเกาะ
ที ่ใหญ่ที ่ส ุดในจังหวัดห่างจากฝั ่งทะเล
ประมาณ  20 ก ิ โลเมตร และห ่ างจาก 
ศาลากลางจังหว ัดประมาณ 80 กิโลเมตร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอาณาเขต ดังนี้ 

 ภาพที่ 1  แผนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และอ่าวไทย 
ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และกระบี ่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพังงา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย และจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2) ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศประมาณร้อยละ 49 ของพื้นที่เป็นภูเขา ภูเขาสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์

ธานี ได้แก่ เทือกเขาบรรทัด เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งทอดยาวผ่านเนื้อท่ีจังหวัดใกล้เคียงหลายจังหวัด เป็นต้นกำเนิด 
ลุ่มน้ำใหญ่น้อย รวม 14 ลุ่มน้ำ จากฝ่ังตะวันตกพื้นท่ีลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกซึ่งมีลักษณะคล้ายกระทะหงาย  
ภูมิประเทศของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสรุปมีลักษณะดังต่อไปนี้   

- ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ภูเขาสลับซับซ้อน ได้แก่ พื้นท่ีในเขตอำเภอคีรีรัฐนิคม พระแสง 
พนม ท่าฉาง ไชยา ท่าชนะ เวียงสระ  ชัยบุรี และอำเภอวิภาวดี  

- ภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูงด้านตะวันออก ได้แก่ พื้นท่ีอำเภอเมือง  ดอนสัก กาญจนดิษฐ์  เวียงสระ      
และบ้านนาสาร  

- ภูมิประเทศท่ีเป็นท่ีราบสูงตอนกลางส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอเมือง พุนพิน เคียนซา พระแสง 
พนม บ้านนาเดิม ท่าชนะ ท่าฉาง และไชยา  

- ภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝ่ังทะเล ได้แก่  พื้นท่ีอำเภอเมืองและพุนพิน  
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3) ลักษณะภูมิอากาศและฤดูกาล 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ จะมี

แหล่งกำเนิดบริเวณทะเลจีนใต้และอ่าวไทย ทำให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทยและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย จึงมีช่วงฤดูฝน
ยาวนานระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคม โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 21.16 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 34.51 องศาเซลเซียส  มีปริมาณน้ำฝนเฉล่ีย 129.59 มิลลิเมตรต่อปี 

4) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีลุ่มน้ำใหญ่น้อยรวม  14  ลุ่มน้ำ  ทุกสายล้วนลงสู่อ่าวไทย แม่น้ำใน  

สุราษฎร์ธานี ตัดขวางคาบสมุทร ออกสู่ทะเลด้านตะวันออก ในอดีตอาศัยเครือข่าย แม่น้ำเดินทางติดต่อถึง
กัน และติดต่อกับเมืองชายฝ่ังแม่น้ำท่ีมีลักษณะทางอุทกวิทยา แม่น้ำท่ีสำคัญของจังหวัดมี  2 สาย คือ 

- แม่น้ำตาปี เกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราชไหลผ่าน อำเภอฉวาง อำเภอทุ่งใหญ่  
อำเภอพระแสง อำเภอ เวียงสระ อำเภอเคียนซา  อำเภอบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาเดิม  อำเภอพุนพิน และ 
ไหลลงสู่อ่าวไทย ท่ีอำเภอเมือง มีความยาวประมาณ 230 กิโลเมตร ปริมาณน้ำเฉล่ีย 5,900 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อปี 

- แม่น้ำพุมดวง เกิดจากคลองแสง คลองสก และคลองยันไหลผ่าน  อำเภอบ้านตาขุน  
อำเภอคีรีรัฐนิคม  และ อำเภอท่าฉาง บรรจบกับแม่น้ำตาปีที่ อำเภอพุนพิน ยาวประมาณ 80 กิ โลเมตร 
ปริมาณน้ำเฉล่ีย 6,600  ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
 

3.  การปกครองและประชากร 
1) การปกครอง 

 จังหวัดสุราษฎร์ธานีมี  19  อำเภอ  131  ตำบล  1,074  หมู่บ้าน 493,636 บ้านหลังคาเรือน  
(ณ ธันวาคม 2561) การบริหารงานจังหวัดภายใต้การบริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัด มุ่งเน้นการบูรณาการ 
และการเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน มีส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด  อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ดังนี้  

(1) การบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีท้ังหมด 34 หน่วยงาน แยกเป็น  
- สังกัดกระทรวงมหาดไทย  7  หน่วยงาน  
- สังกัดกระทรวง  ทบวง  กรมอื่น ๆ  27  หน่วยงาน  

(2) หน่วยงานราชการส่วนกลาง  มี  125  หน่วยงาน  แยกเป็น  
- สังกัดกระทรวงมหาดไทย  2  หน่วยงาน  
- สังกัดกระทรวง  ทบวง  กรมอื่น ๆ  123  หน่วยงาน  

(3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน  21 หน่วยงาน  
- (สังกัดกระทรวงมหาดไทย 3 หน่วยงาน และ สังกัดกระทรวงอื่น 18  หน่วยงาน)  

(4) หน่วยงานอิสระของรัฐ  3  หน่วยงาน มีหน่วยการปกครองท้องถิ่น  3  รูปแบบ คือ  
(5) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  
(6) องค์การบริหารส่วนตำบล 97 แห่ง 
(7) เทศบาล 40 แห่ง (เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลตำบล 35 แห่ง)  
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2) ประชากร   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีประชากรทั้งหมด 1,063,501 คน (ความหนาแน่น 77.1 คน/ตร.กม.) 

คิดเป็นร้อยละ 0.63 ประกอบด้วย ชาย 524,541  คน หญิง 538,960 คน อำเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด คือ 
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี รองลงมาอำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอพุนพิน และอำเภอพระแสง จำนวนบ้าน  
493,636  ครัวเรือน  อาชีพหลักของประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  คือ  ด้านการเกษตร  ปศุสัตว์  ประมง  
อุตสาหกรรม  นอกจากนั้นยังมีประชากรแฝงของจังหวัด  เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มี
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกด้าน เศรษฐกิจมีความมั่นคง ประชากรมีรายได้ค่อนข้างสูง ทำให้มีการจ้างงาน
เพิ่มขึ้นในธุรกิจและสถานประกอบการต่าง ๆ  จำนวนมาก ส่งผลให้มีประชากรจากพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั้งภาค
กลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ อพยพมาทำงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวนมาก ประชากรแฝงทั้งหมด 
103,649 คน (ประชากรท้ังจังหวัด (พ.ศ. 2562) 1,050,913 คน) แยกเป็น ประชากรแฝงกลางวัน 1,724 คน ร้อยละ 
1.7 ประชากรแฝงกลางค ืน 101,925 คน ร ้อยละ 98.3  (ท ี ่มา : สำน ักสถ ิต ิจ ั งหว ัดส ุราษฎร ์ธาน ี  2560)   
 

แผนภาพที่ 1  แสดงจำนวนประชากร พ.ศ.2557-2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

 

        
 
 
 
 
 
         
 
 

ที่มา  :  สำนักสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง, ธันวาคม 2561  

สัดส่วนประชากรเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี    
ประชากรเมือง คือ ประชากรในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบลท่ียกฐานะ

มาจากสุขาภิบาล รวมพื้นที่ 17 อำเภอ พื้นที่เขตชนบททั้งอำเภอ ได้แก่  อำเภอชัยบุรี และอำเภอวิภาวดี 
ซึ ่งปัจจุบันปี 2560 พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ ้น ร้อยละ 39.2  โดยมีผู ้สูงอายุเพิ่มขึ ้นทุกปี จากข้อมูลของ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่าผู ้สูงอายุ  ทั้งหมดในปี พ.ศ. 
2561 จำนวน 155,960 คน คิดเป็นร้อยละ 14.39% เป็นผู้หญิง 84,317 คน ผู้ชาย 66,279 คน  

ตารางที่ 1   จำนวนประชากร พ.ศ.2557 - 2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ลำดับ ชุมชนเมือง ปี 2559 ปี 2560 
ปี 2561 

ชาย หญิง รวม 
1 เมืองสุราษฎร์ธานี 159,568 160,799 77,685 84,951 162,636 
2 พุนพิน 19,833 19,709 9,491 9,954 19,445 
3 เกาะสมุย 65,847 67,265 33,297 35,597 68,894 
4 เวียงสระ 44,547 44,705 21,952 23,023 44975 
5 กาญจนดิษฐ์ 27,376 27,521 13,494 14,155 27,649 

1,040,230
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ลำดับ ชุมชนเมือง ปี 2559 ปี 2560 
ปี 2561 

ชาย หญิง รวม 
6 ดอนสัก 12,063 12,089 5,901 6,172 12,073 
7 เกาะพะงัน 7,065 7,146 3,584 3,672 7,256 
8 ท่าฉาง 4,783 4,788 2,336 2,475 4,811 
9 ไชยา 13,123 13,196 6,388 6,899 13,287 
10 ท่าชนะ 3,010 2,987 1,407 1,551 2,958 
11 คีรีรัฐนิคม 2,007 1,985 995 969 1,964 
12 เคียนซา 1,781 1,774 10,633 10,337 20,970 
13 พระแสง 6,633 6,673 3,290 3,366 6,656 
14 พนม 14,453 14,484 7,276 7,199 14,475 
15 บ้านตาขุน 7,032 7,049 3,500 3,530 7,030 
16 บ้านนาสาร 19,790 19,883 8,741 10,071 18,812 
17 บ้านนาเดิม 3,488 3,444 1,642 1,767 3,409 

รวมประชากรเมือง 412,399 415,497 211,612 255,688 437,300 
คิดเป็นร้อยละ 39.24 39.29 40.34 41.87 41.12 

ประชากรทั้งหมด 1,050,913 1,057,581 524,541 538,960 1,063,501 
    ท่ีมา :  กรมการปกครอง, ธันวาคม 2561 
 

แผนภูมิท่ี 1  แสดงการเปรียบเทียบจำนวนประชากร จำแนกรายอำเภอ ระหว่างปี พ.ศ.2559-2560 
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3) สถานภาพทางการเมือง    
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดเขตการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและจำนวน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 6 คน จากเขตเลือกต้ัง
จำนวน 6 เขต ซึ่งพื้นท่ีรับผิดชอบจำแนกได้ ดังนี้ เขตเลือกต้ังที่ 1 : อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  เขตเลือกต้ัง
ที่ 2 : อำเภอดอนสัก, อำเภอเกาะสมุย, อำเภอเกาะพะงัน และอำเภอกาญจนดิษฐ์ (ยกเว้นตำบลทุ่งรัง 
ตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างขวา ตำบลป่าร่อน และตำบลคลองสระ)  เขตเลือกต้ังที่ 3 : อำเภอบ้านนาสาร,  
อำเภอเวียงสระ และอำเภอกาญจนดิษฐ์ (เฉพาะตำบลทุ่งรัง ตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างขวา ตำบลป่าร่อน 
และตำบลคลองสระ) เขตเลือกตั ้งท ี ่  4 : อำเภอพุนพิน , อำเภอบ้านนาเดิม , อำเภอคีร ีร ัฐน ิคม   
(ยกเว้นตำบลท่าขนอน ตำบลน้ำหัก และตำบลบ้านยาง) และอำเภอเคียนซา (ยกเว้นตำบลบ้านเสด็จ)  
เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอพระแสง, อำเภอชัยบุรี, อำเภอพนม, อำเภอบ้านตาขุน และอำเภอเคียนซา 
(เฉพาะตำบลบ้านเสด็จ)  และ เขตเลือกตั ้งท ี ่  6 : อำเภอไชยา , อำเภอท่าชนะ , อำเภอท่าฉาง ,  

อำเภอวิภาวดี และอำเภอคีรีรัฐนิคม (เฉพาะตำบลท่าขนอน ตำบลน้ำหัก และตำบลบ้านยาง) จากข้อมูล
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.สุราษฎร์ธานี ระบุผู ้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ ส.ส.  
ทั้งสิ้นจำนวน 720,329 คนโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนทั้งสิ้น  จำนวน 537,002 คน และที่น่าสนใจ 
คือ บัตรเสียท้ังส้ิน จำนวน 18,926 คน และการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการท่ัวไป วันท่ี 24 มีนาคม 2562 
พรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งมีคะแนนเสียงมากที่สุด คือ พรรคประชาธิปัตย์ทั้ง 6 เขตเลือกตั้งของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (https://www.ect.go.th/suratthani/ewt_news.php?nid=39,24 เมษายน 2563)  
 
4.  โครงสร้างพื้นฐาน 
 1)  ไฟฟ้า สุราษฎร์ธานีมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 422,413 ราย เพิ่มขึ้น 417,209 ราย 
ในปี 2560 คิดเป็น  ร้อยละ 1.24  จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า 2 แห่งคือ 1)โรงไฟฟ้าพลัง
น้ำเข่ือนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน  ติดต้ังเครื่องผลิตไฟฟ้าเครื่องละ 80,000 กิโลวัตต์ จำนวน 3 เครื่อง 
รวมกำลังผลิต 240,000 กิโลวัตต์ให้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละประมาณ 554 ล้านกิโลวัตต์ชั ่วโมง และ 2) 
โ ร ง ไฟฟ ้ าพล ั งความร ้ อนส ุ ร าษฎร ์ ธาน ี  อำ เภอพ ุนพ ิน  โ ร ง ไฟฟ ้ าพล ั งก ั งห ันก ๊ าซ  จำนวน  
2 เครื่อง สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉล่ียปีละ 356.24  ล้านกิโลวัตต์ 
 

ตารางที่ 2   ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2556-2561  
ประเภทอัตราไฟฟ้า 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) 377,839   390,943  421,568  402,897  417,209  422,413  
พลังงานไฟฟ้าที่
จำหน่ายและใช ้

43,775,340  2,563,978,953  2,636,820,000  1,179,660,000  2,916,101,194  2,957,294,744  

บ้านที่อยู่อาศัย 764,826,294   783,051,341  797,490,000  354,190,000   835,899,999  854,284,707  

กิจการขนาดเล็ก 266,913,897  281,319,573  299,050,000  135,810,000  330,566,505  346,765,758  
กิจการขนาดกลาง 440,835,360  439,089,102  470,290,000  215,400,000  535,297,303  549,305,399  

กิจการขนาดใหญ่ 656,867,676  751,609,806  751,970,000  324,500,000  871,072,155  857,408,154  

     อ่ืน ๆ 308,332,113   308,909,131  318,000,000  149,730,000   343,265,230   349,530,724  
ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ข้อมูล ณ 7 ส.ค. 2562) 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://www.ect.go.th/suratthani/ewt_news.php?nid=39
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

แผนภูมิท่ี 2   แสดงข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามกิจการ  
        ช่วงปี พ.ศ.2556-2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) ประปา 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีสำนักงานประปา 6 แห่ง ใน 6 อำเภอ  ได้แก่  อำเภอเมือง  อำเภอบ้านนาสาร 
อำเภอบ้านตาขุน  อำเภอกาญจนดิษฐ์  อำเภอไชยา  และ อำเภอเกาะสมุย   

 
 

 
 
 
 

ตารางที ่3  ข้อมูลการใช้น้ำประปาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  ที่มา: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานประปา  (ธ.ค.2561) 
 
 
 
 

ประเภท จำนวน หน่วย 
จำนวนผู้ใช้น้ำท้ังหมด 78,788 ราย 
กำลังผลิตท่ีใช้งาน 112,113 ลบ.ม./วัน 
ปริมาณน้ำผลิต 3,172,494 ลบ.ม./เดือน 
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 3,101,037 ลบ.ม./เดือน 
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,514,679 ลบ.ม./เดือน 
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ช่ือแผนภูมิ

จ ำนวนผูใ้ชไ้ฟฟ้ำ (รำย) พลงังำนไฟฟ้ำท่ีจ ำหนำ่ยและใช้ บำ้นท่ีอยูอ่ำศัย กิจกำรขนำดเล็ก กิจกำรขนำดกลำง กิจกำรขนำดใหญ่ อ่ืน ๆ
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

แผนภูมิที่ 3  แสดงจำนวนผู้ใช้น้ำ กำลังการผลิต ปริมาณน้ำผลิตเพื่อจ่ายและจำหน่าย 
ของสำนักงานประปา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 

3)  การสื่อสารโทรคมนาคม 
       จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสำนักงานบริการโทรศัพท์  8  แห่ง  ชุมสาย  84  ชุมสาย  มีจำนวนเลข
หมายโทรศัพท์  122,096  เลขหมาย  เลขหมายโทรศัพท์ที่เปิดใช้ 63,735 หมายเลข จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
มีสำนักงานไปรษณีย์ในทุกอำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 56 ท่ีทำการ  
 

ตารางที่ 4   สถิติการบริการโทรศัพท์ พ.ศ.2556-2560 
รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 

เลขหมายโทรศัพท์ที่มี* 120,059 121,533 122,165 121,973 122,096 
     บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 81,554       83,054 83,726 83,534 83,657 
     บริษัทสัมปทาน 38,505       38,479 38,439 38,439 38,439 
เลขหมายโทรศัพท์ที่มีผู้เช่า 81,487 78,346 74,280 68,654 63,735 
     บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 63,987 62,682 60,798 57,103 54,661 
          ธุรกิจ 9,711 9,859 9,861 9,602 9,448 
          บ้านพัก 46,902 45,765 43,952 40,750 38,507 
          ราชการ 4,056 4,081 4,008 3,938 3,923 
          บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 886 905 905 905 905 
          โทรศัพท์สาธารณะ** 2,070 2,072 2,072 1,908 1,878 
          ไม่ทราบ/ไม่ระบุ 362 - - - - 

     บริษัทสัมปทาน - - - - - 
 *  ประกอบด้วยเลขโทรศัพท์ประจำท่ี และสาธารณะ 
 **  แสดงข ้ อม ู ล เฉพาะ ท ี ่  บร ิษ ัท  ท ี โ อท ี  จำก ั ด  (มหาชน ) ดำเน ินการ เอ ง 

ไม่รวมที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เช่าตู้/เครื่อง และที่ให้สิทธิแก่ กสท. 
 ที่มา : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

แผนภูมิท่ี 4  แสดงข้อมูลการให้บริการโทรศัพท์จำแนกตามประเภทการใช้งาน พ.ศ.2556-2560 
 

 
 

4)  ปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ต 
 

 

ตารางที่ 5   จำนวนและร้อยละของจำนวนประชากร อายุ 6 ปีขึ้นไป  จำแนกตามการใช้ 
                คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ พ.ศ. 2559 – 2561 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

จำนวน Number ร้อยละ 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

จำนวน 967,088.00 973,285.00 979,261 100.00 100.00 100 

การใช้คอมพิวเตอร์ 221,783.70 231,196.72 196,005 22.93 23.75 20.00 

การใช้อินเตอร์เน็ต 426,785.70 491,824.93 554,286 44.13 50.53 56.6 

การใช้โทรศัพท์มือถือ 789,645.62 846,472.88 787,660 81.65 86.97 80.4 
          ที่มา: การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561  (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

  

แผนภูมิที่ 5  แสดงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำแนกตามประเภทการใช้งาน 
                พ.ศ. 2559-2560 

 
 

ตารางที่ 6   จำนวนครัวเรือนมีอุปกรณ์/เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
จำนวน

ครัวเรือน 
โทรศัพท ์ โทรสาร คอมพิวเตอร ์ การเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ต 

 มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี เชื่อมต่อ 
ไม่

เชื่อมต่อ 
328,866 7,821 

(2.4%) 
321,045 
(97.6%) 

814 
(0.2%) 

328,052 
(99.8%) 

57,567 
(17.5%) 

271,299 
(82.5%) 

237,645 
(72.3%) 

91,221 
(27.7%) 

ที่มา: การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561  (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) 

 
ตารางที่ 7 จำนวนอุปกรณ์/เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีในครัวเรือน 

               ที่มา: การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561  (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) 
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ครัวเรือน
ทั้งสิ้น 

จำนวน
เคร่ืองโทรศัพท ์

จำนวน
เคร่ืองโทรสาร 

จำนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Number of Computer 

   แบบต้ังโต๊ะ แบบกระเป๋าหิ้ว แท็บเล็ต 
328,866 7,821 

(8.7%) 
814 

(0.9%) 
26,334 
(32.4%) 

40,113 
(49.4%) 

14,827 
(18.2%) 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

5) ด้านการคมนาคม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสภาพท่ีต้ังเป็นศูนย์กลางซึ่งสามารถเช่ือมโยงภาคใต้ตอนบน กับภาคใต้

ตอนล่าง และเช่ือมโยงทะเลฝ่ังอันดามัน และฝ่ังอ่าวไทย โดยมีโครงข่ายการคมนาคม ดังนี้  
ทางน้ำ    การคมนาคมทางน้ำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีทั ้งภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัด  

โดยภายในจังหวัดจะเป็นคมนาคมทางน้ำเพื ่อการท่องเที่ยวเป็นหลักเพื่อเดินทางไป  
เกาะสมุย เกาพะงัน เกาะเต่า และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ในส่วนระหว่างจังหวัด 
จะเป็นเรือขนส่งสินค้าขนาด 2,000 – 3,000 ตัน สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นยิปซั่ม ผลิตภัณฑ์ 
จากยางพารา น้ำมันปาล์ม  
         จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าเกิน 500 ตันกรอสส์ จำนวน  
15 ท่า ไม่เกิน 500 ตันกรอสส์ จำนวน 7 ท่า 
ที่มา: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี  

ทาง
รถไฟ 

เส้นทางรถไฟสายใต้ผ่านทุกขบวน มีทั ้งสถานีขนส่งผู ้โดยสารและลานขนส่งสินค้า  
แห่งเดียวในภาคใต้ รถไฟสายใต้ทุกขบวนผ่านสถานีสุราษฎร์ธานี ในเขตอำเภอพุนพิน
ระยะทางกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี ประมาณ 650 กิโลเมตร (สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี 
อยู่ห่างจากอำเภอเมือง-สุราษฎร์ธานี 14 กิโลเมตร) 

 

ทาง
รถยนต์ 

 

การเดินทางระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง  
มีความสะดวก มีเส ้นทางที ่สำคัญ คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  41 แยกจาก 
ถนนเพชรเกษมท่ีจังหวัดชุมพร เข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี แยกเข้าสู่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานีท่ี
อำเภอพุนพินโดยใช้ถนนสาย 401 มีเส้นทางหลักเชื่อมโยงจังหวัดในภูมิภาค เป็นถนน   
4 ช่องทางจราจร และมีโครงข่ายมาตรฐานเช่ือมทุกพื้นท่ีอำเภอ 
 

ทาง
เคร่ืองบิน 
 
 

เป็นจังหวัดที ่ม ีท ่าอากาศยาน  2  แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธาน ี และเกาะสมุย     
มีเส้นทางบินเช่ือมโยงท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
ปัจจุบันท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีมีเท่ียวบินพาณิชย์มาทำการบิน ดังนี้ 
1. เที่ยวบินภายในประเทศ 
    1.1 เส้นทางกรุงเทพมหานคร-สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพมหานคร 
          มีท้ังหมด 4 สายการบิน ได้แก่ สายการบินไทยสมายล์  ไทยแอร์เอเชีย บินนกแอร์ 
และไทยไลอ้อนแอร์ 
    1.2 เส้นทางเชียงใหม่-สุราษฎร์ธานี-เชียงใหม ่มี 1 สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย  
2. เที่ยวบินระหว่างประเทศ 
    2.1 เส้นทางอู่ฮั่น(จีน)-สุราษฎร์ธานี-อู่ฮั่น (จีน) 
    2.2 เส้นทางหางโจว(จีน)-สุราษฎร์ธานี-หางโจว (จีน) 
    2.3 เส้นทางเฉิงตู(จีน)-สุราษฎร์ธานี-เฉิงตู (จีน) 
    2.4 เส้นทางเซี้ยงไฮ้(จีน)-สุราษฎร์ธานี-เซี้ยงไฮ้(จีน) 
3. ปริมาณการขนส่งสินค้า (กิโลกรัม) ทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธาน ี                         
     ปี พ.ศ. 2559-2562 (ข้อมูล ณ มี.ค. 62) รายละเอียดแสดงดังตาราง 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ตารางที่ 8   ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี  
                   ปี พ.ศ. 2559-2562 

ปีงบประมาณ 
(พ.ศ.) 

ปริมาณเที่ยวบิน 
เที่ยว / ปี 

ผู้โดยสาร 
(คน) 

สินค้า 
(ก.ก.) 

2559 9,822 1,968,048 1,399,331 
2560 19,140 1,296,666 723,458 
2561 

(ม.ค. – ธ.ค. 2561) 
18,789 

 
2,074,790 

 
1,251,566 

2562 
(ม.ค. – มี.ค. 62) 

4,424 489,758 
*ผดส.ในประเทศ 

= 457,699 
*ผดส.ระหว่างประเทศ  

= 32,059 

236,267 

ที่มา : ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี หมายเหตุ * ผดส. หมายถึง ผู้โดยสาร 

6) ผังเมือง  
กรอบการพัฒนาพื้นที่สุราษฎร์ธานี  
ในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผังเมืองรวมที่ประกาศใช้บังคับจำนวน 5 ผัง ประกอบด้วย  

ผังเมืองรวมจังหวัด จำนวน 1 ผัง และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จำนวน 4 ผัง  
ผังเมืองรวมจังหวัด  พ.ศ. 2560 ประกาศใช้บังคับเมื่อวันท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2560 มีพื้นท่ี

วางผัง 12,891.46 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,750.00 ไร่ ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังจังหวัด  
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน  
1) ผังเมืองรวมเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศใช้บังคับเมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  

มีพื้นท่ีวางผัง 44.40 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,750.00 ไร่ ประกอบด้วย พื้นท่ีเทศบาลเมืองนาสารเต็มพื้นท่ี
เทศบาล และพื้นท่ีบางส่วนในองค์การบริหารส่วนของตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2) ผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน ประกาศใช้บังคับเมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มีพื้นท่ี
วางผัง 186.10 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 116,312.50 ไร่ ประกอบด้วย เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน และเทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3) ผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน ประกาศใช้บังคับเมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มีพื้นท่ี 
วางผัง 83.45 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 52,156.25 ไร่ ประกอบด้วย เทศบาลตำบลตลิ่งงาม อำเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

4) ผังเมืองรวมชุมชนเกาะเต่า ประกาศใช้บังคับเมื่อวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2562 มีพื้นท่ี 
วางผัง 21.03 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,143.75 ไร่ ประกอบด้วย ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ท้ังนี้ ยังมีผังเมืองรวมท่ีเป็นผังพื้นท่ีใหม่ท่ีกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการวางและจัดทำผังรวม 
จำนวน 4 ผัง คือ ผังเมืองรวมชุมชนย่านดินแดง- อิปัน-สินปุน  ผังเมืองรวมชุมชนพนม  ผังเมืองรวมชุมชน
ดอนสัก  และผังเมืองรวมชุมชนกาญจนดิษฐ์ 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

 7) ระบบชลประทาน 
              จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ชลประทานที่สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 168 ,870 ไร่ 
สูงเป็นอันดับท่ี 7 ของภาคใต้  
 

ตารางที่ 9   แสดงพื้นที่ชลประทานที่สร้างเสร็จแล้วสิ้นถึงปี ระดับประเทศ ภาคใต้ กลุ่มจังหวัด และ     
                ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 - 2560  (ไร่) 

พื้นที ่ 2555 2557 2558 2559 2560 

รวมทั้งประเทศ 29,782,043 30,257,545 31,538,356 32,664,188 32,765,554 

ภาคใต้ 2,859,861 3,178,000 3,197,945 3,355,840 3,432,597 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ฝั่งอ่าวไทย 

1,402,330 1,593,880 1,622,530 1,640,808 2,308,616 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 110,193 172,676 164,475 165,866 168,870 
ที่มา : 1. รายงานข้อมูลสถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ปี 2555-2560) 

 

8) พลังงาน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีปริมาณการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น โดยปี 2561 มีปริมาณการใช้น้ำมันรวม 

913.44 ล้าน คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของปี 2560  

ตารางที ่ 10   สรุปการใช้น้ำมันจำแนกตามประเภทของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี 2557-2561   
                    (หน่วยล้านลิตร)    

ปี/ประเภทน้ำมัน น้ำมันเตา เบนซิน ดีเซล/ไบโอดีเซล แก๊สโซฮอล์ รวม 

หน่วย (ล้านลิตร) 
2557 10.05 18.27 555.31 132.45 716.09 

2558 8.87 16.71 694.04 168.41 888.03 
2560 7.94 235.82 639.60 - 883.36 
2561 12.35 247.01 654.08 - 913.44 
ที่มา : สำนักพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรกฎาคม 2562 

ตารางที่ 11   สรุปเปอร์เซ็นต์การใช้น้ำมันจำแนกตามประเภทของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี 2557-2561   

ปี/ประเภทน้ำมัน น้ำมันเตา เบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล ์ รวม 

2557 1.40 2.55 77.55 18.50 100 

2558 1.00 1.88 78.16 19.00 100 

2560 0.89 26.69 72.40 - 100 

2561 1.00 27.00 72.00 - 100 
      ที่มา : สำนักพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรกฎาคม 2562 
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จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีโรงไฟฟ้าฐาน ได้แก่ 
1. โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชชประภา  อำเภอบ้านตาขุน มีความจุน้ำ 5,640 ล้านลูกบาศก์เมตร  

มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 80 MW จำนวน 3 เครื่อง สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉล่ียปีละ 586 ล้านหน่วย 
(ปี 2561) 

2. โรงไฟฟ้าน้ำมันดีเซล กฟผ. อำเภอพุนพิน ปัจจุบันเลิกการผลิตตั้งแต่ มิ.ย. 61 (แผนสร้าง
โรงไฟฟ้า LNG ขนาด 1,400 MW  (700 MW ปี 2570 และ 700 MW ปี 2572) 

3. โรงไฟฟ้าน้ำมันดีเซล กฟภ. เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน ติดตั้งขนาด 6 MW จำนวน 1 เครื่อง
สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉล่ียปีละ 30 ล้านหน่วย ปัจจุบันมีเคเบิลใต้น้ำจากเกาะพะงัน 115 KV 

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ท้ังส้ิน 25 แห่ง โดยแยกตามตาราง ดังนี้ 
 

ตารางที่ 12  โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ลำดับ แหล่งพลังงาน 
จำนวน 
(แห่ง) 

กำลังการผลิต 
 ติดต้ังรวม(MW) 

1 โรงไฟฟ้าชีวมวล 4 32.35 

2 โรงไฟฟ้าชีวภาพ 9 21.61 
3 โรงไฟฟ้าชีวมวลและชีวภาพ 12 66.46 

 รวม 25 133.43 

  ที่มา : สำนักพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรกฎาคม 2562  

9) การใช้ที่ดินของจังหวัด 
(1) พื้นที่ป่าไม้  

 จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่จำนวนทั้งหมด 8,174,644.93 ไร่ มีพื้นที่ป่าซึ่งกำหนดเป็น 
ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 26 แห่ง เนื ้อที่ 3,643,559 ไร่ และมีพื ้นที่ป่าอนุรักษ์ซึ ่งส่วนใหญ่ทับซ้อนกับ 
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ คือ อุทยานแห่งชาติ จำนวน 5 แห่ง พื้นที่เตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ 
จำนวน 1 แห่ง เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า จำนวน  4 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน 2 แห่ง, สวนรุกขชาติ 
จำนวน 1 แห่ง ในปี พ.ศ. 2561 มีเนื้อที่ป่าคงเหลือ 2,353,412.71 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.79 ของเนื้อท่ี
จังหวัด  
 

 เมื่อแยกเป็นรายจังหวัดในภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่ป่ามากที่สุด 
จำนวน 2,353,412.71 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.79 ของเนื้อที่ท้ังหมดของจังหวัด จากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
(พ.ศ. 2559-2561) พบว่าพื้นท่ีป่าไม้ของจังหวัดมีค่าเพิ่มขึ้น โดยมีค่าเฉล่ียร้อยละ 0.47 ของเนื้อที่จังหวัด 

    ตารางที่ 13  การเปรียบเทียบข้อมูลพื้นทีป่่าของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2559-2561 

พื้นที่ป่า (ไร่) การเปลี่ยนแปลง (+/-) 

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 2559 -2560 ร้อยละ 2560-2561 ร้อยละ 
2,338,120.13 2,342,450.01 2,353,412.71 4,329.88 0.19 10,962.70 0.47 

  ที่มา: สำนักงานจัดการที่ดิน  กรมป่าไม้  
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(2) พื้นที่ทำการเกษตร  
เนื้อทีใ่ช้ประโยชน์ทางการเกษตร  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรท้ังหมด 5,057194ไร่ ประกอบด้วย 

เนื้อที่สูงสุดคือ สวนผลไม้/ไม้ยืนต้น 4,923,744ไร่ รองลงมาเป็นเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น 89,605 
ไร่นาข้าว 41,821 ไร่  และสวนผัก/ไม้ดอก/ไม้ประดับ 2,024 ไร่ และ ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 14  แสดงเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2561 

ประเภท 
เน้ือที่การใช้ประโยชน์ 

เน้ือที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร (ไร่) 

1. นาข้าว 41,821 
2. พืชไร่สวนผัก/ไม้ดอก/ไม้ประดับ 2,024 
3. สวนผลไม้/ไม้ยืนต้น 4,923,744 
4. เน้ือที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น 89,605 

รวม 5,057194 
 

 ที่มา : เล่มแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบบัทบทวน    ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562) 
 

(3) พื้นที่อุตสาหกรรม  
 การใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี 2562 มีพื้นที่โรงงานทั้งส้ิน 

35,676,195 ตารางเมตร เพิ ่มขึ ้นจากปี 2561 จำนวน 978,550 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.74  
โดยมีพ ื ้นที ่ โรงงานเพิ ่มขึ ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งประกอบกิจการโรงงาน จำนวน 52 โรง  
โดยในปี 2561 มีโรงงานได้รับใบอนุญาต จำนวน 1,113 โรงงาน (จำพวกท่ี 2 และ3) 

 
ตารางท่ี 15  แสดงการใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปี พ.ศ. จำนวนโรงงาน (โรง) พื้นที่โรงงาน (ตารางเมตร) 
2560 1,008 32,311,005 
2561 1,113 34,697,645 
2562 1,165 35,676,195 

 ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 18 กันยายน 2562 
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5. สถานพยาบาล 
1) บุคลากรสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีบุคลากรสาธารณสุขท้ังภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ

และเอกชน  (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 16  บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
บุคลากรสาธารณสุข แพทย์ ทันต

แพทย์ 
เภสัชกร พยาบาล

วิชาชีพ 
พยาบาล
เทคนิค 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

จพ.ทันต
สาธารณสุข 

นักการ
แพทย์แผน

ไทย 

อาสาสมัคร
สาธารณสุข 

รวม หมายเหตุ 

ภาครัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี 357 
(1 : 
2,971) 

110 
(1 : 
9,642) 

214 
( 1 : 
4,956) 

2,262 
(1 : 469) 

41 
(1 : 
25,869) 

321 
(1 : 3,304) 

216 
(1 : 4,910) 

103 
(1 : 
10,298) 

16 
(1 : 
66,291) 

- 3,640 : 
1,060,648 

อัตราส่วนต่อ
ประชากรท้ัง
จังหวัด 
(1,060,648) 

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 190 
(1 : 
5,582) 

26 
(1 : 
40,794) 

53 
(1 : 
20,012) 

805 
(1 : 
1,318) 

14 
(1 : 
75,761) 

9 
(1 : 
117,848) 

   - 1,097 : 
1,060,648 

อัตราส่วนต่อ
ประชากรท้ัง
จังหวัด 
(1,060,648) 

โรงพยาบาลเกาะสมุย   27 
(1 : 
2,519) 

7 
(1 : 
9,716) 

14 
(1 : 
4,858) 

79 
(1 : 861) 

1 
(1 : 
68,010) 

    - 128 : 
68,010 

อัตราส่วนต่อ
ประชากรท้ัง
อำเภอ 
(68,010) 

โรงพยาบาลชุมชน 107 
(1 : 
7,883) 

65 
(1 : 
12,976) 

101 
(1 : 
8.,351) 

759 
(1 : 
1,111) 

9 
(1 : 
93,715) 

35 
(1 : 
24,098) 

22 
(1 : 
38,338) 

50 
(1 : 
16,869) 

10 
(1 : 
84,344) 

- 1,158 : 
843,435 

อัตราส่วนต่อ
ประชากรใน
พื้นท่ี  
17 อำเภอ 
(843,435) 

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด/สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ/
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

3 
(1 : 
353,549) 

6 
(1 : 
176,775) 

23 
(1 : 
46,115) 

183 
(1 : 
5,796) 

- 239 
(1 : 4,438) 

167 
(1 : 6,351) 

31 
(1 : 
34,214) 

6 
(1 : 
176,775) 

- 658 : 
1,060,648 

อัตราส่วนต่อ
ประชากรท้ัง
จังหวัด 
(1,060,648) 

ศูนย์วิชาการและนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

33 
(1 : 
32,149) 

6 
(1 : 
176,775) 

23 
(1 : 
46,115) 

436 
(1 : 
2,433) 

10 
(1 : 
106,064) 

35 
(1 : 
30,304) 

- 9 
(1 : 
117,850) 

6 
(1 : 
176,775) 

- 558 : 
1,060,648 

อัตราส่วนต่อ
ประชากรท้ัง
จังหวัด 
(1,060,648) 

ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

115 
(1 : 
9,223) 

5 
(1 : 
212,130) 

39 
(1 : 
27,196) 

320 
(1 : 
3,315) 

19 
(1 : 
55,824) 

    - 498 : 
1,060,648 

อัตราส่วนต่อ
ประชากรท้ัง
จังหวัด 
(1,060,648) 

สัดส่วนบุคลากรสาธารณสุข 
(ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและ
เอกชน) 

475 
(1 : 
2,233) 

115 
(1 : 
9,223) 

253 
(1 : 
4,192) 

2,582 
(1 :  411) 

45 
(1 : 
23,570) 

321 
(1 : 3,304) 

216 
(1 : 4,910) 

103 
(1 : 
10,298) 

16 
(1 : 
66,291) 

- 4,126 : 
1,060,648 

อัตราส่วนต่อ
ประชากรท้ัง
จังหวัด 
(1,060,648) 

อาสาสมัครสาธารณสุข - - - - - - - - - 19,124 
(1 : 56) 

19,124 
: 

1,060,648 

อัตราส่วนต่อ
ประชากรท้ัง

จังหวัด 
(1,060,648) 

 

2) สถานบริการสาธารณสุข  
(1) ภาครัฐ   

โรงพยาบาลศูนย์    ขนาด   800   เตียง  จำนวน     1 แห่ง 
โรงพยาบาลท่ัวไป              ขนาด   160   เตียง  จำนวน     1 แห่ง 
โรงพยาบาลชุมชน            ขนาด     90   เตียง  จำนวน     1 แห่ง 
โรงพยาบาลชุมชน             ขนาด     60   เตียง  จำนวน     4 แห่ง 
โรงพยาบาลชุมชน               ขนาด     30   เตียง  จำนวน   12 แห่ง 
โรงพยาบาลชุมชน               ขนาด     10   เตียง  จำนวน     1 แห่ง 
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โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ขนาด 1,300   เตียง  จำนวน     1 แห่ง 
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ขนาด  30   เตียง  จำนวน     2 แห่ง 
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ขนาด     90   เตียง  จำนวน     1 แห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล      จำนวน  166     แห่ง 
ศูนย์สุขภาพชุมชนของ รพ.         จำนวน     7 แห่ง 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล                   จำนวน     5 แห่ง 
สถานีอนามัย                จำนวน     1     แห่ง 
ศูนย์บริการสาธารณสุข สาขา     จำนวน     2    แห่ง 

(2) ภาครัฐวิสาหกิจ   
สถานพยาบาลเข่ือนรัชชประภา    จำนวน       1    แห่ง 
สถานพยาบาลการไฟฟ้า     จำนวน       1    แห่ง  

(3) ภาคเอกชน   
โรงพยาบาล      จำนวน 11/497 แห่ง/เตียง 
สหคลินิก      จำนวน       4    แห่ง  
คลินิกแพทย์เฉพาะทาง/ท่ัวไป    จำนวน   198    แห่ง 
คลินิกทันตกรรม           จำนวน     92    แห่ง 
คลินิกกายภาพบำบัด     จำนวน     12      แห่ง 
คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์    จำนวน   216      แห่ง 
คลินิกการแพทย์แผนไทย/แผนไทยประยุกต์  จำนวน     10      แห่ง 
เทคนิคการแพทย์     จำนวน     15      แห่ง 
แพทย์แผนจีน      จำนวน       2      แห่ง 

(4) ร้านขายยา   
แผนปัจจุบันที่มีเภสัชกร     จำนวน   444    แห่ง 
แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ     จำนวน     46    แห่ง 
แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์   จำนวน       4      แห่ง 
แผนโบราณ      จำนวน     47    แห่ง 
ผลิตยาแผนโบราณ     จำนวน       4    แห่ง 
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6. การท่องเท่ียว 
1) แหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางทะเลที่เป็นเกาะ 

• เกาะสมุย เกาะที ่มีชื ่อเสียงในระดับนานาชาติ อยู ่บริเวณอ่าวไทย พื ้นที ่ 1 ใน 3 ของเกาะ   
รายล้อมรอบภูเขา  มีหาดทรายขาวสวย ชายหาดท่ีทอดยาวขนานไปกับทะเล  

• เกาะพะงัน  เป็นเกาะที่ค่อนข้างสงบ มีความร่มรื่นของทิวไม้ริมชายหาด มีหาดทรายขาว 
และน้ำทะเลที ่ใสจึงของเป็นเสน่ห์ของเกาะพะงัน  โดยบนเกาะพะงันมีสถานที ่ท่องเที ่ยวหลายแห่ง  
เช่น น้ำตกธารเสด็จ เป็นน้ำตกที ่ร ัชกาลที ่ 5 ได้พระราชทานนามไว้ และเสด็จประพาสถึง 14 ครั้ง   
น้ำตกแพง เป็นน้ำตกที่สวยงามมีหลายชั้น เช่น แพงน้อย ธารน้ำรัก ธารกล้วยไม้มีน้ำตลอดทั้งปีแสดงถึง
ความสมบูรณ์ของผืนป่า มีทางเดินป่าไปยังโดมศิลาซึ่งเป็นจุดชมวิวและชมพระอาทิตย์ตกท่ีสวยงาม 

• เกาะเต่า เป็นเกาะที ่ม ีธรรมชาติและความสมบูรณ์ของชีว ิตใต้ทะเล  สวยงามด้วย 
แนวปะการังท้ังน้ำต้ืนและน้ำลึก  

• เกาะนางยวน เป็นเกาะที่มีเกาะเล็ก 3 เกาะเชื่อมกันเวลาที่น้ำลง มีหาดทรายเนื้อละเอียดขาว      
น้ำทะเลใส มีปะการังน้ำต้ืนและน้ำลึกท่ียังสมบูรณ์และสวยงาม 

• หมู่เกาะอ่างทอง เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่สอง ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ  
42 เกาะ ส่วนมากเป็นเกาะหินปูน   หมู่เกาะนี้เดิมเป็นเขตหวงห้ามของทหารเรือ แต่ก็ได้มีราษฎรอพยพ 
ไปต้ังบ้านเรือน โดยประกอบอาชีพทำสวนมะพร้าว จับปลา และเก็บรังนก   

• เกาะแตน  เป็นเกาะที่งดงามด้วยธรรมชาติอันเงียบสงบ มีชายหาดที่ยาว ประกอบด้วย 
แนวปะการังและชายฝ่ังท่ีค่อนข้างสมบูรณ์ 

• ทะเลใน ทะเลสาบกลางภูเขา อยู่บนเกาะแม่เกาะ เป็นปรากฏการทางธรณีวิทยา โดยเกิดจาก
แอ่งหินปูนที่ยุบตัว ทะเลในมีลักษณะเป็นวงรี  มีทิวทัศน์สวยงาม  

2) แหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางศาสนา  วัฒนธรรมและโบราณสถาน 

• สวนโมกขพลาราม อยู่บริเวณเขาพุทธทอง เดิมช่ือวัดธารน้ำไหล  มีท่านพุทธทาสภิกขุเป็น
ผู้ริเริ่มสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่แสวงหาความสงบและศึกษาธรรม พื้นที่โดยรอบร่มรื่นเหมาะสำหรับเป็น  
ท่ีฝึกอบรมจิตใจและศึกษาพุทธศาสนา 

• พระพุทธบาทจำลอง (วัดมะเด่ือหวาน) ต้ังอยู่บนเกาะพะงัน บนยอดเขามีมณฑปพระพุทธบาทจำลอง 
และจากเชิงเขาจะมีบันไดให้ข้ึนไปนมัสการพระพุทธบาท 

• วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  ตั้งอยู่อำเภอดอนสัก พระครูสุวรรณประดิษฐ์การ หรือหลวงพ่อจ้อย 
เกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคใต้เป็นผู้บุกเบิกสร้างขึ้น และมรณภาพเมื่อปี พ.ศ. 2536 แต่ยังคงอยู่ในโลงแก้ว
ภายในอุโบสถ บนยอดเขายังเป็นท่ีประดิษฐานพระเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  

• วัดเขาถ้ำ (สวนสุวรรณโชติการาม) ต้ังอยู่บนยอดเขาข้าวแห้ง เป็นสำนักสงฆ์ท่ีมีผู้นิยมมานั่ง
วิปัสสนาท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
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• วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร  ตั้งอยู่ตำบลเวียง  โดยองค์พระเจดีย์เป็นโบราณสถาน   
ที่สร้างขึ้นตามแบบลัทธิมหายาน ตั้งแต่ครั้งอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรือง รอบองค์พระธาตุมีเจดีย์เล็ก ๆ 4 ทิศ 
ล้อมรอบด้วยวิหารคด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ขนาดต่าง ๆ ท้ัง 4 ด้าน  

• วัดรัตนาราม หรือวัดแก้ว ตั้งอยู่ที่ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา เป็นวัดเก่าแก่ มีโบราณสถาน 
ท่ีสำคัญเรียกว่า เจดีย์วัดแก้ว เป็นโบราณสถานสถาปัตยกรรมศรีวิชัย  ลักษณะของเจดีย์เป็นสถาปัตยกรรม
แบบก่ออิฐไม่ถือปูน ฐานล่างเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส มีมุข 4 ด้าน ระหว่างมุขทำเป็นย่อมุมไม้สิบสอง ซุ้มด้าน
ทิศตะวันออก มีทางเดินไปห้องกลางขององค์เจดีย ์ภายในซุ้มมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ทุกซุ้ม  

• พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา ตั ้งอยู ่ฝั ่งตรงข้ามวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร  
อาคารหลังแรกด้านหน้าจัดแสดงประติมากรรมศิลาและสำริดท่ีค้นพบในเมืองไชยาเก่า ได้แก่ เทวรูปพระนารายณ์ 
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ส่วนอาคารท่ีสอง เป็นท่ีจัดแสดงหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ต้ังแต่สมัยทวาราวดี 
ศรีวิชัย ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา  

3) อุทยานแห่งชาติ แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ 

• อุทยานแห่งชาติเขาสก  ครอบคลุมพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน อำเภอพนม และอำเภอคีรีรัฐนิคม 
สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาดิน และภูเขาหินปูนสูงสลับซับซ้อน มีแนวหน้าผาสูงชัน ด้านทิศเหนือเป็นแหล่งน้ำ
ขนาดใหญ่ เกิดจากการก่อสร้างเขื่อนรัชชประภา มีป่าไม้และสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์ พันธุ์ไม้หายาก ที่พบใน
เขตอุทยานฯ ได้แก่ ปาล์มหลังขาว และ บัวผุด 

• อุทยานแห่งชาติคลองพนม เป็นภูเขาหินปูนเรียงสลับซับซ้อน และมีป่าที่อุดมสมบูรณ์   
มีลำธารใหญ่น้อยจำนวนมาก ซึ่งลำธารนี้ไหลรวมกับคลองสกและคลองสกไหลไปรวมกับคลองแสง  เป็นต้น
กำเนิดของคลองพุมดวง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำตาปี 

• อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติปากคลองน้ำเฒ่า อำเภอบ้านนาสาร 
อำเภอกาญจนดิษฐ์  และอำเภอเวียงสระ 

• เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง ต้ังอยู่ตำบลเขาตอก สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีลุ่มสลับกับหนองน้ำ 
• อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ - เกาะพะงัน (เตรียมการ) มีสภาพป่าที ่อุดมสมบูรณ์ มีพืช

หลากหลายชนิดและมีกล้วยไม้ท่ีลำต้นใหญ่ท่ีสุดในโลก 
• อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เป็นหมู่เกาะในอ่าวไทยท้องท่ีตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากเกาะสมุยและเกาะพะงันไปทางทิศตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร 
ประกอบด้วยหมู่เกาะต่าง ๆ 42 เกาะ  

• อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพื้นที่อำเภอท่าชนะ 
อำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง และอำเภอวิภาวดี เป็นอุทยานที่มีสภาพป่าเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีสถานท่ี      
น่ารื ่นรมย์สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ เช่น น้ำตก ลำน้ำ บ่อน้ำร้อน ภูเขา ซึ ่งมีทัศนียภาพที ่สวยงาม 
เป็นป่าต้นน้ำลำธารท่ีหล่อเล้ียงชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพร มีเนื้อท่ีประมาณ 338,125 ไร่ หรือ 
541 ตารางกิโลเมตร แก่งกรุงเป็นช่ือแก่งขนาดใหญ่ในลำน้ำคลองยัน ในอดีตการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ดำเนินการสำรวจเพื่อก่อสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ ปัจจุบันได้ชะลอโครงการดังกล่าวไว้ 
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4) แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

• หมู่บ้านพุมเรียง อยู่ที่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา เป็นชุมชนชาวมุสลิม ส่วนใหญ่มีอาชีพ  
ทอผ้าไหม ผ้าไหมพุมเรียงเป็นผ้าทอยกด้ินเงิน หรือดิ้นทองสวยงาม คุณภาพดี มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์
ของชาวพุมเรียง ได้แก่ ลายราชวัตร ดอกโคม ลายดอกพิกุล ลายนพเก้า และลายยกเบ็ด  

• แหลมโพธิ์ มีทะเลท่ีน่าท่องเท่ียวแห่งหนึ่งของตำบลพุมเรียง มีอาหารทะเลขึ้นช่ือโดยเฉพาะ “หอยขาว”  

• คลองร้อยสาย เป็นพื ้นที ่ชุมชนที ่อยู ่ใกล้ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี  ในบริเวณแม่น้ำตาปี  
ซึ่งมีวิถีชีวิตที่ยังคงใช้เรือเป็นพาหนะท้องถิ่นในการเดินทางสัญจร  และยังกิจกรรมต่าง ๆ ของชาวบ้าน  
เช่น การทำสวนเกษตร การทำประมงพื ้นบ้าน  ล่องเรือ ชมหิ ่งห้อย ชมป่าชายเลน ชมบ้านโบราณ  
ชมการสาธิตการทำหัตถกรรมกะลามะพร้าว นมัสการหลวงพ่อข้าวสุก ณ วัดบางใบไม้  

• กลุ่มท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำผ้ึง อยู่ตำบลต้นยวน อำเภอพนม ได้ช่ือมาจากภูเขาลูกหนึ่ง
ท่ีมีผ้ึงอาศัยอยู่ สภาพโดยท่ังไปเป็นหุบเขา และถ้ำหินปูน แหล่งท่องเท่ียวในชุมชนได้แก่ บึงมหัศจรรย์น้ำดัน
ทรายดูด ดอกไม้สีดำ ถ้ำประวัติศาสตร์สมรภูมิ และน้ำตกธารพฤกษาและน้ำตกบางคุย 

• ชุมชนท่องเท่ียวลีเล็ด อยู่ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน แหล่งท่องเท่ียวในชุมชนได้แก่ ป่าชายเลน
บ้านลีเล็ดตั้งอยู่ในพื้นที่อ่าวบ้านดอน และกิจกรรมชมวงจรชีวิตหิ่งห้อย ชมผืนป่าชายเลนที่ชุมชนร่วมกัน
อนุรักษ์ไว้ 

• ชุมชนท่องเที่ยวบางใบไม้ อยู่ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สภาพทั่วไปของชุมชน
บางใบไม้ มีลำคลองหลายสายไหลมาบรรจบกันเป็นพื้นที่ที่มีน้ำล้อมรอบเป็นเกาะ อาชีพชาวบ้านส่วนใหญ่ 
ทำสวนมะพร้าวและประมงน้ำกร่อย 

• ชุมชนท่องเท่ียวบ้านยวนสาว อยู่ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม ลักษณะพื้นท่ีเป็นท่ีราบ
เชิงเขาและภูเขาสูง มีความอุดมสมบูรณ์ แหล่งท่องเท่ียวในชุมชนได้แก่ หินพัด (หินปู่ - หินย่า) น้ำตกบ้านยวนสาว
สูง 15 ช้ัน หินช้าง และคลองกะเปา 

• ชุมชนท่องเที่ยวเขาเพ-ลา อยู่ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ มีโบราณสถานเก่าแก่ชื่อว่า
เมืองไซหยา และถ้ำเพ-ลา ปากน้ำท่ากระจาย ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าพรุคันธุลี ซึ่งมีความหลากหลาย 
ทางพันธุกรรมและพืชสมุนไพร 

• ชุมชนท่องเที่ยวบ้านช่องช้าง อยู่ตำบลพรุพี อำเภอนาสาร เดิมเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์  
เคยเป็นแหล่งอาศัยของโขลงช้างเป็นท่ีมาของช่ือหมู่บ้าน แหล่งท่องเท่ียวในชุมชน ได้แก่ อนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง 
กลุ่มตีเหล็ก ป่าโบราณสันเย็น “ไซบีเรียแห่งป่าใต้” 

• ชุมชนท่องเที่ยวบึงขุนทะเล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นเส้นทางขนส่ง  
ทางทะเล  การขุดค้นพบเรือสินค้าขนาดใหญ่ กิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ ชมการทำตาลมะพร้าวแห่งเดียวใน
ภาคใต้ ลองเรือศึกษาธรรมชาติ ชมวิถีชุมชนแบบชาวบ้าน และชมหิ่งห้อยพันธุ์ตัวใหญ่กลางบึงขุนทะเล 
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• ชมรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศอำเภอวิภาวดี เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
กิจกรรมของกลุ่ม ได้แก่ การล่องแก่งตามลำน้ำคลองยัน สาธิตการเพาะเห็ดนางฟ้า เดินป่าดูนก 

• ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางโพธิ์ อยู่ตำบลบางโพธิ์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มีจุดเด่นที่สภาพ
ธรรมชาติริมน้ำสมบูรณ์ มีหิ ่งห้อยจำนวนมาก และวิถีชุมชนชนบทใจกลางเมืองการทำประมงพื้นบ้าน  
ผักปลอดสารพิษ 

• กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอำเภอไชยา อยู่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา เป็นชุมชน
โบราณท่ีเป็นศูนย์กลางความรุ่งเรืองในอดีต แหล่งท่องเท่ียวในชุมชนได้แก่ แหลมโพธิ์ เกาะเส็ด สุสานเจ้าเมืองไชยา 
วัดพระบรมธาตุไชยา บ่อน้ำพุร้อน เจดีย์วัดแก้ว 

• ชุมชนท่องเท่ียวบ้านสิงขร อยู่ตำบลสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม มีเขาวัดถ้ำสิงขร ซึ่งมีถ้ำโบราณ
ที ่งดงาม ผนังถ้ำประดับด้วยเครื่องลายครามสมัยโบราณ กิจกรรมของการท่องเที ่ยวชุมชน ได้แก่  
นมัสการหลวงพ่อชุม ณ วัดถ้ำสิงขร ชมหินงอก หินย้อย เล่นน้ำคลองน้ำใส  

• ชมรมการท่องเท่ียวชุมชนเชิงนิเวศบ้านหินลาด ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม อุดมไปด้วย 
ป่าไม้ ทรัพยากรทางธรรมชาติ กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน ได้แก่ ปลูกไปเที่ยวไปโดย 1 คน 1 ต้น  
การทำขนมจีนเส้นสด ทำข้าวหลาม 

• เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอท่าฉาง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน ได้แก่ การปลูกป่าชายเลน ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ชมหิ่งห้อย ชมนก 
การเพาะพันธุ์ปูเปรี้ยว การอาบน้ำพุร้อน 

• กลุ ่มท่องเที ่ยวชุมชนเลม็ด ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา มีภูมิศาสตร์เป็นที ่สูง ลุ ่มทะเล  
เป็นชุมชนโบราณ กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน ได้แก่ ชมการผลิตไข่เค็ม อสม. ชมการทำนาข้าว
พื้นเมือง ป่าชุมชน ชิมอาหารทะเลสดๆ 

• กลุ่มท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ ค่าย 357 อยู่ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ ลักษณะ 
ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำคลองตาล อุดมด้วยผืนป่าและลำธาร กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน  
ได้แก่ ร่องรอยประวัติศาสตร์ค่าย 357 เดินป่า ชมน้ำตก 357 

5) แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ตามธรรมชาติ 

• เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) ตั้งอยู่อำเภอบ้านตาขุน  เป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว
อเนกประสงค์  สูง 95 เมตร ยาว 700 เมตร  บริเวณเขื่อนและอ่างเก็บน้ำร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ และสวนสวยงาม 
ภูเขาหินปูนที่อยู่ในเข่ือนมีรูปร่างต่าง ๆ แปลกตาสวยงามตามธรรมชาติ 

• น ้ำตกว ิภาวดี  ม ีต ้นน ้ำกำเน ิดจากเทือกเขาแดน และไหลลงมาตามลำน้ำคลองพาย  
น้ำตกมีจำนวน 9 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงและสวยงามมาก บริเวณน้ำตกเป็นเขตป่าสงวนอุดมไปด้วยไม้ใหญ่
หลายชนิดให้ความชุ่มช่ืนควรแก่การพักผ่อน 
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• สถานีพัฒนาและส่งเสริมอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร ต้ังอยู่ในอำเภอเมือง เป็นป่าแบบป่าดิบแล้ง 
ป่าเบญจพรรณ มีไม้ตะเคียนทราย ไม้คอแลน กระบก หวายแดง รอบบริเวณร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่มากมาย 
บนยอดเขาสามารถชมทิวทัศน์รอบตัวเมืองสุราษฎร์ธานีได้โดยรอบ และเป็นท่ีต้ังของพระธาตุศรีสุราษฎร์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 เป็นปูชนียสถานองค์แรกของชาวบ้านดอน ต่อมาพระธาตุ
ชำรุดมีรอยร้าวที่ฐานพระธาตุจึงถูกรื้อแล้วสร้างขึ้นใหม่เป็นทรงสูงเรียวลักษณะคล้ายลำเทียน นับว่าเป็น
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม  

• สถานท่ีฝึกลิง “วิทยาลัยฝึกลิงเพื่อการเกษตร” มีการสาธิตและบรรยายหลักสูตรการฝึกลิงกัง  

• ถ้ำขมิ้น ตั้งอยู่ที่อำเภอนาสาร เป็นถ้ำขนาดใหญ่โตมีหินงอกหินย้อยสวยงาม และเป็นท่ี
ศึกษาวิจัยทางด้านโบราณคดี  ศาสนา  ธรณีวิทยาและสัตววิทยา 

• บ่อน ้ำร ้อนท่าสะท้อน บ่อน ้ำพ ุร ้อนท่าสะท้อน หร ือ บ่อน ้ำพ ุร ้อนร ัตนโกสัย คือ  
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีชื่อเสียงของบ้านท่าสะท้อน ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาแช่น้ำร้อนเพื่อสุขภาพกัน 
ตั้งหมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นบ่อน้ำร้อนแบบเปิดโล่ง บ่อน้ำพุร้อน- 
ท่าสะท้อน จึงเหมาะสำหรับ บ่อแช่เท้า บ่อแช่ตัว ภายในบ่อน้ำร้อน มีอุณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซียส 
นอกจากนี้บริเวณบ่อน้ำร้อน ยังมีสวนสาธารณะ และสนามเด็กเล่น และมีบ้านพักเพื่อให้บริการแก่ผู้มารักษา
ด้วยน้ำแร่ธรรมชาติอีกด้วย การเดินทาง จากอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีใช้เส้นทางหมายเลข 401 จนถึง 
สามแยก กม.0 ให้เล้ียวขวาไปตามเส้นทางหมายเลข 401 จนถึงทางแยกซ้ายมือเข้าสู่บ้านบ่อกรัง ผ่านถนน
ทางรถไฟและผ่านตัวตลาดตำบลบ่อกรังประมาณ 4 กิโลเมตร พบทางแยกขวามือเข้าสู่บ้านห้วยลึก ซึ่งเป็น
เส้นทางไปบ่อน้ำร้อนท่าสะท้อน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร  

• คลองสก แบมบูราฟ นั่งเรือ สวมมง ลงแพร ที่นี่ เค้าจะมีการลองแพรไปตามน้ำให้เราได้
สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติท่ีสวยงาม ฟังเสียงน้ำไหล เค้าจะมีหมวก หรือมงกุฏท่ีทำจากแบมบูราฟให้เราใส่ 
สวยดี แต่กันแดดไม่ค่อยดี เราว่ามันเก๋ดี มีความยูนีค เป็นเสน่ห์อีกแบบของการล่องแพร หลังจากท่ี  
เราล่องเรือไปตามน้ำก็จะพักจิบกาแฟในกระบอกไม้ไผ่ กินหอมจากไม้ไผ่ ยกซด  ๆ การล่องเรือจริง ๆ  
ใช้เวลาประมาณ 30 - 40 นาทีได้ รวมอาหารกลางวันและชากาแฟ พิกัด : 401, ตำบลคลองศก อำเภอพนม 
สุราษฎร์ธานี 

• ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด เป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชนแห่งใหม่ ต้ังอยู่ท่ี ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม  
จ.สุราษฎร์ธานี การเดินทางจากถนนหลักกิโลเมตรที่ 44 เข้ามาระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตรกว่า ทุกคนก็จะได้
พบกับต้นน้ำลำธารขนาดเล็ก น้ำใสมาก ๆ 

• คลองน้ำใส ความหมายช่ือไม่ผิดเพี้ยน และไม่ต้องแปล คือ ลำธาร หรือลำคลองเล็ก ๆ ท่ีมี
น้ำใสมาก ๆ ซ่อนตัวอยู่ภายใต้ภูเขาขนาดเล็ก ขณะที่เหนือลำคลองแห่งนี้ปกคลุมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่  
มีเถาวัลย์มากมายที่แผ่กิ ่งก้านเกาะเกี่ยวกัน ให้ความร่มรื่นตลอดลำคลอง สามารถเล่นน้ำได้ตลอดทั ้งวัน  
ไม่ต้องกลัวแสงแดด ที่สำคัญคลองน้ำใส หรือคลองหลอกตา ที่ชาวบ้านแถบนั้นเรียกขานมาตั้งแต่สมัยโบราณนั้น 
จะมีต้นกำเนิดของแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติ ที ่เกิดจากตาน้ำผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ใสสะอาด เมื่อผู ้ใดลงไปเล่นน้ำ 
จะมองเห็นผิวกายขาวผุดผ่อง โดยลำคลองมีความกว้างประมาณ 5 - 6 เมตร ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร  
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ลึกประมาณ 2.5 เมตร ก่อนไหลลงสู ่คลองพุมดวง ขณะที ่ห่างจากคลองน้ำใสประมาณ 2 กิโลเมตร  
จะมีบ่อน้ำแร่ร้อนท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 38 - 40 องศา เหมาะแก่การลงไปอาบแช่เพื่อรักษาสุขภาพร่างกายอีกด้วย 

6) แหล่งท่องเที่ยวแปลกใหม่ 
• ถ้ำปะการัง เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามมากมาย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 

ทางเดินเป็นดินเหนียวสลับก้อนหิน ยิ่งหากวันไหนฝนตกทางจะลื่นมาก เพราะฉะนั้นผู้ที่จะเดินทางมา
จะต้องเตรียมรองเท้าดี ๆ ก่อนเข้าในถ้ำจะมีเจ้าหน้าท่ีของอุทยานพาเข้าไปชมหินงอกหินย้อยตามจุดต่าง ๆ 
เจ้าหน้าท่ีจะอธิบาย และเป็นผู้ดูแล ต้ังอยู่ท่ีตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

• จุดชมวิวจอห์น-สุวรรณ (เกาะเต่า) นอกจากการดำน้ำดูฝูงปลาและปะการังที่สวยงาม 
ซึ่งเป็นสถานท่ีขึ้นช่ือของเกาะเต่าแล้ว ยังมีท่ีท่องเท่ียวอีกสถานท่ีหนึ่ง คือ อ่าวม่วงท่ีมีท้ังวิวและรีสอร์ทสวย ๆ 
ถ้าอยากเห็นทะเลแหวกมุมดี ๆ ก็สามารถถ่ายมุมสูงจากเกาะนางยวน เก็บบรรยากาศโดยรอบที่มีต้นไม้ 
สีเขียวขจีสดช่ืน ทิวต้นมะพร้าวกั้นระหว่างกลางอ่าวท้ังสองมีน้ำทะเลใส ๆ ไล่สี มีหินเกาะแก่งสวย ๆ  

• วัดคุณาราม เป็นวัดที่มีสังขารหลวงพ่อแดงที่ไม่เน่าเปื่อยบรรจุในโลงแก้วในท่างนั่งสมาธิ 
เนื ่องจากหลวงพ่อแดงเป็นพระนักปฏิบัติกัมมัฏฐาน ก่อนท่านละสังขารจึงสั ่งให้ลูกศิษย์ทำโลงศพ  
แบบท่านั่งไว้ ทางวัดเปิดให้นมัสการที่ศาลาด้านหน้าเท่านั้น เป็นวัดที่เป็นที่เคารพบูชาของคนในท้องถิ่น
และนักท่องเท่ียวเข้ามานมัสการมากมาย สถานท่ีต้ังอยู่ท่ี ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4169 เทศบาลนคร-
เกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย  

• Hug Village หมู่บ้านแห่งรัก ฮักวิลเลจ อยู่ใกล้กับเกาะแรต และท่าเรือเฟอร์รี่ อำเภอดอนสัก 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแห่งหนึ่ง ภายในมีคาเฟ่  ให้บริการอาหาร เค้ก และ
เครื่องดื่ม มีมุมถ่ายรูปมากมายทั้งมาเป็นคู่รักและครอบครัว มีสนามเด็กเล่น จุดชมวิวที่สวยงาม ริมทะเล 
สามารถมองเห็นเกาะแรต จุดเท่ียวชมและป้อนอาหารสัตว์ต่าง ๆ  

• สะพานแขวน วัดเขาพัง เป็นสะพานข้ามคลองพะแสงท่ีอยู่ก่อนถึงทางเข้าเข่ือนเช่ียวหลาน 
และด้วยความสูงของสะพานจึงทำให้มองเห็นวิวทิวทัศน์ท่ีมีฉากหลังเป็นเขาเทพพิทักษ์อย่างสวยงาม ท้ังยัง
เป็นจุดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการชมวิวพระอาทิตย์ตกในยามเย็นที่งดงามไม่แพ้สถานที่อื่น ๆ นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่จึงนิยมมาเที ่ยวที ่นี ่ในตอนเย็น เพราะจะได้สัมผัสกับบรรยากาศสุดโรแมนติกและได้ชม 
พระอาทิตย์ตก 

• ภูเขาทรายเหมืองเกาะ ภูเขาทรายเหมืองแกะ ต้ังอยู่ในเขตอำเภอบ้านนาสาร โดยมีลักษณะ
เป็นภูเขาทรายที ่มีความสูงต่ำตั ้งเร ียงสลับกันไปมา ทั ้งยังมีลวดลายที ่ เป็นดั ่งงานศิลปะช้ันเอก 
ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากธรรมชาติ จึงทำให้ดูงดงามและเป็นเอกลักษณ์ และด้วยป่าเขาเขียวขจีล้อมรอบ  
จึงทำให้ท่ีนี่มีบรรยากาศเย็นสบาย เงียบสงบเหมาะกับการท่องเท่ียวเพื่อผ่อนคลายเป็นที่สุด 

• ถ้ำน้ำตกผาแดง อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที ่ยวแสนมหัศจรรย์ที ่ถูกสร้างขึ้นโดยธรรมชาติ  
ซึ่งภายในถ้ำก็จะมีหินงอกหินย้อยที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงามสุด ๆ โดยเฉพาะใจกลางถ้ำที่มีหินย้อย 
ลงมามีลักษณะเหมือนกับผ้าม่านผืนใหญ่ สร้างความตื่นตาตื ่นใจให้กับนักท่องเที ่ยวที ่มาเที่ยวชม  
โดยถ้ำน้ำตกผาแดงแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ท่ีอำเภอชัยบุรีท่ีเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดกระบี ่
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7. ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
1) ศาสนา 

ประชากรโดยส่วนใหญ่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 96.69 และ 
มีวัดจำนวนมากถึง 365 วัด แยกเป็นมหานิกาย 341 วัด ธรรมยุติ 15 วัด ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 2.84  
ท่ีเหลือนับถึงศาสนาคริสต์และอื่น ๆ 

  
ตารางที่ 17  ร้อยละของประชากรที่นับถือและจำนวนศาสนสถาน 

ศาสนา 
ร้อยละของ
ประชากร 

วัด มัสยิด โบสถ์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

พุทธ         96.69   365 แห่ง     
อิสลาม          2.84       47 แห่ง    
คริสต์          0.47   69 แห่ง   
อื่น ๆ        191 แห่ง    2,471 ช้ิน 

  ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมสุราษฎร์ธานี  
 

2) ประเพณีและวัฒนธรรม 
ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งขันเรือยาว มีอีกช่ือ คือ งานเดือนสิบเอ็ด ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับ

เทศกาลออกพรรษา กิจกรรมท่ีสำคัญ ได้แก่ การประกวดเรือพระ ซึ่งจะมีท้ังรถพนมพระ และเรือพนมพระ 
ซึ ่งรถและเรือพนมพระ อาจจะตกแต่งประดับประดาด้วยการแกะสลัก หรือฉลุไม้  ตกแต่งจำลอง  
เสมือนฉากที่พระพุทธเจ้ากลับมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  ในงานพิธีจะใช้คนลาก เชื่อว่าผู้ที่ได้ร่วมลากจูงรถ
หรือเรือพนมพระจะได้อานิสงส์หลายประการ 

การจัดพุ่มผ้าป่า เป็นการจำลองพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าแสดงออกเป็นตอนๆ ด้วยการนำ
ต้นไม้หรือกิ่งไม้ ประดับกับหลอดไฟสีต่าง ๆ บ้างก็จะจัดอุปกรณ์อื่นร่วมประกอบฉาก ทั้งการเขียนภาพ  
ปั ้นรูปดินเหนียว อุปกรณ์ประกอบฉากจะไม่นิยมนำสิ่งมีชีวิตมาจัดประกอบฉาก เพราะเชื่อว่าเป็นการทรมานสัตว์  
และจะไม่ได้รับอานิสงส์ และตกแต่งด้วยเครื ่องอัฐบริขาร เพื่อในเช้าวันรุ ่งของวันออกพรรษาจะได้  
นิมนต์พระมาทำพิธีทอดผ้าป่า  

งานวันเงาะโรงเรียน โดยจะจัดขึ้นประมาณต้นเดือนสิงหาคมของทุกปี ซึ ่งผลไม้ที ่ขึ ้นช่ือ 
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ เงาะโรงเรียน จะมีความแตกต่างจากเงาะที่อื่น คือ หวาน และกรอบ  
ซึ่งนับเป็นความภูมิใจของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

จ ังหว ัดส ุราษฎร ์ธาน ี  น ับว ่าเป ็นจ ังหว ัดหน ึ ่ งทางภาคใต ้ทางอ ่าวไทยตะว ันออกที ่มี  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ ท้ังด้านทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ำ และ
แร่ธาตุ เป็นต้น ซึ ่งเอื ้อต่อการดำรงชีวิตและการอยู่อาศัยของมนุษย์ และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรในพื้นที่ของจังหวัด ที่มีทั้งแม่น้ำ ภูเขา ป่า และทรัพยากรทางชายฝ่ังทะเล ส่งผลให้เกิดการใช้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมายของมนุษย์ ท้ังในเรื่องของการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ 
รวมถึงการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการนำพาการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสภาพเสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ที่มีการถูกบุกรุก
พื้นท่ีจากประชาชนและนายทุนเพื่อยึดถือและครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า 
การค้าสัตว์ป่าโดยผิดกฎหมาย รวมถึงปัญหาขยะและน้ำเสียซึ่งเป็นประเด็นหลักที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญ 
ท่ีต้องได้รับการดำเนินการและแก้ไขอย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง  
จากการกระทำของธรรมชาติหรือมนุษย์ เพื่อให้เป็นฐานความรู้ในการสร้างความตระหนักและช่วยกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จึงควรมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ
ปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป 

1) ทรัพยากรชีวภาพและนิเวศวิทยาบนบก 
ทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่จำนวนทั้งหมด 8,174,644.93.25 ไร่ มีพื้นที่ป่า 

ซึ่งกำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 26 ป่า เนื ้อที่ 3,643,559 ไร่  พื ้นที่บางส่วนทับซ้อนกับอุทยาน
แห่งชาติ, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า, เขตห้ามล่าสัตว์ป่า, พื้นที่เตรียมการจัดตั้งอุทยาน, ที่ราชพัสดุ และพื้นท่ี 
ส่งมอบให้สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร 

จากข้อมูลการรายงานสถิติกรมป่าไม้ พ.ศ. 2561 โดยสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ พบว่า ภาคใต้  
มีเนื้อที่ป่า (Forest Area) จำนวน 11,207,228.70 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.28 เมื่อเทียบกับเนื้อที่ภาคใต้ และ
เนื้อที่ที ่ไม่ใช่ป่า (Non-Forest Area) จำนวน 34,947,672.7 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 75.72 เมื ่อเทียบกับ 
เนื ้อที่ภาคใต้ เมื ่อแยกเป็นรายจังหวัดในภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีเนื ้อที่ป่ามากที่สุด  
จำนวน 2,353,412.71 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.79 ของเนื้อท่ีท้ังหมดของจังหวัด 

2) ทรัพยากรชีวภาพและนิเวศวิทยาทางทะเล 
พื้นท่ีทางทะเลและชายฝ่ังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพื้นท่ี 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าชนะ 

อำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง อำเภอพุนพิน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอดอนสัก  
อำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน มีความยาวชายฝั่งทะเลทั้งหมดประมาณ 157.17 กิโลเมตร  
พื้นที่รวม 13,079.61 ไร่ มีสภาพแวดล้อมทางทะเลที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีระบบนิเวศน์  
ท้ังป่าชายเลน หาดหิน หาดทราย หญ้าทะเล ปะการัง สัตว์ทะเล หายากและใกล้สูญพันธุ์ มีพื้นท่ีป่าชายเลน 
(ปี 57) ทั้งหมด 92,840.62 ไร่ โดยเป็นป่าชายเลนคงสภาพ 47,829.71  ไร่ และแปลงสภาพเป็นพื้นท่ี
เพาะเล้ียงสัตว์น้ำ 28,221 ไร่ พื้นท่ีอื่น ๆ 16,789.91 ไร่ พื้นท่ีแนวปะการัง 4 กลุ่มเกาะ ได้แก่ กลุ่มเกาะเต่า 
กลุ่มเกาะพะงัน กลุ่มเกาะสมุย และหมู่เกาะอ่างทอง  36,170 ไร่  สภาพสมบูรณ์ดีมากถึงเสียหายมาก  
พื้นที่แหล่งหญ้าทะเล 17,820 ไร่ แหล่งหญ้าทะเลที่สำคัญ ได้แก่ อ่าวบ้านดอน เกาะนกตะเภา อ่าวนางกำ 
เกาะพะงัน เกาะสมุย เกาะเต่า 820.36 ไร่ และพบสัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์ จากข้อมูล พ.ศ.2558  
เช่น พะยูน  เต่าทะเล และโลมา (ที่มา : ข้อมูล สถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแลการกัดเซาะ
ชายฝ่ังของประเทศไทย พ.ศ. 2560) 
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พื้นที่ป่าชุ่มน้ำเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ ประมาณ 42 เกาะ
ที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง อยู่เป็นกลุ่มเกาะกลางทะเล วางเรียงตัวในแนวเหนือ - ใต้ ส่วนใหญ่เป็นเขาหินปูนสูงชัน 
ซึ่งเป็นแนวหน้าผาสูงชันต้ังด่ิงจากพื้นท่ีน้ำ ทะเล พื้นท่ีอุทยานฯ ประกอบด้วยพื้นน้ำประมาณ 52,000 ไร่ หรือประมาณ
ร้อยละ 82 ของพื้นที่ทั้งหมด อยู่ในเขตน้ำตื้นใกล้ฝั่ง มีความลึกเฉลี่ยของน้ำประมาณ 10 เมตร และได้รับอิทธิพลของ
ตะกอนจากแม่น้ำตาปี ลักษณะชายฝั่งมีความสูงชัน มีแนวปะการังก่อตัวเป็นแนวแคบ  ๆชายฝั่ง หมู่เกาะอ่างทอง
ประกอบด้วยพื ้นที ่ชุ ่มน้ำหลายรูปแบบ เช่น หาดทราย หาดหิน ป่าชายเลน และแนวปะการัง เป็นแหล่งที ่มี 
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช และสัตว์โดยบางชนิดจัดเป็นชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ กล้วยไม้นารีช่องอ่างทอง 
(Paphiopedilum niveum : ชื ่อว ิทยาศาสตร์) สิ ่งม ีช ีว ิตที ่อย ู ่ ในสถานภาพใกล้ส ูญพันธ ุ ์  ได ้แก่ นกเง ือกดำ 
(Anthracoceros malayanus : ชื่อวิทยาศาสตร์) สถานภาพใกล้ถูกคุกคาม เช่น นกออก (Haliaeetus laucogaster : 
ช่ือวิทยาศาสตร์) นกลุมพูขาว (Ducula bicolor : ช่ือวิทยาศาสตร์) 

พื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบมากท่ีสุดบริเวณอ่าวบ้านดอน ขึ้นเป็นแนวแคบ ๆ 
ประมาณ 50 - 100 เมตรจากฝ่ังทะเลและตามริมลำแม่น้ำตาปีและลำน้ำสาขา พืชท่ีพบ เช่น โกงกางใบใหญ่ 
โกงกางใบเล็ก แสม ลำพู ลำแพน ถั่วขาว เป็นต้น การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าในจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในช่วงระยะเวลา 5 ปีนั้น พบว่า ป่าชายเลนมีพื้นที่เพิ่มขึ้นจาก 74.52 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2552  
เป็น 76.53 ตารางกิโลเมตร ในปีพ.ศ. 2557 หรือคิดเป็นอัตราที่เพิ ่มขึ้นร้อยละ 2.69 ตารางกิโลเมตร  
อัตราเฉล่ียปีละ 67.36 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีป่าชายเลนของตำบลลีเล็ด นับว่าเป็นพื้นท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีสุด
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพราะในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา พื้นที่ของป่าชายเลนได้ขยายเพิ่มขึ้นจำนวน 3,000 ไร่ 
โดยท่ีไม่ต้องปลูก เพียงแต่มีการเฝ้าระวังไม่ให้มีการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นท่ี และผลจากการท่ีพื้นท่ีป่าเพิ่มขึ้น 
ทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มข้ึนด้วย ช่วยให้ชาวบ้านท่ีทำประมงชายฝ่ังมีรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น (ท่ีมา : สถาบันการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน) 

3) ทรัพยากรหินและแร่ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดเป็นพื้นที่ที ่มีศักยภาพมาก เพราะเป็นแหล่งของทรัพยากรแร่และ

เช้ือเพลิงธรรมชาติท่ีหลากหลายท่ีสุดในกลุ่มพื้นท่ีภาคใต้ตอนบน มีแหล่งแร่เศรษฐกิจหลายชนิด ซึ่งกระจายอยู่
เกือบทุกอำเภอ อาทิ ดีบุก แบไรต์ ยิปซั่ม พลวง เหล็กแดง ดินขาว หินคาร์บอเนต แหล่งผลิตสำคัญอยู่ใน
อำเภอเวียงสระ บ้านนาสาร ดอนสัก กาญจนดิษฐ์ คีรีรัฐนิคม เมือง และพุนพิน ทำให้มีศักยภาพเป็น 
แหล่งส่งแร่ออกไปพื้นท่ีอื่นท้ังในและต่างประเทศ      

นอกจากสินแร่ต่าง ๆ เหล่านี้ สุราษฎร์ธานียังมีแหล่งเชื ้อเพลิงธรรมชาติ ได้แก่ ลิกไนต์  
ปิโตรเลียม ทั้งน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติทั้งในบริเวณนอกชายฝั่งด้านอ่าวไทย และบนฝั่ง โดยเฉพาะ  
แหล่งปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง  2  แหล่ง คือ แหล่งนางนวล มีอัตราไหลสูง 10,000 บาร์เรลต่อวันและ  
แหล่งสุราษฎร์ธานี 2  มีอัตราการไหล 1,900  บาร์เรล   
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9. สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และ
ความมั่นคง  

สภาพแวดล้อมและการพัฒนาโดยทั่วไปท่ีส่งผลต่อการจัดการศึกษา 
ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งในระดับโลก  และภายในประเทศ 

ซึ่งมีผลกระทบท้ังท่ีเป็นโอกาสและความเส่ียงต่อการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
1) การเปลี่ยนแปลงสำคัญระดับโลก 

1.1) กฎ กติกาใหม่ของโลกหลายด้านส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรับตัว วิกฤตเศรษฐกิจและ
การเงินของโลกที่ผ่านมาได้ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลก  
ท้ังด้านการค้า การลงทุน การเงิน ส่ิงแวดล้อม และสังคมเพื่อการจัดระเบียบใหม่ท่ีสำคัญของโลกครอบคลุม
ถึงกฎ ระเบียบด้านการค้า และการลงทุนที ่เน้นสร้างความโปร่งใสและแก้ปัญหาโลกร ้อนมากขึ้น    
การคุ ้มครองทรัพย์ส ินทางปัญญา ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการกำกับดูแลด้านการเงิน     
ที่เข้มงวดมากขึ้น พันธกรณีและข้อตกลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการทางการค้า   
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา โลกร้อน และกฎ ระเบียบด้านสังคมมีบทบาทสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะ   
ด้านสิทธิมนุษยชน ท่ีให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกิดความเคารพและรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน กฎ กติกาใหม่เหล่านี ้จะเป็นเครื ่องมือในการต่อรองทางการค้าที ่ผลักดัน
ผู ้ประกอบการไทยให้จำเป็นต้องยกระดับการผลิตให้ได้ มาตรฐานที ่กำหนดเพื ่อสามารถแข่งขันได้   
ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และธรรมาภิบาล จะเป็นแรงกดดันให้ต้องปรับ
กระบวนการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  ให้ความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้สูงขึ้น 

1.2)  การปรับตัวเข้าส ู ่ เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลางรวมทั ้งภ ูม ิภาคเอเชีย     
ทวีความสำคัญเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน 
และกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีแนวโน้มเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลก  ขณะที่นโยบาย     
การเปิดประเทศของจีน รัสเซีย พลวัตการขยายตัวของบราซิลและอินเดีย และการเพิ่มขึ้นของชนช้ันกลาง
ในภูมิภาคเอเชียจะเพิ่มกำลังซื้อในตลาดโลก นอกจากนี้ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่สำคัญต่อประเทศไทย
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ได้แก ่การรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับ
จีน ญี่ปุ ่น และอินเดียและการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 รวมทั ้งกรอบความร่วมมืออื ่น ๆ           
อาทิ กรอบความร่วมมือเอเชียแปซิฟิก จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยซึ่งต้องมี
การเตรียมความพร้อมในหลายด้านโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนากลไกต่าง ๆ 

1.3)  การเข้าส ู ่ส ังคมผู ้ส ูงอายุของโลกอย่างต่อเน ื ่อง ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11  
ประชากรสูงอายุในโลกจะเพิ่มขึ้นอีก 81.9 ล้านคน และการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศสำคัญๆ ในโลก      
มีผลกระทบต่อการเคล่ือนย้ายกำลังคนข้ามประเทศ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะท่ีโครงสร้าง
การผลิตเปล่ียนจากการใช้แรงงานเข้มข้นเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น ทำให้การพัฒนาคน
มุ่งสร้างให้มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ทดแทนกำลังแรงงาน
ท่ีขาดแคลน ขณะเดียวกัน ประเทศท่ีเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น ทำให้งบประมาณ
สำหรับการลงทุนพัฒนาด้านอื่น ๆ ลดลง 
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1.4) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ในช่วง 30 ปี   
ที่ผ่านมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 0.2 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน
ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรง  อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ไฟป่า ระบบนิเวศในหลายพื ้นที ่ของโลกอ่อนแอ  สูญเสียพันธ ุ ์พ ืชและ      
สัตว์ พื้นผิวโลก เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ โดยเฉพาะการสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งเนื ่องจากระดับน้ำทะเล        
ที่สูงขึ ้น นำไปสู่การย้ายถิ่นของประชากรที่อยู ่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล  รวมทั้งสร้างความเสียหายต่อ
โครงสร้างพื้นฐาน เขตท่องเที่ยว  เขตอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูงบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง โรคระบาดเพิ่มข้ึน
ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชากรรวมทั ้งการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชจากสภาพอากาศ 
ที่เปลี่ยนแปลง สร้างความเสียหายแก่ผลผลิต  ทางการเกษตรและธัญญาหารของโลก รวมทั้งกระทบต่อ 
ภาคสังคม อาทิ ความยากจน การอพยพย้ายถ่ิน และการแย่งชิงทรัพยากร 

1.5)  ความมั ่นคงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโน้มจะเป็นปัญหาสำคัญ  
ความต้องการพืชพลังงาน สินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพิ ่มขึ ้นจากการเพิ ่มประชากรโลก     
แต่การผลิตพืชอาหารลดลงด้วยข้อจำกัดด้านพื้นท่ี เทคโนโลยีที่มีอยู่ และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 
ทำให้เกิดความขดัแย้งระหว่างการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคต ส่งผลให้ผลผลิตอาหารสู่ตลาดลดลง
ไม่เพียงพอกับ   ความต้องการของประชากรโลก หรือมีราคาสูงเกินกว่ากำลังซื้อโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ
ยากจนอาจนำไปสู่การเกิดวิกฤตอาหารโลก 

1.6)  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั ้งตอบสนองต่อการดำรงช ีว ิตของประชาชนมากย ิ ่งข ึ ้น  ทั ้งเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี ่ยวกับการทำงานของสมองและจิต         
ที ่เป็นทั ้งโอกาสหรือ ภัยคุกคามในการพัฒนา อาทิ การจารกรรมข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล     
ประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีได้ช้าจะกลายเป็นผู้ซื้อและมีผลิตภาพต่ำ ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ 
และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคมจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนา    
จึงเป็นความท้าทายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหล่ือมล้ำ 

1.7)  การก่อการร้ายสากลเป็นภัยคุกคามประชาคมโลก การก่อการร้ายและอาชญากรรม 
ข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง มีรูปแบบและโครงข่ายที่ซับซ้อนมากขึ้นส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของประเทศ ต้องเตรียมความพร้อมในการควบคุมปัจจัยที่เกื ้อหนุนการก่อการร้าย  และ 
สร้างความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติจากภัยก่อการร้าย 

2) การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ 
2.1)  การเปลี ่ยนแปลงสภาวะด้านเศรษฐกิจ  อัตราการขยายตัวและเสถียรภาพ 

ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง ภาคเกษตร
เป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศและเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการมีบทบาทสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจ ขณะที่การเชื่อมโยง
เศรษฐกิจในประเทศกับต่างประเทศทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะด้านการค้า
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และการลงทุน สำหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยังคงมีบทบาทสำคัญต่อการขยายตัวของระบบ
เศรษฐกิจไทย แต่ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำและขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง  ทำให้บทบาทของ
การลงทุนในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ มีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม ระบบเศรษฐกิจของไทยมีความอ่อนแอ
ด้านปัจจัยสนับสนุนในส่วนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณภาพการบริการของโครงสร้างพื้นฐาน 
กฎหมาย กฎและระเบียบทางเศรษฐกิจที่ไม่เอื้อต่อการจัดระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 

2.2)  การเปลี ่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม ประเทศไทยก้าวสู ่สังคมผู ้สูงอายุจากการ           
มีโครงสร้างประชากรที่วัยสูงอายุเพิ ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพ    
ทุกช่วงวัย แต่มีปัญหาคุณภาพการศึกษาและระดับสติปัญญาของเด็ก  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและ    
ผลิตภาพแรงงานต่ำ ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพิ่มขึ ้นและมีการจัดสวัสดิการทางสังคม         
ในหลายรูปแบบ แต่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง  ความเหลื่อมล้ำ
ทางรายได้ของประชากรและโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรเป็นปัญหาการพัฒนาประเทศ  สังคมไทยเผชิญ
วิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
รวมถึงเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการเพิ่มขึ้นของการพนันโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน แต่คนไทยต่ืนตัวทางการเมือง  และให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลมากขึ้น 

2.3) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ
เสื่อมโทรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลซ้ำเติมให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รุนแรง กระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อมยังไม ่ม ีประสิทธ ิภาพเท่าที ่ควร  ขณะที ่ม ีความขัดแย้งทางนโยบายในการบูรณาการ         
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความมั่นคงด้านอาหาร      
แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและความต้องการพืชพลังงาน 

2.4)  การเปลี ่ยนแปลงสภาวะด้านการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ  ประชาชน        
มีความตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้น แต่ความขัดแย้งทางการเมือง ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้    
ยังคงอยู่และส่งผลต่อเศรษฐกิจ การดำรงชีวิตของประชาชน และความเชื่อมั่นของนานาประเทศ รวมท้ัง
ความสงบสุขของส ังคมไทย  ขณะที ่ประส ิทธ ิภาพภาครัฐมีการเปล ี ่ยนแปลงในภาพรวมที ่ ดี ขึ้น                 
แต่ขีดความสามารถในการป้องกันการทุจริตต้องปรับปรุง  การกระจายอำนาจประสบความสำเร็จ           
ในเรื ่องการเพิ ่มรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  แต่มีความล่าช้าในการถ่ายโอนภารกิจและ 
มีความไม่ชัดเจนในการแบ่งบทบาทหน้าที่กับราชการส่วนกลาง  ขณะเดียวกัน การคอร์รัปชั่นยังคงเป็น
ปัญหาสำคัญของไทยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation) 
ประเทศไทยจะเผชิญกับความเส่ียงท่ีต้องเตรียมการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศพร้อมเผชิญการ

เปล่ียนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 6 ประการ ดังนี้ 
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3.1) การบริหารภาครัฐอ ่อนแอ ไม่สามารถขับเคลื ่อนการบริหารจัดการได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพอำนาจรัฐถูกใช้เพื ่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม  ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาค
ประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชนในบางพื ้นที ่มีช่องว่างมากขึ ้น  ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการให้ข้อคิดเห็น แต่การมีส่วนร่วมตัดสินใจในระดับนโยบายมีน้อย เจ้าหน้าที่รัฐย่อหย่อนในการปฏบิัติ
ตามหน้าท่ี การบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจัง ขณะท่ีดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั ่นชี ้ให้เห็นว่ายังคงมี                  
การทุจริตประพฤติมิชอบและไม่โปร่งใส นำไปสู่ความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ส่งผลกระทบต่อความเช่ือถือของต่างชาติท่ีมีต่อประเทศไทย 

3.2) โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจไทยยังคง
พึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ทั้งการส่งออกสินค้า การลงทุน และการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ 
อย ่างมาก  จ ึ งม ีความอ ่อนไหวต ่อความผ ันผวนของเศรษฐก ิ จโลกและป ั จจ ัยแวดล ้อมโลก         
ท่ีเปล่ียนแปลงไป การขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตด้ังเดิมโดยเฉพาะทุน และแรงงานราคาถูก 
ท่ีมีผลิตภาพการผลิตต่ำ เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ขณะท่ีเศรษฐกิจ
ในประเทศยังมีความเหลื ่อมล้ำ ประชาชนระดับฐานรากซึ ่งส่วนใหญ่อยู ่ในภาคเกษตรมีรายได้น้อย          
เมื่อเทียบกับนอกภาคเกษตรประสบความยากจนและมีปัญหาหนี้สินเป็นปัจจัยบั่นทอนความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจไทย 

3.3) โครงสร้างประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง 
ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู ้ส ูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี  2568 ขณะที ่ส ัดส่วนประชากรวัยเด็กและ       
วัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 อาจกระทบต่อความต้องการแรงงานในระบบ
เศรษฐกิจในอนาคต การแข่งขันเพื่อแย่งชิงแรงงานจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานคุณภาพ ภาครัฐและ
ครัวเรือนจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ส่งผลต่อ
ภาระงบประมาณของภาครัฐ และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในการดูแลสุขภาพอนามัย และการจัดสวัสดิการ
ทางสังคม 

3.4) ค่านิยมที่ดีงามเสื่อมถอยและประเพณีดั้งเดิมถูกบิดเบือน เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม ให้ความสำคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรม    
ที่ดีงามลดลง ทั้งการดำรงชีวิตประจำวัน การใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้อื ่น มุ่งหารายได้เพื ่อสนอง        
ความต้องการบริโภค การช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ความมีน้ำใจไมตรีน้อยลง แก่งแย่ง เอารัดเอาเปรียบกัน  
ขาดความสามัคคี ไม่เคารพสิทธิผู้อื่น และขาดการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม 

3.5) ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของประเทศมีแนวโน้มเสื่อมโทรมรุนแรง 
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้
สถานการณ์และแนวโน้มความเสื ่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมทวีความรุนแรง  
โดยเฉพาะน้ำท่วม ภัยแล้ง การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ไม่คุ้มค่า และปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ้น นำไปสู่
ความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภัย
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พิบัติจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง กระทบต่อฐานการผลิตภาคเกษตร ความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน สุขภาวะและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

3.6) ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงด้านความม่ันคง ท้ังท่ีมาจากปัญหาการก่อความไม่สงบ
ในประเทศ ปัญหาการก่อการร้าย วิกฤตเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านต่าง ๆ ในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้ง 
ภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์และธรรมชาติมีความรุนแรงและผลกระทบสูงในระยะต่อไป เป็นประเด็นท้าทาย 
ต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งการบริหารวิกฤต การเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองอย่างฉับไวและ
การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศให้มีความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างต่อเนื่อง 

4) การสร้างภูมิคุ้มกัน  
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จำเป็นต้องสร้างและใช้ประโยชน์จากภูมิคุ้มกันประเทศ 5 ประการ ดังนี้ 
4.1) ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ยึดโยงคนในชาติให้เกาะเกี่ยวกันอย่างแน่นเฟ้น เป็นแบบอย่าง 
ในการดำเนินชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะรัชกาลปัจจุบันที่ทรงเป็นแบบอย่างของการดำรงชีวิต         
บนทางสายกลางและความพอเพียง ทรงยึดมั่นในประโยชน์สุขของพสกนิกรในทุกด้าน 

4.2) การพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที ่ทันสมัย  การวิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศ  ในการปรับเปลี่ยน      
การผลิตจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มีผลิตภาพต่ำ ไปสู่การใช้ความรู ้และ      
ความชำนาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4.3) สังคมไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม ยึดโยงคนไทยให้เป็นปึกแผ่น ลดอิทธิพลของ
ความทันสมัยและความขัดแย้งในสังคมไทย ประชาชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจำวัน ครอบครัวบ่มเพาะความเป็นไทยท่ีมีจิตสำนึกและอัตลักษณ์ให้บุตรหลาน   ได้ตระหนักถึง
รากเหง้าของตนเอง 

4.4) ภาคการเกษตรเป็นฐานรายได้หลักและความมั่นคงด้านอาหารของประเทศก่อให้เกิด
ประโยชน์หลายด้าน ทั้งแหล่งสร้างงาน แหล่งผลิตอาหาร และเชื่อมโยงวิถีชีวิตของสังคมไทยมีส่วนสำคัญ 
ในการลดความยากจน สร้างงาน และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 

4.5)  ช ุมชนท้องถ ิ ่นเป ็นกลไกที ่ม ีความสามารถในการบร ิหารจ ัดการ  ม ีส ่วนร ่วม           
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกันเป็นสังคมสวัสดิการ เป็นพลังหลักในการพัฒนาฐานรากของ
ประเทศให้มั่นคง ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง  
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

10. ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
แผนภูมิท่ี 6   จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และห้องเรียน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
               จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2562  
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-

-

4 

96 

27 
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591 

49 

171 

703 

199,655 

10,960 

8,136 

 -  50,000  100,000  150,000  200,000  250,000  300,000

สถานศึกษา
(แห่ง)

นักเรียน
(คน)

ครู/อาจารย์
(คน)

ห้องเรียน
(ห้อง)

สถานศึกษา
(แห่ง)

นักเรียน
(คน)

ครู/อาจารย์
(คน)

ห้องเรียน
(ห้อง)

1.  กระทรวงศึกษาธิการ 703 199,655 10,960 8,136

2.  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 4 591 49 171

3.  ส านักนายกรัฐมนตรี 4 96 27 18

4.  กระทรวงมหาดไทย 80 32,644 - -

5.  กระทรวงสาธารณสุข 1 527 51 6

รวม 795 250,352 11,848 9,683

จ านวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และห้องเรียน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จ าแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2562
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

แผนภูมิที่ 7  จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และห้องเรียน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
                จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000

ก่อนประถม

ประถม

มัธยมต้น

มัธยมปลาย

ปวช.

ปวส.

อุดมศึกษา

ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย ปวช. ปวส. อุดมศึกษา
ห้องเรียน
(ห้อง) 1,656 4,125 1,313 773 309 145 1,362

ครู/อาจารย์
(คน) 1,478 5,421 3,210 2,451 413 261 1,199

นักเรียน
(คน) 34,182 92,096 44,019 25,336 9,513 3,515 17,557

สถานศึกษา
(แห่ง) 543 557 209 88 15 11 4

จ านวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และห้องเรียน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จ าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2562
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

แผนภูมิท่ี 8   สัดส่วนของผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562   
 
 

 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 9   ร้อยละการศึกษาต่อในระดับชั้น ป.6 , ม.3 และ ม.6 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
                 ปีการศึกษา 2562 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายสามัญ

สายอาชีพ

สัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562 

25,336 คน

10,856 คน
30%

84.98

92.71
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ร้อยละ
การศึกษาต่อ

ร้อยละการศึกษาต่อในระดับชั้น ป.6 , ม.3 และ ม.6 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปีการศึกษา 2562

ป.6 ม.3 ม.6



- 42 - 
 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

แผนภูมิท่ี 10   จำนวนผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
                   มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561  

 
 

 
 
 
แผนภูมิท่ี 11   จำนวนนักเรียนออกกลางคัน กลางคัน จำแนกตามระดับการศึกษา  
                   ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนจบทั้งหมด ศึกษาต่อ ศึกษาต่ออื่น ๆ ไม่ศึกษาต่อ ติดตามไม่ได้

ม.6 6,037 4,442 619 114 793

ม.3 10,216 6,892 745 111 634

ป.6 12,982 12,484 163 258 77
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จ านวนผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 , มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561
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จ านวนนักเรียน
ออกกลางคัน (คน)

จ านวนนักเรียนออกกลางคัน จ าแนกตามระดับการศึกษา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปีการศึกษา 2562

ระดับอาชีวศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับก่อนประถม
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

แผนภูมิท่ี 12  จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   

 

แผนภูมิท่ี 13  จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส สังกัดส่วนราชการอื่น ๆ   

 

แผนภูมิที่ 14  จำนวนนักเรียนพิการเรียนรวม จำแนกตามระดับการศึกษา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562   
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จ านวนนักเรียนพกิารเรียนรวม จ าแนกตามระดับการศกึษา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปีการศึกษา 2562

ระดับอาชีวศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับก่อนประถม
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

แผนภูมิท่ี 15  ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างปีการศึกษา  
                 2560 – 2562 จำแนกเป็นรายเขตพื้นที่การศึกษา  
 
 

 
 
 

แผนภูมิท่ี 16  จำนวนลูกเสือของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
                  มัธยมศึกษา และโรงเรียนเอกชนในระบบ จำแนกตามระดับการศึกษา 
                  ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562  
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และโรงเรียนเอกชนในระบบ จ าแนกตามระดับการศึกษา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปีการศึกษา 2562
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

แผนภูมิที่ 17   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
                  ภาพรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างปีการศึกษา 2559-2562  
                  ระะดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 18   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ  (N-NET)   
                  ภาพรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างปีการศึกษา 2559-2561  
                  ระดับชั้นประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ไทย อังกฤษ คณิตฯ วิทยาฯ ไทย อังกฤษ คณิตฯ วิทยาฯ ไทย อังกฤษ คณิตฯ วิทยาฯ สังคม

ป.6 ม.3 ม.6
2559 56.47 31.18 43.80 43.16 47.79 31.18 29.12 36.39 52.01 26.11 23.85 31.04 33.33

2560 49.99 37.11 39.66 39.47 49.36 27.24 26.29 32.3 49.41 26.28 23.08 28.72 30.33

2561 58.82 35.48 40.55 41.82 55.93 28.59 29.67 36.58 47.78 29.51 29.71 30.15 34.94

2562 56.77 34.48 34.61 37.07 56.53 32.49 26.54 29.97 42.21 27.23 27.71 28.68 35.80

ค่า
เฉ

ลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภาพรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2562

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
2559 38.57 31.93 39.33 60.71 42.73 40.06 32.05 44.67 51.01 37.17 40.25 34.13 26.81 34.85 35.57

2560 43.09 36.34 44.32 52.1 48.27 40.01 30.64 49.34 48.83 39.04 35.81 28.3 37.97 42.82 29.84

2561 45.94 36.02 42.07 54.13 48.19 47.44 31.23 42.66 48.20 40.11 46.94 28.01 42.91 41.36 30.81

ค่า
เฉ

ลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ  (N-NET) ภาพรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561

ระดับชั้นประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

 

แผนภูมิท่ี 19   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
                   เปรียบเทียบปีการศึกษา 2559 – 2561 
 

 
 
 
 

แผนภูมิที่ 20  ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมชายหญิง จำแนกตามช่วงอายุ  
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ปวช.3 ปวส.2
2559 38.56 37.09

2560 42.87 36.96

2561 42.48 40.13
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ภาพรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561 
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2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
15 ปีขึ้นไป 8.1 8.4 8.2 8 7.9 8.2 8.4 8.3 8.4 8.52

15 - 39 ปี 10 10 9.8 10 10.2 10.2 10.1 9.9 9.8 9.53

40 - 59 ปี 7.3 8 7.7 7.1 7 7.8 7.8 7.6 7.8 8.51

15 - 59 ปี 8.9 9.2 8.9 8.7 8.7 9.1 9.1 9 8.9 9.09

60 ปีขึ้นไป 4.5 4.4 4.3 4.3 4.1 4.5 4.9 5.1 5.7 5.85

ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมชายหญิง จ าแนกตามช่วงอายุ

15 ปีขึ้นไป 15 - 39 ปี 40 - 59 ปี 15 - 59 ปี 60 ปีขึ้นไป
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11. สถานการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษาในจังหวัด (สภาพการจัดการศึกษาปัญหา/
อุปสรรคในการจัดการศึกษา แนวโน้ม การจัดการศึกษาในจังหวัด ตัวช้ีวัดด้านการศึกษา ฯลฯ) 

สภาพแวดล้อมและการพัฒนาของจังหวัดที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษา 
1) สถานการณ์เศรษฐกิจโดยภาพรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหว ัดส ุราษฎร์ธาน ี ปี 2560 (Gross Provincial Product : GPP)  
ณ ราคาประจำปี มีมูลค่าเท่ากับ 211,048 ล้านบาท (ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ)  เพิ่มขึ ้นจากปีที ่ผ่านมา 16,668 ล้านบาท มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่  16 ของประเทศ และ 
เป็นอันดับที่ 2 ของภาคใต้รองจากจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย ภาคเกษตร  มีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ  47,266 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจาก 45,756 ล้านบาท ในปีท่ีผ่านมาเท่ากับ 1,510 ล้านบาท มีอัตราการเจริญเติบโต เพิ่มขึ้น 3.30 
และภาคนอกเกษตร  มีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ 163,781 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก  148,624 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา
เท่าก ับ 15,157  ล้านบาท มีอ ัตราการเจร ิญเติบโตในภาพรวม เพิ ่มขึ ้น 10.20 ซึ ่งแต่ละสาขาของ 
ภาคนอกเกษตร ส่วนใหญ่มีการปรับตัวสูงขึ้น สาขาของภาคนอกเกษตรที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสูงสุด 
ได้แก่ ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร (42,365 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 20.07 มอีัตราการเจริญเติบโต เพิ่มขึ้น 
17.11 รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรม (33,840 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 16.03 มีอัตราการเจริญเติบโต เพิ่มขึ้น 
17.35  การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ (27,448 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 
13.01 มีอัตราการเจริญเติบโต เพิ่มขึ้น 10.15  และกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (9,951 ล้านบาท) 
คิดเป็นร้อยละ 4.72 มีอัตราการเจริญเติบโต เพิ่มขึ้น 3.61  ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per 
capita) ปี 2560  ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เท่ากับ 200,471 บาท ต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้นจาก 185,608 บาท 
ต่อคนต่อปี เท่ากับ  14,863  บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  8.01  เป็นลำดับท่ี 18 ของประเทศ  และเป็นลำดับท่ี 
4 ของภาคใต้รองจากจังหวัดภูเก็ต  พังงา และกระบี ่ จำแนกรายละเอียด ดังตารางท่ี 1.32 

 

ตารางที่ 18   แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จำแนกรายด้าน/สาขาผลิตภัณฑ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ด้าน/สาขา มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละของมูลค่า 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
หมาย
เหตุ 

ด้านการเกษตร (สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้  
และการประมง) 

47,266 22.40  

ด้านการทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน 3,262 1.55  
ด้านอุตสาหกรรม   33,840 16.03  
ด้านการไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำและระบบปรับอากาศ 3,498 1.66  
ด้านการจัดหาน้ำ การจัดการและการบำบัดน้ำเสียของเสีย  
และสิ่งปฏิกูล 

622 0.29  

ด้านการก่อสร้าง 3,749 1.78  
ด้านการขายส่ง และการขายปลีกฯ 27,448 13.01  
ด้านการขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 7,294 3.46  
ด้านที่พักแรมและบริการด้านอาหาร   42,365 20.07  
ด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 1,351 0.64  
ด้านกิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย 9,951 4.72     
ด้านกิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์  5,944 2.82  
ด้านกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ  216 0.10  
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ตารางที่ 18   แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จำแนกรายด้าน/สาขาผลิตภัณฑ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ต่อ) 
ด้าน/สาขา มูลค่า 

(ล้านบาท 
ร้อยละของมูลค่า 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
หมาย
เหตุ 

ด้านกิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน  2,172 1.03    
ด้านการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ 
และการประกันสังคมภาคบังคับ  

8,361 3.96  

ด้านการศึกษา  7,778 3.69  
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์  4,417 2.02  
ด้านศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ  510 0.24  
กิจกรรมและบริการด้านอื่น  ๆ 1,003 0.48  

รวม 211,048 100  
 

แผนภาพที่ 2   แสดงการเปรียบเทียบมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จำแนกรายด้าน/สาขาผลิตภัณฑ์  
                     จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 
 

 จากแผนภาพท่ี 2. แสดงถึงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จำแนกรายด้าน/สาขาผลิตภัณฑ์ ของจังหวัด 
สุราษฎร์ธานีที ่มีมูลค่าสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1) ด้านการเกษตร (สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และ 
การประมง)  2) ด้านท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร  และ 3) ด้านอุตสาหกรรม  ส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 
3 ลำดับสุดท้าย ได้แก่ 1)  ด้านกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ 2)  ด้านศิลปะ 
ความบันเทิงและนันทนาการ และ 3) ด้านการจัดหาน้ำ การจัดการและการบำบัดน้ำเสียของเสีย และส่ิงปฏิกูล 
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(1) สถานการณ์การผลิตยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ปี 2561 มีเกษตรกรชาวสวนยางพาราที ่ขึ ้นทะเบียนเกษตรกร ทั ้งสิ ้น 82 ,437 

ครัวเรือน สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 47 กลุ่ม และสมาชิกจำนวน 21,214 ราย มีเนื้อที่กรีดได้ ลดลงจาก 
2.19 ล้านไร่ ในปี 2560 เป็น 2.17 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.33 ขณะที่ผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 
เพิ่มขึ้นจาก 5.78 แสนตัน และ 263 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2560  เป็น 5.80 แสนตัน 267 กิโลกรัมต่อไร่  
คิดเป็นร้อยละ 0.46 และร้อยละ 1.52 ตามลำดับ  โรงงานยางและผลิตภัณฑ์ยาง ในจังหวัดสุราษฎรธ์านี 
ประกอบด้วย การแปรรูปยางพาราและผลิตภัณฑ์ เช่น การผลิตยางแท่ง TTR การผลิตยางแท่ง STR 20 
และยางแผ่นรมควัน รองลงมาได้แก่ น้ำยางข้น ยางสกริมเครฟ ยางสกริมบล็อก ตามลำดับ ปัจจุบันมีเงินลงทุน 
7,708.82 ล้านบาท จำนวนโรงงานทั้งสิ ้น 74 โรงงาน คนงาน 6,873 คน (ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 18 กันยายน 2562) สถานการณ์โรงงานอุตสาหกรรมยางพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี
เงินลงทุน 7,708.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.18 เป็นอันดับ 3 ของภาคใต้ 

(2) สถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ในปี 2561 เนื้อที่ให้ผล 5.09  ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจาก 4.38 ล้านไร่ ในปี 2560 เนื่องจาก

เนื้อที่ให้ผลและปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น ประกอบกับเนื้อท่ีให้ผลของปาล์มน้ำมันในช่วงอายุ 7-16 ปี มีสัดส่วน
มากขึ้นและเป็นช่วงอายุของปาล์มท่ีให้ผลผลิตสูง ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่เฉล่ียเพิ่มสูงขึ้น ราคาผลปาล์มน้ำมัน
ทั้งทะลาย น้ำหนัก 15 กิโลกรัม ขึ้นไป ที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ปี 2561 ลดลง จากกิโลกรัมละ 4.13 บาท  
ในปี 2560 เป็นกิโลกรัมละ 3.16 บาท หรือลดลงร้อยละ 23.49 (ท่ีมา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย, 2561) 

ปัญหาหลักของการผลิตปาล์มน้ำมัน คือ ผลผลิตต่อไร่ต่ำและคุณภาพของพันธุ์ปาล์ม 
รวมถึงปัญหาเรื่องดิน ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการใส่ปุ๋ยท่ีเหมาะสมกับธาตุในดิน ส่วนปัญหาเรื่องทลายปาล์ม
ได้รับการแก้ไขและปัญหาลดลง ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากทางโรงงานสกัดน้ำมันได้เพิ่มมาตรการเข้มงวดมากขึ้น
ในการรับซื ้อ อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้ต้องได้รับการติดตามกำกับจากผู้ที ่เกี ่ยวข้องในการตรวจสอบ 
อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากในปัจจุบันนี้ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเป็นจำนวนมาก  
(45 โรงงาน) เมื่อเทียบกับจำนวนผลผลิตผลปาล์มท่ีจะส่งเข้าโรงงาน ดังนั้น บางครั้งโรงงานจึงแข่งขันกันรับซื้อ
ผลปาล์มทั้งผลดิบและผลสุก ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำมัน คือ น้ำมันที่สกัดได้ออกมาไม่มีคุณภาพ  
ตามมาตรฐานและคุณภาพขอน้ำมันที่ได้ยังไม่สม่ำเสมอ นอกจากนี้ในพื้นที่สุราษฎร์ธานียังไม่มีโรงงานกล่ัน
น้ำมันปาล์ม (Refinery) ทั ้งนี้ เป็นเรื ่องของต้นทุนในการผลิตที ่ไม่คุ ้มค่ากับการลงทุน ขาดการแปรรูป 
เพื ่อเพิ่มมูลค่า หรืออุตสาหกรรมต่อเนื ่องซึ ่งมีน้อยมาก รวมทั ้งการเพิ ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์ม  
เพื่อพลังงานมีข้อจำกัด   

อย่างไรก็ตาม จังหว ัดได้จ ัดทำโครงการสุราษฎร์ฯ โมเดล เพ ื ่อให้เกษตรกรส่ง 
ปาล์มน้ำมันคุณภาพเข้าสู่โรงงานสกัดปาล์มน้ำมันไม่ต่ำกว่า18% ซึ่งมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพึงพอใจ 
นอกจากนี้ ได้จัดต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนและพัฒนาปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่ oil palm city  
เพื่อการผลักดันการแก้ไขปัญหา และพัฒนาปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

สถานการณ์โรงงานอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม  จำนวนเงินลงทุนอุตสาหกรรม
สกัดน้ำมันปาล์ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเงินลงทุน 5,790 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.58 เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ 

(3) สถานการณ์ไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ 
                          ไม้ผลเศรษฐกิจท่ีสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 4 ชนิด คือ เงาะ ทุเรียน ลองกอง 
และมังคุด โดยปี 2561 เงาะเป็นไม้ผลที่มีเนื้อที่ให้ผลมากที่สุดจำนวน  29,206 ไร่ รองลงมาคือ ทุเรียน  
มีเนื้อที่ให้ผลจำนวน 28,171 ไร่ ต่อมาคือ ลองกอง มีเนื้อที่ให้ผลจำนวน 14,260 ไร่ และลำดับสุดท้าย คือ 
มังคุด มีเนื้อที่ให้ผลจำนวน 11,697 ไร่  ซึ่งทิศทางแนวโน้มในขณะนี้เกษตรกรบางส่วนโค่นไม้ผลที่มีอยู่เดิม 
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ได้แก่ เงาะ มังคุด และลองกอง แล้วปรับเปลี่ยนมาปลูกทุเร ียนทดแทน  ซึ่งให้ผลตอบแทนที ่ด ีกว่า  
จากการที่ตลาดทั้งในและต่างประเทศมีความต้องการทุเรียนเพิ่มขึ ้น จูงใจให้เกษตรกรปลูกเพิ่มขึ ้น และ 
มีการดูแลรักษาเป็นอย่างดีทำให้เนื้อท่ีปลูกและเนื้อท่ีให้ผลไม้ผลเศรษฐกิจท่ีสำคัญชนิดอื่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มีแนวโน้มลดลง ผลตอบแทนไม่ค่อยดี เป็นผลจากราคาที ่ค่อนข้างต่ำ ประกอบกับต้นทุนการผลิต  
ทั้งปุ ๋ยและค่าจ้างแรงงานเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ไม่เอื ้ออำนวย  
ทำให้เกษตรกรบางส่วนขาดแรงจูงใจในการดูแลรักษา ประกอบกับเกษตรกรส่วนหนึ่งยังคงทำสวนผลไม้
แบบดั้งเดิม ไม่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการผลิต ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพ
ผลผลิตที่เกษตรกรจะเก็บเกี ่ยว (ที ่มา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2561 สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

(4) การประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง (ประมง) 
                          ตั ้งแต่ปลายปี 2561 เป็นต้นมา การส่งออกกุ้งทะเลมีชีวิตของเกษตรกรในจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ที ่เคยส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านทางคาร์โก ของการบินไทย ประสบปัญหา 
เนื ่องจากการลดลงของจำนวนนักท่องเที ่ยวจีน ส่งผลให้การบินไทยต้องปรับลดขนาดเครื่องบินใน 
เส้นทางภูเก็ต-ฮ่องกง มาใช้เครื่องขนาดเล็ก สามารถบรรทุกกุ้งได้ครั้งละ 2-3 ตัน จากที่เคยบรรทุกครั้งละ 
18-20 ตัน ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกกุ้งมีชีวิต ไปยังประเทศจีนลดลง โดยการส่งออกกุ้งทะเลมีชีวิตต้องพึ่งพา
ที่สนามบินสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียว จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีพื ้นที่เลี ้ยงหอยทะเลมากที่สุด 
ในประเทศไทย โดยมีพื้นท่ีเล้ียงหอยทะเล รวม 28,237.55 ไร่ รวม 1,219 ฟาร์ม (ท่ีมา : สำนักงานประมงจังหวัด
สุราษฎร์ธานี) 

(5) สถานการณ์ปศุสัตว์ 
                         จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการปศุสัตว์ที่สำคัญหลายประเภท ได้แก่ โคเนื้อ ไก่ไข่ ไก่เนื้อ  
ไก ่พ ื ้นเมือง เป็ดเนื ้อ เป็ดไข่ กระบือ และสุกร  ซึ ่งจะมุ ่งเน้นที ่โคเน ื ้อเพราะเป็นที ่น ิยมทางตลาด   
ข้อมูลปี 2561 ปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 60 ,546 ตัว ปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อ 
เป็นลำดับท่ี 4 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย  ส่วนใหญ่เป็นโคเนื้อสายพันธุ์ลูกผสม ซึ่งเหมาะสมท่ีจะใช้
เป็นโคต้นน้ำ เพื่อผลิตลูกโคเนื้อสำหรับนำไปขุนผลิตเนื้อคุณภาพ (ท่ีมา : ข้อมูลสถิติการเกษตรของประเทศไทย  
ปี 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)  

โดยจากวิเคราะห์ในภาพรวมแล้ว โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อพิจารณา    
จากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (GPP) ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 
สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการขายส่งและการขายปลีก ตามลำดับ ข้อมูลจากอดีตกระทั ่งปัจจุบัน พบว่า  
ภาคการเกษตร เป็นภาคเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาโดยตลอด ไม่เปลี่ยนแปลง แต่จากข้อมูลย้อนหลัง  
3 ปี แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของ GPP จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายสาขา จะพบว่า ภาคการเกษตร มีแนวโน้มเติบโตลดลง
จากเดิมที่มีสัดส่วนเป็นร้อยละ 23.29  ใน GPP ในปี 2558 กลับมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 23.54 เติบโตเพิ่มขึ้น 
 ในปี 2559 แต่ก็กลับมีสัดส่วนลดลง เป็นร้อยละ 22.40 ในปี 2560 ซึ่งแนวโน้มนี้เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับ 
ภาคการบริการ ภาคอุตสาหกรรม และการค้า ท่ีมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ปี 2555 เป็นต้นมา 

2) สถานการณ์ทางสังคมโดยภาพรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2.1) ด้านความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคดีอาญาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปี 2562 จำนวนคดีที ่รับร้องทุกข์  
20,755 คดี จับกุมได้ 19,935 คดี ซึ่งจำนวนคดีท่ีรับร้องทุกข์เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 407 คดี (20,348 คดี) 
แต่ประสิทธิภาพในการจับกุมเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง (ท่ีมา : ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2562) 
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2.2) ด้านสุขภาวะของประชาชน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีอัตราการเกิดมีชีพ ในปี พ.ศ.2561 คิดเป็นอัตรา 10.67  

ต่อประชากรพันคน  อัตราการตาย 5.59 ต่อประชากรพันคน และอัตราการเพิ่มตามธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 
0.50 อัตราทารกแรกเกิดตาย 3.88 ต่อพันการเกิดมีชีพ อัตรามารดาตาย 35.31 ต่อแสนการเกิดมีชีพ  
ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา ซึ่งโรคระบบไหลเวียนเลือด เป็นสาเหตุการตายอันดับแรกของประชาชนในจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี คิดเป็นอัตรา 92.30 และ 83.81 ต่อแสนประชากรในปี พ.ศ.2560 และ พ.ศ. 2561 อันดับ 
ที่สองได้แก่ โรคเนื้องอก คิดเป็นอัตรา 90.22  ต่อแสนประชากร  อันดับที่สามได้แก่โรคของทางเดินระบบ
หายใจ คิดเป็นอัตรา 60.05 ต่อแสนประชากรในปี พ.ศ.2561 ซึ่งมีข้อค้นพบสำคัญ จากสาเหตุการป่วยของ
ผู้ป่วยนอกอันดับแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แก่ โรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีเหตุนำ คิดเป็นอัตรา 
37,966.92 , 33,493.48 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2560 และ ปี 2561 รองลงมาได้แก่เบาหวานการติดเช้ือ
ของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ  และเนื้อเยื่อผิดปกติตามลำดับ สำหรับสาเหตุการป่วยของ
ผู ้ป่วยในอันดับแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แก่ โรคปอดบวมคิดเป็นอัตรา 602.80และ 696.46  
ต่อประชากรแสนคน ในปี 2560 และปี 2561 รองลงมาได้แก่หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็ก
อักเสบเฉียบพลันภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์และการคลอดการดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหา
เกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำและปัญหาท่ีอาจจะเกิดได้ในระยะคลอดตามลำดับ 

3) สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี นับว่าเป็นจังหวัดหนึ ่งทางภาคใต้ทางอ่าวไทยตะวันออกที ่มี  

ฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ ท้ังด้านทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ำ และ
แร่ธาตุ เป็นต้น ซึ ่งเอื ้อต่อการดำรงชีวิตและการอยู่อาศัยของมนุษย์ และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรในพื้นที่ของจังหวัด ที่มีทั้งแม่น้ำ ภูเขา ป่า และทรัพยากรทางชายฝั่งทะเล ส่งผลให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมายของมนุษย์ ท้ังในเรื่องของการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ 
รวมถึงการท่องเที่ยว ซึ ่งเป็นการนำพาการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสภาพเสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ที่มีการถูกบุกรุก
พื้นที่จากประชาชนและนายทุนเพื่อยึดถือและครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า 
การค้าสัตว์ป่าโดยผิดกฎหมาย รวมถึงปัญหาขยะและน้ำเสียซึ่งเป็นประเด็นหลักที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญท่ี
ต้องได้รับการดำเนินการและแก้ไขอย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจะมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท้ังการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงจาก
การกระทำของธรรมชาติหรือมนุษย์ เพื่อให้เป็นฐานความรู้ในการสร้างความตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จึงควรมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปกป้อง
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่จำนวนท้ังหมด 8,174,644.93.25 ไร่ มีพื้นท่ีป่าซึ่งกำหนดเป็น
ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 26 ป่า เนื้อที่ 3,643,559 ไร่ (พื้นที่บางส่วนทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติ, เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า, เขตห้ามล่าสัตว์ป่า, พื้นที่เตรียมการจัดตั้งอุทยาน, ที่ราชพัสดุ และพื้นที่ส่งมอบให้สำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร  จากข้อมูลการรายงานสถิติกรมป่าไม้ พ.ศ. 2561 โดยสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 
พบว่า ภาคใต้มีเนื้อที่ป่า (Forest Area) จำนวน 11,207,228.70 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.28 เมื่อเทียบกับ 
เนื้อที่ภาคใต้ และเนื้อที่ที่ไม่ใช่ป่า (Non-Forest Area) จำนวน 34,947,672.7 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 75.72  
เมื่อเทียบกับเนื้อที่ภาคใต้ เมื่อแยกเป็นรายจังหวัดในภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่ป่า
มากที่สุด จำนวน 2,353,412.71 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.79 ของเนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัด  พบพื้นที่ป่าไม้ 
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ในทุกอำเภอของจังหวัด ยกเว้นอำเภอบ้านนาเดิม พื้นที่ป่าไม้ที่พบอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ  
ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองท่าเนียนและป่าเลนคลองพุมเรียง ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งใสไซ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลน
น้ำเค็มท่าฉาง ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาท่าเพชร ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนดอนสัก ป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยครามและ
ป่าวัดประดู่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งรัง ควนเสียด บกไก่ฟ้า และคลองกงชัง ป่าสงวนแห่งชาติป่าไชยครามและ 
ป่าวัดประดู่ แปลงท่ีสอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านนา ป่าท่าเรือและป่าเคียนซา ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองน้ำเฒ่า 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสกและป่าคลองพนม ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพนมและป่าเขาพลูเถื ่อน ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเขาแดงรามและป่าเขาหน้าราหู ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางเบาและป่าคลองเซียด ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าย่านยาว ป่าเขาวงและป่ากระซุม ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านหมากและป่าปากพัง ป่าสงวนแห่งชาติป่าใสท้อน
และป่าคลองโซง ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสินปุน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพะงัน ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำตกหินลาด 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าคลองแสง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 
อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ อุทยานแห่งชาติน้ำตกธารเสด็จ อุทยานแห่งชาติเขาสก อุทยาน
แห่งชาติคลองพนม อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น และอุทยานแห่งชาติน้ำตกส่ีขีด  

พื ้นที ่ทางทะเลและชายฝั ่งจังหว ัดสุราษฎร์ธาน ี ครอบคลุมพื ้นที ่ 9 อำเภอ ได้แก่  
อำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง อำเภอพุนพิน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอกาญจนดิษฐ์  
อำเภอดอนสัก อำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน มีความยาวชายฝั่งทะเลทั้งหมดประมาณ 157.17 
กิโลเมตร พื้นที่รวม 13,079.61 ไร่ มีสภาพแวดล้อมทางทะเลที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีระบบ
นิเวศน์ทั้งป่าชายเลน หาดหิน หาดทราย หญ้าทะเล ปะการัง สัตว์ทะเล หายากและใกล้สูญพันธุ์ มีพื้นท่ี  
ป่าชายเลน (ปี 2557) ท้ังหมด 92,840.62 ไร่ โดยเป็นป่าชายเลนคงสภาพ 47,829.71 ไร่ และแปลงสภาพ
เป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 28,221 ไร่ พื้นที่อื่น ๆ 16,789.91 ไร่ พื้นที่แนวปะการัง 4 กลุ่มเกาะ ได้แก่  
กลุ่มเกาะเต่า กลุ่มเกาะพะงัน กลุ่มเกาะสมุย และหมู่เกาะอ่างทอง  36,170 ไร่ สภาพสมบูรณ์ดีมากถึง
เสียหายมาก พื้นท่ีแหล่งหญ้าทะเล 17,820 ไร่ แหล่งหญ้าทะเลท่ีสำคัญ ได้แก่ อ่าวบ้านดอน เกาะนกตะเภา 
อ่าวนางกำ เกาะพะงัน เกาะสมุย เกาะเต่า 820.36 ไร่ และพบสัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์ จากข้อมูล  
พ.ศ.2558 เช่น พะยูน  เต่าทะเล และโลมา 

ปัจจุบันเนื่องจากมีการบุกรุกพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อการขยายพื้ นท่ี
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา เป็นต้นทำให้เกิดผลกระทบได้แก่ เกิดการชะล้าง
พังทลายของดิน เกิดตะกอนทำให้มีแหล่งน้ำต้ืนเขินขาดน้ำในหน้าแล้ง มีน้ำป่า/น้ำท่วมเฉียบพลัน กรมป่าไม้
จึงได้มีการสำรวจพื้นท่ีป่าโดยใช้ข้อมูลการแปลภาพถ่ายดาวเทียมพื้นท่ีป่าจากดาวเทียม พบว่า สภาพพื้นท่ี
ป่าไม้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ย้อนหลัง 4 ปี ระหว่างปี 2558 – 2561 มีแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของพื้นท่ี
ป่าไม้ แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวก็ไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ เนื ่องจากผลระดับการพัฒนา  
ตามทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า มีพื้นท่ีป่าไม้
ต่อพื้นท่ีจังหวัดเพียง ร้อยละ 24.28 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ คือ ร้อยละ 31.68 บ่งช้ีว่า สถานการณ์ 
ป่าไม้ของจังหวัดยังคงค่อนข้างน่าเป็นห่วง สภาพปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เป็นการบุกรุกพื้นท่ีป่าเพื่อยึดถือครอบครองปลูกพืชผลอาสิน จำพวก ยางพารา และ
ปาล์มน้ำมัน เนื่องจากราคาผลผลิตท้ังปาล์มน้ำมัน และยางพาราบางช่วงมีราคาสูง ความต้องการท่ีดินของ
ราษฎรจึงเพิ่มมากขึ้น การอพยพถิ่นที่อยู่อาศัยของราษฎร การบุกรุกพื้นท่ีป่าเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อ
สิ ่งแวดล้อมก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรุนแรง (ข้อมูล สถานการณ์ 
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังและการกัดเซาะชายฝ่ังของประเทศไทย พ.ศ. 2560) 
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พื้นที่ป่าชุ่มน้ำเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ ประมาณ 
42 เกาะที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง อยู่เป็นกลุ่มเกาะกลางทะเล วางเรียงตัวในแนวเหนือ - ใต้ ส่วนใหญ่
เป็นเขาหินปูนสูงชันซึ่งเป็นแนวหน้าผาสูงชันตั้งดิ่งจากพื้นที่น้ำ ทะเล พื้นที่อุทยานฯ ประกอบด้วยพื้นน้ำ
ประมาณ 52,000 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 82 ของพื้นท่ีท้ังหมด อยู่ในเขตน้ำต้ืนใกล้ฝ่ัง มีความลึกเฉล่ียของ
น้ำประมาณ 10 เมตร และได้ร ับอิทธ ิพลของตะกอนจากแม่น้ำตาปี ลักษณะชายฝั ่งมีความสูง ชัน   
มีแนวปะการังก่อตัวเป็นแนวแคบ ๆ ชายฝั่ง หมู่เกาะอ่างทองประกอบด้วยพื้นที่ชุ ่ม น้ำหลายรูปแบบ  
เช่น หาดทราย หาดหิน ป่าชายเลน และแนวปะการัง เป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของพืช และสัตว์
โดยบางชนิดจัดเป็นชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ กล้วยไม้นารีช่องอ่างทอง (Paphiopedilum niveum : ชื่อวิทยาศาสตร์) 
ส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่  นกเงือกดำ (Anthracoceros malayanus :ช่ือวิทยาศาสตร์) 
สถานภาพใกล้ถูกคุกคาม เช่น นกออก (Haliaeetus laucogaster :ช่ือวิทยาศาสตร์) นกลุมพูขาว (Ducula 
bicolor :ช่ือวิทยาศาสตร์) 

พื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบมากท่ีสุดบริเวณอ่าวบ้านดอน ขึ้นเป็นแนวแคบ ๆ 
ประมาณ 50-100 เมตรจากฝ่ังทะเลและตามริมลำแม่น้ำตาปีและลำน้ำสาขา พืชท่ีพบ เช่น โกงกางใบใหญ่ 
โกงกางใบเล็ก แสม ลำพู ลำแพน ถั่วขาว เป็นต้น การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าในจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในช่วงระยะเวลา 5 ปีนั้น พบว่า ป่าชายเลนมีพื้นที่เพิ่มขึ้นจาก 74.52 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2552  
เป็น 76.53 ตารางกิโลเมตร ในปีพ.ศ. 2557 หรือคิดเป็นอัตราที่เพิ ่มขึ้นร้อยละ 2.69 ตารางกิโลเมตร  
อัตราเฉล่ียปีละ 67.36 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีป่าชายเลนของตำบลลีเล็ด นับว่าเป็นพื้นท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีสุด
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพราะในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ของป่าชายเลนได้ขยายเพิ่มขึ้นจำนวน 3,000 ไร่ 
โดยท่ีไม่ต้องปลูก เพียงแต่มีการเฝ้าระวังไม่ให้มีการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นท่ี และผลจากการท่ีพื้นท่ีป่า
เพิ่มขึ้น ทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นด้วย ช่วยให้ชาวบ้านที่ทำประมงชายฝั่งมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น (สถาบัน 
การท่องเท่ียวโดยชุมชน) 

แม้ว่าป่าชายเลนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ปัญหาในพื้นที่ป่าชายเลน  
ก็มีการทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ทั้งจากภัยธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ โดยเฉพาะ
การทำประมงทะเลที ่ เก ินกว ่าศ ักยภาพการผลิต (Overfishing) และการทำประมงผ ิดกฎหมาย  
รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นบริเวณชายฝั่งทะเลในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เช่น การทำนากุ้ง  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง การก่อสร้างสาธารณูปโภค และกิจกรรมการผลิตที่ปล่อยของเสียลงสู่ทะเล ฯลฯ 
ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสภาพพื้นที่ป่าชายเลนที่มุ ่งหวังจะอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งทรัพยากรชายฝ่ัง  
ที ่สำคัญของประเทศ และส่งผลให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงของระบบนิ เวศทางทะเลและชายฝั ่งทะเล 
เกิดความเส่ือมโทรมท่ีรุนแรงขึ้น และลดความอุดมสมบูรณ์ลงของป่าชายเลน แหล่งปะการัง และหญ้าทะเล 
ส่งผลต่อเนื ่องถึงการทำประมงชายฝั ่งถึงการลดลงของชนิดและขนาดของสัตว์น้ำที ่จับได้ เป็นต้น  
มีผลกระทบต่อเนื่องต่อมูลค่าการผลิตในสาขาการประมง รวมทั้งผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของ
ชาวประมงโดยเฉพาะชาวประมงพื้นบ้านตามไปด้วย  ปัจจุบันจากการสำรวจของส่วนบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) มีพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 7 อำเภอ ได้แก่ 
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอดอนสัก อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอท่าฉาง อำเภอพุนพิน และอำเภอไชยา
(ท่ีมา : ส่วนบริหารจัดการป่าชายเลนท่ี 4 (สุราษฎร์ธานี), 2557) 

คุณภาพน้ำผิวดินแม่น้ำตาปี-พุมดวง ในระหว่าง ปี 2560 - 2561  พบว่า คุณภาพน้ำ
โดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้น คุณภาพน้ำผิวดินพื้นท่ีวิกฤตคลองมะขามเต้ีย พบว่า คุณภาพน้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ 
ประเภทที่ 4 หรือเสื่อมโทรม คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณเขื่อนรัชชประภา อยู่ในเกณฑ์ประเภทที่ 2 หรือดี 



- 54 - 
 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

คุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายหาดท่องเท่ียว พื้นท่ีเกาะสมุย พื้นท่ีเกาะพะงัน และพื้นท่ีเกาะนางยวนและเกาะเต่า 
อำเภอเกาะพะงัน มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานฯ ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุการปนเปื้อนมาจากกิจกรรมของมนุษย์  
ในส่วนพื ้นที ่อ ุทยานแห่งชาติหมู ่ เกาะอ่างทอง  มีค่าอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทะเล ประเภทที ่ 4  
เพื่อการนันทนาการ แนวทางการแก้ไขปัญหา ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้น้ำเพื่อลดน้ำเสียและ
มีการจัดการน้ำเสียที่ต้นทางโดยการบำบัดน้ำเสียที่บ้านเรือน นำน้ำที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน หรือส่งเสริมให้มีการบำบัดน้ำเสีย 
ในบ้านเรือนเบื้องต้นโดยใช้ถังบำบัดสำเร็จรูป พร้อมทั้งกำกับดูแลและเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย  
ให้แหล่งกำเนิดมลพิษต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียและระบายน้ำท้ิงให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ำทิ้งที ่กำหนด  ด้านการเกษตรกรรม ลดการใช้ปุ ๋ยเคมี ส่งเสริมการนำของเสียมาทำปุ๋ยอินทรีย์ หรือ  
ก๊าซชีวภาพ และใช้ปุ๋ย ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากจนตกค้างสะสมบนหน้าดิน เป็นการลดค่าใช้จ่าย  
ท้ังนี้การนำน้ำท่ีบำบัดแล้วจากระบบบำบัดรวมมาใช้ในการเกษตรก็เป็นการลดปริมาณน้ำท้ิงท่ีจะระบายลง
แหล่งน้ำสาธารณะ 

 
สถานการณ์ แนวโน้มและความสามารถของจังหวัด  
การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ 4 มิติ      

ตัวชี ้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดที่เชื ่อมโยงระดับประเทศ 4 ด้าน จำนวน 24 ตัวชี ้วัด  การวิเคราะห์
ข้อมูลภาพรวมตัวช้ีวัดการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่ีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติจัดทำให้จังหวัดมาประกอบการทบทวนและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT) ที่มีผลต่อ
การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของจังหวัด ตัวชี้วัดการพัฒนาท่ีสำคัญ 4 มิติ ได้แก่  1) ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ
แบบมีส่วนร ่วม  2) ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน    
3) ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยคำนึกถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  4) ด้านประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงานของภาครัฐ ท้ังนี้ ได้วิเคราะห์ความสามารถและศักยภาพต่าง ๆ ดังนี้ 

1)  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Growth & Competitiveness)  
      การวิเคราะห์ศักยภาพจังหวัด  จะพบว่า สาขาเศรษฐกิจที่มีสัดส่วนใน GPP จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

มากที่สุด คือ สาขาเกษตรกรรม (47,266 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 22.40 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
รองลงมาได้แก่ สาขาที ่พักและบริการด้านอาหาร (42,365 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 17.11 สาขา
อุตสาหกรรม (33,840 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 17.35 และสาขาขายส่งขายปลีก (27,448 ล้านบาท)  
คิดเป็นร้อยละ 10.15  ซึ่งจะพบว่ามูลค่าของแต่ละสาขาเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2559 แต่มีข้อสังเกตว่าสัดส่วน  
ภาคการเกษตรลดลงจากร้อยละ 23.54 เป็นร้อยละ 22.40  

จากการวิเคราะห์ตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับจังหวัด (สศช.) จะเห็นว่า ภาพรวมตัวช้ีวัดการพัฒนา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะสูงกว่าค่ากลางประเทศ 1.02 แต่ยังมีตัวชี้วัดท่ีมีค่ากลางต่ำกว่าประเทศ คือ ตัวช้ีวัด
ด้านการพัฒนาแบบทั่วถึง ต่ำกว่า 6.46 ซึ่งได้แก่สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ และร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อกำลังแรงงาน (%)  และตัวชี ้วัดด้านการเติบโตเศรษฐกิจสีเขียว ต่ำกว่า 9.73 ได้แก่  
อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด (%) สัดส่วนปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะ  
ที่เกิดขึ้น สัดส่วนเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันก๊าซเรือนกระจก/คน) สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคครัวเรือนต่อประชากร (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน) สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ 
GPP (กิโลว ัตต์-ชั ่วโมง/ล้านบาท) สัดส่วนปริมาณน้ำมันเชื ้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP 
ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ล้านบาท) 
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การว ิเคราะห์ศักยภาพทางเศรษฐกิจและการแข่งขันของจังหว ัดสุราษฎร์ธานี พบว่า  
ภาคเกษตรสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  คือ 1) ยางพาราและปาล์มน้ำมัน และ 2) ไม้ผลและการประมง 
และจากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเบื้องต้น พบว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นถึงแม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
จะมีจุดแข็งที่เป็นฐานการผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ แต่มีจุดอ่อนและอุปสรรคสำคัญที่กระบวนการ  
ทางเศรษฐกิจยังเน้นท่ีการผลิตวัตถุดิบข้ันต้น ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่ำและจากภาวะคุกคามจากการขยาย
พื ้นที ่ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันในภูมิภาคอื ่น  ๆ ของประเทศ ประเทศในภูมิภาคอินโดจีนและ 
ประเทศจีนจำนวนมากส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการและราคายางพาราและปาล์มน ้ำมัน  
จากประเทศไทยในอนาคต ดังนั้น การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ท้ังนี้ ความก้าวหน้าของวิทยาการ
และเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการวิจัยพัฒนาการเกษตรกว้างขวางรวดเร็ว และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และมูลค่าสินค้าเกษตร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีสถาบันการศึกษาในพื้นที่สามารถวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเพ ื ่อสร ้างมูลค่าแก่ผลผลิตทางการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการ 
ดังนั้น การกำหนดเป้าประสงค์การพัฒนา “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของยางพาราและปาล์มน้ำมันให้
สูงขึ้น” จึงเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีมีจุดมุ่งเน้น ดังนี้  

o พัฒนาภาคการผลิตและอุตสาหกรรมยางพาราและปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร (การผลิต 
การแปรรูป การตลาด) เพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขัน  

ทิศทางของกระแสโลกท่ีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลก ทำให้ความต้องการสินค้าเกษตร
และอาหารมีปริมาณสูงและผู้บริโภคให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสินค้าเกษตร
ปลอดภัย  ดังนั้นจึงกำหนดเป้าประสงค์การพัฒนา “ไม้ผล สินค้าประมง และผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน มีคุณภาพ
และความปลอดภัยระดับมาตรฐาน” เป็นเป้าประสงค์หลัก โดยมีกลยุทธ์การพัฒนาท่ีมีจุดมุ่งเน้น ดังนี้  

o ส่งเสริมและพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (พืช/ประมง/ปศุสัตว์) โดยใช้มาตรฐาน GAP  
ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติเป็นมาตรการสำคัญ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ป ี2560  ของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เท่ากับ 200,471 บาท ต่อคนต่อปี เพิ่มขึ ้นจาก 185,608 บาท ต่อคนต่อปี เท่ากับ  
14,863  บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  8.01  เป็นลำดับท่ี 18 ของประเทศ  และเป็นลำดับท่ี 4 ของภาคใต้รองจาก
จังหวัดภูเก็ต  พังงา และกระบี่ 

2)  การสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (Inclusive Growth)  
(1)  จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย (15 ปี)  จากผลการดำเนินงาน 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) พบว่า

จังหวัดมีค่าเฉลี ่ยจำนวนปีการศึกษา 4 ปี อยู่ที ่ 8.33 ปี ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเป้าหมาย 4 ปี กำหนดไว้คือ 
จำนวน 12 ปี เนื่องมาจากหลายปัจจัย อาทิ นักเรียนต้องออกกลางคัน อาจเพราะการตั้งครรภ์ระหว่างเรียน 
หรือสภาพเศรษฐกิจทางครอบครัวไม่เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียน รวมทั้ง เขตพื้นที่การศึกษา มีข้อจำกัด  
ในการบริหารจัดการให้สถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ครูไม่ตรงสาขาวิชา ,งบประมาณ 
ไม่เพียงพอ) ส่งผลให้ผู ้ปกครองส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนเอกชนมากขึ้น และโรงเรียนขนาดเล็ก  
มีเพิ่มมากขึ้นทำให้ครูไม่ครบชั้นส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา อย่างไรก็ตามจังหวัดก็มีแนวทางในการพัฒนา
ด้านการศึกษา เพื่อให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (พ.ศ.2557-2560)  ได้แก่ การจัดต้ัง 
ศูนย์อาเซียนศึกษาในระดับสถานศึกษาและระดับหน่วยงานทางการศึกษา รวมทั้งพัฒนาสร้างเครือข่าย  
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายใต้โครงการชุมชนดี ชีวีมีสุข 
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(2)  ค่าเฉลี่ย O-net ม.3 ที่เพิ่มขึ้น จากผลการดำเนินงาน 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) พบว่า
จังหวัดมีค่าเฉล่ีย O-net ม.3  อยู่ท่ี 37.41 คะแนน ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเป้าหมาย 4 ปี กำหนดไว้ 47.16 คะแนน 
สาเหตุก็มีลักษณะเดียวกันกับประเด็นจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยคือ เขตพื้นที่การศึกษา มีข้อจำกัดในการ
บริหารจัดการให้สถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ครูไม่ตรงสาขาวิชา,งบประมาณไม่เพียงพอ) 
ส่งผลให้ผู ้ปกครองส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนเอกชนมากขึ้น  ในขณะเดียวกันโรงเรียนขนาดเล็ก  
มีเพิ ่มมากขึ ้นทำให้ครูไม่ครบชั ้นส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา รวมทั ้ง เครื ่องมือทดสอบผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียนไม่ได้มาตรฐาน เช่น ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 

(3)  สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด (HA) (ร้อยละ 100) จากผลการ
ดำเนินงานเฉลี่ย 2 ปี (พ.ศ.2559-2560) พบว่าจังหวัดมีค่าเฉลี่ยสถานบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน 
ที่กำหนด (HA) อยู่ที ่ ร้อยละ 77.5  ต่ำกว่าค่าเป้าหมายเฉลี่ย 2 ปี พ.ศ.(2559-2560)  ที่กำหนดไว้ คือ  
ร้อยละ 88 เนื่องจากความไม่ต่อเนื่องของทีมนำและการพัฒนาคุณภาพ  แนวทางบริการ คือ การพัฒนา 
ทีมนำขององค์กร พัฒนาการจัดการความรู้ขององค์กร 

(4) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ (ร้อยละ 20/ปี) จากผลการดำเนินงาน
เฉลี ่ย 2 ปี (พ.ศ.2559-2560) พบว่าจังหว ัดมีค ่าเฉลี ่ยของผู ้ส ูงอายุที ่ ได ้ร ับการฟื ้นฟูสมรรถภาพ  
ร้อยละ 46.26  สูงกว่าค่าเป้าหมายเฉล่ีย 2 ปี พ.ศ.2559-2560)  ท่ีกำหนดไว้ คือ ร้อยละ 20  

3)  การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth)  
(1)  ร้อยละของปริมาณขยะที่ลดลง (ร้อยละ 0.01 ต่อปี) จากผลการดำเนินงาน 4 ปี (พ.ศ.

2557-2560) พบว่าจังหวัดมีปริมาณขยะเฉล่ีย อยู่ท่ี 382,99.06 ตัน ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเป้าหมาย 4 ปี กำหนด
ไว ้  โดยต ้องม ีปร ิมาณขยะ  363,635 ต ัน  เน ื ่องจากระบบการบร ิหารจ ัดการย ังไม ่ เหมาะสม  
รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่จริงจังเพียงพอในการจัดการ 

(2)  คุณภาพน้ำ (ผิวดิน/ทะเลและชายฝั่ง) มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของสถานีที ่มีการตรวจวัด (ร้อยละ 80) จากผลการดำเนินงานเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) 
พบว่า มีคุณภาพน้ำเฉลี่ย ร้อยละ 64.01  ต่ำกว่าเป้าหมายเฉลี่ย 3 ปี ที่กำหนด ร้อยละ 80 เนื่องจากการบริหาร
จัดการในการสร้างความรู ้ความเข้าใจในการดูแลสภาพน้ำยังไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั ้ง การเติบโต  
ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะธุรกิจท่องเท่ียว ส่งผลให้มีจำนวนของแหล่งมลพิษเพิ่มข้ึน ประกอบการการขยายตัว
ของชุมชนเมืองในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม จังหวัดได้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
(พ.ศ.2557-2560) ได้แก่ การจัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศ พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่อุทยาน พื้นที่ชุ่มน้ำ 
เพื่อสร้างสมดุล   

(3)  ร้อยละของพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นจากพื้นที่ของจังหวัด (ร้อยละ 0.05/ปี) จากผลการ
ดำเนินงานเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) พบว่า มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นจากพื้นที่ของจังหวัด ร้อยละ 28.55  
ต่ำกว่าเป้าหมายเฉลี่ย 3 ปี ที ่กำหนด ร้อยละ 28.62 เนื ่องจากยังไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมาย 
ที่กระทรวงกำหนด อย่างไรก็ตามจังหวัดได้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (พ.ศ.2557-2560) 
ได้แก่ โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่ง โดยสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าชายเลน  
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้จังหวัดมีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มขึ้น 

(4)  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการเตรียมความพร้อมในการบริหาร
จัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ร้อยละ 10 ต่อปี) จากผลการดำเนินงานเฉลี่ย 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) 
พบว่า มีชุมชนพื้นที่เสี ่ยงภัยที่ได้รับการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
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ร้อยละ 28.32  ต่ำกว่าเป้าหมายเฉลี่ย 4 ปี ที่กำหนด ร้อยละ 63 เนื่องจากจังหวัดยังขาดความต่อเนื่อง 
ในการดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายและชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  (Government Efficiency)  
(1)  สัดส่วนคดียาเสพติดลดลง (ร้อยละ 10 ต่อปี) จากผลการดำเนินงานจังหวัดเฉลี่ย 4 ปี   

มีสัดส่วนคดียาเสพติดเพิ่มขึ ้นจำนวน 863 คดี ซึ ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมายเฉลี่ยตามแผนพัฒนาจังหวัด  
(พ.ศ.2557-2560) ที ่กำหนด ต้องมีสัดส่วนคดียาเสพติดลดลง เป็น 261 คดี หรือลดลงร้อยละ 10  
เมื ่อเทียบกับปีที ่ผ่านมา เนื ่องจากปริมาณของประชากรและผู้มาเยือนเพิ ่มขึ ้น รวมทั ้งสภาพสังคม 
มีความอ่อนแอ เกิดการมั่วสุมเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อการค้าและใช้ยาเสพติด โดยการจัดกุมส่วนใหญ่เป็น 
การจัดกุมข้อหาผลิตพืชกระท่อม รองลงมาเป็นกัญชาสดและกัญชาแห้ง  ที่ผ่านมา จังหวัดได้ดำเนินการ 
ตามแผนปฏิบัต ิการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาโดยตลอด โดยมีแผนป้องกันยาเสพติด  
แผนบำบัดรักษายาเสพติด และแผนบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 
อย่างมีคุณภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่ในด้านสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของยาเสพติดท่ี
เข้าถึงเด็กและเยาวชน จากการที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ได้ดำเนินการสุ่มตรวจและคัดกรองนักเรียน อายุระหว่าง 15-24 ปี จากสถานศึกษาทั้งหมด 39 แห่ง  
ทำการสุ่มนักเรียน จำนวน 5,147 คน  พบสารเสพติดในเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 5.49  
(โดยมีการแจ้งผลกลับไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด) เพื่อดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (แจ้งตามหนังสือลับท่ี สฎ.0017/4877 ลว. 18 มีนาคม 2563)  อย่างไรก็ตาม จังหวัดได้โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560  การบูรณาการโครงการหน่วยงาน 
หลายภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการพัฒนาชุมชนสุขภาพดี วิถีไทย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ฯ  
โครงการชุมชนดี ชีวีมีสุข โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ฯ ซึ่งได้บูรณาการ
หน่วยงานเพื่อคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบตามเกณฑ์ สุขภาพดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เชิดชูวัฒนธรรม และ
สภาพแวดล้อมดี และโครงการสุราษฎร์ธานีเมืองแห่งรอยยิ้มและความสุข โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ  
ซึ่งได้ขับเคล่ือนชุมชนต้นแบบเมืองคนดีเพื่อนำสู่คุณภาพชีวิตท่ีดีกว่า  

(2)  สัดส่วนคดีเกี ่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ลดลง  (ร้อยละ 4 ต่อปี)  
จากผลการดำเนินงานจังหวัดฯ มีสัดส่วนคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินท่ีลดลง เฉล่ีย 4 ปี 
จำนวน 407.25 คดี ซึ ่งสูงค่าเป้าหมาย เฉลี ่ยตามแผนพัฒนาจังหวัด (พ .ศ.2557-2560) ที ่กำหนด  
ต้องมีสัดส่วนคดีเกี ่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ลดลง เป็น 569 คดี เนื่องจาก จังหวัดได้
ดำเนินมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์ที ่ม ีประสิทธิภาพ  
อีกทั้ง จังหวัดได้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (พ.ศ.2557-2560) ได้แก่ โครงการตาม
รอยพ่ออยู่อย่างวิถีพอเพียงของที่ทำการปกครองจังหวัดฯ โดยต่อยอดหมู่บ้านต้นแบบเมืองคนดีด้วยการ
จัดระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการป้องกันภัยพิบัติและการจัดการชุมชน 
และโครงการชุมชนต้นแบบแห่งอาหารทะเล โดยสร้างเครือข่ายชุมชนต้นแบบและจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการจัดการความมั่นคงทางอาหาร โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อป้องกันอาชญากรรม
ในพื้นที่เสี่ยง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันความปลอดภัย
สถานท่ีและบุคคลสำคัญ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว
โดยเฉพาะพื้นที่เกาะหลัก และเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชุมชน ฝึกทักษะการใช้อาวุธ 
การจับกุมตรวจค้น ให้ราษฎรในหมู่บ้านหรือชุมชน 
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12. สถานการณ์เกี่ยวกับโรคระบาดรุนแรงเช้ือไวรัสโควิด – 19      
การศึกษาพ้ืนฐานในยุค โควิด – 19 : จะเปิด - ปิด 
การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ส่งผลต่อระบบการศึกษาเป็นอย่างมาก ตั้งแต่เชื้อไวรัสเริ่ม

ระบาดในประเทศจีนปลายปีที ่แล้ว (ธันวาคม 2562) จนถึงปัจจุบัน UNESCO รายงานว่ารัฐบาล 191 
ประเทศท่ัวโลก ประกาศปิดสถานศึกษาท้ังประเทศ มีผู้เรียนได้รับผลกระทบกว่า 1.5 พันล้านคน (มากกว่า
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนทั้งหมด) สำหรับประเทศไทยสถานการณ์การระบาดเกิดขึ้นในช่วงสถานศึกษา       
ขั้นพื้นฐานปิดภาคเรียน โดยในช่วงต้นเดือนเมษายน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันเปิดเทอมภาค
เรียนท่ี 1 ไปเป็นวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ไทยจึงมีโอกาสทบทวนบทเรียนจากต่างประเทศเพื่อเตรียมตัวให้
พร้อมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่สอดรับกับมาตรการป้องกันการระบาด พร้อมกับเตรียม
มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เรียนได้รับผลกระทบจากรูปแบบการเรียนท่ีเปล่ียนไป 

สิ่งแรกที่รัฐต้องตัดสินใจ คือ การเปิด-ปิดโรงเรียน แต่ผลของการปิดโรงเรียนอาจได้ไม่คุ้มเสีย 
มาตรการเร่งด่วนที่รัฐบาลหลายประเทศใช้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสคือ มาตรการกึ่งปิด
เม ือง (Semi-lockdown) และมาตรการเว ้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  โรงเร ียนจึง
จำเป็นต้องถูกปิดไปด้วยเพื่อลดช่องทางการแพร่เชื ้อไวรัส  อย่างไรก็ตามงานวิจัยศึกษาผลของการปิด
โรงเรียนในประเทศจีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ ประกอบกับบทเรียนในอดีตจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัส SARs บ่งช้ีว่าการปิดโรงเรียนอย่างเดียวส่งผลน้อยมากต่อการลดจำนวนของผู้ติดเช้ือ เมื่อเทียบกับ
มาตรการอื่น 

นอกจากนี้ธนาคารโลกยังแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ปิดโรงเรียนว่า จะส่งผลให้นักเรียน
ส่วนใหญ่เสียโอกาสในการเรียนรู้ โดยเฉพาะนักเรียนในครอบครัวที่มีฐานะยากจน  เนื่องจากไม่มีรายได้มาก
พอที่จะนำมาใช้สนับสนุนการเรียนของบุตรหลานเพิ่มเติม ที่ร้ายแรงท่ีสุดการปิดโรงเรียนอาจผลักให้
นักเรียนกลุ่มนี้หลุดออกจากระบบการศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชีวิตเด็กในระยะยาว ดังนั้น สิ่งท่ี
จำเป็นคือการวางแนวทางเปิดโรงเรียนเพื่อให้เด็กได้ไปโรงเรียนอีกครั้ง โดยให้สอดคล้องกับความรุนแรงของ
สถานการณ์ ควบคู่กับการใช้มาตรการทางด้านสาธารณสุขและมาตรการทางสังคมอย่างเคร่งครัดใน
โรงเรียน หากต้องปิดโรงเรียน เรียนทางไกลสามารถแก้ปัญหาได้ แต่รัฐควรดูแลเด็กยากจนเป็นพิเศษ  ช่วง
การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 หลายประเทศใช้วิธีการสอนทางไกล ไม่ว่าจะเป็นการสอนออนไลน์ผ่าน 
Massive Open Online Courseware (MOOC) หรือแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ครูสอนในห้องเรียนเสมือน 
(Virtual Classroom) หรือใช้การถ่ายทอดการสอนผ่านสัญญาณโทรทัศน์ เพื่อให้เด็กเรียนต่อท่ีบ้านได้ขณะ
ปิดโรงเรียน แต่การใช้วิธีดังกล่าวทำให้เด็กบางกลุ่มโดยเฉพาะเด็กในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเสียเปรียบ 
เพราะไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัลท่ีบ้าน นอกจากนี้ ในการเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เด็กจำเป็นต้องได้รับการ
เอาใจใส่ การเรียนที่บ้านจึงเป็นการผลักภาระให้ผู้ปกครอง อาจทำให้เหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
หากผู้ปกครองไม่มีความพร้อมในการช่วยเหลือบุตรหลานของตนในการเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กที่ไม่มี
ความพร้อมเสียโอกาส รัฐบาลของหลายประเทศได้จัดหาอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กกลุ่มดังกล่าว เช่น 
รัฐบาลฮ่องกงให้โรงเรียนสำรวจความพร้อมนักเรียน และจัดหาคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนยืมเรียน รัฐนิวยอร์ก
เตรียม iPad พร้อมอินเทอร์เน็ตให้นักเรียนยืมกว่า 3 แสนเครื่อง และรัฐแคลิฟอร์เนียร่วมมือกับบริษัท 
Google จัดหา Chromebooks และ Mobile Hotspot ให้นักเรียน รวมทั้งออกคู่มือให้ผู้ปกครองสามารถ
ช่วยเหลือเด็กในการใช้อุปกรณ์ 
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ประเทศไทยยังมีข้อจำกัดในการเรียนทางไกลค่อนข้างสูง ข้อมูลของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (ITU) บ่งชี้ว่า สัดส่วนของครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของ
ประเทศพัฒนาแล้ว นอกจากนี้ การสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติยังสะท้อนให้เห็นความเหล่ือมล้ำสูงใน
การเข้าถึงอุปกรณ์ดิจิทัล โดยเฉพาะครัวเรือนท่ีมีฐานะยากจน และครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ยิ่ง
ไปกว่านั้น ยังมีนักเรียนกว่า 8 หมื่นคน อยู่ในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง  ดังนั้น รัฐบาลต้องสำรวจความพร้อม
ของครัวเรือนเด็ก และมีมาตรการที่หลากหลายเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงการเรียนทางไกลของ
เด็กท่ีมีสภาพความขาดแคลนแตกต่างกัน 

จากบทเรียนข้างต้น รัฐบาลไทยควรมีมาตรการเปิด-ปิดโรงเรียนให้สอดรับกับความรุนแรงของ
การระบาดของโรค มีความยืดหยุ่นในแต่ละพื้นที่ และใช้มาตรการด้านอื่นควบคู่ในกรณีเปิดโรงเรียน 
นอกจากนี้ ควรเร่งสำรวจความพร้อมในการเข้าถึงการเรียนทางไกลของเด็ก เพื่อเตรียมอุปกรณ์หรือส่ือการ
เรียนให้เหมาะสมกับบริบทของครอบครัวเด็กท่ีแตกต่างกัน โดยดำเนินการ 6 ประการ ดังนี้ 

ประการที่ 1 กำหนดมาตรการเปิด-ปิดโรงเรียนให้สอดคล้อง และยืดหยุ่นตามความรุนแรงของ
การระบาดของไวรัส โควิด-19 โดยวางแนวทางให้ พื้นที่ที ่พบผู้ติดเชื ้อรายใหม่อย่างต่อเนื่องในช่วง 2 
สัปดาห์ที ่ผ่านมา ต้องปิดโรงเรียน และให้เด็กเรียนทางไกลที่บ้านจนสถานการณ์ลดความรุนแรงลงจน
สามารถกลับมาเปิดโรงเรียนได้   ในกรณีพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ประปราย หรือไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่
ในช่วง 2 สัปดาห์ท่ีผ่านมา ให้พิจารณาเปิดโรงเรียนได้ภายใต้ข้อจำกัดความพร้อมของห้องเรียน และความ
พร้อมในการเรียนทางไกลของเด็ก ท้ังนี้ควรกำหนดให้แนวทางการเปิด-ปิดโรงเรียนยืดหยุ่นตามสถานการณ์ 
สามารถเปล่ียนแปลงได้ท้ังในกรณีท่ีสถานการณ์ระบาดรุนแรงขึ้น และสถานการณ์ผ่อนคลายลง 

ประการที่ 2 ปรับปรุงห้องเรียนให้เป็น “ห้องเรียนปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19” โดยกำหนด
แนวทางให้โรงเรียนทุกแห่งสำรวจความพร้อมของห้องเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการ ควรประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเช่ียวชาญด้านระบาดวิทยากำหนดลักษณะของห้องเรียนท่ีเหมาะสม เช่น จัดระยะห่างระหว่าง
นักเรียนอย่างน้อย 1 เมตร และมีอากาศหมุนเวียนอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาณอากาศในห้องเรียน เป็น
ต้น เพื่อให้โรงเรียนทุกแห่งประเมินความพร้อมด้านกายภายของตน ท้ังนี้ กระทรวงศึกษาธิการควรส่ือสาร
อย่างชัดเจน โดยกำหนดแนวทางที่อิงกับแบบแปลนอาคารเรียนมาตรฐาน หรือในกรณีที่โรงเรียนไม่ได้ใช้
แบบแปลนมาตรฐาน ควรแจ้งให้โรงเรียนทราบถึงมาตรฐานของการระบายอากาศอย่างชัดเจน 

ประการท ี ่  3 สำรวจความพร ้อมการเร ียนทางไกลของเด ็กเพ ื ่ อประเม ินความเส ี ่ ยง
กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานต้นสังกัดโรงเรียน ควรประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ
ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนนักเรียนมาบูรณาการร่วมกันเพื่อจัดกลุ่มตามระดับความเส่ียงในการเข้าถึงการเรียน
ทางไกล โดยแบ่งเด็กเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ีมีความพร้อม ได้แก่ เด็กมีอุปกรณ์ดิจิทัลพร้อมอินเทอร์เน็ตท่ี
บ้าน กลุ่มท่ีมีความเส่ียง ได้แก่ เด็กท่ีไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตท่ีบ้าน แต่เข้าถึงไฟฟ้าได้ และกลุ่ม
ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ เด็กที่ไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตที่บ้าน และไม่มีไฟฟ้าใช้  ทั้งนี้ ควรใช้
ข้อมูลเพื่อประเมินความพร้อมของผู้ปกครองด้วย เช่น เป็นเด็กอยู่กับพ่อแม่หรือไม่ เพื่อวางแผนให้การ
สนับสนุนเพิ่มเติมแก่ครอบครัวที่ผู้ปกครองไม่พร้อมสนับสนุนบุตรหลานในกรณีที่ต้องเรียนที่บ้าน ในกรณี
พื้นท่ีท่ีพบผู้ติดเช้ือรายใหม่ประปราย และพื้นท่ีท่ีไม่มีผู้ติดเช้ือรายใหม่ในช่วง 2 สัปดาห์ท่ีผ่านมา โรงเรียน
ควรเปิดการเรียนการสอนตามปกติ หากมีห้องเรียนพร้อมรองรับนักเรียนทุกคน โดยยังสามารถรักษา
ระยะห่างได้  ส่วนโรงเรียนที่ไม่สามารถจัดชั้นเรียนตามมาตรฐานรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยได้ ควรใช้
วิธีการสอนในโรงเรียนตามปกติผสมกับการสอนทางไกล เช่น โรงเรียนประถมศึกษาหรือขยายโอกาส ให้
นักเรียนอนุบาลหรือในช่วงช้ันท่ี 1 (ป.1 ถึง ป.3) มาเรียนท่ีโรงเรียนตามปกติ  แต่ให้นักเรียนระดับ ป.4 ขึ้น
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ไปเรียนที่บ้าน ส่วนโรงเรียนมัธยม ครูอาจประเมินนักเรียนตามผลการเรียน (เช่น คะแนนสอบ หรือ
พฤติกรรม เป็นต้น) แล้วให้เด็กท่ีจำเป็นต้องดูแลใกล้ชิดมาเรียนตามปกติ นอกจากนั้นให้เรียนท่ีบ้าน เป็นต้น 

ประการท่ี 4 จัดเตรียมอุปกรณ์ให้แก่นักเรียนท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเสียโอกาสจากการเรียนทางไกล 
ในกรณีโรงเรียนต้องปิดเพราะพื้นท่ีมีการระบาดรุนแรง หรือโรงเรียนท่ีไม่สามารถจัดช้ันเรียนในห้องเรียนแก่
เด็กทุกคนได้ กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัดควรจัดเตรียมอุปกรณ์ รวมทั้งสื่อการเรียนการ
สอนแก่เด็กที่อยู่ในกลุ่มเส่ียงและกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น จัดเตรียมแท็บเล็ต (Tablet) พร้อมเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
ให้ยืมเรียน แก่เด็กที่ขาดแคลนอุปกรณ์ที่บ้าน แต่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้ เพื่อให้เด็กสามารถเรียนออนไลน์ได้ 
และจัดเตรียม “ส่ือแห้ง” ในรูปชุดส่ือการเรียนรู้ (Learning Packages) สำหรับเด็กท่ีบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ เป็นต้น 

ประการท่ี 5 ใช้มาตรการทางสาธารณสุข และมาตรการทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ใน
โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอน ในกรณีที่โรงเรียนสามารถจัดการสอนได้ หรือใช้การสอนแบบผสม ควร
บังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดตาม “แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19)” ที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ
องค์กร UNICEF อย่างเคร่งครัด เช่น ไม่ให้นักเรียน ครู หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเจ็บป่วยมาโรงเรียน กำหนดให้มีการ
ล้างมือด้วยสบู่เป็นประจำ และรณรงค์ส่งเสริมให้สวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นต้น 

ประการท่ี 6 ส่ือสารให้ผู้ปกครองทราบความจำเป็นของมาตรการเปิด-ปิดโรงเรียน รวมทั้งให้คู่มือ
สนับสนุนเด็กสำหรับการเรียนทางไกล โดยให้ผู้ปกครองทราบว่ารัฐบาลมีแนวทางการเปิด -ปิดโรงเรียน 
อย่างไร เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถประเมินสถานการณ์ในอนาคตได้  นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการควร
จัดทำคู่มือสำหรับผู้ปกครองสำหรับสนับสนุนบุตรหลานในกรณีเรียนที่บ้าน เช่น วิธีการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล
เพื่อเรียนออนไลน์ แนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้น หรือคู่มือการใช้สื่อการเรียนรู้ เป็นต้น การเปิด-ปิดโรงเรียน
เป็นเพียงมาตรการหนึ่งเพื่อตอบโจทย์ “การศึกษาต้องปรับตัวอย่างไรในช่วงสถานการณ์ โควิด-19” เพื่อให้
เด็กกลับมาเรียนตามปกติให้ได้เร็วที่สุดเท่านั้น  แต่จะทำอย่างไรให้เด็กสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องใน
สถานการณ์ที่อาจต้องเรียนที่บ้านช่วงหนึ่ง แล้วสลับกลับมาเรียนตามปกติภายหลังสถานการณ์ระบาดลด
ความรุนแรงลง  รวมทั้งระบบการศึกษาทั้งระบบจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับรูปแบบที่ซับซ้อนมาก
ขึ้น โดยเฉพาะกระบวนการจัดการเรียนการสอน   

(ท่ีมา TDRI Policy Series on Fighting Covid-19 โดย พงศ์ทัศ วนิชานันท์)  
 

คุณภาพชีวิตของเด็กในช่วงโรคระบาดรุนแรงเช้ือไวรัสโควิด – 19  
โรงเรียนไม่ได้เป็นเพียงสถานที่จัดการศึกษา แต่ยังให้บริการสวัสดิการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต

ความเป็นอยู่ของเด็ก เมื่อมีมาตรการปิดโรงเรียนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ความ
เสียหายจึงไม่ได้เกิดขึ้นกับการศึกษาเท่านั้น แต่ยังมีต้นทุนอื่นท่ีกระทบคุณภาพชีวิตของเด็กไปด้วย ท้ังด้าน
โภชนาการ ความปลอดภัยและสุขภาพจิต 

ด้านโภชนาการของนักเรียน 
ในประเทศไทย โรงเรียนรัฐทุกแห่งได้รับเงินอุดหนุนสำหรับจัดสรรอาหารกลางวันและนมให้เด็ก

ทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจนถึงระดับประถมศึกษา โดยไม่มีเงื่อนไขด้านสถานะทางเศรษฐกิจ จากข้อมูล
โครงการอาหารกลางวันทั ่วโลกของ The Global Child Nutrition Foundation พบว่า เง ินอุดหนุน
ดังกล่าวครอบคลุมเด็กประถมของไทยจำนวนเกือบ 4.1 ล้านคน มาตรการปิดโรงเรียนจึงอาจทำให้เด็ก
เหล่านั้นมีความเส่ียงท่ีจะไม่ได้รับสวัสดิการดังกล่าว 
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แม้จะเป็นเพียงมื้อเดียวของวัน อาหารกลางวันที่โรงเรียนอาจเป็นโอกาสเดียวที ่จะได้รับ
สารอาหารครบถ้วนของกลุ่มเด็กในพื้นที่ชนบทหรือกลุ่มที่มาจากครอบครัวฐานะยากจน ซึ่งมีแนวโน้ม
น้ำหนักร่างกายต่ำกว่าเกณฑ์มากกว่าเด็กกลุ่มอื่นในวัยเดียวกัน ข้อมูลของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) ชี ้ว ่า จากนักเรียนยากจนพิเศษทั ้งหมดจำนวน 720,946 คน มีนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาจำนวน 29,991 คนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ (น้ำหนักและส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ท่ีกรมอนามัยกำหนด) 

ในช่วงที่ใช้มาตรการปิดโรงเรียน รัฐควรเร่งหาแนวทางประกันสวัสดิการนี้ให้คงอยู่ต่อไป  
โดยประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีหน้าที่จัดสรรนมและอาหารกลางวัน  
เพื่อหาแนวทางการจัดสรรงบประมาณใหม่สำหรับสร้างหลักประกันด้านโภชนาการแก่นักเรียนใน 
ช่วงกักตัวอยู่บ้าน เช่น จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ครอบครัวนักเรียนโดยตรง หรือใช้แนวทางแบบ 
สหราชอาณาจักร ที่ให้รัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้แจกอาหารให้ครอบครัวนักเรียน หรือให้เป็นคูปอง เพื่อนำไป 
แลกอาหารกับร้านค้าในพื้นที่ได้ นอกจากนี้ รัฐควรให้ความรู้ทางด้านโภชนาการแก่ครอบครัวนักเรียน
ในช่วงปิดโรงเรียน 

ด้านความปลอดภัยและสุขภาพจิตของนักเรียน 
ในบทความ ระวังความรุนแรงในโรคระบาด เมื่อ “บ้าน” อาจไม่ใช่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน  

ดร.บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร ได้ยกบทเรียนจากหลายประเทศที่แสดงให้เห็นว่า อัตราความรุนแรงใน
ครอบครัวที่เกิดขึ้นกับเด็กและผู้หญิงเพิ่มสูงขึ ้นกว่าปกติ ในช่วงมาตรการปิดเมืองและมาตรการกักตัว  
อยู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในมณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีนและเขต Nassau 
ในนิวยอร์ก เหตุการณ์แพร่ระดับของเชื้ออีโบล่าในแอฟริกาช่วงปี พ.ศ. 2557-2559  ตลอดจนเหตุการณ์ 
น้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2554 ท่ีทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก และประชาชนต้อง
ติดอยู่ในบ้านเป็นเวลานาน 

แม้ประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการเพิ่มขึ้นของความรุนแรงในครอบครัวในช่วงที่ใช้
มาตรการกักตัวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  แต่ข้อมูลในช่วงปกติที่ผ่านมาก็เตือนให้เรา
เห็นว่า โดยปกติเด็กและผู้หญิงในประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับความรุนแรงค่อนข้างสูง   
ความเสี่ยงของปัญหาดังกล่าว จากการสำรวจพหุดัชนีแบบจัดกลุ่ม (Multiple Indicator Cluster 
Survey: MISC) ขององค์การ UNICEF ประเทศไทย พบว่า สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 
มีความเสี่ยงท่ีจะเผชิญกับความรุนแรงค่อนข้างสูง เห็นได้จากจำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวนกว่า
ร้อยละ 75 เคยถูกผู ้ด ูแล (Caregivers) ทุบตี (Physical Punishment) หรือทำร้ายทางจ ิตใจ 
(Psychological Aggression) และในแต่ละปี มีเด็กมากกว่า 10,000 คนที ่ เข ้าร ับการรักษาที่
โรงพยาบาล เน ื ่องจากถูกทำร้ายร่างกาย โดยส่วนใหญ่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศ ( Sexual 
Abuse)  สาเหตุเป็นเพราะพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนหนึ่งของไทยยังเชื่อว่า การทำร้ายร่างกายเพื่อลงโทษ
เป็นสิ่งจำเป็นในการเลี้ยงดู และอบรมสั่งสอนบุตรหลานของตน 

ดังนั้นในช่วงที่ปิดโรงเรียน เด็กไทยจำนวนหนึ่งอาจมีความเสี่ยงที่จะประสบกับความรุนแรง
ในครอบครัวมากขึ้น เพราะในช่วงเปิดเรียนปกติ เด็กกลุ่มนี้สามารถหลบหลีกปัญหาได้จากการไป
โรงเรียน พบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ โดยมีครูคอยสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิด 

บทเรียนจากต่างประเทศด้านมาตรการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวมีหลากหลาย
รูปแบบ เช่น มอบหมายครูเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องความรุนแรงในครอบครัว มีบริการสายด่วนในการช่วยเหลือเด็ก 
หรือในกรณีหมู่เกาะคานารี่ ประเทศสเปน ท่ีใช้โค้ดลับ ‘MASK 19’ รับมือกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงท่ี

https://tdri.or.th/2020/04/domestic-violence-victims-during-covid19/
https://tdri.or.th/2020/04/domestic-violence-victims-during-covid19/
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เพิ่มขึ้นระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และวางแผนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและร้านขายยาใน
ชุมชน เมื่อได้รับโค้ดลับ เภสัชกรก็จะช่วยติดต่อไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรับดำเนินการต่อไป เป็นต้น 

สำหรับประเทศไทย เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เด็กจะเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัวใน  
ช่วงดังกล่าว ครูควรคอยสอดส่องสัญญาณของความรุนแรงและให้ความรู้เรื่องสายด่วนขอความช่วยเหลือใน
ประเทศไทยกับเด็ก ๆ สำหรับเด็กที่ไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้หรือไม่กล้าสื่อสาร ครูอาจช่วยได้ด้วย
การสร้างโค้ดลับระหว่างครูและนักเรียนเพื่อให้นักเรียนใช้สื่อสารกับครู ว่ากำลังประสบกับความรุนแรงใน
บ้านอยู่ โดยไม่ให้ผู ้กระทำทราบ ส่วนกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัด ควรประสานกับ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อวางมาตรการป้องกันความเสี่ยง รวมทั้ง
แนวทางการสังคมสงเคราะห์เมื่อเด็กเผชิญกับความรุนแรง 

หลังยกเลิกมาตรการปิดโรงเรียนและสิ้นสุดการระบาดของโรคโควิด -19 โรงเรียนควรช่วย 
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดู เพื่อไม่ให้เด็กได้รับความรุนแรงและผลกระทบทางจิตใจท่ี
อาจเกิดขึ้นจากการเลี้ยงดูที่ผิด ในระยะยาว กระทรวงศึกษาธิการควรพิจารณาจัดสรรให้มีตำแหน่ง
นักจิตวิทยาประจำโรงเรียนอย่างจริงจังและประสานกับหน่วยงานทางด้านสังคมสงเคราะห์ในระดับ
ชุมชน เพื่อสร้างระบบการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพจิต ทั้งนี้ เพื่อให้ครูมีหน่วยสนับสนุน ไม่ต้อง
รับมือกับปัญหาสุขภาพจิตของเด็กเพียงลำพัง รวมถึงเป็นหลักประกันความปลอดภัยของเด็ก ในกรณีที่
โรงเรียนเองก็เป็นพื้นที่ของความรุนแรง 

(ท่ีมา TDRI Policy Series on Fighting Covid-19 โดย ณัฐนันท์ อมรานันทศักดิ์) 
 

จัดการเรียนการสอนอย่างไรในสถานการณ์โควิด-19 : จากบทเรียนต่างประเทศสู่
การจัดการเรียนรู้ของไทย  

ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด เราควรเปลี่ยนให้ทุก ๆ ที่กลายเป็นโรงเรียน เพราะการเรียนรู้
ยังต้องดำเนินอยู่แม้นักเรียนไม่สามารถไปโรงเรียนตามปกติ   ในหลายประเทศที่ประกาศมาตรการปิด
โรงเรียน รัฐบาลมักจะออกมาตรการด้านการเรียนรู้มารองรับ ด้วยการเรียนทางไกลรูปแบบต่าง  ๆ โดย
พิจารณาจากเงื่อนไขความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมของพ่อแม่ และความพร้อมตามช่วงวัยของเด็ก 
สำหรับประเทศไทย ความท้าทายในการเปลี่ยนคร้ังนี้ไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์
โควิด-19 เท่านั้น แต่ควรเป็นการ “เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส” ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนให้ดีกว่าเดิม ดังนั้นมาตรการการเรียนรู้ของไทยจึงไม่ควรปรับแค่กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน 
แต่ต้องปรับใหญ่ทั้งระบบการเรียนรู้ที่ต้องสอดคล้องกันและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของเด็ก โดยควร
ดำเนินการดังนี้ 

1. กระชับหลักสูตร ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนทราบ หลักสูตรการศึกษาพื้นฐานของไทยในปัจจุบัน เน้นเนื้อหามาก ครูจำเป็นต้องใช้เวลาเยอะ
เพื่อสอนได้ครบถ้วน และไม่เอื้อให้นักเรียนมีส่วนร่วม (Active Learning) เท่าท่ีควร และหากยังใช้หลักสูตร
เดิมในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โคว ิด -19 ครูจะต้องใช้เวลาสอนมากขึ ้นเพ ื ่อสอนให้
ครบถ้วน  การปรับหลักสูตรให้กระชับควบคู่ไปกับจัดลำดับความสำคัญ รวมทั้งผ่อนคลายตัวชี้วั ดเรื ่อง
โครงสร้างเวลาเรียนจะสามารถช่วยลดความกดดัน โดยยังคงคุณภาพขั้นต่ำไว้ได้ ตัวอย่างของ มลรัฐ 
Alberta ประเทศแคนาดา ได้กระชับหลักสูตรโดยเน้นเนื้อหาจำเป็นตามมาตรฐานของแต่ละช่วงวัย เพื่อให้
ครูสามารถนำไปวางแผนการสอนและใช้เวลาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งออกคู่มือหลักสูตรฉบับย่อสำหรับ
ผู้ปกครอง เพื่อสื่อสารให้เข้าใจถึงหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไป  หลักสูตรแกนกลางไทยจัดประเภทตัวชี้วัดแล้ว   
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แต่ต้องเพิ่มความชัดเจนในการสื่อสารแก่ครูและผู้ปกครอง หลักสูตรแกนกลางของไทยกำหนดตัวชี้วัด 
“ต้องรู้” และ “ควรรู้” ในแต่ละสาระวิชาแล้ว แต่ต้องเพิ่มความชัดเจน โดยระบุเนื้อหาจำเป็นของแต่ละช่วงวัย 
และเปิดให้ครูมีอิสระในการจัดการเรียนรู ้เนื ้อหาส่วนอื ่น  ๆ ตามความเหมาะสม ในขณะเดียวกัน
กระทรวงศึกษาธิการควรให้ศึกษานิเทศก์ทำหน้าที่เป็นโค้ชให้แก่ครู โดยให้คำแนะนำในการเลือกตัวชี้วั ด
และเนื ้อหานอกเหนือจากส่วนที ่จำเป็นเพื ่อให้เหมาะกับบร ิบทและสถานการณ์ของพื ้นที ่ อีกท้ัง
กระทรวงศึกษาธิการควรออกคู่มือหลักสูตรฉบับย่อสำหรับผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจบทบาทใหม่ 
และสามารถติดตามการเรียนรู้ของเด็กได้ นอกจากนี้ โรงเรียนต้องไม่ละเลยการให้ความรู้แก่นักเรียน 
แต่ละช่วงวัยในการป้องกันตนเองจากโรคระบาด ซึ่งองค์กรอนามัยโลกได้จัดทำคู่มือไว้แล้ว 

2. เพ ิ ่มความย ืดหย ุ ่นของโครงสร ้างเวลาเร ียนและความหลากหลายของร ูปแบบ 
การเรียนรู้ ความยืดหยุ่นในการใช้เวลาและการเลือกรูปแบบการเรียนจะทำให้ครูสามารถออกแบบ  
หน่วยการเรียนรู้ที่เหมาะสมและส่งเสริมการเรียนรู้รายบุคคล (personalized learning) ได้ ดังตัวอย่าง
ของมลรัฐ Alberta ประเทศแคนาดา ซึ่งมีแนวทางสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยแบบผสมผสาน 
(blended learning) โดยแนะนำการกำหนดจำนวนช่ัวโมงการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 

• ช่ัวโมงเรียนรู้ผ่านจอสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย โดยคำนึงถึงพัฒนาการด้านร่างกาย (ปัญหา
ด้านสายตา) และพัฒนาการด้านสังคม (ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น) 

• ช่ัวโมงการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีบ้านจากการทำใบงาน ช้ินงาน ค้นคว้าด้วยตัวเอง และ 
• ช่ัวโมงท่ีครูและนักเรียนทำกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน 
ส่วนในกรณีของสหรัฐอเมริกา พบว่า ให้ความสำคัญต่อการตอบสนองของผู้เรียนแต่ละคน

แตกต่างกัน โดยจัดทำฐานข้อมูลของส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย  นอกจากนี้ ยังเปิดช่องให้หน่วยงานอื่น ๆ และแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ เช่น พิพิธภัณฑ์ 
ห้องสมุดชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก ในขณะที่นิวซีแลนด์เตรียมชุดการ
เรียนรู้พื้นฐานให้นักเรียน ซึ่งประกอบด้วยคู่มือออนไลน์ และชุดการเรียนรู้ (ส่ือแห้ง) เพื่อให้นักเรียนทุกคน
ท้ังท่ีสามารถเข้าถึงและไม่สามารถเข้าถึงระบบเรียนออนไลน์สามารถใช้เรียนรู้ได้ 

ในกรณีของไทย แม้หลักสูตรแกนกลางของไทยเปิดให้มีความยืดหยุ่นในการกำหนดชั่วโมงเรียน 
แต่ก็ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับโครงสร้างเวลาเรียนที่ค่อนข้างแข็งตัว ดังนั้นหากกระทรวงศึกษาธิการ 
ช่วยผ่อนคลายโครงสร้างเวลาเรียนลง และเปิดช่องทางการส่ือสารให้ครูได้สอบถามข้อสงสัย ก็จะช่วยสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ครูออกแบบการเรียนรู้อย่างยืดหยุ่น  นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังสามารถเปิดให้
เอกชน และภาคประชาสังคม ที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ เข้ามา  
มีส่วนร่วมพัฒนา แลกเปลี่ยนเครื่องมือและเทคนิคใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับเด็กมากข้ึน 

3. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และสอนอย่างมีแผนที่เหมาะสม  ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
ครูจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนการสอนแบบใหม่  วิธีการหนึ่งคือ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งจะ
นำไปสู่การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะหลังการระบาดของโควิดสิ้นสุดลง  ทั้งนี้ควรเริ่มต้นโดยการจัด
กลุ่มตัวชี้วัดให้เป็นหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้แผนการเรียนรู้มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์การระบาด 
เช่น ครูสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้หน่วยละ 2 สัปดาห์ เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการประเมิน
สถานการณ์การระบาด  ทั้งนี ้ หากครูสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู ้แต่ละหน่วยให้ร้อยเรียงกัน  
อย่างเป็นระบบท้ังเทอมหรือท้ังปี ก็จะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพได้ดียิ่งขึ้น และได้
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในอนาคต ในทางปฏิบัติ การ
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จัดหน่วยการเรียนรู้สามารถจัดตามเนื้อหาหรือตามประเด็นที่น่าสนใจ และยังสามารถบูรณาการข้ามวิชา
หรือในวิชาเดียวกัน หลังจากนั้นครูควรกำหนดคำถามสำคัญของแต่ละหน่วย และวางแผนการติดตามการ
เรียนรู้ตามตัวชี้วัดด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติอย่างชัดเจน  เลือกสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็ก และ
ส่ือสารกับพ่อแม่ให้ทราบถึงบทบาทท่ีจะเปล่ียนไป เนื่องจาก การเสริมทักษะออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ต้ัง
คำถาม เลือกใช้สื ่ออย่างเหมาะสมจะทำให้ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ได้มีคุณภาพมากขึ้ น ดังนั้น
กระทรวงศึกษาธิการควรจะสนับสนุนการเพิ่มทักษะเหล่านี้ตามความต้องการของครูในแต่ละพื้นที่ โดย
อาจจะเปิดให้ผู้เช่ียวชาญในภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม ช่วยพัฒนาศักยภาพครูให้ตรงกับทักษะท่ี
ต้องการ และสนับสนุนให้มีการเพิ่มทักษะให้แก่ศึกษานิเทศก์ เพื่อเป็น “โค้ชหน้างาน” ให้แก่ครูต่อไป 

4. ยกระดับการประเมินเพื่อการพัฒนา (formative assessment) เพื่อไม่ให้เด็กเสีย
โอกาสพัฒนาความรู้และทักษะ เมื่อนักเรียนไปโรงเรียนตามปกติไม่ได้ ครูกับนักเรียนก็จะมีปฏิสัมพันธ์  
ต่อกันลดลง ทำให้ครูไม่สามารถติดตามพัฒนาการของนักเรียนได้เต็มที่ อาจทำให้ไม่สามารถรู้ปัญหาของ
นักเรียนได้ทันเวลา โดยเฉพาะความรู้ด้านภาษาและการคำนวณ ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อการเรียนรู้ระยะ
ยาว  การประเมินเพื่อพัฒนาจึงไม่สามารถลดหรือละท้ิงไปได้ท้ังการประเมินเพื่อการเรียนรู้ (assessment 
for learning) ของเด็ก เพื่อให้ครูทราบถึงกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก โดยจะสามารถให้ feedback กับเด็ก
และปรับแผนการเรียนรู้ได้ตรงตามสถานการณ์ และการประเมินซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้  (assessment as 
learning) ของเด็ก โดยครูเปิดโอกาสให้เด็กย้อนคิดถึงกระบวนการเรียนของตนเอง กระบวนการนี้จะทำให้
เด็กมีความรับผิดชอบและเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้น รวมถึงเมื่อเด็กเข้าใจตนเองก็จะเป็น
โอกาสท่ีจะวางแผนการเรียนรู้ของตนเองร่วมกับผู้ปกครองและครูได้ การประเมินเพื่อพัฒนาท้ัง 2 ลักษณะ
จึงต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างเด็ก ผู้ปกครองและครูมากขึ้น วิธีหนึ่งที่ทำได้คือ การประเมินเพื่อ
พัฒนาอย่างไม่เป็นทางการรายบุคคล (personalized check-ins) เพื่อติดตามการเรียนรู้ สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของนักเรียน โดยให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมด้วย  ในกรณีของเด็กโต อาจจะเพิ่มการประเมิน
ตนเองและการประเมินเพื่อน (self & peer assessment) เข้าไปด้วย ซึ่งจะมีประโยชน์ในการช่วยฝึก
ทักษะการสะท้อนคิดให้เด็กได้อีกทางหนึ่งด้วย การประเมินเพื่อพัฒนาจะประสบความสำเร็จก็ต่อเม่ือ 
มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม คือ (1) มีการเสริมศักยภาพครูในการใช้และออกแบบเครื่องมือประเมิน (2) มี
การให้เอกชน และภาคประชาสังคม ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินเข้ามาร่วมพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินใหม่ๆ และ (3) มีการเปิดเวที (platform) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครูกับผู้เช่ียวชาญ 

5. การประเมินเพื่อรับผิดรับชอบ (assessment for accountability) ยังคงควรไว้ แต่
ควรให้น ้ำหนักการประเมินโอกาสทางการเรียนของเด็ก มากกว่าการวัดความรู ้ด ้วยคะแนน
สอบ   สถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันทำให้ต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย ดังนั้น 
คุณภาพการศึกษาท่ีเด็กจะได้รับในแต่ละพื้นท่ีจะไม่เหมือนกัน จึงไม่สามารถใช้คะแนนวัดความรู้หรือทักษะ
แบบเดียวกันเพื ่อให้เกิดความรับผิดรับชอบได้  มิฉะนั ้นก็อาจส่งผลให้เกิดความเหลื ่อมล้ำมากขึ้น 
กระทรวงศึกษาธิการจึงควรปรับเกณฑ์ข้อสอบวัดความรู้ (test-based) มาสู่การให้น้ำหนักกับตัวชี้วัดท่ีไม่ใช่
ด้านวิชาการ (non-academic measure) มากขึ้น เช่น อัตราการเข้าเรียน (attendance rate) หรืออัตรา
การออกกลางคัน (drop-out rate) เป็นต้น  โดยการเก็บขอ้มูลตัวช้ีวัดเหล่านี้ท่ีสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วย เพื่อลดภาระครู เช่น ใช้ระบบ Google Classroom บันทึกการใช้งาน ซึ่งจะช่วยทำให้เขตพื ้นท่ี
สามารถติดตามและให้การสนับสนุนโรงเรียนได้ตรงกับความต้องการมากข้ึนด้วย 

(ท่ีมา TDRI Policy Series on Fighting Covid-19 โดย ภูษิมา ภิญโญสินวัฒน์) 
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ความปกติใหม่หรือ New Normal ด้านการศึกษา  
เมื่อวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกแรกเริ่มคล่ีคลายลง หลายๆ ภาคส่วนเริ่มพูด

ถึง “ความปกติใหม่” หรือ “New Normal” ที่จะตามมา ภาคการศึกษาเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่เกิดการ
ปรับตัวครั้งใหญ่ทั ่วโลกและในประเทศไทย โดยเฉพาะการปิดโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ทำให้ทั้งภาค
นโยบาย โรงเรียน ครู และนักเรียนนักศึกษา ต้องหันมาใช้การเรียนการสอนทางไกลอย่างเร่งด่วน ชวนให้
หลายคนคิดว่า เมื่อโควิด-19 ผ่านไป การเรียนรู้ทางไกลและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้จะกลายเป็น
ความปกติใหม่ของการศึกษาไทย ทว่า ความปกติใหม่นี ้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ เพราะอะไร หากมิใช่แล้ว 
ความปกติใหม่ของการศึกษาไทยจะเป็นอย่างไรแน่ และใครจะเป็นผู้กำหนดหน้าตาของความปกติใหม่นี้ 

ทำไมการเรียนทางไกลและการเรียนออนไลน์จะยังไม่ใช่ “ความปกติใหม่” แต่อาจเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของครู 

การจัดการเรียนทางไกลและการเรียนออนไลน์ที่ทั่วถึงและมีประสิทธิผลสูงสำหรับผู้เรียนทุกคน 
ต้องพึ่งพาหลายปัจจัย ทั้งความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมของครูในการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใหม่ และความพร้อมของครอบครัวและนักเรียนในการเรียนรู้จากท่ีบ้าน ปัจจัยเหล่านี้มีต้นทุนมหาศาล เช่น 
หากรัฐจะจัดสรรเงินช่วยเหลือค่าคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ยากจนคนละ 10,000 บาท 
จะต้องใช้งบประมาณถึง 2,800 ล้านบาท (จากบทความ โดย ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู) และหากรัฐบาลจะ
จัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ให้เฉพาะนักเรียนกลุ่มยากจนพิเศษที่มีอยู่กว่า 700,000 คนตาม
เกณฑ์การคัดกรองของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) คนละ 10,000 บาท จะต้องใช้
งบประมาณกว่า 7,000 ล้านบาท 

นอกจากนี้ ยังมีต้นทุนท่ีครอบครัวนักเรียนต้องจ่าย ท้ังค่าอินเทอร์เน็ต ค่าอาหารกลางวัน ต้นทุน
ค่าเสียโอกาสของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องใช้เวลาดูแลการเรียนของลูกแทนการทำงานหารายได้ และต้นทุน
ค่าเสียโอกาสของนักเรียนจากการเรียนทางไกลหรือเรียนออนไลน์ ที ่งานวิจัยจำนวนไม่น้อยบ่งชี ้ว่า 
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่ำกว่าการเรียนตามปกติกับครูในห้องเรียน 

เมื ่อคำนึงถึงต้นทุนที่สูงมากในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเรียนทางไกลด้วยเทคโนโลยี และ
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพและความเสมอภาคที่ไม่ชัดเจน ผู้เขียนเชื่อว่า เม่ือสถานการณ์การระบาดของโควิด-
19 ยุติลง ระบบการศึกษาในภาครวมจะกลับไปสู่การจัดการเรียนในโรงเรียนเป็นหลัก ส่วนการเรียน
ทางไกลด้วยเทคโนโลยีจะเป็นเพียงทางเลือกที่ถูกนำมาใช้ในบางสถานการณ์ กับนักเรียนแค่บางกลุ่ม 
และในบางพื้นที่ แต่จะยังไม่ใช่ความปกติใหม่ของการศึกษาไทยในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาเดียวกันนี ้ บุคลากรทางการศึกษาจำนวนมากได้ปรับตัวเพื ่อใช้
เทคโนโลยีในการทำงานทางไกล เช่น การประชุมออนไลน์ การจัดการเอกสารออนไลน์ผ่านคลาวด์ เป็นต้น 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดังกล่าว แม้ว่าจะไม่ได้เปล่ียนกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยตรง แต่น่าจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ จึงมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปแม้
การระบาดส้ินสุดลง 

“ความปกติใหม่” ของภาคการศึกษาไทย ควรเป็นการให้น้ำหนักแบบใหม่เพื่อจัดการปัญหา
เดิม ปรากฏการณ์ของโควิด-19 ท่ีทำให้นักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียน ครูจัดการเรียนการสอนไม่ได้เหมือนท่ีผ่าน
มา ทำให้เกิดความตระหนักรู้ ใหม่ถึงสิ ่งที ่มีความสำคัญและจำเป็นแท้จริงต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
เช่น หลักสูตรแกนกลางที่มีอยู่เดิมเทอะทะเกินไปและไม่เหมาะกับบริบทของเด็กแต่ละคน และ กฎเกณฑ์
เร่ืองการแต่งกายและการไว้ทรงผมไม่มีความสำคัญเม่ือเด็กเรียนรู้อยู่ที่บ้าน เป็นต้น 

https://tdri.or.th/2020/04/digital-divide-online-education-inequalities/
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เราควรใช้ความตระหนักรู้ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์นี้ มาออกแบบอนาคตของการศึกษาไทย 
โดยให้น้ำหนักกับสิ่งที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน มากกว่า เง่ือนไขที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อตอบสนอง
นโยบาย แนวคิดหรือผลประโยชน์บางอย่างที่ไม่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น 

• ให้น้ำหนักกับ ปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณภาพระหว่างครูและนักเรียน มากกว่า จำนวนชั่วโมงที่
นักเรียนอยู่ในห้องเรียนหรือเรียนผ่านสื่อโทรทัศน์หรือสื่อออนไลน์ 

• ให้น้ำหนักกับ การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับความสนใจของนักเรียน เชื่อมโยงกับชุมชนและ
บริบทที่นักเรียนอยู่ มากกว่า การเรียนรู้อิงตามมาตรฐานแบบเดียวกันทั้งประเทศ 

• ให้น้ำหนักกับ การประเมินผลเพื ่อการพัฒนาการเรียนรู ้ของนักเร ียน ( formative 
assessment) จากช ิ ้ น ง านและพฤต ิ กรรมของน ั ก เ ร ี ยน  ม ากกว ่ า  การประ เม ิ น เพ ื ่ อ กา ร
ตัดสิน (summative assessment) เพื่อนำไปใช้ให้คุณให้โทษแก่โรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

• ให้น้ำหนักกับ การช่วยเหลือนักเรียนที่มีความท้าทายในการเรียน ควบคู่กับ การส่งเสริม
นักเรียนกลุ่มอื่น ๆ ให้เต็มตามศักยภาพ เนื่องจากนักเรียนที่ขาดแรงจูงใจในการเรียนเป็นทุนเดิมหรือมา
จากครอบครัวยากจนมีแนวโน้มจะหลุดออกจากระบบการศึกษามากขึ้นเมื่อสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 

• ให ้น ้ ำหน ักก ับ  การเร ียนร ู ้ เพ ื ่ อส ุขภาพกายและใจ  ควบค ู ่ ก ับ  การเร ียนร ู ้ ด ้ าน
วิชาการ สถานการณ์โรคระบาดส่งผลต่อสุขภาพกายและใจของทุกคนรวมถึงเด็ก ๆ ทุกวัย ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ของสมองชี้ให้เห็นว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ยากเมื่อเด็กมีความเครียดหรืออยู่ในภาวะที่เป็น
อันตราย ครูจึงควรสอดแทรกเนื้อหาความรู้เรื่องสุขภาวะ การดูแลสุขภาพกายและใจ เพื่อให้เด็กเรียนรู้และ
ปรับตัวได้ท่ามกลางสถานการณ์ครอบครัวและสังคมท่ีไม่แน่นอน 

• ให้น้ำหนักกับ การจัดสรรทรัพยากรออฟไลน์แก่เด็กและครอบครัว ควบคู่กับ ทรัพยากร
ออนไลน์ เช่น จัดสรรหนังสือเด็กให้แก่ครอบครัวด้อยโอกาสเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ที่บ้าน จัดให้มี
อาสาสมัครติดตามสถานการณ์เด็กในแต่ละครอบครัวและให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการดูแลลูก ในลักษณะ
เดียวกันกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ เป็นต้น ควบคู่
ไปกับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในด้าน
ต่าง ๆ ไม่เพียงแค่การศึกษาเท่านั้น 

การสร้างความปกติใหม่ตามข้อเสนอนี้สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรมหาศาล 
เพียงอาศัยการปรับมุมมองของผู้กำหนดนโยบาย ปรับกระบวนการทำงานของบุคลากรทางการศกึษา 
สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ 
รวมถึง ถอดบทเรียนองค์ความรู้จากทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากแนวทางการจัดการศึกษาท่ีกล่าวมา
นี้ คือ “ความปกติเดิม” ท่ีเกิดขึ้นมาแล้วในระบบการศึกษาของหลายประเทศท่ัวโลก รวมถึงบางโรงเรียนใน
ประเทศไทยท่ีปรับการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 มาก่อนหน้านี้ และน่าจะยังคงสอดคล้องกับโลกในอนาคต 

บทสรุป: มีหรือไม่มีโควิด-19 ก็ต้องร่วมออกแบบความปกติใหม่ที่การศึกษาไทยต้องการ 
(desirable new normal) 

แม้ไม่มีโควิด-19 ระบบการศึกษาไทยก็กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจากปัจจัยขับเคลื่อน
จำนวนมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจ เช่น สภาวะเศรษฐกิจที ่ตกต่ำ ด้านสังคม เช่น โครงสร้างประชากรท่ี
เปลี่ยนแปลง ด้านเทคโนโลยี เช่น disruptive technology ที่ทำให้ทักษะที่เป็นที่ต้องการเปลี่ยนไป และ
ด้านการเมืองการปกครอง เช่น การดำเนินนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น โควิด -19 เป็นท้ัง 
“ตัวเร่งปฏิกิริยา” ท่ีทำให้การเปล่ียนแปลงท่ีรอท่าอยู่เกิดขึ้นเร็วขึ้น เช่น การนำเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้มา
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ใช้ในวงกว้าง และเป็น “ตัวหน่วงปฏิกิริยา” ให้แผนการบางอย่างชะลอออกไป เช่น การนำร่องทดลองใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะในปีการศึกษา 2563 

การเร่งปฏิกิริยาและการหน่วงปฏิกิริยาของโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องบางส่วนต้องปรับตัว
ด้วยความจำเป็น เช่นเดียวกับแรงดึงและแรงผลักของปัจจัยขับเคลื่อนต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการศึกษา
ไทยมาโดยตลอด หากขาดการออกแบบเชิงรุกและการตั้งรับปรับตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคการศึกษา 
ก็เป็นไปได้สูงมากว่าอนาคตของการศึกษาไทยจะเคลื่อนคล้อยไปตามแรงเหล่านี้จนไม่สามารถควบคุม
ทิศทางไปสู่จุดหมายท่ีต้องการได้ 

ด้วยเหตุนี ้ การจินตนาการถึง “ความปกติใหม่” ที่กำลังจะมาถึง ไม่ควรถูกตีกรอบไว้ด้วย
สถานการณ์ความจำเป็นจากโควิด-19 และปัจจัยอื่น ๆ ท่ีควบคุมไม่ได้เท่านั้น แต่ควรเป็นการจินตนาการถึง 
“ความปกติใหม่ท่ีเป็นที่ต้องการ” (desirable new normal) จากการหารือและวางแผนร่วมกันของบุคคล
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ตั้งแต่ผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางศึกษา 
ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม พ่อแม่ ผู้ปกครอง และท่ีสำคัญท่ีสุด คือตัวนักเรียนเอง 

(ท่ีมา TDRI Policy Series on Fighting Covid-19 โดย ณิชา พิทยาพงศกร) 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ประเด็นปัญหาการจัดการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การจัดการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีประเด็นปัญหาการจัดการศึกษา ดังนี้ 
1. ด้านผู้เรียน 

ปัญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก ้ KPI ที่บ่งชี้การแก้ปัญหารวม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 2565 
1) ระดับปฐมวัย      
นักเรียนมีอัตราการออกกลางคัน ร้อย
ละ 0.59 ท่ีน่าสังเกตคือมีเฉพาะ
สถานศึกษาเอกชน 
 

 17. สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3 – 5 ปี) ต่อประชากร
กลุ่มอายุ 3 – 5 ปี เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 90) 
 

✓ ✓ ✓ 

มีเด็กพิการเรียนร่วม 9 ประเภท ร้อย
ละ 0.12 พบเด็กประเภทออทิสติกถึง
ร้อยละ 0.05 
 

     

เด็กไม่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
เนื่องจากขาดครูท่ีมีความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัย และขาดส่ือ 
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน
ปฐมวัย 

-  ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาท่ี
จัดการศึกษาปฐมวัยอบรมครู
ประจำการให้มีความรู้เกี่ยวกับจัด
การศึกษาปฐมวัย 

-  สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงาน
ทางการศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย
จัดหาส่ือ อุปกรณ์ในการจัดการเรียน 
การสอนปฐมวัย 

 

25. ร้อยละของเด็กแรกเกิด – 5 ปี มีพัฒนาการ
สมวัยเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 85) 
 

✓ ✓ ✓ 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปัญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก ้ KPI ที่บ่งชี้การแก้ปัญหารวม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 2565 
2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีอัตราการ
ออกกลางคัน ร้อยละ 0.22 
 

 32. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานลดลง (เป้าหมาย 0.10)  

✓ ✓ ✓ 

ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษามีอัตราการ
ออกกลางคัน ร้อยละ 0.72 
 

     

ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ไม่
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ร้อยละ 1.99 
 

 18. ประชากรอายุ 6 – 11 ปีได้เข้าเรียน ระดับ
ประถมศึกษาทุกคน (ร้อยละ 100) 
 

✓ ✓ ✓ 

ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ไม่
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ร้อยละ 1.09 
 

 19. ประชากรอายุ 12 – 14 ปี ได้เข้าเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน (ร้อยละ 
100) 

✓ ✓ ✓ 

ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ไม่
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ร้อยละ 1.89 
 

 20. สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า (15–17 ปี) ต่อประชากร กลุ่มอายุ 15 – 
17 ปี เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 95) 

✓ ✓ ✓ 

ผู้เรียนด้อยโอกาสสังกัด 9 ประเภท     
มีอัตราร้อยละ 22.67 และพบว่ามี
ผู้เรียนประเภทยากจนถึงร้อยละ 22.58 
 

 24. ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจ
และพื้นท่ีลดลง (ร้อยละ 1.0) 
 

✓ ✓ ✓ 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปัญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก ้ KPI ที่บ่งชี้การแก้ปัญหารวม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 2565 
มีเด็กพิการเรียนร่วมระดับประถมศึกษา 
9 ประเภท ร้อยละ 7.04  พบเด็ก
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ถึงร้อย
ละ 6.28  

 34. ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รับการพฒันา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม 
(ร้อยละ100) 

✓ ✓ ✓ 

มีเด็กพิการเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา 
9 ประเภท ร้อยละ 2.37  พบเด็ก
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ถึงร้อย
ละ 1.96 
 

 35. ร้อยละของเด็กในวัยเรียนท่ีมีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
เพิ่มขึ้น (จำแนกตามกลุ่ม ประเภทของความจำเป็น
พิเศษ) (ร้อยละ 20) 
 

✓ ✓ ✓ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 
ทดสอบ 4 วิชาหลัก (ภาษาไทย อังกฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์) ยังมีต่ำกว่า
ฐานเดิมทุกวิชา  

 26. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ข้ึนไปเพิ่มข้ึน 
(ร้อยละ 50) 
27. ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) ของนักเรียนระหว่างพืน้ท่ี/ภาคการศึกษาใน 

✓ ✓ ✓ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 
ทดสอบ 4 วิชาหลัก (ภาษาไทย อังกฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์) ยังมีต่ำกว่า
ฐานเดิม ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ  

 วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง                    
(น้อยกว่า 5) 
28. คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบโครงการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programmer for 
International Student Assessment หรือ PISA) 
ของนักเรียนอายุ 15 ปี ในวิชาวิทยาศาสตร์ การอ่าน

✓ ✓ ✓ 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปัญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก ้ KPI ที่บ่งชี้การแก้ปัญหารวม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 2565 
และคณิตศาสตร์สูงขึ้น (เฉล่ีย 500 คะแนน)29. 
ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉล่ีย
ของผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับเมื่อ 
ทดสอบตามาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
(CEFR) สูงขึ้น (A1/A2/B2) 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 
ทดสอบ 5 วิชาหลัก (ภาษาไทย สังคม
ศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์) ยังมีต่ำกว่าฐานเดิม 
ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ และ
วิทยาศาสตร์  

 30. ร้อยละการอ่านของคนไทย (อายุต้ังแต่ 6 ปีขึ้น
ไป) เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 85) 

✓ ✓ ✓ 

ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิด
สร้างสรรค์ เนื่องจากการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนไม่เน้นบรรยากาศท่ีจะ
กระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรท่ี
สอดคล้องกับการคิดในรูปแบบต่าง ๆ  
ท่ีหลากหลาย 

    

ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะ
สำคัญ เนื่องจากขาดแรงจูงใจใน

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญ               
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปัญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก ้ KPI ที่บ่งชี้การแก้ปัญหารวม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 2565 
การศึกษาเล่าเรียน และการขาดความ
มุ่งมั่นอดทน ความท่ีไม่สามารถทนได้
กับกฎ ระเบียบหรือข้อตกลงการปฏิบัติ
ท่ีเคร่งครัดหรือกติกาท่ีเขาจะต้องปฏิบัติ
ตาม 
ผู้เรียนในบางระดับการศึกษายังมีอัตรา
เส่ียงในการออกกลางคันสูง เนื่องจาก
ต้องไปช่วยผู้ปกครอง บิดา มารดาหรือผู้
ท่ีอยู่อาศัยด้วย ในการหารายได้/
ประกอบอาชีพ หรือดูแลช่วยเหลือบิดา 
มารดา ผู้ปกครองท่ีมีภาวะพึ่งพา และ
หรือมีเหตุจำเป็นต้องให้การช่วยเหลือ 
จากการเจ็บป่วย จิตเภท พิการหรืออื่น ๆ 

จัดหาทุนการศึกษา/จัดหลักสูตรระยะ
ส้ัน 

    

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
O-NET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ต่ำกว่า
ฐานเดิมทุกรายวิชา สำหรับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ต่ำกว่าฐานเดิมทุก
รายวิชายกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ต่ำกว่าฐานเดิมทุก
รายวิชายกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ และ
วิทยาศาสตร์ เนื่องจากเทคนิควิธีการ

พัฒนาครูเพื่อส่งเสริมเทคนิควิธีการสอน
และการจัดกระบวนการเรียนโดยเฉพาะ
ในระดับช้ันประถมศึกษา 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปัญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก ้ KPI ที่บ่งชี้การแก้ปัญหารวม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 2565 
สอนและการจัดกระบวนการเรียนไม่
ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์ 
3) การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

     

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)              
ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามสาระ
ความรู้ 5 สาระหลัก (ทักษะการเรียนรู้, 
ความรู้พื้นฐาน, การประกอบอาชีพ, 
การดำเนินชีวิต, การพัฒนาสังคม)
ระดับช้ันประถมศึกษา พบว่า ต่ำกว่า
ฐานเดิมยกเว้นสาระทักษะการเรียนรู้ 
และสาระการดำเนินชีวิต  
 

     

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)              
ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามสาระ
ความรู้ 5 สาระหลัก (ทักษะการเรียนรู้, 
ความรู้พื้นฐาน, การประกอบอาชีพ, 
การดำเนินชีวิต, การพัฒนาสังคม)
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า  
ต่ำกว่าฐานเดิมยกเว้นสาระทักษะการ
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปัญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก ้ KPI ที่บ่งชี้การแก้ปัญหารวม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 2565 
เรียนรู้, ความรู้พื้นฐาน และสาระการ
พัฒนาสังคม  
 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)              
ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามสาระ
ความรู้ 5 สาระหลัก (ทักษะการเรียนรู้, 
ความรู้พื้นฐาน, การประกอบอาชีพ, 
การดำเนินชีวิต, การพัฒนาสังคม)
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า  
ต่ำกว่าฐานเดิมยกเว้นสาระทักษะการ
เรียนรู้, การประกอบอาชีพ และสาระ
การพัฒนาสังคม  
 

     

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ใน
เกณฑ์ต่ำ (N-net) เนื่องจากความรู้
ความสามารถของบุคลากรโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการมีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอนของ
ครูผู้สอนยังไม่เพียงพอ อีกท้ังผู้เรียนมี
ความหลากหลายท้ังอาชีพและพื้น
ฐานความรู้ รวมถึงกลุ่มเป้าหมายใน

- ปรับวิธีการคัดเลือก/สอบบรรจุครูให้
ตรงตามวิชาเอก 

- เช่ือมโยงเครือข่ายให้ครอบคลุมทุก
พื้นท่ีของ กศน.ตำบล 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปัญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก ้ KPI ที่บ่งชี้การแก้ปัญหารวม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 2565 
พื้นท่ีห่างไกลมีข้อจำกัดในการเข้าถึง
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผล
ให้ไม่ได้รับข้อมูลท่ีทันสมัยและถูกต้อง 
4) การศึกษาอาชีวศึกษา      
ผู้เรียนระดับอาชีวศึกษามีอัตราการออก
กลางคัน ร้อยละ 6 
 

     

มีเด็กพิการเรียนร่วม 9 ประเภท ร้อย
ละ 0.08  พบ 
เด็กประเภทบกพร่องทางร่างกายหรือ
สุขภาพถึงร้อยละ 0.04 
 

     

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 
2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พบว่า  ต่ำกว่าฐานเดิม  
 

     

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 
2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงพบว่า สูงกว่าฐานเดิม  
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปัญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก ้ KPI ที่บ่งชี้การแก้ปัญหารวม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 2565 
ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษามีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
เนื่องจากผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ส่วนใหญ่ไม่ออกสู่ตลาดแรงงานมุ่งแต่
เข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิด
สอนระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น ๆ ทำ
ให้ขาดแคลนแรงงานระดับกลางอย่าง
ต่อเนื่อง 

สถาบันอาชีวศึกษาควรจัดหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานตามบริบทพื้นท่ี 

    

ผู้เรียนไม่นิยมเรียนสายอาชีวศึกษา 
เนื่องจากภาพลักษณ์ เจตคติและ
ค่านิยมของการเรียนอาชีวศึกษาไม่ดี 
ประกอบกับค่าตอบแทนและการ
ยอมรับในสังคมต่ำ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรจัดกิจกรรม
สร้างเจตคติท่ีดีในการศึกษาต่อในระดับ
อาชีวศึกษา 

    

5) การศึกษาอุดมศึกษา      
บัณฑิตขาดการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
และทักษะความรู้พื้นฐานท่ีจำเป็น 
เนื่องจากเทคนิควิธีการสอนและการจัด
กระบวนการเรียนไม่ส่งเสริมให้บัณฑิต
รู้จักการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา 

ส่งเสริมรูปแบบการคิดในรูปแบบต่าง ๆ 
ท่ีหลากหลาย 

    

บัณฑิตมีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เนื่องจาก

สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับสถาบัน
อาชีวศึกษาในการวิเคราะห์ความ
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปัญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก ้ KPI ที่บ่งชี้การแก้ปัญหารวม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 2565 
ผู้เรียนตัดสินใจเข้าศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ไม่มีข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจและไม่รู้ทิศทางความต้องการ
กำลังคน 

ต้องการของตลาดแรงงานและปรับ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ 

 
2. ด้านครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

ปัญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก ้ KPI ที่บ่งชี้การแก้ปัญหารวม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 2565 
ครูส่วนใหญ่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
เนื่องจากไม่นำกระบวนการวิจัยในช้ัน
เรียนไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน 

ส่งเสริมให้สถานศึกษานำกระบวนวิจัย
ในช้ันเรียนมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน 

    

การศึกษาข้ันพื้นฐาน มีปัญหาขาด
แคลนครูสอนสาขาวิชาหลักโดยเฉพาะ
ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เนื่องจากมาตรการควบคุม
อัตรากำลังภาครัฐทำให้
กระทรวงศึกษาธิการถูกตัดอัตรากำลัง
ครูจากการเกษียณอายุราชการและ
เกษียณก่อนกำหนด 

จัดสรรอัตรากำลังทดแทนครูท่ีเกษียณ     

ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ภาระหน้าท่ีอื่น นอกเหนือจากการจัดการ
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปัญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก ้ KPI ที่บ่งชี้การแก้ปัญหารวม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 2565 
เรียนการสอน  เนื่องจากไม่มีบุคลากรทำ
หน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่การจัดการเรียนการ
สอนภาระดังกล่าวจึงตกอยู่ท่ีครูผู้สอน 
การศึกษานอกระบบฯ ขาดครูและ
บุคลากรท่ีมีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน
เนื่องจากครูประจำการท่ีได้รับการบรรจุ
เข้ามาเป็นครูอัตราจ้างเดิมท่ีมีวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงกับวิชาเอกอยู่ก่อนแล้ว 

     

การศึกษาพิเศษขาดนักวิชาชีพท่ีจะจัด
การศึกษาสำหรับเด็กพิการ และครูส่วน
ใหญ่ขาดประสบการณ์ในการจัด
การศึกษาสำหรับเด็กพิการ 
 

     

การอาชีวศึกษาขาดแคลนครูด้าน
วิชาชีพ เนื่องจากไม่สามารถรับผู้ท่ีมี
ความรู้และประสบการณ์จากผู้ท่ีไม่มีใบ
ประกอบวิชาชีพครูได้ทำให้เกิดปัญหา
ขาดแคลนครูอาจารย์ท่ีมีความรู้ ความ
เช่ียวชาญท่ีเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

     

ในระดับอุดมศึกษา สัดส่วนอาจารย์ต่อ
นิสิตในบางสาขาวิชายังไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ รวมท้ังอาจารย์ประจำส่วนใหญ่
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปัญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก ้ KPI ที่บ่งชี้การแก้ปัญหารวม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 2565 
ยังขาดประสบการณ์ และบางสาขายัง
ขาดคณาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทาง เนื่องจากไม่มีสถาบันผลิตครูใหม่ท่ี
มีความเช่ียวชาญเฉพาะในการพัฒนาครู 
คณาจารย์ประจำการอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเป็นมือ
อาชีพและส่งเสริมสนับสนุนให้วิชาชีพ
ครูเป็นท่ียอมรับในสังคม 

 
3. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา/จังหวัด 

ปัญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก ้ KPI ที่บ่งชี้การแก้ปัญหารวม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 2565 
มีสถานศึกษาขนาดเล็ก ร้อยละ 38.52 
และเป็นสถานศึกษาท่ียังไม่เข้มแข็ง
จำนวนมาก เนื่องจากยังขาดความ
พร้อม ขาดรูปแบบเทคนิคการบริหาร
จัดการ และจัดการเรียนการสอน 
และนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กมีทิศทางการพัฒนาไม่แน่นอน 

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาขนาด
เล็กมีความพร้อม รูปแบบเทคนิคการ
บริหารจัดการ และจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 

23. สถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
และมีคุณภาพ (ร้อยละ 100) 
46. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง (ร้อยละ 100) 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปัญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก ้ KPI ที่บ่งชี้การแก้ปัญหารวม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 2565 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีจำนวนลูกเสือ
สำรอง ลูกเสือสามัญ/สามัญรุ่นใหญ่และ
วิสามัญถึง 60,690 คน แต่ไม่มีค่าย
ลูกเสือท่ีได้มาตรฐานประจำจังหวัด 
 

 22. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ 
ห้องสมุด ศูนย์ ฯลฯ) ท่ีได้รับการพัฒนาให้สามารถ
จัดบริการทางการศึกษาและมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพเพิ่มขึ้น (50 ศูนย์) 
 

   

จำนวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากร
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงอายุ 15 – 
59 ปี อยู่ท่ี 9.09 ถึงแม้ว่าค่าเฉล่ียจะ
เพิ่มขึ้นทุกปีแต่ก็ยังไม่ถึงค่าเฉล่ีย
ระดับประเทศ 12 ปี 
 

 11. ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน  
(15 – 59 ปี) ท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไปเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 60) 
21. ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี)  
มีจำนวนปีการศึกษาเฉล่ียเพิ่มขึ้น (12 ปี) 

   

สัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ 
70 : 30 ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ระดับประเทศ (50 : 50  

 4. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษามีสมรรถนะเป็นทีพอใจของสถาน
ประกอบการเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 75) 
9. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับ 
ผู้เรียนสามัญศึกษา (50 : 50) 
12. อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของ
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา (ไม่นับศึกษาต่อ) ภายในระยะเวลา 1 ปี
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 80) 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปัญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก ้ KPI ที่บ่งชี้การแก้ปัญหารวม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 2565 
สถานศึกษาระดับข้ันพื้นฐานขาดอิสระ
และความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากการกระจายอำนาจสู่เขตพื้นท่ี
การศึกษา และสถานศึกษาได้
ดำเนินการแล้วตามกฎหมาย แต่ยัง
ประสบปัญหาในทางปฏิบัติ และใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ยังมีความ
เคยชินของหน่วยปฏิบัติในการรับคำส่ัง
จากหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงาน
ส่วนกลางเคยชินกับการมอบหมาย/ส่ัง
การให้หน่วยปฏิบัติดำเนินการตาม
ประกอบกับหน่วยปฏิบัติ บุคลากรใน
พื้นท่ี และสถานศึกษาไม่คุ้นเคยใน
ระบบการบริหารแบบเป็นอิสระด้วย
ตนเอง บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความ
มั่นใจในการตัดสินใจทิศทางของ
หน่วยงาน และความไม่พร้อมของระบบ
เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ 4 ด้าน 
สู่สถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาโดยให้
สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปัญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก ้ KPI ที่บ่งชี้การแก้ปัญหารวม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 2565 
ปัญหาความไม่พร้อมของเขตพื้นท่ี
การศึกษาในการสนับสนุนส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้
เข้มแข็ง 

     

การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษายัง
ขาดความเป็นอิสระ คล่องตัวและความ
เข้มแข็งในการปฏิบัติภารกิจ  

สถาบันอาชีวศึกษาบางส่วนยังไม่เป็น
นิติบุคคลทำให้ไม่สามารถดำเนินภารกิจ 
ให้สนองความต้องการท้ังของประชาชน
และประเทศได้ 

    

การอุดมศึกษาไม่สามารถพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศในการดำเนินภารกิจท้ัง 4 ด้าน  
อันได้แก่ 1) การจัดการเรียนการสอน  
2) การวิจัยและสร้างองค์ความรู้   
3) การให้บริการทางวิชาการ  
4) ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐส่วน
ใหญ่ยังบริหารภายใต้ระบบราชการ 
แม้ว่าจะได้มีความพยายามนำ
มหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ แต่การ
ดำเนินงานยังไม่บรรลุผลท้ังหมด และ 
สภามหาวิทยาลัยและนายกสภา
มหาวิทยาลัยยังไม่มีบทบาทในการ
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปัญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก ้ KPI ที่บ่งชี้การแก้ปัญหารวม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 2565 
พัฒนามหาวิทยาลัยและรับผิดชอบต่อ
มหาวิทยาลัยเท่าท่ีควร 

 
4. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

ปัญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก ้ KPI ที่บ่งชี้การแก้ปัญหารวม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 2565 
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้
เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอน
ของครูยังมีน้อย เนื่องจากครูขาด
ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีจะนำมาสร้างและใช้
บทเรียนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และช่วย
ในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

จัดหา... 
 

    

ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีมีไม่เพียงพอ
ทำให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาทักษะ
ในการค้นคว้า เป็นเครื่องมือใน
การศึกษาหาความรู้แก่ตนเองยังทำได้
น้อย เนื่องจากขาดการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปัญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก ้ KPI ที่บ่งชี้การแก้ปัญหารวม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 2565 
เพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอน 
รวมทั้งการแก้ปัญหาขาดแคลนครู 
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานไม่
เอื้อต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ใน  การเรียนการสอนอย่างสมบูรณ์ 
เนื่องจากขาด Content และ 
courseware สำหรับการทำบทเรียน
เพื่อการเรียนรู้ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

     

ขาดการเช่ือมโยงเครือข่ายเพื่อ
การศึกษาท่ีมีอยู่เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้
ร่วมกัน เช่น Uni net, Moe Net  
เป็นต้น เนื่องจากความแตกต่างในการ
เข้าถึงบริการ internet ระหว่างพื้นท่ีใน
เมือง นอกเมือง ขนาดและประเภท
โรงเรียน 

     

ขาดการใช้ส่ือสารมวลชน ส่ือวิทยุโทรทัศน์ 
ส่ือหนังสือ ตำราเรียน และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
รวมท้ังห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ เนื่องจาก
ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องจากภาครัฐในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปัญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก ้ KPI ที่บ่งชี้การแก้ปัญหารวม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 2565 
รวมทั้งขาดกลไกท่ีจะจูงใจให้
ภาคเอกชนเข้ามาร่วมระดมทรัพยากร 
ขาดหน่วยงานกลางเพื่อดูแลและบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา เนื่องจากหน่วยงานท่ี
ดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการในลักษณะต่างคนต่างทำ 
เกิดความซ้ำซ้อน ขาดการบูรณาการ
และเช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายกัน เป็น
เครือข่ายเพื่อประหยัดทรัพยากรร่วมกัน 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

5. ด้านการจัดระบบการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 

ปัญหาหรือประเด็น วิธีการแก ้ KPI ที่บ่งชี้การแก้ปัญหารวม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 2565 
1) ระดับปฐมวัย      
ความไม่พร้อมในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยทั้งด้านครู อาคาร สถานท่ีและ
วัสดุอุปกรณ์ และขาดความเข้มแข็ง 
เนื่องจากศูนย์เด็กปฐมวัยมีจำนวนไม่
เพียงพอท่ีจะให้บริการในการเตรียม
ความพร้อมแก่เด็กปฐมวัยได้อย่างท่ัวถึง 
มีคุณภาพ เนื่องจากขาดการประสาน
และดำเนินการในเชิงบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานท่ีดูแลเด็กปฐมวัย
อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐด้วยกันและกับ
ภาคเอกชนท้ังในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติ 

- จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและ
ทัดเทียมกันท้ังในสถานศึกษาของรัฐ
และเอกชน 

- ขาดการประสานและดำเนินการใน
เชิงบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานท่ีดูแลเด็กปฐมวัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท้ังระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยกันและกับ 

- สร้างเครือข่ายบุคลากรทาง
การศึกษาปฐมวัยในการแลกเปล่ียน
องค์ความรู้และแบ่งปันข้อมูลในการ
ดูแลและพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
อย่างท่ัวถึง 

    

2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ขาดความเช่ือมโยงระหว่างระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
กับการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน เนื่องจากขาดการ
ประสานความร่วมมือเป็นเครือข่าย
ระหว่างสถานศึกษาเพื่อร่วมมือพัฒนา
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปัญหาหรือประเด็น วิธีการแก ้ KPI ที่บ่งชี้การแก้ปัญหารวม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 2565 
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาต่างระดับ ต่าง
สังกัด และกับชุมชนท้องถิ่น อปท.และ
ภาคเอกชน 
3) การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

     

ความไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการ
และการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดและภาคี
เครือข่าย เนื่องจาก ขาดแคลนบุคลากร
ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ และขาดส่ือ
และวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีมี
คุณภาพหลากหลายตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียนเฉพาะกลุ่ม  

-      

ขาดการประสานความร่วมมือและการ
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท่ีมี
เอกภาพ เนื่องจากการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายยังไม่กว้างขวางและ
เข้มแข็งเพียงพอ และขาดความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ การ
ประสานความร่วมมือ และการควบคุม

-      
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปัญหาหรือประเด็น วิธีการแก ้ KPI ที่บ่งชี้การแก้ปัญหารวม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 2565 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
4) การศึกษาอาชีวศึกษา -      
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไม่เน้นการ
ฝึกปฏิบัติและสมรรถนะไม่สอดคล้องกับ
ความต้องของตลาดแรงงาน เนื่องจาก
ขาดกลไกการพัฒนาระบบมาตรฐาน
สมรรถนะและกลไกการเรียนรู/้การ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน
ประกอบการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

-      

ระบบการเช่ือมโยงการจัดอาชีวศึกษากับ
การศึกษาระดับพื้นฐานและอุดมศึกษา ไม่
สามารถดึงดูด จูงใจผู้เรียนให้สนใจเรียน
อาชีวศึกษาได้มากเท่าท่ีควร เนื่องจาก
ขาดระบบการแนะแนวการศึกษาอาชีพ 
และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความ
เข้าใจในอาชีพ เส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพ รายได้ ค่าตอบแทน 
 
 
 

-      
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปัญหาหรือประเด็น วิธีการแก ้ KPI ที่บ่งชี้การแก้ปัญหารวม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 2565 
5) การศึกษาอุดมศึกษา      
สถาบันอุดมศึกษามุ่งเน้นการจัดการ
เรียนการสอนเชิงพาณิชย์ เน้นการผลิต
บัณฑิตเชิงปริมาณ มีลักษณะเป็นอุด
ศึกษาเพื่อมวลชน ในขณะท่ีกลไกการ
ควบคุมคุณภาพไม่เข้มแข็ง เนื่องจาก
การจัดการศึกษาเชิงพาณิชย์ จัดการ
เรียนการสอนอุดมศึกษาท่ีไม่มีการ
ควบคุมคุณภาพโดยไม่คำนึงถึง
ภาวการณ์ทำงานของบัณฑิตท่ีจะ
ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อสังคมในอนาคต
เป็นการผลิตท่ีเน้นปริมาณมากกว่า
คุณภาพ 

     

การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนขาด
การเน้นฝึกภาคปฏิบัติและการเช่ือมโยง
กับการทำงาน ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษา
ขาดคุณลักษณะท่ีสำคัญบางประการท่ี
ผู้ใช้ต้องการ  
 

     

การผลิตกำลังคนยังไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการ โดยเฉพาะใน
สาขาท่ีขาดแคลน  

การบริหารจัดการและภาวะผู้นำ ระบบ
การบริหารจัดการท่ีอยู่ภายใต้ระบบ
ราชการ ทำให้ขาดความอิสระ คล่องตัว
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ปัญหาหรือประเด็น วิธีการแก ้ KPI ที่บ่งชี้การแก้ปัญหารวม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 2565 
การบริหารจัดการ รวมทั้งขาดระบบ
การพัฒนาผู้บริหารและคณาจารย์อย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
คุณภาพอุดมศึกษา 

 ขาดระบบกลไกส่งเสริมการวิจัยและ
สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและการวิจัย
ขาดระบบการสร้างความเข้มแข็งด้าน
การผลิตผลงานวิจัย รวมทั้งระบบความ
เช่ือมโยงระหว่างอุดมศึกษาและภาค
การผลิต 

    

 การจัดสรรงบประมาณยังไม่สะท้อน
คุณภาพการศึกษา และยังมิได้ใช้เป็น
กลไกกำกับเชิงนโยบาย และการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานอุดมศึกษา 

    

    
ซึ่งจากการวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มต่าง ๆ เพื่อประกอบการพัฒนาในทุก ๆ ด้านของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีให้มีความเป็นไปได้และสอดคล้องกับบริบท 

ความสามารถ ตลอดจนศักยภาพของจังหวัด จึงได้มีการกำหนดทิศทางการพัฒนา เป็นนโยบายการพัฒนาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย วิสัยทั ศน์ เป้าประสงค์ 
พันธกิจ ดังนี้ 
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นโยบายจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เมืองเกษตรคุณภาพ การท่องเท่ียวยั่งยืน สังคมเป็นสุข” 
เป้าประสงค์รวม (Goals)  
1. เพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรการท่องเท่ียวและ

การขนส่งโลจิสติกส์ 
2. สู่สังคมเป็นสุขด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. มีฐานทรัพยากรธรรมชาติ และบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน 
พันธกิจ (Missions)  
1) พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องและการท่องเท่ียว) 

ให้มีความมั่งค่ังและเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
2) พัฒนาสังคม คุณธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน 
4) บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (Strategic issues)  
1) การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และการพลังงาน 
2) การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียวที่ยั่งยืน 
3) การเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน 
4) การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตท่ีดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน  
5) การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีมั่นคงและมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
ด้านการศึกษาและสังคม 
1. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

1.1  การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  
1.2  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 

(1)  ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่ 
เพื่อสร้างความรับผิดชอบ ต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(2)  ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 

(3)  พัฒนาคุณภาพครูทั ้งระบบ ตั ้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือก 
ให้ได้ คนดี คนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ 

(4)  ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อ สร้างสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู ้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการ เรียนรู้ปรับหลักสูตรและ 
ผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและ
ส่ือเพื่อการเรียนรู้  

1.3  การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์      
เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู ่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ยกระดับ 
การบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหล่ือมล้ำและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  
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1.4  การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการดำรงชีพในสังคมสูง 

2.  การลดความเหล่ือมล้ำทางสังคม  
2.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ  

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน
ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร ่งผลักดันให้  
การใช้ระบบ มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

2.2   การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย  
(1)  พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  
(2)  สนับสนุนการจัดหาท่ีอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค          
(3)  การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานท่ีจำเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized 

Welfare) ท่ีคำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน 
2.3  การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิร ูปที ่ดินเพื ่อการเกษตร   

รวมท้ังปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีส่ิงแวดล้อม เป็นต้น  
2.4  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั ้นพื ้นฐาน และ               

การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ 
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหล่ือมล้ำ  

3. การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
3.1  การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมือง  
3.2  การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื ่อมโยงกับเพื ่อนบ้าน  ส่งเสริมและเร่งรัด        

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ท้ังด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อ ส่ิงแวดล้อม (Green Logistics) 

3.3  การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้
ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้ นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุน
ในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษในพื้นท่ีชายแดน  

4.  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
4.1  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื ่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ            

โดยคำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกำลังของทุกภาค
ส่วน นำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ 

4.2  การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที ่ใช้แล้ว                
ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ 
ค่าธรรมเนียมเพื่อส่ิงแวดล้อม การศึกษาเพื่อส่ิงแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น  

4.3  การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื ่อยกระดับประเทศ              
สู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการ
ให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/ 
Green Value Chain) ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบ 
ต่อส่ิงแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ  
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4.4  การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ  
ทั้งทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี  ให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก สร้างวินัยของคนในชาติ
มุ่งสู่การจัดการท่ียั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย  

4.5  การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท้าแผนแม่บท  
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน  
และอนุภูมิภาคลุ ่มน้ำโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื ่อนย้ายแรงงาน การบริหาร 
จัดการพลังงาน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

4.6   การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ  ภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัว                    
ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

5.  การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ  
5.1  การสร้างความโปร่งใสในทุกขั ้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้               

ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้  
5.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคล่ือนภารกิจ 

ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกระทัดรัด            
แต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง  

5.3  การสร ้างร ูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถร ับม ือการเปลี ่ยนแปลง 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยง  
ภาคส่วนต่าง ๆ  ในระดับพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื ่อถือ สามารถเป็นเครื ่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจ  
ในเชิงนโยบายได้  

 

13. สรุปความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนด้านการศึกษาของจังหวัด 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดโอกาสให้  

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และทุกสังกัด ได้แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ 
ในการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ี เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ข้อสรุป ดังนี้ 

1)  แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่เห็นภาพเด่นของการศึกษาสุราษฎร์ธานี ตัวชี้วัด 
ไม่ควรเยอะ แต่ให้โฟกัสเป็นจุดเด่นของสุราษฎร์ธานี ขายจุดเด่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เช่น หลักสูตร 
พุทธทาส (5ดี : ลูกท่ีดี ศิษย์ท่ีดี เพื่อนท่ีดี สาวกท่ีดี พลเมืองท่ีดี)  หลักสูตรภาษาอังกฤษ  เรียงลำดับไฮไลท์ 
เรียงซีรี่ย์ จัดกลุ่ม (Groping) ไล่เรียงให้กระชับ ตรงตามความต้องการ 

2)  ตัวชี้วัดคนสุราษฎร์ธานี เป็นคนดีมีคุณธรรม ให้แสดงให้เห็นเด่นชัดว่า เป็นอย่างไร จะทำ 
อย่างไรให้คนสุราษฎร์ธานีเป็นคนดีอย่างแท้จริง  

2.1)  ตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัวช้ีวัดท่ี 48  - 54 เป็นเรื่องของคนดี 
ควรมีมาตรการจูงใจให้คนเป็นคนดีอย่างแท้จริง ซึ่งถือเป็นจุดเด่นในการพัฒนาคนสุราษฎร์ธานี  

ตัวชี้วัดท่ี 48 ร้อยละของจำนวนผู้เรียนท่ีได้รับการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรมท่ี 
หน่วยงานทางการศึกษา สมัชชาการศึกษาหรือเครือข่ายทางการศึกษา และองค์กรต่าง ๆ เป็นผู ้จัด  
เพื่อพัฒนาให้ผู ้เรียนเป็นคนดี  แล้วมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีงามของสังคมได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  
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ตัวชี้วัดท่ี 49 จำนวนผู้เรียนทุกช่วงวัยที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่าง 
ท่ีดีงามของสังคมในระดับต่าง ๆ จำแนกตามระดับการศึกษาแต่ละระดับ อย่างน้อยปีละ 1 คน ต่อ 1 
สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา 

ตัวช้ีวัดท่ี 50 จำนวนข้าราชการ ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
และเป็นแบบอย่างที ่ดีงามของสังคมในจำแนกตามประเภท/สายงาน อย่างน้อยปีละ 1 คนในแต่ละสายงาน 
ต่อ 1 หน่วยงานทางการศึกษา 

  ตัวชี้วัดท่ี 51 สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา ร้อยละ 80 ของท้ังหมดสามารถดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้างความมีระเบียบวินัย การเคารพกฎหมายและปลูกฝังความซื่อสัตย์ โดยมีผู้เรียน 
ทุกช่วงวัยที่อยู่ในสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษานั้นเข้าร่วมและผ่านเกณฑ์ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม  

  ตัวชี้วัดท่ี 52 สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา ร้อยละ 80 ของท้ังหมดสามารถดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างผู ้เร ียนทุกช่วงวัยมีความเป็นคนดี  มีสุนทรียศาสตร์ ตระหนักรู ้ ซาบซึ ้งใน
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดท่ี 53 สถานศึกษาทุกแห่งส่งเสริม สนับสนุนให้ครูแนะแนวที่ได้รับการพัฒนาให้มี 
ความรู้ ความสามารถในการแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างเครือข่ายกับผู้ปกครอง 
ชุมชนหรือเครือข่ายการแนะแนวเพื่อการพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นคนดีสู่สังคมท่ีมีความสุขอย่างน้อยแห่งละ 1  

ตัวชี้วัดท่ี 54 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผู้เรียนท่ีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม ให้มีค่านิยมไทย 12 ประการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรฯ กำหนด ผ่านโครงการ/
กิจกรรมท่ีสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น 

2.2)   ตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัวช้ีวัดท่ี 16 จำนวนสถานศึกษา 
หรือศูนย์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยทุกแห่ง สามารถส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับเข้ารับการเตรียม
ความพร้อมท้ังทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัยท่ีหลักสูตรหรือมาตรฐานกำหนด อย่างน้อยคิดเป็นร้อยละของประชากรวัยเรียนท้ังหมดใน
เขตบริการ  

- ควรพัฒนาการสอนโดยใช้จิตวิทยา อบรม ส่ังสอน กล่อมเกลาเด็กให้มากขึ้น 
3)  กลยุทธ์ต้องปรับอย่างรวดเร็ว เวลาเปล่ียน ต้องเปล่ียนให้ทันการณ์ 
4)  การศึกษาต้องตอบโจทย์ ต้ังแต่เกิดจนตาย 
5)  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรนำแผนท้ังหมดของทุกหน่วยงาน มาวิเคราะห์  

วางแผนดำเนินการร่วมกัน ต้ังแต่เกิดจนตาย หน่วยใดรับผิดชอบเรื่องใด ทุกหน่วยงาน มีส่วนร่วมรับผิดชอบกัน
ไปเป็นทอดๆ 

6)  สัดส่วนสายอาชีพ ก้าวหน้าไม่มาก เราควรบอกเทรนด์ในอนาคตได้ ถ้าเราบอกให้เขารู้เทรนด์ 
อนาคต เขาจะเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุด “การเรียนรู้ เกิดจากความอยาก” 

7)  นักเรียนท่ีมีผลคะแนนสูง กับ ต่ำ ให้ช่วยเหลือกันในการเรียน ลักษณะ Big brother เพื่อช่วย 
ลดความเหล่ือมล้ำ ลดความแตกต่างของคะแนนของนักเรียนท่ีมีคะแนนสูงและต่ำ 

8)  ควรปลูกฝังให้เด็กไม่ฟุ้งเฟ้อ ให้คนไม่เป็นหนี้ พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นฐานในการใช้ชีวิต 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

9)  ควรจัดการศึกษาโดยให้ “เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้” สอนให้คน “คิดเป็น” ตามหลัก 
พุทธศาสนา โดยเน้น “เก่ง ดี มีสุข” เก่ง (ภาษาอังกฤษ)  ดี (พุทธทาส)  มีสุข (สถานศึกษามีสุข) 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการ 
เชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่  1/2563 เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ได้แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะใน
การจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ี ได้ข้อสรุปดังนี้ 

1)  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องครอบคลุมรอบด้าน เป็นมหกรรม 
การศึกษา เป็น Master Plan 

2)  การกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล 
สารสนเทศทางด้านการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังคงต้องหาข้อมูลเสริมให้ครบถ้วนครอบคลุมรอบดา้น 
ท้ังจากจังหวัด และการท่องเท่ียว 

• ต้องกำหนดเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ชัดเจน เนื่องจาก 
สุราษฎร์ธานีมีส่ิงดี ๆ หลากหลาย แต่ดีแบบแยกส่วน ทำให้ขาดทิศทางพัฒนาท่ีชัดเจนอยากให้ทุกภาคส่วน
ร่วมกันให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  

• หาจุดเด่นของสุราษฎร์ธานีให้พบ เพื่อเดินต่อไป 
3)  สุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดท่ีอันดับต่ำสุดในภาค 5 แต่การศึกษาภาค 5 ในภาพรวมเข้มแข็งท่ีสุด  

(พัทลุง อันดับ 5 ของประเทศ/ชุมพร อันดับ 10 ของประเทศ / สุราษฎร์ธานี อันดับ 32 ของประเทศ) 
4)  มีจำนวนเด็ก อายุ 3 – 18 ปี ท่ีอยู่นอกระบบการศึกษา จำนวน 10,007 คน ได้รับ 

การช่วยเหลือไปแล้ว จำนวน 6,005 คน ยังมีเด็กนอกระบบท่ีต้องการความช่วยเหลืออีก 4,002 คน 
5)  บริบทการศึกษาของสุราษฎร์ธานี  

• คนสุราษฎร์ธานีไปเรียนท่ีอื่น และทำงานท่ีอื่น ไม่กลับมาทำงานท่ีสุราษฎร์ธานี  
ต้องยึดพื ้นที ่สุราษฎร์ธานี เป็นพื ้นที ่สีขาว ดึงทุกภาคส่วน คนทุกรุ ่น ทุก Gen มาประคับประคอง  
กำหนดทิศทางเป้าหมายการพัฒนาสุราษฎร์ธานี   

• ยุคเราต้องหาเด็กยุคใหม่ ให้ได้แสดงความคิดเห็นว่า ทิศทางโลกไปทางใด เรามา 
ร้อยเรียงให้ ถ้าเอาเราไปเสนอก็คงเหมือนเดิม  

• จะสร้างเมืองอัจฉริยะ จะสร้างอัจฉริยะด้านไหน  “เราไม่มีเป้าหมายท่ีชัดเจน”  
เราต้องการกำหนดเป้าหมายว่าเราจะส่งเสริมอะไร จะเอาเกษตรแบบไหน  เราดีท้ังหมด เราไม่รู้จะส่งเสริม
อะไร จะท่องเท่ียวอะไร จะส่งเสริมด้านไหน (ปาล์ม ยาง หอยนางรม กุ้ง ฯลฯ) 

• จุดแข็งของไทย คือ เกษตร แต่เราทำให้เกษตรอ่อนแอ  
• ต้องผลักดัน Mice City หมายความถึง เมืองท่ีมีความพร้อมและศักยภาพในการเป็น 

จุดหมายปลายทางเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียว เชิงธุรกิจไมซ์ใน 4 กิจกรรมธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง  
 
คำว่า “ไมซ์” (MICE) เป็นตัวย่อของคาว่า Meeting, Incentive, Convention, Exhibition ท่ีมีความเกี่ยวข้องกันใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

• เมืองสุขภาพ ในกลุ่มผู้สูงอายุ รองรับการท่องเท่ียวผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มรายได้ของจังหวัด  
อยากให้สุราษฎร์ธานีเป็นเมืองสีเขียว เป็นท่ีท่องเท่ียวที่หลากหลาย ดึงนักท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวใช้จ่าย หรือ
มาพัก 

6)  ให้ดำเนินการจัดกลุ่มสถานศึกษา สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ทำวิจัยสนับสนุน (จัดกลุ่มสถานศึกษา ในแต่ละ Module เช่น สถานศึกษาทางการเกษตร สถานศึกษา
ทางการท่องเท่ียว เป็นต้น) 
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7)  ควรมีการจัดทำ สุราษฎร์โมเดล Surat Model  
8)  สัดส่วนสายอาชีพ ต่อสายสามัญ ณ ปัจจุบัน 25 : 75 สุราษฎร์ธานี ได้มีการกำหนดเป้าหมาย 30 : 70  

• สถานประกอบการมีความต้องการผู้จบสายอาชีพจำนวนมาก แต่ไม่มีปัจจัยป้อนให ้
• มีการพัฒนาสาขาการศึกษา ปวส. หลักสูตรความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับประเทศจีน 

ได้รับความนิยมของผู้ปกครองเป็นอย่างดี โดยเรียนท่ีวิทยาลัยเทคนิคฯ 1 ปี และไปเรียนต่างประเทศ 1 ปี 
• กำลังเพิ่มสาขายานยนต์สมัยใหม่  สาขาโลจิสติกส์ และสาขาแมคคาทรอนิกส์  

ต้องการสถานท่ีเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนสาขาดังกล่าว ซึ่งได้พิจารณาสถานศึกษาท่ียุบเลิกของ สพฐ. พื้นท่ี 
10 ไร่ มีอาคารหอพักด้วย หากสามารถหาพื้นท่ีก่อสร้างได้ ก็จะสามารถรองรับผู้เรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล
ได้ และเพิ่มจำนวนผู้เรียนสายอาชีพให้มากขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด 

• สุราษฎร์ธานีต้องมีจุดเปล่ียนในข้อมูลสัดส่วนสายอาชีพ จำนวนผู้เรียนอาชีพเยอะมาก 
ท้ังอาชีวะ กศน. เอกชนนอกระบบ สถานประกอบการ ทวิภาคีและทวิศึกษากับอาชีวะ เก็บข้อมูลทั้งหมด
ทุกรูปแบบการจัดการศึกษาอาชีพ ต้องรวบยอดให้หมดเพื่อเพิ่มยอดสัดส่วนสายอาชีพ นำข้อมูล
ทั้งหมดมาประมวลผลให้ครบถ้วน และให้อาชีวะเป็นเจ้าภาพ 

• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ในการเรียนรู้เรื่อง เกษตรท้ังระบบ ยกตัวอย่าง :  
ให้วิทยาลัยเป็น Host ให้ลงทะเบียน และจัดการศึกษาในเชิงพื้นที่และจัดการศึกษา Online ลงไป และ 
มาพบกลุ่มและลงทะเบียน และได้มีคนท่ีมีคุณภาพในเรื่องของการเกษตร ก็จะได้คนท่ีมีทักษะและความสามารถ 

• เมื่อจบการศึกษาเข้าสู่ตลาดการทำงาน ควรพิจารณาเงินเดือนจากความสามารถ 
ในการทำงาน คนท่ีมีความสามารถในการทำงานมาก ควรได้เงินเดือนมาก อยากให้คนท่ีเข้าเรียนสายอาชีพมาก ๆ 

• ค่านิยมความคิดของพ่อแม่ผู้ปกครองควรมีการปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน 

9)  อุดมศึกษา มหาวิทยาลัย สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ได้มีการทำแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย โดยได้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

9.1)  กลุ่มท่ีเป็นลักษณะ Frontier University ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัยเก่าแก่ 9 แห่ง 
(มหาวิทยาลัยจุฬาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น) 

9.2) กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชมงคล 
9.3)  กลุ่มการพัฒนาพื้นท่ี ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
9.4)  กลุ่มสาขาอาชีพ เฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม ได้แก่ ตำรวจ พยาบาล เป็นต้น 

• มหาวิทยาลัยต้องเลือกโฟกัส (Focus) ของตนเอง  
• มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นท่ี โดยรับผิดชอบพื้นท่ี 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง เพื่อใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาพื้นที่ มหาวิทยาลัย 
ลงไปช่วย โดยใช้ BCG Economy (B : Bio Economy) คือ เศรษฐกิจชีวภาพ, C : Circular Economy 
คือ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ G : Green Economy คือ เศรษฐกิจสีเขียว)  

• มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โฟกัส (Focus) 5+1 ดังนี ้
(1) การพัฒนาเกษตรคุณภาพ และอาหารแปรรูป  
(2) การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(3) การพัฒนาระบบสุขภาพและสังคมเป็นสุข 
(4) การผลิตและพัฒนาครู 
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(5) การพัฒนาระบบลอจิสติก และธุรกิจ 
+ (1) การพัฒนาอยู่บนฐาน ดิจิทัล 

• ทำอย่างไรให้มหาวิทยาลัยตอบโจทย์พื้นท่ี ได้รับการพัฒนาจากรัฐบาล อนุมัติมา  
12,250 ล้านบาท (ขอต้ังไปเพื่อเป็นงบพลิกโฉม 1031 ล้านบาท) ทำอย่างไรให้เกิดการพัฒนาท่ีดินประมาณ 
200 กว่าไร เพื่อการพัฒนาเป็น Smart Farm 

• ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ให้ตอบสนองทุกช่วงวัย ทำหลักสูตรทุกวิชา การเรียน 
ไม่จำกัดหลักสูตร Non-Degree เรียนสะสมหน่วยกิตมาเทียบเคียงสาขาวิชา หลักสูตรจะต้องเป็น Modula 
based แต่ละปี เรียนมาเพื่อเป็นอะไร - ต้องมาแบ่งกันว่า “แต่ะละช้ันปี สามารถเรียนได้ในแต่ละหลักสูตร
ได้เลย” และตอบสนองการพัฒนาท้ังในและนอกระบบในการทำงานให้มากขึ้น 

• ผลักดันหลักสูตร 2 X 4 ไม่จำเป็นต้องเรียน 4 ปี กำหนดระดับความสามารถในการ 
ทำงาน เรียน 1 ปี มีความสามารถทำงานใดได้ เรียนปี 2 จบแล้วทำอะไรได้บ้าง 

• ผลักดันให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้ารอบ เป็น 1 ใน 30 มหาวิทยาลัย 
พลิกโฉมในครั้งนี้ 

10) หากเราอยากจะพัฒนาเมืองสุราษฎร์ธานี เราต้องใช้ทุกช่องทาง เพื่อดึงงบประมาณลงมาให้ได้  
(หอการค้า/ กรอ.) ต้องช่วยกันฝาก ช่วยกันคุย ให้ทุกภาคส่วนขับเคล่ือนอย่างเต็มศักยภาพ ต้องร่วมมือกัน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ครั้งท่ี  2/2563 เมื่อวันจันทร์ท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563  ได้แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะใน
การจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ี ได้ข้อสรุปดังนี้ 

1. เห็นชอบ (ร่าง) กรอบแนวทางการดำเนินการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา    
(พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

2. มีความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินการทบทวน “แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับทบทวน พ.ศ.2563) ตามท่ี กศจ. เห็นสมควรเหมาะสมต่อไป 
สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้ 

2.1  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เน้นทำให้คนดีก่อน แล้วค่อยให้เก่ง 
“คิดดี พูดดี ทำดี” 

2.2  เรื่องคุณแม่วัยใส เน้นการป้องกันในวิชาเพศศึกษา 
2.3  ใช้พื้นท่ีเป็นฐานการพัฒนา ให้จังหวัด และกลุ่มจังหวัดเป็นฐานในการพัฒนา ดึงให้ 

คนพัฒนาบ้านเกิดตนเอง 
2.4  ทำแผนการศึกษาต้องให้ตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ให้ทุกการศึกษา 

ตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บททางการศึกษา แผนปฏิรูปการศึกษา และเป็นไปตามความต้องการของพื้นท่ี 

2.5  คนสุราษฎร์ธานี ได้รับการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต 
อย่างมีคุณภาพ รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2.6   การเรียนสายอาชีพ ผลิตผู้เรียนให้ตอบโจทย์การพัฒนาภาคใต้ 
3. เห็นชอบให้คณะทำงาน ไปปรับแก้ไข และได้จัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี ให้เป็นไปข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ส่วนท่ี 2 
บริบทท่ีเกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

 
 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (พ.ศ. 2563 – 2565)  ได้นำบริบทที่เกี่ยวข้อง 
ด้านการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มาเช่ือมโยงกับอำนาจหน้าท่ีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และกำหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2563 – 2565)   
โดยมีรายละเอียดบริบทท่ีเกี่ยวข้องด้านการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตามหัวข้อดังนี้  
 1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา   
 2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  
 4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 5. แผนการปฏิรูปประเทศ  
 6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564    
 7. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
 8. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
 9. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564)  
 10. เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
 11. จุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)  
 12. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
 13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  

  14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
  15. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  (SWOT  Analysis)  ด้านการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
 

1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา   
 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แกผู้่เรียน ๔ ด้าน 
  ๑. มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบา้นเมือง 
   ๑) มีความรู้ความเขา้ใจต่อชาติบา้นเมือง 
   ๒) ยึดมั่นในศาสนา 
   ๓) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   ๔) มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
  ๒. มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง – มีคุณธรรม 
   ๑) รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด – ชอบ / ช่ัว – ดี 
   ๒) ปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบ ส่ิงท่ีดีงาม 
   ๓) ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีช่ัว 
   ๔) ช่วยกันสร้างคนดีใหแก่บ้านเมือง 
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  ๓. มีงานทำ – มีอาชีพ 
   ๑) การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ
เยาวชน รักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ 
   ๒) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็น
และมีงานทำในท่ีสุด 
   ๓) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพมีงานทำ จนสามารถเล้ียงตัวเองและครอบครัว 
  ๔. เปน็พลเมืองดี 
   ๑) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าท่ีของทุกคน 
   ๒) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส 
ทำหน้าท่ีเปน็พลเมืองดี 
   ๓) การเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร 
งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ทำด้วยความมีน้ำใจ และความเอื้ออาทร 

 
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการปกครอง
ประเทศ มีประเด็นสำคัญที่เกี ่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและ  
การเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน ได้แก่ 

หมวดหน้าท่ีของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าท่ีเข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 
 หมวดหน้าท่ีของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี 
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องดำเนินการให้เด็ก
เล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วยรัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการใน  
ระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ  องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติและการดำเนินการและ
ตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วยการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียน  
ให้เป็นคนดี มีวินัยภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับ การดูแลและพัฒนาตาม 
วรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตนให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือ  
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  ในการศึกษาและเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพครู  โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี  รวมท้ัง 
การให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่าย
เงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
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 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษาให้เกิดผล
ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้สามารถเริ ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา                  
ตามมาตรา 54 วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 (2) ให้ดำเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งป ีนับต้ังแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
 (3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้      
ผู ้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ                 
ผู้ประกอบวิชาชีพครู 
 (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด      
และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันท้ังในระดับชาติ      
และระดับพื้นท่ีดังกล่าว 
 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ.ด้านการศึกษาให้มี
คณะกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระคณะหนึ่ง ท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะ
และร่างกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการ 
 
3. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 วิสัยทัศน์  
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

ความมั่นคง หมายถึง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง                        
ท้ังภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจก
บุคคลและมีความมั ่นคงในทุกมิติ ทั ้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  
เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยว
จิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีมั่นคงเป็นกลไกท่ีนำไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน 
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที ่มั ่นคง พอเพียงกับ 
การดำรงชีวิตมีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที ่อยู ่อาศัย และ  
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน 
จนเข้าสู ่กลุ ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื ่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู ่ด ีม ี สุข  
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน  
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มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนท่ีอยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจ 
ในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง  ๆ ทั้งใน
ตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจน 
มีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และ
ประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การ ค้า 
การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื ่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั ้น ยังมีความสมบูรณ์ในทุน  
ที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็น
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู่บนหลักการใช้ การรักษาและ
การฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
ส่ิงแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์
ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
อย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ        
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม และมีภาครัฐ             
ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย  

 1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
   2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
   3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
   4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
   5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
   6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  
  
  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติ ได้ 
ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่  
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ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพื้นฐาน 
ของหลักธรรมาภิบาล  เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอื่น ๆ ให้สามารถ
ขับเคล่ือนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายท่ีกำหนด 
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น                  
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
  1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที ่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ของประเทศในด้านอื่น ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สอดรับกับบริบท 
ของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ 
  2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานของประเทศ 
ในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล
และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
  3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ท่ีรองรับอนาคต 
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศ
ไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนใน เวทีโลก ควบคู่
ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนช้ันกลางและลดความเหล่ือมล้ำของคนใน
ประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย                   
การพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย  
มีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี  
ของชาติ  มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็น  
คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู ้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตาม  
ความถนัดของตนเอง 
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง  ๆ  ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิด ร่วมทำเพื่อส่วนรวม  
การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง                  
ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ท้ังในมิติสุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็น
ธรรมและท่ัวถึง 
 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน สังคม 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและภายนอก
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ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นท่ีเป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดำเนินการ บนพื้นฐาน  
การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้าง
สมดุลท้ัง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
  6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงาน  
ของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง  
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย
และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงาน 
เทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้ง มีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วน
ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธ 
ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าท่ี
จำเป็นมีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื ้อต่อ  
การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรม มีการบริหารที ่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและ 
การอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
  
4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติว่า เมื่อมีพระบรมราชโองการ 
ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดทำแผนแม่บทเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามที ่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื ่อบรรลุเป้าหมายตามที ่กำหนดไว้                          
ในยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี ่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมท้ัง  
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย 6 ด้าน 23 ประเด็น ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
  1) แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง 
  2) แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเกษตร 
  4) แผนแม่บทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

5) แผนแม่บทประเด็นการท่องเท่ียว 
6) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาพื้นท่ีและเมืองนา่อยู่อัจฉริยะ 
7) แผนแม่บทประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
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   8) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
     9) แผนแม่บทประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
          23) แผนแม่บทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  10) แผนแม่บทประเด็นการปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  11) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  12) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
  13) แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี      
     14) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาศักยภาพการกฬีา 
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
  15) แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคม 
    16) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาความเสมอภาค และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
                    17) แผนแม่บทประเด็นการสร้างหลักประกันทางสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
     18) แผนแม่บทประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
     19) แผนแม่บทประเด็นการบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ 
    6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  20) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 
                     21) แผนแม่บทประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     22) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนากฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
 
5. แผนการปฏิรูปประเทศ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ  เพื่อเป็น
เป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กำหนดให้ทำการปฏิรูป
ประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที ่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั ่งยืน  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจะต้องดำเนินการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องในช่วงห้าปีข้างหน้า เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปแต่ละด้าน คือ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื ่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม  
10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับภารกิจของหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 7 ด้าน ดังนี้ 
 1. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
    การธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ที่มีความมั่นคง มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ 
บ้านเมืองและประชาชน สร้างการมีส่วนร่วม รู ้จักยอมรับความเห็นที ่แตกต่างกัน พรรคการเมือง 
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ดำเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้และพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน  
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตน และสร้างให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี  โดยมีเป้าหมาย 
และประเด็นการปฏิรูปท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
  เป้าหมายที่ 1 ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี ่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดท้ัง                   
การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ รู ้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที ่แตกต่างกัน และ  
ให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงำไม่ว่าด้วยทางใด 
   ประเด็นปฏิรูปที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    พันธกิจที่ 1 การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง                     
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง 
     กลยุทธ ์ที ่  1 การให้การศึกษาและเสร ิมสร ้างว ัฒนธรรมทางการเม ือง  
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง 
     กลยุทธ์ที่ 2 จัดให้มีการให้ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง (Political Education)  
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ          

 2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
  เป้าหมายปรับเปลี่ยนภาครัฐ สู่การเป็น “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ที ่ย ึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการของประชาชน อันจะส่งผลให้ภาครัฐได้รับ 
ความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน (Public Trust)  แผนปฏิรูประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
กำหนดประเด็นปฏิรูปไว้ 6 ประการ และกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน ไว้ในแต่ละประเด็นปฏิรูป ในส่วนของ
หน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกี่ยวข้องอยู่ 2 ประเด็นปฏิรูป 
  ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน ก้าวสู่รฐับาลดิจิทัล  
   กลยุทธ์ที่ 2 นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
    แผนงานท่ี 1 การพัฒนาหรือนำระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 
     เป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนนิงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน 
      กิจกรรม : พัฒนาหรือนำระบบดิจิทัล เพื่อรองรับทำงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 
      กิจกรรม  : พัฒนาหรือนำระบบดิจิทัล เพื่อรองรับงานพื้นฐานของหน่วยงาน  
เช่น งานสารบรรณ งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหารบุคคล เป็นต้น 
    กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
    แผนงานท่ี 1 การปรับปรุงพัฒนาการจัดทำ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล 
ของหน่วยงานภาครัฐ   
       เป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐมีการจัดทำข้อมูลสำคัญตามมาตรฐานท่ีกำหนด  
และเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกได้ 
      กิจกรรม : จัดทำชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีกำหนด 
     เป้าหมาย :  ผู้บริหารระดับสูงมีข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมยั สำหรับใช้ในการ
ตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดิน 
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      กิจกรรม :  เชื ่อมโยงข้อมูลสำคัญของต้นเข้าสู ่ศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ 
เพื ่อให้ผู ้บริหารระดับสูงสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    แผนงานที่ 3 สนับสนุนให้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
การบริการประชาชน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
     เป ้าหมาย :  บ ุคลากรภาคร ัฐม ีสมรรถนะด ้านการบร ิหารจ ัดการข ้อมูล                         
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล 
      กิจกรรม : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านการบริหารจัดการข้อมูล
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
  ประเด็นปฏิรูปท่ี 3 : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 
   กลยุทธ์ที ่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/
ละลายความเป็นนิติบุคคลของกรม 
    แผนงานท่ี 1 การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ 
        เป้าหมาย : ส่วนราชการมีการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ โดยมีการทบทวน               
4 ด้าน ได้แก่ โครงสร้าง กระบวนงาน บุคลากร และกฎหมาย 
      กิจกรรม : การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ 
    แผนงานท่ี 2 การปฏิรูประบบราชการ (Government Reform) 
     เป้าหมาย : ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ 
      กิจกรรม : การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) 
 3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
  กฎหมายเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทันต่อ  
การพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นธรรม และขจัดความเหล่ือมล้ำในสังคม โดยมีเป้าหมายและประเด็น           
การปฏิรูปท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
  เป้าหมายท่ี 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายท่ีดีและเท่าท่ีจำเป็น รวมทั้งมีกลไก 
ในการทบทวนกฎหมายท่ีมีผลบังคับแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
   ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 : มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายท่ีดีและเท่าท่ีจำเป็น  
รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมาย ที่มีผลบังคับแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
    กิจกรรม จัดทำกฎหมายเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎหมายการ
กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบความจำเป็นในการ ตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของ 
ผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำร่าง
กฎหมายรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายท่ีมีผลใช้บังคับแล้ว 
 6. แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมได้ร ับการรักษา ฟื ้นฟูให้สมบูรณ์และยั ่งยืน  
เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองรักษาและการใช้
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ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี ่ยวข้องกับหน่วยงานทางการศึกษาของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
  เป้าหมายท่ี 1 ระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหล่งกำเนิดมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดีสำหรับประชาชน 
   ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 : เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหล่งกำเนิดให้มีประสิทธิภาพ 
    กิจกรรม  ให้ความรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัดแยกขยะแต่ละ
ประเภท รวมทั้งผนวกความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 
 8. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  การสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทำหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับ  
การกำกับท่ีมีความชอบธรรม และการใช้พื้นท่ีดิจิทัลเพื่อการส่ือสารอย่างมีจรรยาบรรณ ดำรงรักษาเสรีภาพ
ของการแสดงออก การรับรู ้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสาร คือ เสรีภาพของ
ประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย ส่ือเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝัง
วัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติท่ีดี โดยมีเป้าหมายและประเด็นการปฏิรูปท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ทางการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
  เป้าหมาย  
   1. การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทำหน้าท่ีของส่ือบนความรับผิดชอบ
กับการกำกับที่มีความชอบธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัล เพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณดำรงรักษา
เสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชนด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของ
ประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย 
   2. ส่ือเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ 
และปลูกฝังทัศนคติท่ีดี 
   ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 การปฏิรูปการรู้เท่าทันส่ือของประชาชน 
    กิจกรรม การจัดสัมมนาเรื่อง “การรู้เท่าทันส่ือ” ในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัย
และในสถานท่ีสาธารณะสำหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีอยู่นอกสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
อย่างต่อเนื่อง      
 9. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
  คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
และมีการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ ้น สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและ  
ไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมท่ีบูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง   
โดยมีเป้าหมายและประเด็นการปฏิรูปท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดตาก ดังนี้ 
   เป้าหมาย คนไทยมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น  
    ประเด็นการปฏิรูปท่ี 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 
       กิจกรรม สร้างพลังแผ่นดิน 
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 11. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการทุจริต มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน และยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐ  
โดยมีเป้าหมายและประเด็นการปฏิรูปท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดตาก ดังนี้ 
  เป้าหมาย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions  
Index : CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 
   ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 
     กลยุทธ์ที ่ 1 เร ่งสร้างการรับรู ้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้าน                          
การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
      กิจกรรม  สร้างทัศนคติ ความรู้และปลูกฝังเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ
ให้รังเกียจการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอร์รัปช่ันต่อประเทศชาติ 
   ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 ด้านการป้องปราม 
     กลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา                  
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ  
เป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื ่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการ  
ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดอาญา 
      กิจกรรม  ปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที ่ของรัฐมีคุณธรรม ความซื ่อตรง 
(Integrity) โดยเน้นความซื่อตรงต่อหน้าท่ี (ซื ่อสัตย์สุจริตตามเป้าหมายอย่างดีที ่สุด) และซื่อตรงต่อ
ประชาชน 
     กลยุทธ์ที ่ 3 เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและ                       
มีการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน 
      กิจกรรม  วางระบบการประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ส่วนราชการเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาท่ีกำหนด          
     กลยุทธ์ที่ 4 ทำให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นเรื่องท่ีน่ารังเกียจไม่พงึ กระทำ 
      กิจกรรม  พัฒนาแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
เพื่อใช้ในองค์กรภาครัฐและเอกชนในการป้องกัน การให้สินบนและการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ                                                                   
ในทุกรูปแบบ 
 นอกจากนี้จากแนวทางการสนับสนุนจังหวัดในการขับเคลี ่อนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิรูป
ประเทศ การพัฒนาจังหวัดระดับพื้นท่ี ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0505/ว 135 ลงวันท่ี 
27 มีนาคม 2563  สาระสำคัญ ระบุ “คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการสนับสนุนจังหวัดในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และทิศทางการพัฒนาจังหวัดในระดับพื้นท่ี โดยให้หน่วยงานของรัฐท่ี
ปฏิบัติงานในจังหวัดที่จะดำเนินการหรือปฏิบัติงานใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่แจ้งให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบก่อน ที่จะดำเนินการในทุกเรื ่อง โดยเป็นไปตาม 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา 57(4) กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจและ
หน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจำอยู่ในจังหวัดนั้น ให้
ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของ
คณะรัฐมนตรี หรือการส่ังการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราวแล้วรายงาน กระทรวง ทบวง กรมท่ีเกี่ยวข้อง  และ 
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 มาตรา 57 (8) กำหนดให้ผู้ว่าราชการาจังหวัดมีอำนาจและหน้าท่ีกำกับการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานองค์การ
ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ให้มีอำนาจทำรายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ
องค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 10 (3) (4) และ (5) 
กำหนดให้ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีสำนักงานอยู่ในจังหวัด ไม่ว่าจะมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค
หรือราชการบริหารส่วนกลาง ผู้แทนรัฐวิสาหกิจท่ีดำเนินกิจการอยู่ในจังหวัด และผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่มีสำนักงานอยู่ในจังหวัด เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)  
ซึ่งข้อเสนอแนวทางการสนับสนุนจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และ  
ทิศทางการพัฒนาจังหวัดในระดับพื้นท่ี เพื่อเป็นการวางแนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการ หรือกำกับ
การปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติงานในจังหวัด ตามมาตรา 57(4) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือ
ประทับ ศธ.ท่ี 02136/ว6569 วันท่ี 22 เมษายน 2563) ดังนี้ 
 1) ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีคำส่ังการเป็นหนังสือให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐท่ีปฏิบัติงาน
ในจังหวัดดำเนินกิจการหรือปฏิบัติงานในพื้นท่ีจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
ทิศทางการพัฒนาของจังหวัด ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังการหรือมอบหมายอย่างเคร่งครัด 
 2) ให้หน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติงานในจังหวัดที่จะดำเนินกิจการหรือปฏิบัติงานใด ๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบก่อนดำเนินการในทุกเรื่อง และ 
ในกรณีที่ผู ้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อแผนการพัฒนาจังหวัด  
ให้หารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดยเร็ว เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินการท่ีเหมาะสม 
 
6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี12 พ.ศ. 2560-2564 สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู ่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื ่อเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที ่พัฒนาแล้ว มีความมั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน  
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการท่ีสำคัญ คือ  
 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ                       
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที ่ ดี  
ซึ่งเป็นเงื ่อนไขที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาที ่ยั ่งยืนซึ่งมุ ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที ่สมบูรณ์ 
สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และ 
อยู่ร่วมกัน อย่างสมานฉันท์  
 2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สำหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู  
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
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 3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย               
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย                           
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที ่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ  
ระยะ 20 ปี มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา 
ควบคู่กับกรอบเป้าหมายท่ียั่งยืน (SDGs)  
 5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
 6) ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์      
ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว”  
 วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมท่ีดี 
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง 
ท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้ 
  3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมท่ีเข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
  4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน                         
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงาน                    
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ                    
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทย 
มีบทบาทนำและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ท้ังใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 
 เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที ่สมบูรณ์ มีว ิน ัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม 
บรรทัดฐานที ่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู ้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู ้เท่าทัน
สถานการณ์มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม
ทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเป็นไทย 
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  2. ความเหลื ่อมล ้ำทางด ้านรายได ้และความยากจนลดลง เศรษฐก ิจฐานราก  
มีความเข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคม 
ท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม  
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ                      
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ  
มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรู้ช้ันสูงใหม่ๆ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการ 
สู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหล่ือมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 
  4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร                        
กับส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดตาก 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ให้ความสำคัญกับ 
การวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มต้ังแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและ
ใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู ่กับ  
การพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกท่ีดี
ต่อสังคมส่วนรวมมีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว  
บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
สถาบันชุมชน และภาคเอกชนท่ีร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมสำคัญใน
การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ให้ความสำคัญกับ             
การดำเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ท่ัวถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากที ่ไ ด้
ขับเคล่ือนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและ
การใช้นโยบายแรงงานท่ีสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย ่างย ิ ่งการสนับสน ุนในเร ื ่องการสร ้างอาชีพ รายได้ และ  
ให้ความช่วยเหลือท่ีเช่ือมโยง การเพิ่มผลิตภาพสำหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ำสุด ผู้ด้อยโอกาส
สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่ อม วิสาหกิจชุมชนและ
วิสาหกิจเพื ่อสังคมการพัฒนาองค์กรการเง ินฐานรากและการเข้าถึงเง ินทุนเพื ่อสร ้างอาชีพ และ  
การสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นท่ีและบูรณาการเพื่อการลดความเหล่ือมล้ำ 
  ยุทธศาสตร์ท ี ่   3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได ้อย่างย ั ่ งยืน 
เน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและ
เป็นกลไกสำคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและ
เอกชน มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ
ภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้
เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้
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เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเท่ียวสามารถทารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และ 
ใช้ว ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที ่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของกำลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจ การพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและ
การเตรียมความพร้อมของภาคบริการให้สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น  
  ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมเพื ่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งดำเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ ่งแวดล้อมเพื ่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และ  
การบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ ่งแวดล้อมเป็นวงกว ้างมากขึ ้นต ้องเร ่ง เตร ียมความพร ้อมในลดการปล่อยก๊าซเร ือนกระจกและ  
เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมท้ังบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียง
ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง
และยั่งยืน ให้ความสำคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงท่ีเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียมการ
รับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลสังคมไทย เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
อย่างจริงจัง เพื ่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที ่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้  
ประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ 
ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชน มีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบ  
ที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมาย
อนาคตในปี 2579 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการขยาย                
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักและ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียน                 
อย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเช่ือมโยงภายในประเทศท่ีสนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ                
การพ ั ฒนาระบบการบร ิ หารจ ั ดการและการกำก ั บด ู แลให ้ สอดคล ้ องก ั บมาตรฐานสากล 
เพื่อเพิ่มประสิทฺธิภาพ การดำเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และการคุ้มครอง
ผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนา
ผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานท่ีมีศักยภาพเพื่อไปทำธุรกิจในต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสำคัญ
กับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสำคัญกับ  
การพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานท่ีเอื้ออำนวยท้ังการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
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บุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคล่ือน
การพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมาย  

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์
จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นท่ี และการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภาค
และจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการท่ีสำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมือง
จะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
น่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนา
ในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยังเป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทย  
กับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย 

 
7. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทาง 
การจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค          
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะ              
ในการทำงานท ี ่ สอดคล ้ องก ั บคว ามต ้ อง การของตลาดแรง ง านและการพ ัฒนาประ เ ทศ  
แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย  
หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม และท่ัวถึง 
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วม
ของสังคม (All For Education) อีกท้ังยึดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs 2030)  ประ เด ็นภายในประ เทศ ( Local Issues)  อา ทิ  ค ุณภาพของคนช ่ ว ง วั ย  
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหล่ือมล้ำของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านส่ิงแวดล้อม 
โดยนำยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี ้
 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต                   
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
 วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
  3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 
 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานทางการศึกษา
ของจังหวัดตาก ท้ัง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  เป้าหมาย 
  1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม ่
  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ                         
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูงพื้นท่ี
ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม                
กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
  4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัตใิหม่ 
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที ่  2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจ ัย และนวัตกรรมเพื ่อสร้าง                               
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  เป้าหมาย 
  1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ                       
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ 
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ   
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและ                      
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ  
ท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
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  2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
  3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้ 
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานท่ี 
  5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
  6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
  7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานท่ี 
  3. สร้างเสริมและปรับเปล่ียนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
  4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
  5. พัฒนาคลังข้อมูล ส่ือ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
  3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน                       
เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
  3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้าหมาย 
  1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู ้ และสื ่อการเรียนรู ้ที ่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 
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  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ  
นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  เป้าหมาย 
  1. โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได้ 
  2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
  3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นท่ี 
  4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ                         
ท่ีแตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
  5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
กำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
  2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  4. ปรับปรุงกฎหมายเกี ่ยวกับระบบการเง ินเพื ่อการศึกษาที ่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
  5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

8. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
  นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื ่อวันพฤหัสบดีท่ี  
25 กรกฎาคม 2562 โดยได้กำหนดนโยบายไว้ เป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
โดยมีนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดตาก ดังนี้    
 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   
    สถาบันพระมหากษัตริย์มีความสำคัญยิ่งต่อประเทศและประชาชนชาวไทย รัฐบาลถือเป็น
หน้าท่ีสำคัญท่ีจะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ ด้วยความจงรักภักดี 
ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายดำเนินการ ดังนี้  
    1.1 สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักสำคัญในการบำบัดทุกข์ และบำรุงสุขให้ประชาชน และ  
พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมท้ัง ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงาน การนำมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการและการพัฒนา ประเทศ เพื่อประโยชน์ในวงกว้าง รวมทั้งเผยแพร่ศาสตร์พระราชาและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไปสู่เวทีโลกเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
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    1.2 สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
และเป็นจร ิงเก ี ่ยวก ับสถาบันพระมหากษัตร ิย ์และพระราชกรณียก ิจ เพ ื ่อประชาชน ตลอดจน  
พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ เพื่อก่อให้เกิด การมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับ  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย  
 2. การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  
    ปลูกจิตสำนึก เกียรติภูมิ และศักดิ ์ศรีความเป็นชาติไทย การมี จิตสาธารณะและ  
การมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ ของชาติ  ความสามัคคีปรองดองและ 
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน  โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติ 
หลักคิดที่ถูกต้อง สร้างค่านิยม “ประเทศไทยสำคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม  
ปรับสภาพแวดล้อมทั ้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาให้เอื ้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และ  
จิตสาธารณะ   
 3. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม    
    รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม และ
วัฒนธรรมที่ดี รวมทั้งการทำนุบำรุงศาสนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมไทย และการยอมรับ 
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีที ่มีความหลากหลาย เพื่อสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกัน  
ได้อย่างมีความสุข ดังนี้ 
    3.1 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์  
การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม ทำประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองท่ีดี 
โดยส่งเสริม  ให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน 
ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ให้ส่ือ มีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมท่ีดี รวมถึงผลิตส่ือ
ท่ีมีคุณภาพและมีความรับผิดชอบ และเปิดพื้นท่ีสาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์  
    3.2 สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน 
ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ ์ และ ชาวต่างชาติที ่ม ีความหลากหลาย  
ในลักษณะพหุสังคมที ่อยู ่ร่วมกัน โดยสนับสนุนการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศควบคู่ก ับการส่งเสริม 
สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นสากล เพื่อการเป็น ส่วนหนึ่งของประชาคมโลก  
 4. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย   
    4.1 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม   
  4.1.1 สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ ผู ้ประกอบการรายใหม่                        
โดยการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี การวิจัย  และนวัตกรรม การปรับปรุงกฎระเบียบ
ให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ การเข้าถึงแหล่งเงิน  การพัฒนาศูนย์ทดสอบหรือวิจัยและออกแบบท่ีได้
มาตรฐานสากล และการใช้สถาบันการศึกษาที่มีอยู่ ในพื้นที่มาสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ม
คุณค่าให้กับสินค้าและบริการ  
  4.1.2 พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน
ผู้ประกอบการ โดยการจัดทำแพลตฟอร์มท่ีเหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
และกลุ่มวิสาหกิจเริ ่มต้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน การตลาด และการบัญชี เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบ่มเพาะผู้ประกอบการและสถาบันเฉพาะทางต่าง ๆ 
ให้สามารถเป็นกลไกหลักที่เข้มแข็งในการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาและบ่มเพาะศักยภาพ 
ผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์  
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 4.2 พัฒนาภาคการท่องเท่ียว   
   ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเท่ียวสู่ชุมชน โดยพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ
ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน และการพัฒนา
เชื่อมโยงในเชิงกลุ่มพื้นที่ที ่มีศักยภาพ รวมทั้งพัฒนา ทักษะและองค์ความรู้ของท้องถิ่น ชุมชน และ
สถาบันการศึกษา เพื่อสนับสนุนให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาและทำธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มากขึ้น 
อาทิ การพัฒนายุวมัคคุเทศก์  
 4.3 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจยุคใหม่   
  ดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงเข้ามาช่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม                 
ยุคใหม่ของไทย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมขั้นสูง และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ                  
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ของไทยสามารถทำงานร่วมกับ นักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย
และพัฒนา ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ให้เอื้อต่อการพัฒนา เทคโนโลยีข้ันสูง   
 5. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก   
    รัฐบาลให้ความสำคัญกับชุมชนในการนำความรู้และทรัพยากรในพื้นที่ มาผลิตเป็นสินค้า
และบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถสร้างรายได้ กระจายรายได้สู ่ช ุมชน 
สนับสนุนสินค้าชุมชนและยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาช่องทางการตลาดเช่ือมโยงกับ
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสร้างพลังสังคม พลังชุมชน รวมทั้งสร้างการเรียนรู้ ฝึกอาชีพกลุ่มอิสระใน
การร่วมขับเคล่ือนและพัฒนาประเทศ รัฐบาล จึงมีนโยบายดำเนินการ ดังนี้  
 5.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน   
  ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่อสร้างงานในชุมชน  โดยพัฒนาระบบและกลไก รวมท้ัง
พัฒนากลุ่มอาชีพตามศักยภาพของประชาชนในพื้นท่ี  เพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและ
ท้องถิ่น แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และลดอัตราการย้ายถิ่น  
เพื ่อทำงานในเมือง สนับสนุนการจัดตั ้งวิสาหกิจชุมชนตามความพร้อมและศักยภาพในแต่ละพื้นท่ี  
ใช้เศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดการพัฒนาควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้วยการส่งเสริมการเช่ือมโยง
ภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิต ท้ังในภาคอุตสาหกรรม บริการ และการท่องเท่ียว 
 6. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
    6.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย   
  6.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึง เด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนา                 
ตามศักยภาพ เพื่อสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็ม ตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบ
ครอบครัว เพื่อส่งต่อการพัฒนาเด็กไทย ให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือ 
ท่ีคำนึงถึงศักยภาพ ของครอบครัวและพื้นท่ี เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพ    
การอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ                     
การยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ัวประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
  6.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปัญญาที ่หลากหลายของเด็ก 
แต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้  
ท่ีเช่ือมโยงกับระบบโรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน   
 6.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่   
  6.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ และอาชีพของคนทุกช่วงวัย
สำหรับศตวรรษท่ี 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ให้ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีและการเรียนรู้                 



- 119 - 
 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิต
และพัฒนาครู ที ่นำไปสู ่การมีคร ูสมรรถนะสูง เป็นคร ูย ุคใหม่ที ่สามารถออกแบบและจัดระบบ  
การสร้างความรู ้ สร้างวินัย กระตุ ้น และสร้าง แรงบันดาลใจ เปิด โลกทัศน์มุมมองของเด็กและครู 
ด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ  
  6.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื ่อพัฒนา สมรรถนะของผู ้เร ียน 
ทั้งในส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศ  
ในอนาคต และเป็นผู้เรียนท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสาร และแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ 
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน   
 6.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับ อุตสาหกรรม 4.0                        
โดยการจัดระบบและกลไกความร ่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที ่ชัดเจนเป็นระบบ  
ในการพัฒนากำลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถนำความรู้และทักษะมาใช้ ในการแก้ไขปัญหา รวมถึง  
การสร้างและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนากำลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว กำลังคน  
ที ่กำลังจะเข้าสู ่อ ุตสาหกรรม และเตรียมการสำหรับผลิตกำลังคนในสาขาที ่ขาดแคลนเพื ่อรองรับ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร่งรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือ
แรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ และอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้น  
 6.4 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ    
  6.4.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นสูง                  
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อ ความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศ
ของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธรุกิจ 
กำหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริม ความร่วมมือและการเป็นหุ ้นส่วนของทุกฝ่ายทั ้งภาครัฐ  
ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชน ในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและ
องค์ประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมกับการนำไปใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์   
  6.4.2 สร้างเครือข่ายการทำวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูป และบูรณาการระบบ 
การเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพ ด้านนวัตกรรมของประเทศ  
เพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวที การค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการ  
การทำงานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็น
ระบบเปิด และมีการบูรณาการการทำงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับ
ภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรก ิจ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที ่สามารถ  
สร้างมูลค่าเพิ่ม และยกระดับงานวิจัยสู่การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ  
 6.5 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย   
  6.5.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู  เพิ่มประสิทธิภาพระบบบรหิาร                
จ ัดการศ ึกษาในทุกระด ับบนพ ื ้นฐานการสนับสนุนท ี ่คำน ึงถ ึง ความจำเป ็นและศักยภาพของ
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของ โรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบ  
วัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระ
งานท่ีไม่จำเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูล เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเช่ือมโยงหรือส่งต่อ
ข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ต้ังแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจน
พัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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  6.5.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้มีการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที ่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน ออนไลน์แบบเปิด 
ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้สำหรับเยาวชนท่ีเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสมสำหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย  
  6.5.3 ลดความเหลื ่อมล ้ำทางการศึกษา โดยบูรณาการการดำเน ินงานระหว ่าง  
หน่วยจัดการศึกษากับกองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุ ่งเน้นกลุ ่มเด็กด้อยโอกาสและ  
กลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียน
และลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยง จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพ
การศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชน 
ในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพื้นท่ี สนับสนุนเด็กท่ีมีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์
เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม  
เพื่อการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาท่ีเหมาะสม  
  6.5.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกำหนดระบบที่เอื ้อต่อ การพัฒนาทักษะและ                    
เพิ่มประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ให้เช่ือมโยงกับระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และ ประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน 
ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนา ไปสู่นักกีฬาอาชีพ การกำหนดมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย  
เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้ม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต   
  6.5.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัย และอุดมการณ์ที่ถูกต้อง
ของคนในชาติ หลักคิดท่ีถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกา
ของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับ การส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดี  
ทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคล่ือนประเทศ   
  6.6 จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน  เน้นออกแบบหลักสูตร
ระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และทักษะอาชีพของคน  
ทุกช่วงวัยในพื้นที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนา เป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต  
ซ ึ ่ ง เป ็นการเร ียนเก ็บหน ่วยก ิตของว ิชาเร ียนเพ ื ่อให ้ผ ู ้ เร ียนสามารถเร ียนข ้ามสาขาว ิชาและ  
ข้ามสถาบันการศึกษา หรือทำงานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรท่ีสนใจ เพื่อสร้างโอกาสของ
คนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองท้ังในด้านการศึกษาและการดำรงชีวิต   
 7. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
     มุ่งเน้นการจัดบริการสาธารณสุขและระบบความคุ้มครองทางสังคม ท่ีครอบคลุมประชากร                      
ทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมนำไปสู่ความเสมอภาค สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา 
สุขภาพ การมีงานทำท่ีเหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือ
กลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง จัดให้มีระบบบำเหน็จบำนาญ หลังพ้นวัยทำงาน ปฏิรูประบบ
ภาษีให้ส ่งเสร ิมความเสมอภาคทางสังคม สร ้างความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านกลไกกองทุน  
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เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมถึง
คุ ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในก ารทำงาน  
ได้รับรายได้ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมแก่การดำรงชีพ  
 8. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
     แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ โดยเริ ่มจากการส่งเสริมและ  
ให้ความรู้ในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การนำกลับมาใช้ซ้ำ การคัดแยกขยะตั้งแต่  
ต้นทาง เพื่อลดปริมาณและต้นทุนในการจัดการขยะของเมือง และสามารถนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้
โดยง่าย รวมทั้งพัฒนาโรงงานกำจัดขยะและของเสียอันตรายท่ีได้มาตรฐาน  
 9. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
     เพื่อให้การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วยในการให้บริการของ
ภาครัฐ และการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ กระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็นท่ีพึง่
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง กฎหมายจะต้อง ได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย เป็น ธรรม และ 
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม  โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายการดำเนินการ ดังนี้  
     9.1 เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ โดยหน่วยงานของรัฐในทุกระดับ ต้องเปิดเผยและ
เชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง และระหว่างหน่วยงานรัฐกับ
ประชาชน เพื ่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจถึงสถานการณ์  และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
ของประเทศท่ีมีความซับซ้อน ปรับเปลี่ยนให้เป็นการทำงานเชิงรุก เน้นการยกระดับไปสู่ความร่วมมือกัน
ของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง แสวงหาความคิดริเริ่ม และสร้างนวัตกรรม โดยมีการคาดการณ์สถานการณ์ 
วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมรองรับ
การเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลัน ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     9.2 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร้าง ความเช่ือมั่น ศรัทธา 
และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที ่ของรัฐ อย่างจริงจัง โดยเฉพาะ  
การปรับเปล่ียนกระบวนการทางความคิดให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ และเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
พร้อมกับยึดมั ่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและความรู ้ความสามารถพร้อมต่อ 
การปฏิบัติงาน ดำเนินการปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิต ความเป็นอยู ่ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจและ  
ความผูกพันในการทำงาน   
     รัฐบาลได้กำหนดเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ เพื่อบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับ
ประชาชน และระบบเศรษฐกิจ ดังนี้ นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทาง  
การศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีดังนี้  
 1. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน  
     โดยลดข้อจำกัดในการประกอบอาชีพของคนไทย การจัดการระบบการขนส่งสาธารณะ                     
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวน รูปแบบและมาตรฐานหาบเร่แผงลอยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล     
เพื่อยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน ทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
สวยงาม แก้ไขปัญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สินของประชาชนในกองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงินให้กู ้ยืม  
เพื่อการศึกษา หนี้สินนอกระบบ การฉ้อโกงหลอกลวงประชาชนโดยครอบคลุมไปถึงการฉ้อโกงหลอกลวง 
ผ่านระบบออนไลน์ ปรับปรุงระบบภาษีและการให้สินเชื่อที่เอื้อให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเองได้ตามความพร้อม ปรับปรุงระบบที ่ดินทำกินให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ จัดทำแนวทาง  



- 122 - 
 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

การกำหนดสิทธิและการจัดการสิทธิในท่ีดินของเกษตรกรท่ีเหมาะสม ลดอุปสรรคในธุรกิจ ประมงพาณิชย์
และประมงชายฝ่ัง รวมทั้งช่วยเหลือดูแลประมงพื้นบ้าน โดยยังต้องสอดคล้องกับมาตรฐานด้านการประมง
ขององค์กรระหว่างประเทศ   
 2. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
     โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบ                    
การเร ียนการสอนว ิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี ด ้านว ิศวกรรม คณิตศาสตร ์ โปรแกรมเมอร ์ และ
ภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียน ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพในทุกตำบล ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อแบ่งปัน
องค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ   
สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ  สร้างความรู้  
ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย เพื่อป้องกันและ 
ลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ในการกระจายข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีในสังคม รวมท้ังปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมท่ีจำเป็นในการดำเนินชีวิต   
 3. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  
     โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วน และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและ
ประเทศทุกภูมิภาค ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ท้ังบริเวณชายแดนและพื้นท่ีภายใน 
ฟื้นฟูดูแลรักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ และการยอมรับของ
สังคมสำหรับผู้ท่ีผ่านการฟื้นฟู  
 
9. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564)   
  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการด้านความมั่นคง
ของภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ
และส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยกำหนดกรอบความคิดหลักจากการกำหนดนโยบายได้
คำนึงถึงค่านิยมหลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้   
  วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา                   
อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม
อาเซียนและดำเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”  
  นโยบายความม่ันคงที่เก่ียวข้องกับภารกิจของหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดตาก มีดังนี้  
  นโยบายสำคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก) เกี ่ยวข้อง 
ใน 3 นโยบาย ดังนี้ 

นโยบายท่ี 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

1.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
   นโยบายท่ี 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ           
   2.4) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
มีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง  



- 123 - 
 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

   นโยบายท่ี 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้              
   3.3) เสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ                     
ทุกภาคส่วนเป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน 
  
10. เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การ

สหประชาชาติ 
องค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาโดยอาศัยกรอบความคิดท่ีมองการพัฒนา

เป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดล้อมให้มีความเช่ือมโยงกันเรียกว่าเป้าหมาย 
การพัฒนาท่ียั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนา 
ต้ังแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย  
17 เป้าหมาย  คือ 
 เป้าหมายท่ี 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบทุกท่ี 
 เป้าหมายท่ี 2 ขจัดความหิวโหยบรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการท่ีดีขึ้นและส่งเสริม
เกษตรกรรมยั่งยืน 
 เป้าหมายท่ี 3 ทำให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดำรงชีวิตและส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีของทุกคน        
ในทุกช่วงอายุ 
 เป้าหมายท่ี 4 ทำให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาท่ีได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึงและส่งเสริม
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 
 เป้าหมายท่ี 5 บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศและเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 
 เป้าหมายท่ี 6 ทำให้แน่ใจว่าเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพ
พร้อมใช้สำหรับทุกคน 
 เป้าหมายท่ี 7 ทำให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานท่ีทันสมัยยั่งยืนเช่ือถือได้ตามกำลังซื้อของตน 
 เป้าหมายท่ี 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั ่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั ่งยืน             
ส่งเสริมศักยภาพการมีงานทำและการจ้างงานเต็มท่ีและงานท่ีมีคุณค่าสำหรับทุกคน 
 เป้าหมายท่ี 9 พัฒนาโครงสร ้างพื ้นฐานที ่พร ้อมรับการเปลี ่ยนแปลงส่งเสริมการปรับตั ว                  
ให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและท่ัวถึงและสนับสนุนนวัตกรรม 
 เป้าหมายท่ี 10 ลดความเหล่ือมล้ำท้ังภายในและระหว่างประเทศ 
 เป้าหมายท่ี 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึงพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงและยั่งยืน 
 เป้าหมายท่ี 12 ทำให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
 เป้าหมายท่ี 13 ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ                  
ท่ีเกิดขึ้น 
 เป้าหมายท่ี 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรทะเลและทรัพยากรทางทะเลสำหรับ           
การพัฒนาท่ียั่งยืนให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 
 เป้าหมายท่ี 15 พิทักษ์บูรณะและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบกจัดการ           
ป่าไม้   อย่างยั่งยืนต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทรายหยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดินและ
หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
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 เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุขไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีการเขา้ถึง      
ความยุติธรรมโดยถ้วนหน้าและสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นท่ีพึ่งของส่วนรวมมีประสิทธิผลและเป็นท่ียอมรับ       
ในทุกระดับ 
 เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผลและสร้างพลัง แห่งการเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการพิจารณาตัวชี้วัดหลักภายใต้
เป้าหมายที่ 4 ซึ่งประกอบด้วย 10 เป้าประสงค์ และมีตัวชี้วัดทดแทน (proxy) ในส่วนของประเทศไทย 
จำนวน 17 ตัวชี ้วัด จำแนกเป็นตัวชี ้วัดหลัก ตามที่ UN กำหนด จำนวน 8 ตัวชี ้วัด ตัวชี ้วัดทดแทน            
9 ตัวชี้วัด  ดังนี้ 

เป้าประสงค์ที ่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนสำเร็จการศึกษา 
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เท่าเทียมและไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนท่ีมี
ประสิทธิผล ภายในปี 2573 ใช้ตัวชี้วัดทดแทน จำนวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 ตัวชี้วัดหลักที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) กำหนด 
 4.1.1 ร้อยละของเด็ก/เยาวชนใน : (ก) ระดับชั้น ป.2 หรือ ป.3 (ข) ป.6 และ (ค) ม.3            

ที่มีความสามารถตามเกณฑ์ขั้นต่ำเป็นอย่างน้อย ใน (1) ด้านการอ่าน และ (2) ด้านคณิตศาสตร์ หรือ             
การคิดคำนวณ จำแนกตามเพศ 

 ตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม 
 4.1.1 ร้อยละของนักเรียนระดับ ป.3 ที่มีผลคะแนนการทดสอบความสามารถพื้นฐาน          

ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ป.3 ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด* จำแนกรายด้าน ดังนี้ 
  - ด้านภาษา (Literacy) 
  - ด้านคำนวณ (Numeracy) 
  - ด้านเหตุผล (Reasoning Ability) 
  *เกณฑ์ท่ีกำหนด : คะแนนเฉล่ียร้อยละ 50 ข้ึนไป 

เป้าหมาย : 
พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 - 2565 พ.ศ.2566 – 2573 

40 50 60 
หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก : ศธ. (สพฐ.) 
หน่วยสนับสนนุ : ศธ. (สช., สป., สกอ.)/มท. (สถ.)/ตร. (บช. ตชด.)/กทม. (สำนักการศึกษา)/พัทยา 

 4.1.2 ร ้อยละของนักเรียนระดับ ป.6 และ ม.3 ที ่ม ีคะแนนเฉลี ่ยผลการทดสอบ            
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด*  

  *เกณฑ์ท่ีกำหนด : คะแนนเฉล่ียร้อยละ 50 ข้ึนไป 
เป้าหมาย : หากกำหนดตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

พ.ศ.2560 - 2564 พ.ศ.2565 - 2569 พ.ศ.2570 - 2573 
50 55 60 

ระยะ 5 ปีแรก พิจารณาสถิติร้อยละของนักเรียนท่ีได้คะแนนเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ีย (Mean)  
ของประเทศขึ้นไปควบคู่ด้วย 

พ.ศ.2560 - 2564 พ.ศ.2565 - 2569 2570 - 2573 
สูงขึ้นจากปีท่ีผ่านมา  
ร้อยละ 5 (รายปี) 

N/A N/A 
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หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก : ศธ. (สทศ.) 
 4.1.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไปในการทดสอบโครงการ

ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปี 
เป้าหมาย : จำแนกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

ด้าน พ.ศ. 2562 
(PISA 2018) 

พ.ศ.2565 
(PISA 2021) 

การรู้เรื่องการอ่าน 50 N/A 
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 47 N/A 
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 53 N/A 

*ระดับพื้นฐาน คือ ระดับ 2 นักเรียนเริ่มรู้และใช้ประโยชน์จากความรู้ในชีวิตได้ 
หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก : ศธ. (สสวท.) 

 4.1.4 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา 
เป้าหมาย : กำหนดตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 - 2573 
100 100 100 

หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก : ศธ. (สกศ.) 
หน่วยสนับสนนุ : ศธ. (ศทก. สป.) 

 4.1.5 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา 
เป้าหมาย : กำหนดตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 

ระดับ พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 - 2573 
ม.ต้น 100 100 100 
ม.ปลาย 80 85 90 

หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก : ศธ. (สกศ.) 
หน่วยสนับสนนุ : ศธ. (ศทก. สป.) 

 4.1.6 อัตราการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เป้าหมาย :  

ระดับ กศ. พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 - 2573 
- ประถมศึกษา 100 100 100 
- ม.ต้น 100 100 100 
- ม.ปลาย    
   - สายสามัญ 90 95 100 
   - สายอาชีวศึกษา 
     (ปวช.) 

80 85 90 

หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก : ศธ. (สกศ.) 
หน่วยสนับสนนุ : ศธ. (ศทก. สป.) 
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1.1.7 เด็กท่ีไม่ได้เรียนหนังสือ/เด็กท่ีอยู่นอกระบบการศึกษา (Out of school rate) 
จำแนกเป็น ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เป้าหมาย : 

พ.ศ. 2560-2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 – 2573 
N/A N/A N/A 

หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก : ศธ. (สกศ.) 
หน่วยสนับสนนุ : ทุกหน่วยงานท่ีจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ท่ี 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ  ภายในปี 2573 เพื่อให้ 
เด็กเหล่านั ้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา  ภายในปี 2573 ใช้ตัวชี ้ว ัดหลักท่ี  
UN กำหนด 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 ตัวชี้วัดหลักที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) กำหนด 
 4.2.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที ่มีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ การเรียนรู้และ

พัฒนาการทางด้านสุขภาพ การเรียนรู้และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัยจำแนกตามเพศ  
เป้าหมาย :  

พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 - 2573 
92 93 94 

หมายเหตุ : ใช้รายงาน MICS จัดเก็บทุก ๆ 3 ปี ทั้งนี้ รายปี ใช้สถิติร้อยละของเด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการ
สมวัย ท่ีกรมอนามัยจัดเก็บ 
หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก : สสช. และ UNICEF สธ. (กรมอนามัย) 
หน่วยสนับสนนุ : ศธ. (สป., สพฐ.) พม. (กรมกิจการเด็กฯ) / มท. (สถ.) / ตร. (บช. ตชด.) / กทม. 

  
4.2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (1ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรียนประถมศึกษา) จำแนกตามเพศ  

เป้าหมาย : กำหนดตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 - 2573 

90 100 100 
หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก : ศธ. (สกศ.), สสช. 
หน่วยสนับสนนุ : ศธ. (สป., สพฐ.) พม. (กรมกิจการเด็กฯ) / มท. (สถ.) / ตร. (บช. ตชด.) / กทม. 

 คำนิยาม  
 เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน หรือต่ำกว่า 6 ปี 

โดยการจัดการศึกษาปฐมวัยต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามความถนัดและ           
ความสนใจของผู ้เร ียน เนื ่องจากช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที ่มีการพัฒนาการด้านสมอง และการเรียนรู้                 
อย่างรวดเร็วที่สุด ดังนั้นจึงถือ    ได้ว่าช่วงปฐมวัยเป็นสช่วงวัยที่ต้องการการปลูกฝังดูแลเป็นพิเศษ              
เพื่อจะได้เป็นรากฐานที่สำคัญของการเรียนรู้ และการพัฒนาตลอดชีวิตให้เติบโตเป็นเด็กฉลาดและ            
ประสบความสำเร็จในชีวิต (ที่มา นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0 -5 ปี) ระยะยาว               
(พ.ศ. 2550 – 2559) 
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เป้าประสงค์ที่ 4.3 ให้หญิงและชายทุกคนเข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573 ใช้ตัวชี้วัดหลักที่ UN กำหนด            
1 ตัวชี้วัด  โดยมีการจำแนกเป็นตัวชี้วัดย่อย 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 ตัวชี้วัดหลักที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) กำหนด 
 4.3.1 อัตราการเข้าเรียนของเยาวชนและผู้ใหญ่ท้ังในระบบ นอกระบบการศึกษา รวมท้ัง

การอบรม จำแนกตามเพศ โดยจำแนกเป็นตัวช้ีวัดย่อยตามระดับและประเภทการศึกษา จำนวน 4 ตัวช้ีวัดย่อย ดังนี้  
  4.3.1.1 อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา 

- สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีวศึกษา : สายสามัญศึกษา  
เป้าหมาย : กำหนดตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 - 2573 
45 : 55 50 : 50 60 : 40 

หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก : ศธ. (สกศ. และ ศทก. สป.) 
หน่วยสนับสนนุ : ศธ. (สป., สอศ.) กก. (สถาบันการพลศึกษา) วธ. (วิทยาลัยนาฏศิลป์, วิทยาลัยช่างศิลป์)  
                      กห.(กรมยุทธศึกษาทหาร)/คค./ มท. (สถ.) 

  4.3.1.2 อัตราการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา  
เป้าหมาย : กำหนดตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

ระดับ พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 – 2569 พ.ศ. 2570 - 2573 
- อนุปริญญา 
  ประเภทอาชีวศึกษา 

60 65 70 

- อุดมศึกษา 50 60 70 
หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก : ศธ. (สกศ. และ ศทก. สป.) 
หน่วยสนับสนนุ : ศธ. (สอศ., สกอ., ม/ส) กก. (สถาบันการพลศึกษา) วธ. (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)  
                      กห.(กรมยุทธศึกษาทหาร) คค./ สธ. (สป. สถาบันพระบรมราชชนก) /  
                      สตช. (ร.ร.นายร้อยตำรวจ)/ กทม. (ม.นวมินทราธิราช) 

  4.3.1.3 จำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบ ระดับ ปวช. 
เป้าหมาย :  

พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 – 2569 พ.ศ. 2570 - 2573 
N/A N/A N/A 

หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก : ศธ. (ศทก. สป.) 
หน่วยสนับสนนุ : ศธ. (กศน.)  

  4.3.1.4 จำนวนผู้รับบริการหลักสูตรการอบรม  
เป้าหมาย :  

พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 - 2573 
N/A N/A N/A 

หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก : ศธ. (สกศ. และ ศทก. สป.) 
หน่วยสนับสนนุ : ศธ. (สป., สอศ., สกอ.) กก., วธ., สธ., รง., อก., กทม. 
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 คำนิยาม  
 เยาวชน หมายถึง บุคคลอายุเก ินสิบห้าปีบริบ ูรณ์แต่ย ังไม ่ถ ึงสิบแปดปีบริบูรณ์                 

(ท่ีมา : พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 4) 

เป้าประสงค์ท่ี 4.4 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ท่ีมีทักษะท่ีจำเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิค
และอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดีและการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573 ใช้ตัวชี้วัดทดแทน            
2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 ตัวชี้วัดหลักที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) กำหนด 
 4.4.1 สัดส่วนของเยาวชน/ผู้ใหญ่ท่ีมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(ICT) จำแนกตามประเภททักษะ 
  ตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม 
 4.4.1 ร้อยละของผู้มีงานทำท่ีใช้คอมพิวเตอร์ (จำแนกตามกลุ่มอายุ 15 ปีข้ึนไป, 15 – 24 ปี,         

25 – 64 ปี) 
เป้าหมาย :  

พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 - 2573 
N/A N/A N/A 

หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก : สสช. 
 4.4.2 ร้อยละของผู้มีงานทำท่ีใช้อินเตอร์เน็ต (จำแนกตามกลุ่มอายุ 15 ปีข้ึนไป, 15 – 24 ปี,         

25 – 64 ปี) 
เป้าหมาย :  

พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 - 2573 
N/A N/A N/A 

หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก : สสช. 
เป้าประสงค์ที ่ 4.5 ขจัดความเหลื่อมล้ำทางเพศในการศึกษาและสร้างหลักประกันว่า                  

กลุ่มที่เปราะบาง  ซึ ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ   
อย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573 ใช้ตัวชี้วัดหลักที่ UN กำหนด 1 ตัวชี้วัด โดยมีการจำแนกเป็นตัวชี้วัดย่อย          
4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 ตัวชี้วัดหลักที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) กำหนด 
 4.5.1 ดัชนีความเท่าเทียมกัน (ผู้หญิง/ผู้ชาย/ในเขต/นอกเขต/ความมั่งค่ังสูง-ต่ำ และอื่นๆ 

เช่น สถานะความพิการ คนพื้นเมือง และความขัดแย้งอื ่น ๆ หากมีข้อมูล) โดยในระยะแรก ให้ใช้อัตรา        
การเข้าเรียนในแต่ละระดับ เพื่อประเมินความเท่าเทียมกัน ดังนี้ 

       1) ดัชนีความเท่าเทียมของอัตราการเข้าเรียนระดับปฐมวัย (หญิง/ชาย/ในเขต/นอกเขต) 
       2) ดัชนีความเท่าเทียมของอัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา (หญิง/ชาย/ในเขต/นอกเขต) 
       3) ดัชนีความเท่าเทียมของอัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา (หญิง/ชาย/ในเขต/นอกเขต) 
       4) ดัชนีความเท่าเทียมของอัตราการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา (หญิง/ชาย/ในเขต/นอกเขต) 
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เป้าหมาย : ดัชนีความเท่าเทียม 
พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 - 2573 

1.0 1.0 1.0 
หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก : สกศ./สสช. (MICS) 

 คำนิยาม  
 ความเหลื ่อมล้ำทางเพศ หมายถึง การเลือกปฏิบัต ิโดยไม่ เป็นธรรมต่อบ ุคคล               

เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเพศ หรือ ชายและหญิงมีสิทธิไม่เท่าเทียมกัน  
เป้าประสงค์ท่ี 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนท่ีสูง ท้ังหญิงและ

ชาย สามารถอ่านออกเขียนได้ และคำนวณได้ ภายในปี 2573 ใช้ตัวชี้วัดหลักที่ UN กำหนด 1 ตัวชี้วัด               
โดยมีการจำแนกเป็นตัวชี้วัดย่อย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 ตัวชี้วัดหลักที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) กำหนด 
 4.6.1 ร้อยละของประชากรในกลุ่มอายุที่กำหนดมีความรู้สำหรับการทำงานในระดับพื้นฐาน  

a. อ่านออกเขียนได้ b. ทักษะในการคำนวณจำแนกตามเพศ ใช้ตัวชี้วัดตามท่ีกำหนดโดยจำแนก ดังนี้ 
  1) อัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากร อายุ 15 ปี ขึ้นไป จำแนกตามเพศ 
  2) อัตราการคำนวณของประชากร อายุ 15 ปี ขึ้นไป จำแนกตามเพศ 
  3) จำนวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากร อายุ 15-59 ปี จำแนกตามเพศ 

เป้าหมาย : กำหนดตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 - 2573 

10.7 11.5 12 
หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก : สกศ. 

เป้าประสงค์ท่ี 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะท่ีจำเป็นสำหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน 
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้ความรุนแรง 
การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรม 
ต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ภายในปี 2573 ใช้ตัวชี้วัดหลักท่ี UN กำหนด 1 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 ตัวชี้วัดหลักที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) กำหนด 
 4.7.1 มีการดำเน ินการเก ี ่ยวกับ ( i) การศึกษาเพื ่อความเป็นพลเมืองโลก และ                

(ii) การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงความเสมอภาคทางเพศ และสิทธิมนุษยชน  ซึ่งถูกให้
ความสำคัญทุกระดับใน (a) นโยบายการศึกษาของประเทศ (b) หลักสูตร (c) การศึกษาของครู และ (d) 
การประเมินผลนักเรียน 

เป้าประสงค์ที่ 4.A สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาท่ีอ่อนไหวต่อเด็ก            
ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ท่ีปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุม
และมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน ใช้ตัวชี้วัดหลักท่ี UN กำหนด 1 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 ตัวชี้วัดหลักที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) กำหนด 
 4.A.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึง (a) ไฟฟ้า (b) อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียน         

การสอน  (c) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน (d) โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับ
การปรับให้เหมาะสมกับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย (e) น้ำด่ืมพื้นฐาน (f) ส่ิงอำนวยความสะดวก
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พื้นฐานด้านสุขอนามัยท่ีแบ่งแยกตามเพศ และ (g) ส่ิงอำนวยความสะดวกพื้นฐานในการทำความสะอาดมือ 
(ตามนิยามตัวชี้วัดของ WASH ในเรื่อง น้ำ สุขอนามัย และสุขลักษณะสำหรับทุกคน)  
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 ภายในปี 2573 

 คำนิยาม  
 เครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ หมายถึง เครื่องมือ

ทางการศึกษาท่ีเหมาะสมกับเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ 

เป้าประสงค์ที่ 4.B ขยายจำนวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้สำหรับประเทศกำลังพัฒนา 
โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาน้อยที ่สุด รัฐกำลังพัฒนาที ่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศในแอฟริกา             
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ         
การสื่อสารด้านเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาอื่น  ๆ 
ภายในปี 2573 ใช้ตัวชี้วัดหลักท่ี UN กำหนด 1 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 ตัวชี้วัดหลักที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) กำหนด 
 4.B.1 ปริมาณความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการที่เป็นทุนการศึกษา          

ตามสาขาและประเภทการศึกษา 
เป้าหมาย :  

ประเภท พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 - 2573 
ฐานะผู้ให้ N/A N/A N/A 
ฐานะผู้รับ N/A N/A N/A 

หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก : กต. (TICA) 
หน่วยสนับสนนุ : ศธ., กพ., อว. 

 คำนิยาม  
 เ ง ินช ่วยเหล ือด ้านการพ ัฒนาอย ่า งเป ็นทางการ ( official development 

assistance) หมายถึง ความช่วยเหลือที่ให้แก่ประเทศต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายชื่อประเทศกำลังพัฒนา         
ผ ู ้ ร ั บความช ่ วย เหล ื อของ DAC (Development Assistance Committee) และองค ์ กรพห ุภาคี                     
ที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาให้แก่ประเทศผู้รับ โดยต้องเป็นความช่วยเหลือที่ให้ โดยหน่วยงานภาครัฐ 
รวมทั ้งร ัฐบาลกลางและร ัฐบาลท้องถิ ่น หร ือ โดยหน่วยงานบริหารของรัฐและมีการดำเนินการ  
โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสวัสดิการของประเทศกำลังพัฒนา (ที่มา : กระทรวง 
การต่างประเทศ) 

เป้าประสงค์ท่ี 4.C เพิ่มจำนวนครูท่ีมีคุณภาพ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในประเทศพัฒนาน้อยที ่สุด           
และรัฐกำลังพัฒนาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 ใช้ตัวชี้วัดหลักท่ี UN กำหนด 1 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 ตัวชี้วัดหลักที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) กำหนด 
 4.C.1 สัดส่วนของครูในระดับ (a) ก่อนประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา (c) มัธยมศึกษา

ตอนต้น และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา) ท่ีอย่างน้อยได้รับ
การอบรมครู (เช่น การฝึกอบรมการสอน) ทั้งก่อนประจำการ (pre-service) หรือระหว่างประจำการ          
(in-service) ในระดับ/เกณฑ์มาตรฐานของประเทศ จำแนกตามเพศ 
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เป้าหมาย : กำหนดตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 - 2573 

100 100 100 
หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก : ศธ. (สกศ., สป.) 
หน่วยสนับสนนุ : ศธ. (สพฐ., สอศ., สกอ.) กก. (สถาบันการพลศึกษา/โรงเรียนกีฬา) มท. (สถ.)  
                      พม. (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) วธ. (วิทยาลัยนาฏศิลป์) ตร. (บช. ตชด.)  
                      พศ. (โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) กทม. (สำนักการศึกษา) 
 
11. จุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)  
 นายณัฏฐพล ท ีปส ุวรรณ ร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงศ ึกษาธ ิการ ลงนามในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เพ ื ่อให้การดำเน ินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศ ึกษาของกระทรวงศึกษาธ ิการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิร ูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล 
โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และ
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ดังนี้ 
 หลักการตามนโยบาย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
 1. ให้ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติทั้งผู้เรียน ครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนและผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท 
และเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
 2. บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลักองค์การมหาชนในกำกับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในพื้นท่ีภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อดำเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาช ตามนโยบายประชารัฐ 
  "ระดับอนุบาล" เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู ้ปกครอง และชุมชน  เพื่อออกแบบ
กิจกรรมการพัฒนาทักษะที่สำคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการ
ควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและประเมินตนเอง 
  "ระดับประถมศึกษา" มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลท่ีหลากหลายตามศักยภาพ 
  1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
   2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น 
   3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการส่ือสาร 
   4. เรียนรู ้ด้วยวิธ ีการ Active Learning เพื ่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู ้จาก
ประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของ
ผู้เรียนและครู ด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 
   5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
   6, จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
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   7. พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
   8. จัดให้มีโครงการ ๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายใน 
และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
  "ระดับมัธยมศึกษา" มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา 
   1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทดโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) 
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
   2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและ  
การมีงานทำ เช่น ทักษะด้านกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 
  "ระด้บอาชีวศึกษา" มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างนวัตกรมตามความต้องการ
ของพื้นท่ีชุมชน ภูมิภาคหรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง 
   1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับหาซ่องทางในการสร้างอาชีพ 
   4. จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
  "การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย" มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เร ียนท่ี
สำเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทำ 
   1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
   2. จัดทำหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมสำหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย 
 การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
  1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล 
  2. จัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
  3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานทั ้งระบบ ในการเรียนรู ้และ 
การบริหารจัดการ 
  4. ปร ับปร ุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เก ิดความคล่องตัว หากติดขัดใน  
เรื่องข้อกฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
  5. ให้หน่วยงานระดับกรมกำหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณอัตรากำลังตาม
ความต้องการจำเป็นให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
  6. ใช้กลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับ
หน่วยจัดการศึกษาและวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป  
ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวซ้อง 
  7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  โดยปรับปรุงสาระสำคัญ 
ให้เอื้อต่อการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาล 
  8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่น จำนวนเด็กในพื้นที่น้อยลง ซึ่งจำเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน   ให้พิจารณา
ส่ือสารอธิบายทำความเข้าใจท่ีชัดเจนกับชุมชน 
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  9. วางแผนการใช้อัตรากำลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา  
ให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ  รวมทั้งจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครู 
ให้มอีงค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 
  10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจั งหว ัด นำเสนอต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการกาด มีบทบาทหน้าท่ีตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function) 
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากที ่กำหนด  
หากมีความสอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าท่ีของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
จะต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วยเช่นกัน 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 หลักการตามนโยบาย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
 1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ  โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวม
ภารกิจและบุคลาการ  เช่น  ด้านการประชาสัมพันธ์  ด้านการต่างประเทศ  ด้านเทคโนโลยี  ด้านกฎหมาย ฯลฯ 
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน  เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการที ่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที ่ย ั ่ งยืน  
รวมทั้งกระบวนการจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ   
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน  และนานาชาติ เช่ือมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
 3.  ปร ับร ื ้ อและเปล ี ่ ยนแปลงระบบการบร ิหารจ ัดการและพ ัฒนากำล ั งคนของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนา
สมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ  ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 
 4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้  โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึง 
การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ  และการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

จุดเน้นประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
                           - จัดการศึกษาทุกระดับ  ทุกประเภท  โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง
การจัดการเรียนรรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
   - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตาม  
ความต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นท่ี 
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  - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์  สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจัดการเร ียนรู ้เช ิงร ุก  (Active  Learning)  จากประสบการณ์จริงหรือ 
จากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น  
เพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 
  - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต  เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิต
และสร้างอาชีพ  อาทิ  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ 

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                           - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย  เน้นส่งเสริมและยกระดับ
ทักษะภาษาอังกฤษ  (English  for  All)   
                           - ส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสำหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย  อาทิ  อาชีพท่ีเหมาะสม
รองรับสังคมสูงวัย  หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย  หลักสูตร BUDDY  
โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  โรงเรียน  และผู้เรียน  หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตำบล 
  - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ  ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  และเขตพื้นท่ีพิเศษ  (พื้นท่ีสูง  พื้นท่ีตามแนวตะเข็บ  และแรงงานต่างด้าว)   
  - พัฒนาครูให้มีทักษะ  ความรู ้  และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
ปัญญาประดิษฐ์  และภาษาอังกฤษ  รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์  
อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 
  - พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู ้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands-on  
Experience) เพื่อให้มีทักษะและความเช่ียวชาญทางวิชาการ  โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ  
จัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย  1  ปี 
  - พัฒนาสมรรถนะและความรู ้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธ ิการ   
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจัดให้มี  
ศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดท่ัวประเทศ 
 

2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
                      - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยน้อมนำยุทธศาสตร์
พระราชทาน  “เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา”  เป็นหลักในการดำเนินการ 
      - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน  ครู  และสถานศึกษา  โดยเฉพาะภัยจาก 
ยาเสพติด  อาชญากรรมทางไซเบอร์  การค้ามนุษย์ 

-  ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นท่ีท่ีใช้ 
ภาษาอย่างหลากหลาย  เพื่อวางรากฐานให้ผู ้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะ 
การส่ือสารและใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และเป็นผู้มีความพอเพียง  
วินัย  สุจริต จิตอาสา  โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 

3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
                      - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ  ตามความเป็นเลิศ
ของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื ้นที ่  รวมทั ้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
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                      - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ  และจัดการเรียน
การสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี  โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูล (Data  Analysis)  และทักษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศ 
 

4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
                      - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้  และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
   - ศึกษาและปรับปรุงอัตราอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
   - ระดมสรรพกำลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพื้นที ่นวัตกรรมการศึกษา  
เพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562   

5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                      - เสริมสร้างการรับรู ้  ความเข้าใจ  ความตระหนัก  และส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อม 
   - ส่งเสริมการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  ให้สามารถเป็น
อาชีพ  และสร้างรายได้ 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
                      - ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน  เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของ
หน่วยงานท่ีมีภารกิจใกล้เคียงกัน  เช่น  ด้านประชาสัมพันธ์  ด้านต่างประเทศ  ด้านเทคโนโลยี  ด้านกฎหมาย  เป็นต้น 
   - ปรับกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงานโดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน  ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
   - สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา  (Big  Data)   
   - พ ัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธ ิการ 
ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ 
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ   
ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
   - จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน  (Financial  Plan)  ระดับจังหวัด  เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
   - ส่งเสริมโครงการ 1  ตำบล  1  โรงเรียนคุณภาพ  โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายใน
และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตสาธารณะ 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนราชการ  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  นำนโยบายและจุดเน้น 

เป็นกรอบแนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
โดยคำนึงถึงมาตรการ  4  ข้อ  ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณ
ไว้ดังนี้  (1) งดดูงานต่างประเทศ  1  ปี ยกเว้นกรณีท่ีมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ  
(2) ลดการจ ัดอบรมสัมมนาที ่ม ีขนาดใหญ ่และใช ้งบประมาณมาก  (3) ยกเล ิกการจ ัดงาน Event   
และ  (4) ทบทวนงบประมาณท่ีมีความซ้ำซ้อน 
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 2. ให้คณะกรรมการติดตาม  ประเมินผล  และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่
การปฏิบัติระดับพื้นท่ี  โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน  สำนักงานศึกษาธิการภาค
และสำนักผู้ตรวจราชการนและติดตามประเมินผล  สป.  เป็นฝ่ายเลขสนุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ  
โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ  ติดตาม  ประเมินผลในระดับนโยบาย  และจัดทำรายงานเสนอ
ต่อรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล 
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ทราบตามลำดับ 

3. กรณีมีปัญหาเชิงพื้นท่ีหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน  ให้ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลและ 
ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีก่อนน  โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง  พร้อมท้ังรายงาน 
ต่อคณะกรรมการติดตามฯ  ข้างต้น  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามลำดับ 
 อนึ่ง  สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงพื้นท่ี 
(Function)  งานในเชิงยุทธศาสตร์  (Agenda)  และงานในเชิงพื้นที่  (Area)  ซึ่งได้ดำเนินการอยู ่ก ่อน 
เมื่อรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  นอกเหนือจาก 
ที่กำหนดหากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น  ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลัก
และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องต้องเร่งรัด  กำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จและ  
มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน  
 
12. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์มาใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานเพื่อสร้างผลผลิต 
ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียน ได้อย่างมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยสาระสำคัญ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
   “มุ่งพฒันาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความสุขในสังคม”  
 พันธกิจ 
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
    2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
    3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ (Extreme Goals) 
  1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อ 
การเปล่ียนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
    2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
    3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
    4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 
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 ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก   
    1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา  
  2. ร้อยละที่เพิ่มขึ ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา                     
ขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติ   
  3. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  
  4. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
     5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
  6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที ่มีต่อผู ้สำเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาท่ีทำงานให้  
  7. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี  
  8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  
  9. ร้อยละขององค์ความรู้และส่ิงประดิษฐ์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
  10. จำนวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี  
  11. ร้อยละของกำลังแรงงานท่ีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
  12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15–17 ปี  
    13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
    14. จำนวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด /พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ 
  1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล    
  2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา    
  3. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
  4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  

1) ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ  
   พัฒนาภาคเหนอื “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศใน

กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” 
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม

อย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างท่ัวถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการท่ีมีศักยภาพสูงด้วย
ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

 2. ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ 
AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  

3. ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มสูง  
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 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน  
 5. อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม

และเช่ือมโยงพื้นท่ีเกษตรให้ท่ัวถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน  
  2) ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

   พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” 
 1. บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  

2. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

3. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาค
กลาง และพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  

4. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้าน  
   3) ทิศทางการพัฒนาภาคกลาง  

 “พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัย และภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มี
มูลค่าสูง” 

1. พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมเมือง 

2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยง  
เพื่อกระจายการท่องเท่ียวทั่วท้ังภาค 

3. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี และ
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 4. บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุล
ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

5. เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย- 
ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

6. พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและ  
ลดความเหล่ือมล้ำภายในประเทศ 

  4) ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก  
 “ฐานเศรษฐกิจช้ันนำของอาเซียน” 

 1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของฐานอุตสาหกรรมเดิม และส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตร 
3. ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเท่ียว 
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองสำคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล 
5. พัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ใหเ้จริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลท่ีเป็นรูปธรรม 
6. พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพโดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
7. ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ 
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 5) ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ 
 “ภาคใต้เป็นทอ่งเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลกเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและ

ปาล์มน้ำมันของประเทศและเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอื่นของโลก” 
1. พัฒนาการท่องเท่ียวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพช้ันนำของโลก 
2. พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของประเทศ 
3. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาค 
4. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานสนับสนุนการท่องเท่ียว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และ 

การเช่ือมโยงการค้าโลก 
 6) ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน 

 “เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สำคัญของประเทศ และ 
เป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของ
มาเลเซียและสิงคโปร์” 

 1. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพื่อความมั่นคงให้กับภาคการผลิต 
2. พัฒนาเมืองสุไหงโกลกและเมืองเบตงให้เป็นเมืองการค้าและเมืองท่องเท่ียวชายแดน 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

 
14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เมืองเกษตรคุณภาพ การท่องเท่ียวยั่งยืน สังคมเป็นสุข” 
เป้าประสงค์รวม (Goals)  
1. เพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรการท่องเที ่ยว

และการขนส่งโลจิสติกส์ 
2. สู่สังคมเป็นสุขด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. มีฐานทรัพยากรธรรมชาติ และบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน 
พันธกิจ (Missions)  
1) พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐก ิจ (ด ้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต ่อเน ื ่องและ               

การท่องเท่ียว) ให้มีความมั่งค่ังและเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
2) พัฒนาสังคม คุณธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน 
4) บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (Strategic issues)   

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร 
      ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียวที่ยั่งยืน 
      ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน 
      ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตท่ีดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
      ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีมั่นคงและมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
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15. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
หน่วยทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ดำเนินการศึกษาสถานภาพทางการศึกษา 

โดยการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ซึ ่งผลจากการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทางการศึกษาทุกภาคส่วน ได้วิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษา สถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มและทิศทางใน
อนาคต สามารถสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด ดังนี้ 

 

ตารางที่ 19   วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
                 (จุดแข็ง - จุดอ่อน) 

การวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strenghts) จุดอ่อน (Weaknesses) 
ด้านผู้เรียน S8 เด็กปฐมวัยได้รับการ

เตรียมความพร้อมทุก
ด้านจากสถาบันการจัด
การศึกษาปฐมวัยให้มี
ความพร้อมสูงในการเข้า
เรียนระดับการศึกษา
ภาคบังคับ 
S9 นักเรียนท่ีจบ
การศึกษาช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 6 ศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ร้อยละ 97.42 
S10 นักเรียนท่ีจบ
การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายและสาย
อาชีพคิดเป็นร้อยละ 
92.71  
  

W13 ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากจัดกระบวน 
การเรียนการสอนไม่เนน้บรรยากาศท่ีจะกระตุ้นส่งเสริมให้
ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ 
ตลอดจนการส่งเสริมรูปแบบการคิดในรูปแบบต่าง ๆ  
ท่ีหลากหลาย และเนื่องจากจัดกระบวนการเรียนการสอน
ไม่เน้นบรรยากาศ ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และ 
คิดสร้างสรรค์ 
W14 ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญ ขาดแรงจูงใจ
ในการศึกษาเล่าเรียน การขาดความมุ่งมั่นอดทน  
ความท่ีไม่สามารถทนได้กับกฎ ระเบียบหรือข้อตกลง 
การปฏิบัติท่ีเคร่งครัดหรือกติกาท่ีเขาจะต้องปฏิบัติ 
ตามปัญหาการติดยาเสพติด ฯลฯ จึงไม่เป็นท่ีพึงพอใจของ
สังคม สถานประกอบการ ท่ีสอดคล้องกับเป็นผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานในตลาดแรงงาน
และการพัฒนาสู่ความเป็นสากล 
W15 ผู้เรียนในบางระดับการศึกษายังมีอัตราเส่ียงในการ
ออกกลางคันสูง ซึ่งสาเหตุหนึ่งของการท่ีผู้เรียนหรือ
เยาวชน ต้องออกไปจากระบบการศึกษาก่อนเวลาอันควร 
เนื่องจากตนเองต้องไปช่วยผู้ปกครอง บิดา มารดาหรือ 
ผู้ท่ีอยู่อาศัยด้วยในการหารายได้/ประกอบอาชีพ หรือ
ดูแลช่วยเหลือบิดา มารดา ผู้ปกครองท่ีมีภาวะพึ่งพา และ
หรือมีเหตุจำเป็นต้องให้การช่วยเหลือ จากการเจ็บป่วย  
จิตเภท พิการหรืออื่น ๆ 
W16 ค่านิยมของผู้ปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ให้ส่งบุตรหลานมาเรียนในสายอาชีวะศึกษา  มีความยากใน
การปรับทศันคติ เนื่องจากมีทศันคติเชงิลบเกี่ยวกับ 
การประกอบอาชีพของผู้จบการศึกษาจากอาชีวศึกษาที่
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การวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strenghts) จุดอ่อน (Weaknesses) 
จะต้องเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการมีรายได้ จึงต้องการ
เสริมสรา้งค่านิยมกับนักเรียน เยาวชนและผู้ปกครอง 
เกี่ยวกับ “ความสุขของการทำงานและคุณค่าของมนุษย์” 
ต่อระดับและความสามารถในการทำงาน และความสำคัญ
และคุณค่าของแรงงานทุกระดับและอาชีพทุกอาชีพใน
ปัจจุบันและอนาคตในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ีมีอัตราการเรียน
ต่อสายอาชีพ : สายสามัญ 24 : 76 
W19 นักเรียนมีสัดส่วนการเรียนต่อระหว่างสายสามัญ : 
สายอาชีพ : การศึกษาอื่นๆ : การไม่เรียนต่อ เป็นสัดส่วน 
67.46 : 17.95 : 7.29 : 1.08 จุดอ่อนคือการเรียนสาย
อาชีพมีสัดส่วนน้อยและยังมีไม่ศึกษาต่ออยู่ส่วนหนึ่ง  
W20 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีการออกกลางคัน
ในสถานศึกษาสังกัด สช. โดยเฉพาะในช่วงอนุบาล 1  (3 ขวบ) 
W21 นักเรียนมีการออกกลางคันของระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาในสังกัด สพป.สฎ.1 และในสังกัด สช.สูง
เมื่อเทียบกับสังกัดอื่นๆ ซึ่งควรให้การกำกับดูแลและ
สนับสนุนส่งเสริมเป็นพิเศษ 
W22 นักศึกษาระดับอาชีวศึกษามีอัตราการออกกลางคัน
ค่อนข้างสูง พบว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีออก
กลางคันสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับสถาบันอาชีวศึกษาอื่นในจังหวัด  
W23 ผลการทดสอบ O-NET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษมีค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
วิชาอื่นๆ 
W24 ผลการทดสอบ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิชา
ภาษาอังกฤษมีค่าเฉล่ีย32.49 ซึ่งมีค่าเฉล่ียต่ำกว่าประเทศ 
W25 ผลการทดสอบ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 วิชา
ภาษาอังกฤษมีค่าเฉล่ีย 27.23 ซึ่งมีค่าเฉล่ียต่ำสุดและต่ำ
กว่าระดับประเทศ                 

ด้านวิธีการสอน 
กิจกรรม การจัด
บรรยากาศ การ
เรียนการสอน 

S3. การมีหลักสูตรพุทธ
ทาสศึกษาและเอกสาร
ความรู้ท่ีเอื้ออำนวย
ประโยชน์ สำหรับใช้ใน
ศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
สร้างความเป็นคนดีของ

W6 หลักสูตรท่ีเปิดสอนในอาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา  ยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม และหลักสูตรมีความซ้ำซ้อน  
ทำให้มีการผลิตนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานตอบสนอง
ความต้องการของการมีงานทำค่อนข้างน้อย 
W10 ครูส่วนใหญ่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่นำกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนไปใช้
พัฒนาการเรียนการสอน 
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การวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strenghts) จุดอ่อน (Weaknesses) 
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 
S6. สถานศึกษาและ
สถาบันระดับอุดมศึกษา 
สามารถจัดทำหลักสูตร
ทางการศึกษาท่ี
หลากหลายสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ท้องถิ่น ในพื้นท่ีกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย
โดยมีปัจจัยการ
สนับสนุน ได้แก่ มี
สถานศึกษาในการ
ให้บริการทางการศึกษา 

W17 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ยังต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับประเทศ 
(50) ทุกกลุ่มสาระเรียนรู้ 
W18 จำนวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชาชนในจังหวัด               
สุราษฎร์ธานีท่ีมีอายุต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียเพียง  
8.3 ปี ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายของประเทศ (12 ปี) 

ด้านสื่อการเรียนรู้ 
และสิ่งอำนวย
ความสะดวกใน
การส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

S4. การท่ีสถาบัน 
การศึกษาและหน่วยงาน
ทางการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาปัจจัย
สนับสนุนทางการศึกษา 
และมีความพร้อมในการ
ให้การศึกษาและการ
ให้บริการแก่เด็ก 
เยาวชนและประชาชนใน
ด้านวิชาการและ
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง 
S11 มีระบบ DLTV, TV 
online 

W26 การมีข้อสะท้อนจากผู้ปกครองและมีข้อจำกัดใน
พื้นท่ีในการบริการและดูแลการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ การให้เวลาการรับรู้ การให้
ปรึกษาโดยเฉพาะในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นเป็นข้อจำกัดและ
ข้อมูลท่ียุง่ยากในการจัดการเรียนรู้อยู่บ้าง 

ด้านการบริหาร
จัดการและ
ทรัพยากร 

S1. การมีเครือข่ายความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
และมีสมัชชาการศึกษา
ของจังหวัด ส่งผลให้
หน่วยงานทางการศึกษา 
และสถานศึกษามีความ
เข้มแข็งมากขึ้นในการจัด
การศึกษา 
S2. การมีสถานศึกษา
และสถาบันการศึกษา 

W1 การบริหารจัดการ ด้านการประสานงานและ 
การสนับสนุนด้านการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
ทรัพยากรร่วมกันมีความล่าช้า ท้ังภาครัฐ เอกชนและ 
ภาคประชาสังคม 
W2 ระบบข้อมูลสารสนเทศขาดความเป็นเอกภาพ      
ขาดความสมบูรณ์ในระบบ Big Data ของจังหวัด  
ไม่สามารถเช่ือมโยงฐานข้อมูลทางการศึกษา ได้มี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังการท่ีสถานศึกษา หน่วยงานทาง 
การศึกษาไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลทางลับท่ีจะเป็น
ประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันปญัหาร่วมกัน  
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

การวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strenghts) จุดอ่อน (Weaknesses) 
ครบถ้วน เพียงพอต่อ
ความต้องการโดยมี
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและสถาบัน 
ระดับอุดมศึกษา 
ท้ังภาครัฐและเอกชน   
มีจำนวนเพียงพอ โดยมี
การจัดการศึกษา 
ท้ังรูปแบบ ในระบบ 
นอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัยและทวิภาคี
ตลอดจนรูปแบบอื่น ๆ ท่ี
หลากหลาย ครอบคลุม
ทุกพื้นท่ี ส่งผลให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชน
เข้าถึงการบริการทาง
การศึกษาอย่างเสมอ
ภาคท่ัวถึงและตลอดชีวิต 
S5. หน่วยงานท่ีจัด
การศึกษาทุกระดับมี
ระบบการบริหารจัดการ
ท่ีเข้มแข็ง ซึ่งส่วนใหญ่
ผ่านการรับรองการ
ประเมินภายนอก 
S7. ครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษามี
จำนวนเพียงพอในพืน้ท่ี
ของจังหวัด โดยเฉพาะ
ครู คณาจารย์มีตำแหน่ง 
และวิทยฐานะ ได้รับ
เงินเดือน ค่าตอบแทนสูง 
มีสวัสดิการท่ีจะเอื้อให้
เกิดการปฏิบัติงาน 
จัดการเรียนรู้ให้เกิด
คุณภาพการศึกษาและ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดและปัญหาท่ีเกี่ยวเนื่อง  
ถูกปกปิดหรือไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้เนื่องจากเกรงจะ
ได้รับผลกระทบและภาพลักษณ์เสียหาย 
W3 ด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศ การค้นคว้า วิจัยทาง
การศึกษาท่ีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของประชาชน
ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพ ในการ
ปฏิบัติอย่างแท้จริง เนื่องจากไม่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ประกอบอาชีพและอาชีพท่ีต้องการพัฒนาในอนาคต 
W4 การบริหารจัดการด้านการศึกษาของภาครัฐและ
เอกชนและภาคประชาสังคม ยังไม่มีการนำรูปแบบการ
บริหารจัดการท่ีเน้นเชิงบูรณาการการศึกษา  
มาดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
W5 การบริหารจัดการของสถานศึกษา สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานทางการศึกษานั้น ยังขาดแผนการพัฒนา
กำลังคนทางการศึกษาท่ีเป็นรูปธรรม 
ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ 
ทิศทางการพัฒนาในพืน้ท่ีจังหวัด กลุ่มจังหวัดฝ่ังอ่าวไทย 
ประเทศและประชาคมโลก 
W7 สถานศึกษาขนาดเล็กยังขาดความพร้อม  
ขาดรูปแบบเทคนิคการบริหารจัดการ และจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
W8 ระบบการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
ไม่สามารถค้นหาสาเหตุของปัญหาทางการศึกษาและ
กำหนดแนวทางแก้ไขและพัฒนาได้อย่างชัดเจน 
W9 คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยรวมยังไม่น่าพึง
พอใจ เนื่องจากไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมายท่ี
กำหนดไว้ ซึ่งคุณภาพของผู้เรียนโดยรวมยังต่ำกว่าเกณฑ์
โดยเฉพาะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ อีกท้ังผู้เรียนขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารอีกด้วย 
W11 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้  
ความเช่ียวชาญเฉพาะทางไม่มีใบประกอบวิชาชีพ  
เป็นอุปสรรคต่อการนำมาเพื่อใช้ในการจัดการเรียน 
การสอนสถานศึกษา 
W12  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีต้องรับภาระหน้าท่ี
อื่น นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน  โดยเฉพาะ
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

การวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strenghts) จุดอ่อน (Weaknesses) 
และมีสัดส่วนครู/
อาจารย์ผู้สอนต่อ
นักเรียนท่ีเหมาะสม    
(ไม่เกิน 1 : 25) 
S12 ปีการศึกษาเฉล่ีย
ของประชากรกลุ่มอายุ 
60 ปีขี้นไปมีการเข้ารับ
การศึกษา 5.85 ซึ่ง
สามารถจะกระตุ้นให้
ประชากรกลุ่มผู้สูงวัย
เหล่านี้ได้รับการศึกษา
เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นไปอีก 

ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ท่ีมีหน้าท่ีสำคัญในการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมไทยและปลูกฝังคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ท่ีจะเป็นรากฐานสำคัญให้กับเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 

 
ตารางที่ 20   วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
                 (โอกาส - อุปสรรค) 

การวิเคราะห์ โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2560 กำหนดให้มี
การจัดทำแผน
ปฏิรูปการศึกษา 

- - 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนการปฏิรูป
ประเทศ 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคม 
ฉบับที่ 12  ทิศทาง
ประเทศไทย 4.0  
ให้ความสำคัญใน
การเสริมสร้าง
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

O3. นโยบายรัฐบาล 
เน้นด้านการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ส่งผลดีต่อการพัฒนา 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

- 

พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติ 

- - 

โรงเรียนมีนโยบาย
ที่เป็นโอกาสในการ
พัฒนาการศึกษา 
 

- - 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

การวิเคราะห์ โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
ทิศทางการพัฒนา
ที่มีความชัดเจน 

O4. จังหวัดมีศักยภาพด้าน
การเกษตรสูง เป็นแหล่งผลิตพืช
เศรษฐกิจท่ีสำคัญของประเทศ 
โดยเป็นแหล่งผลิตปาล์มน้ำมัน
และยางพารา 
O5. จังหวัด มีข้อได้เปรียบ
ทางด้านภูมิศาสตร์ เนื่องจากเป็น
พื้นท่ีจุดเช่ือมโยงการคมนาคม
ของภาคใต้ และภาคกลางของ
ประเทศ และยังเป็นทางผ่านไปสู่
จังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้ตอนล่าง 
มีเครือข่ายเช่ือมโยงเส้นทาง
คมนาคมท้ังทางบก ทางน้ำ  
ทางรถไฟ และทางอากาศ   
ซึ่งทำให้จังหวัดมีปัจจัยด้าน 
การคมนาคม การส่ือสาร  
การสาธารณูปโภค และพื้นท่ี
เช่ือมโยงติดต่อกัน มีความพร้อม
เอื้อต่อการพัฒนาการศึกษา 
นอกจากนี้ยังมีท่าเรือน้ำลึก 
Southern Seaboard  อำเภอ
ขนอม และอำเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช และ Land 
Bridge จากจังหวัดกระบี่ถึง
อำเภอกาญจนดิษฐ์ มีศักยภาพใน
การส่งเสริมด้านการท่องเท่ียว 
เนื่องจากพื้นท่ีติดชายทะเล 
ไม่น้อยกว่า 60 กิโลเมตร  
มีเส้นทางคมนาคมสามารถ
เช่ือมโยงข้ามไปยังฝ่ังอันดามันได้
ง่าย และมีทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภททะเล หมู่เกาะ น้ำตก 
และป่าไม้ มีแหล่งประวัติศาสตร์ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีสืบทอดสู่วิถี
ชีวิตมากมาย 
 

- 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

การวิเคราะห์ โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
O6. จังหวัดมีอนาคตและ 
ทิศทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
การเป็นศูนย์กลาง โลจิสติกส์ 
(Logistic) การขนส่งสินค้าและ
บริการ การเป็นศูนย์กระจาย
สินค้าและบริการ ตลอดจนการ
เช่ือมต่อการพัฒนากับระบบการ
คมนาคมทางน้ำ ทางบกและ 
ทางอากาศ (การบิน) เช่ือมต่อ
การเดินทางท่ัวประเทศและ 
ท่ัวโลก ทำให้สะดวกและคล่องตัว
ในการพัฒนาและมองเห็นทิศทาง
ในเรื่องการพัฒนากำลังคนใน
ด้านโลจิสติกส์ การจัดการด้าน
ขนส่งสินค้าและบริการ ตลอดจน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
O7. จังหวัดนี้มีทิศทางการ
เจริญเติบโตของภาคธุรกิจ  
โดย GPP ภาคนอกการเกษตร 
เช่น การโรงแรมท่องเท่ียวและ
บริการ การเงินการธนาคาร 
(Banking) มีการเจริญเติบโตใน
ทิศทางท่ีดีและมีแนวโน้มดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทำให้มองเห็น 
ทิศทางการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ตลอดจนการพัฒนา
กำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานท่ี
ชัดเจนของจังหวัด 
O8. จังหวัดมีผลิตภัณฑ์ท่ีดี 
(Champion Product)  
เรื่องอาหารทะเล อาหารต่าง ๆ 
การท่องเท่ียวทางทะเลและ 
ทางบก โดยเฉพาะการท่องเท่ียว
ทางทะเลท่ีมีมูลค่ามากกว่า 
ร้อยละ 80 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

การวิเคราะห์ โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
O9. จังหวัดมีสถานประกอบการ 
โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานแปรรูปทางการเกษตร 
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ท่ีหลากหลายรองรับ
ผู้สำเร็จการศึกษา  
O10. จังหวัดเป็นเป้าหมายของ
การเดินทางของนักเดินทาง ทำให้
มองเห็นทิศทางการพัฒนา เด็ก 
เยาวชนและกำลังคนเข้าสู่สาขาท่ี
เกีย่วข้องกับการท่องเท่ียวและ
บริการได้สะดวก สอดคล้องกับ
การขยายตัวในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

ความเหลื่อมล้ำ
และโอกาสการ
เข้าถึงบริการ
การศึกษา 

O1. การเปิดเสรีทางการศึกษาท้ัง
ในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย  
มีความหลากหลาย 
O2. นโยบายการเรียนฟรี  
15 ปีอย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้
ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้
มากขึ้น  และมีนโยบาย กฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการท่ีชัดเจน 
ตลอดจนมีเทคโนโลยี ส่ิงอำนวย
ความสะดวก ส่ือ บริการ
ช่วยเหลืออื่นใดท่ีทันสมัย และ
เหมาะกับประเภทความพิการ 

T1 กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วของสังคมเมืองและชนบท ส่งผลให้
เยาวชน มีค่านิยม และมีพฤติกรรมเส่ียงใน 
การดำเนินชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น เกิดค่านิยมท่ี 
ไม่เหมาะสมท่ีหล่ังไหลเข้ามา ไม่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมไทย เช่น เกมส์  ส่ือลามก  ข่าวสาร  
จูงใจให้เกิดค่านิยมท่ีไม่พึงประสงค์ และแก้ปัญหา
ความขัดแย้งด้วยวิธีที่รุนแรงได้เข้าถึงกลุ่มผู้เรียน
หลากหลายช่องทาง ยากต่อการป้องกันและ
แก้ไข  เช่น การส่ือสารผู้เรียน นักศึกษา
อาชีวศึกษาตีกันและปัญหาในเชิงลบท่ีมีต่อสังคม 
ส่ือสารไปยังสาธารณชนอยู่เสมอ และ 
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวยังส่งผลต่อสัมพันธภาพ
ภายใน ครอบครัว เกิดการหย่าร้าง ครอบครัว
แตกแยก การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ยาเสพติด 
อาชญากรรม ผู้สูงวัยถูกทอดท้ิง และ 
การถ่ายทอดทางวัฒนธรรมจากคนรุน่หนึ่งไปสู่
คนอีกรุ่นหนึ่ง ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน 
T2 สถานการณ์ความไม่มั่นคงทางการเมือง 
ส่งผลให้นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา มีความไม่
ต่อเนื่องขาดความต่อเนื่องและไม่ชัดเจนหรือ 
การเปล่ียนแปลงบ่อย ๆ ทำให้หลายครั้งท่ีการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติไม่ประสบความสำเร็จ
เท่าท่ีควร เช่น นโยบายเกี่ยวกับการบริหาร
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การวิเคราะห์ โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้ขาดความพร้อม 
ขาดความมั่นคงชัดเจนและจัดการเรียนการสอน
ใหม้ีประสิทธิภาพ 
T6 สถานประกอบการ ซึ่งเป็นสถานท่ีฝึกงานท่ีได้
มาตรฐานเพื่อนักศึกษาท่ีเรียนระบบทวิภาคี  ไม่
เพียงพอในการรองรับต่อความต้องการของ
ผู้เรียนและความเช่ือมโยงการศึกษาไปยังภาค
ธุรกิจมีน้อย สาเหตุจากนโยบายไม่ชัดเจน ไม่มี
กฎหมายรองรับ ขาดกรอบความรับผิดชอบ 
ส่งผลให้ยังไม่สามารถฝึกประสบการณ์ และ
ทักษะในการประกอบวิชาชีพอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
T7 สถานประกอบการยังไมไ่ด้แก้ไข พัฒนาระบบ
ความคิดและความเข้าใจ ความรู้และทักษะท่ี
จำเป็นต่อการทำงานอย่างจริงจัง ซึ่งผิดพลาด
เกี่ยวกับความสามารถของตนเองของผู้ปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ ท่ีมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ตนเอง ว่าตนเองนั้นทำงานได้ดีอยู่แล้วแต่ 
ด้อยเฉพาะทักษะด้านภาษาอังกฤษเพียง 
อย่างเดียว ซึ่งความจริงนั้น มีความอ่อนด้อยใน
ทักษะหลายประการ ท้ังในด้านทักษะชีวิต  
ความยืดหยุ่น การเรียนรู้ ยอมรับปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจน
การคิดวิเคราะห์ และอื่น ๆ ด้วย ซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาตนเองและพฒันางาน ขาดการ
ทำงานเป็นทีมท่ีดี ขาดทักษะในงานอาชีพท่ีมี
ความเช่ียวชาญอย่างแท้จริงและความสามารถใน
การผลิตสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ 
T8 ครอบครัวส่วนหนึ่งขาดความสมบูรณ์  
มีปัญหาแตกแยกทำให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ขาดความอบอุ่น มีความตระหนัก การรับรู้ต่อ
ชีวิต การประพฤติปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสม ไม่มุ่งมั่น 
ไม่ทุ่มเทและขาดเป้าหมายชีวิตท่ีดี  
ขาดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของสังคม  และ 
การขาดความไม่สมบูรณ์ของสถาบันครอบครัว 
เช่น บิดา มารดา ผู้ปกครองของผู้เรียน  
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การวิเคราะห์ โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
ไม่สามารถหารายได้เพื่อการดำรงชีพได้เพียงพอ 
การท่ีบุคคลเหล่านั้นในครอบครัวขาดผู้ดูแลใน
ระหว่างวนั อันเกิดจากเหตุของการเจ็บป่วย
เรื้อรัง ความพิการ ความบกพร่องด้านจิตใจ หรือ
อื่น ๆ อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง 
ดำรงชีพท่ีเป็นปกติได้ ทำให้เป็นเหตุให้ผู้เรียนท่ี
กำลังอยู่ในวัยการศึกษาเล่าเรียนจำเป็นท่ีจะต้อง
มาช่วยผู้ปกครอง บิดา มารดาหรือผู้ท่ีอยู่อาศัย
ด้วยในการหารายได้/ประกอบอาชีพ หรือดูแล
ช่วยเหลือ 
T9 ค่านิยมของผู้ปกครองส่งเสริมให้ 
บุตรหลาน ศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาตรี  
โดยไม่คำนึงถึงความต้องการของตลาดแรงงาน 
แม้ว่าสถาบันการศึกษาจะมีความพยายามใน 
การแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในสายอาชีพ  
T10 การขาดความมุ่งมั่นอดทนของเด็กและ
เยาวชน จากปัญหาด้านศักยภาพและสมรรถนะ
ของแรงงานในการปฏิบัติงาน เกิดจาก “นิสัยท่ี
ได้รับการปลูกฝังและฝึกฝน  การศึกษาเรียนรู้ท่ี
ไม่สามารถฝึกฝนและสร้างเสริมคุณลักษณะท่ี 
พึงประสงค์ให้กับคนไทย ให้มีลักษณะและ
คุณสมบัติท่ีเอื้อกับงาน การจ้างงาน เนื่องจาก
ภาวการณ์ท่ีเป็นอยู่ การติดยาเสพติด  ความท่ี 
ไม่สามารถทนได้กับกฎ ระเบียบหรือข้อตกลง 
การปฏิบัติท่ีเคร่งครัดหรือกติกาท่ีเขาจะต้อง
ปฏิบัติตาม 

ทรัพยากร  T3 การขยายตัวของธุรกิจบริการในเมืองท่ีเป็น
แหล่งท่องเท่ียวก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรม ปัญหา
ขยะล้นเมือง และเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ปัญหาสารเสพติดแพร่ระบาดใน
หมู่เยาวชนและประชาชน 
T4 ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลให้ราคาสินค้า 
ผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจราคา
ตกต่ำ แต่ปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้น ทำให้มีรายได้
ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ หรือการหดตัวหรือ
การถดถอยจากสถานการณ์เศรษฐกิจ/รายได้จาก
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การวิเคราะห์ โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
ภายนอก ส่งผลต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีทิศ
ทางการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจ โดย GPP 
ภาคการเกษตรในช่วง 2 ปี หลังลดลงเป็น 
อย่างมาก และภาคนอกการเกษตร เช่น 
อุตสาหกรรมท่ีต่อเนื่องกับการเกษตร เช่น 
โรงงานปาล์มน้ำมัน ยางพาราหรือแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ก็มีมูลค่าลดลงติดตามมาด้วย   
มีภาวการณ์ว่างงานเพิ่มขึ้น อันมีผลต่อค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษาของรัฐและประชาชนท่ีสูงขึ้น 
ตามไปด้วย เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนของบุตรหลานของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง 
T5 จังหวัดมักเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์อยู่ใน 
เขตร่องมรสุม  มักเกิดภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย
และอุทกภัย ส่งผลต่อความสูญเสีย ชำรุด 
เสียหายของสถานศึกษาและบ้านเรือนอยู่เนือง ๆ 
ส่งผลให้เกิดความชะงักงันในการพฒันา
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
และการขอรับงบประมาณซ่อมแซม บำรุงรักษา 
การดำเนินการต่าง ๆ เกิดความชะงักงัน 

โครงสร้างการ
บริหารจัดการ
การศึกษา 

 T11 การท่ีหน่วยงานทางการศึกษา 
ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลทางลับท่ีจะเป็น
ประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันปญัหาร่วมกัน  
โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดและปัญหาท่ี
เกี่ยวเนื่อง ถูกปกปิดหรือ ไม่สามารถเปิดเผย
ข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากเกรงจะ
ได้รับผลกระทบและเสียภาพลักษณ์ของ
หน่วยงาน ส่งผลให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข 
ท่ีแท้จริง 
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16. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์สู่การกำหนดกลยุทธ์  (TOWS Matrix) 
 

 
 
 

จุดแข็ง (Strenghs 
: S) 

จุดอ่อน(Weaknesses 
: W) 

 
โอกาส 

(Opportunities : O) 

SO Strategies 
กลยุทธ์เชิงรุก  

 S(8)-O(10)  

WO Strategies 
กลยุทธ์เชิงรับ(พัฒนา) 
W16)-O(10)  

อุปสรรค/ 
ภัยคุกคาม 

(Threats : T) 

ST Strategies 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน 

S(8)-T(14) 

WT Strategies 
กลยุทธ์เชิงประคองตัว  
W(16)- T(14) 

 
(ตัวอย่าง) การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) 
สัญลักษณ์ เนื้อหา 
S1+O1 การกระชับและสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและสมัชชาการศึกษาของจังหวัดให้เกิดผลดี เป็นรูปธรรม

และสร้างกลไกความร่วมมือให้ชัดเจน ทุกฝ่ายเข้าใจร่วมกัน 
S1+O2 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่จัดการศึกษาให้กับคนพิการให้พร้อมบริการจัดการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมาย 

และใช้เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกในการเอื้ออำนวยความสะดวก บริการและช่วยเหลือ 
S1+O3 การเร่งรัดพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ผ่านเครือข่ายความร่วมมือ สมัชชาการศึกษาและ

เชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาในทิศทางที่สอดคล้องกัน 
S1+O4 การแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาความรู้ 

ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถของผู้เรียนให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือต่อยอดการพัฒนาเป็น
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยเฉพาะปาล์มน้ำมันและยางพารา 

S1+O5 การแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถของผู้เรียนให้สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด คือ การเกษตร นวัตกรรม
ทางการเกษตร การท่องเที่ยวและบริการทั้งทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ประวัติศาสตร์ 

S1+O6 การส่งเสริม แสวงหาความร่วมมือและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการเป็นศูนย์การพัฒนาฝีมือแรงงาน การรองรับผู้จบการศึกษา การเป็นแหล่งการเรียนรู ้และพัฒนา
กำลังคนด้านโลจิสติกส์(การขนส่งและระบบที่เกี่ยวข้อง) การเป็นแหล่งศึกษาดูงานและพัฒนากำลังคนของ
หน่วยงาน สถานศึกษา สถาบันการศึกษาท่ีเป็นหน่วยผลิต  

S1+O7 การส่งเสริมและแสวงหาความร่วมมือ แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การผลิตกำลังคนให้มีความ
สอดคล้องกับทิศทางการเจริญเติบโตของภาคนอกการเกษตร เช่น สาขาการโรงแรม ท่องเที่ยว และการ
บริการ ตลอดจนการเงินการธนาคารเพ่ือให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพและมีงานทำ 

S1+O8 การส่งเสริมและแสวงหาความร่วมมือ แนวทางจากทุกภาคส่วนและสมัชชาการศึกษาของจังหวัดในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลิตกำลังคนสู่ตลาดแรงงาน ส่งเสริมให้เกิดรายได้และการมีงานทำในสาขาท่ี
เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวทางทะเลและทางบก 

S1+O9 การส่งเสริมและแสวงหาความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนและสมัชชาการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และผลิตกำลังคนสู่ตลาดแรงงาน ส่งเสริมให้เกิดรายได้และการมีงานทำในสาขาที่เชื่อมโยงกับการใช้แหล่ง
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

สัญลักษณ์ เนื้อหา 
เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น โรงแรม สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร 
แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

S1+O10 การส่งเสริมและแสวงหาความร่วมมือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการผลิตกำลังคนสู่
ตลาดแรงงานและการมีรายได้ จากสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การบริการนักท่องเที่ยว การสร้าง
ภาพลักษณ์เชิงบวกต่อการเป็นเป้าหมายการเดินทางของนักเดินทางทั่วโลก 

S2+O1 การสร้างการรับรู้ ให้ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานศึกษาแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่ม 

S2+O2 การสร้างการรับรู้ ให้ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสนับสนุนงบประมาณของรัฐตามนโยบาย
การจัดการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกกลุ่ม 

S2+O3 การส่งเสริม สนับสนุนในสถานศึกษา สถาบันการศึกษา หน่วยงานผู้จัดการศึกษาทุกแห่งเน้นการพัฒนาเด็ก เยาวชน 
ประชาชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญที่สอดคล้องกับหลักสูตร 

S2+O4 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา สถาบันการศึกษา หน่วยงานผู้จัดการศึกษามุ่งจัดและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาด้านการเกษตรและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
(ตัวอย่าง) การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) 

สัญลักษณ์ เนื้อหา 
S2+O5 การส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา สถาบันการศึกษา หน่วยงานผู้จัดหรือผลิตบุคลากรสู่ตลาดแรงงานให้

ความสำคัญในการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีความสามารถในระบบโลจิสติกส์ 
การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง และการมีแนวคิดในการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของท้องถ่ินให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ที่มั่นคง ย่ังยืน 

S2+O6 การส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา สถาบันการศึกษา หน่วยงานผู้จัดหรือผลิตบุคลากรสู่ตลาดแรงงานให้
ความสำคัญในการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีความสามารถในการทำงาน ที่
เก่ียวข้องกับการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ การท่องเท่ียวและบริการที่เกี่ยวข้อ โดยมีความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศที่สามารถติดต่อสื่อสารและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตบริการและจิตอาสาเพ่ือ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 

S2+O7 การส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา สถาบันการศึกษา หน่วยงานผู้จัดหรือผลิตบุคลากรสู่ตลาดแรงงานให้
ความสำคัญในการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีความสามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจภาคนอกการเกษตร เช่น การโรงแรม ท่องเท่ียวและบริการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเงินการธนาคาร 

S2+O8 การส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา สถาบันการศึกษา หน่วยงานผู้จัดหรือผลิตบุคลากรสู่ตลาดแรงงานให้
ความสำคัญในการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีความสามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเท่ียวทางทะเลและทางบก ตลอดจนธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้อง 

S2+O9 การส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา สถาบันการศึกษา หน่วยงานผู้จัดหรือผลิตบุคลากรสู่ตลาดแรงงานให้
ความสำคัญในการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีความสามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้สถานประกอบการ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานแปรรูปทางการเกษตร แหล่งเรี ยนรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งฝึกอบรม เรียนรู้ สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

S2+O10 การส่งเสริมให้สถานศึกษา สถาบันการศึกษา หน่วยงานผู้จัดการศึกษาและผลิตกำลังคน มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการผลิตกำลังคนสู่ตลาดแรงงานและการมีรายได้ จากสาขาที่เกี ่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว การบริการนักท่องเที่ยว การสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกต่อการเป็นเป้าหมายการเดินทางของนัก
เดินทางทั่วโลก 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

สัญลักษณ์ เนื้อหา 
S3+O1 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา สถาบันการศึกษา หน่วยงานผู้จัดการศึกษาได้ใ ช้หลักสูตรพุทธทาส

ศึกษาเพื ่อจัดและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างความเป็นคนดีในส่วนที่
เก่ียวข้องกับศาสนาพุทธ 

S3+O2 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา สถาบันการศึกษา หน่วยงานผู้จัดการศึกษาได้ใช้หลักสูตรพุทธทาส
ศึกษาเพื ่อจัดและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างความเป็นคนดีในส่วนที่
เก่ียวข้องกับศาสนาพุทธ 

S3+O3 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา สถาบันการศึกษา หน่วยงานผู้จัดการศึกษาได้ใช้หลักสูตรพุทธทาส
ศึกษาเพื ่อจัดและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างความเป็นคนดีในส่วนที่
เก่ียวข้องกับศาสนาพุทธ 

S3+O4 - 

S3+O5 - 

S3+O6 - 

 
(ตัวอย่าง) การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) 

สัญลักษณ์ เนื้อหา 
S3+O7 - 

S3+O8 - 

S3+O9 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา สถาบันการศึกษา หน่วยงานผู้จัดการศึกษาได้ใช้หลักสูตรพุทธทาส
ศึกษาเพื ่อจัดและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างความเป็นคนดีในส่วนที่
เก่ียวข้องกับศาสนาพุทธ โดยเชื่อมโยงกับการไปในแหล่งเรียนรู้สวนโมกขพลารามและที่เกี่ยวข้อง 

S3+O10 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา สถาบันการศึกษา หน่วยงานผู้จัดการศึกษาได้ใช้หลักสูตรพุทธทาส
ศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้ที่เป็นการท่องเทียวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในแหล่งเรียนรู้สวนโมกขพลาราม
กับนักท่องเท่ียวและนักเดินทาง ผ่านหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยแนวธรรม 

S4+O1 การส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาให้บริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ หลากหลาย 

S4+O2 สถานศึกษา สถาบันการศึกษา ใช้เงินงบประมาณตามนโยบายเพื่อการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้
ผู้เรียนและผู้พิการที่เข้าระบบการเรียนรู้ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและเอ้ือำนวยความสะดวก 

S4+O3 การกำหนดเป็นจุดเน้นจากหน่วยงานต้นสังกัด ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา สถาบันการศึกษามุ่งเน้น
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในรูปแบบวิธีการต่าง ๆ  

S4+O4 การแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทิศทางที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง 

S4+O5 การแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรหลักที่พัฒนาผู้เรียนทางด้านโลจิสติกส์ ระบบการคมนาคม
ขนส่งทุกช่องทาง องค์กรที ่เกี ่ยวข้องกับการติดต่อสื ่อสารประชาสัมพันธ์ การท่องเที ่ยวและบริการที่
เกี่ยวข้อง องค์การภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีฯลฯ ในการส่งเสริมการเรียนรู ้ พัฒนาเด็ก เยาวชน 
ประชาชนให้มีการจัดทำฐานข้อมูลการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาและส่งเสริม
การมีรายได้และมีงานทำของผู้ที่จบการศึกษาแต่ละระดับ 

S4+O6 การแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรหลักที่พัฒนาผู้เรียนทางด้านโลจิสติกส์ ระบบการคมนาคม
ขนส่งทุกช่องทาง องค์กรที ่เกี ่ยวข้องกับการติดต่อสื ่อสารประชาสัมพันธ์ การท่องเที ่ยวและบริการที่
เกี่ยวข้อง องค์การภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีฯลฯ ในการส่งเสริมการเรียนรู ้ พัฒนาเด็ก เยาวชน 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

สัญลักษณ์ เนื้อหา 
ประชาชนให้มีการจัดทำฐานข้อมูลการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาและส่งเสริม
การมีรายได้และมีงานทำของผู้ที่จบการศึกษาแต่ละระดับ 

S4+O7 การจัดบริการทางการศึกษาท่ีสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชนซึ่งเป็นผู้เรียนได้ใช้งบประมาณ ทรัพยากร 
เทคโนโลยีในการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองให้สามารถทำงานได้ในสถานประกอบการ โรงแรม ด้านการ
ท่องเท่ียวและบริการ การเงินการธนาคารที่เกี่ยวข้อง 

S4+O8 การจัดบริการทางการศึกษาท่ีสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชนซึ่งเป็นผู้เรียนได้ใช้งบประมาณ ทรัพยากร 
เทคโนโลยีในการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองให้สามารถทำงานได้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทาง
ทะเลและบนบก 

S4+O9 การจัดบริการทางการศึกษาท่ีสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชนซึ่งเป็นผู้เรียนได้ใช้งบประมาณ ทรัพยากร 
เทคโนโลยีในการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองให้สามารถทำงานได้ในสถานประกอบการ โรงแรม โรงงาน 
แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการได้รับการถ่ายทอดที่ดีจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และภูมิปัญญาท้องถ่ินร่วมด้วย 

S4+O10 การจัดบริการทางการศึกษาท่ีสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชนซึ่งเป็นผู้เรียนได้ใช้งบประมาณ ทรัพยากร 
เทคโนโลยีในการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองให้สามารถทำงานได้กับธุรกิจ การบริการ ต้อนรับและสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีงามในมุมมองของนักเดินทางและท่องเท่ียว  

 
(ตัวอย่าง) การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) 
สัญลักษณ์ เนื้อหา 
S5+O1 - 

S5+O2 ส่งเสริมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีเพื ่อรองรับการบริหารจัดการและประกันคุณภาพ
การศึกษามากข้ึน และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เรียนพิการให้สามารถในการเรียนรู้ตามศักยภาพได้ดี
มากข้ึน 

S5+O3 - 

S5+O4 - 

S5+O5 - 

S5+O6 - 
S5+O7 - 

S5+O8 - 

S5+O9 - 

S5+O10 - 

S6+O1 การแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฯลฯ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ร่วมกันในทุกระบบการศึกษา 

S6+O2 การแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฯลฯ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ร่วมกันในทุกระบบการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจน 
การพัฒนาและช่วยเหลือผู้พิการให้เข้ารับการศึกษา เรียนรู้ตามศักยภาพ 

S6+O3 การแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฯลฯ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ร่วมกันในทุกระบบการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยมไทยและสมรรถนะ
สำคัญตามหลักสูตร และเป็นไปเพ่ือความสอดคล้องสัมพันธ์กับการเป็นคนดีของสังคมไทยและสังคมโลก 

S6+O4 การแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฯลฯ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ร่วมกันในทุกระบบการศึกษาให้มีศักยภาพในการพัฒนาสินค้าและบริการทางด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้อง 
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สัญลักษณ์ เนื้อหา 
S6+O5 การแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฯลฯ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ร่วมกันในทุกระบบการศึกษาให้มีศักยภาพในการพัฒนาเข้าส ู ่ตลาดแรงงานและการมีรายได้หรือ  
การประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและบริการในช่องระบบ ช่องทาง การท่องเที่ยวและบริการ 
ตลอดจนในสาขาท่ีเก่ียวข้องในเชิงการท่องเท่ียวแบบธรรมชาติและเน้นการอนุรักษ์ ฯลฯ 

S6+O6 การแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฯลฯ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ร่วมกันในทุกระบบการศึกษาให้มีศักยภาพในการพัฒนาเข้าส ู ่ตลาดแรงงานและการมีรายได้หรื อ 
การประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและบริการในช่องระบบ ช่องทาง การท่องเที่ยวและบริการ 
ตลอดจนในสาขาท่ีเก่ียวข้อง 

S6+O7 การแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฯลฯ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ร่วมกันในทุกระบบการศึกษาให้มีศักยภาพในการพัฒนาเข้าส ู ่ตลาดแรงงานและการมีรายได้หรือ 
การประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับธุรกิจภาคนอกการเกษตร เช่น การโรงแรม ท่องเที่ยวและบริการ การเงิน  
การธนาคารและที่เกี่ยวข้อง 

S6+O8 การแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฯลฯ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ร่วมกันในทุกระบบการศึกษาให้มีศักยภาพในการพัฒนาเข้าส ู ่ตลาดแรงงานและการมีรายได้หรือ  
การประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับธุรกิจอาหารทะเล การท่องเท่ียวทางทะเล ฯลฯ 

 
(ตัวอย่าง) การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) 

สัญลักษณ์ เนื้อหา 
S6+O9 การแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฯลฯ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ร่วมกันในทุกระบบการศึกษาให้มีศักยภาพในการพัฒนาเข้าสู ่ตลาดแรงงานและการมีรายได้หรือ  
การประกอบอาชีพโดยใช้สถานประกอบการ โรงแรม โรงงาน สถาบัน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัด 

S6+O10 การแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฯลฯ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ร่วมกันในทุกระบบการศึกษาให้มีศักยภาพในการพัฒนาเข้าสู ่ตลาดแรงงานและการมีรายได้หรือ  
การประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการเดินทางของนักท่องเท่ียวและสาขาการให้บริการที่เกี่ยวข้อง  

S7+O1 - 

S7+O2 กระตุ ้นให้คร ู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีเพื ่อเพิ ่มและพัฒนาประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพสูงสุด สมกับมาตรฐานตำแหน่งและหน้าท่ี ให้เกิดคุณค่าแห่งวิชาชีพ 

S7+O3 กำหนดเป็นนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดให้ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีสมรรถนะสำคัญให้ได้
ตามเป้าหมายให้สมคุณค่าและสอดคล้องกับตำแหน่งที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานอยู่ในขณะน้ัน 

S7+O4 - 

S7+O5 ส่งเสริม สนับสนุนครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการวิจัย พัฒนาการเรียน  
การสอน การจัดการเรียนรู้ วิจัยเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ
ทางวิชาชีพและการเข้าตลาดแรงงานในสาขาที ่เก ี ่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์  
การท่องเท่ียวและบริการในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต
ชุมชนพ้ืนถ่ิน 

S7+O6 ส่งเสริม สนับสนุนครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการวิจัย พัฒนาการเรียน 
การสอน การจัดการเรียนรู้ วิจัยเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีความรู้ ทักษะทางวิชาชีพและ  
การเข้าตลาดแรงงานในสาขาท่ีเก่ียวข้องกับการคมนาคมขนส่งสินค้าและบริการ ระบบโลจิสติกส์ ฯลฯ 
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สัญลักษณ์ เนื้อหา 
S7+O7 ส่งเสริม สนับสนุนครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการวิจัย พัฒนาการเรียน  

การสอน การจัดการเรียนรู้ วิจัยเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีความรู้ ทักษะทางวิชาชีพและ  
การเข้าตลาดแรงงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภาคนอกการเกษตร การโรงแรม ท่องเที่ยวและบรกิาร 
การเงินการธนาคารฯลฯ 

S7+O8 ส่งเสริม สนับสนุนครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการวิจัย พัฒนาการเรียน  
การสอน การจัดการเรียนรู้ วิจัยเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีความรู้ ทักษะทางวิชาชีพและ  
การเข้าตลาดแรงงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่เป็น Champion Product ของจังหวัด 
เช่น อาหารทะเล การท่องเท่ียวทางทะเลและทางบก ฯลฯ 

S7+O9 ส่งเสริม สนับสนุนครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการวิจัย พัฒนาการเรียน  
การสอน การจัดการเรียนรู้ วิจัยเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีความรู้ ทักษะทางวิชาชีพและ 
การเข้าตลาดแรงงานในสาขาท่ีเก่ียวข้องกับการทำงานในสถานประกอบการ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินที่หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนหลังจบการศึกษาแล้วมีงานทำมีรายได้ที่ดี 

S7+O10 ส่งเสริม สนับสนุนครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการวิจัย พัฒนาการเรียน  
การสอน การจัดการเรียนรู้ วิจัยเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีความรู้ ทักษะทางวิชาชีพและ  
การเข้าตลาดแรงงานในสาขาที่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที ่ยว การให้บริการกับนักเดินทางจากที่ต่าง ๆ  
 เน้นการสร้างจิตการให้บริการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน 

 
(ตัวอย่าง) การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) 
สัญลักษณ์ เนื้อหา 
S8+O1 การส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมที่แสดงศักยภาพของเด็กปฐมวัย และสร้างภาพลักษณ์และการรับรู้ที่ดี

ให้กับสังคมในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กปฐมวัยและก่อนปฐมวัยได้ประสพความสำเร็จ 
S8+O2 การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมการเตรียมความพร้อม ขยายไปสู่สังคมอื่น ๆ ในการจัดและ

เตรียมความพร้อมได้ประสพความสำเร็จ 

S8+O3 การส่งเสริม สนับสนุนและมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยได้รับการเน้นหนักในการสร้างและ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เด่นชัด 

S8+O4 - 

S8+O5 - 

S8+O6 - 

S8+O7 - 

S8+O8 - 

S8+O9 - 

S8+O10 - 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

การกำหนดกลยุทธ์เชิงปรับ/พัฒนา (WO Strategies) 
สัญลักษณ์ เนื้อหา 
W1+O1 - 

W1+O2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

W1+O3 พัฒนาเครือข่ายพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ร่วมกัน
ให้มากข้ึน 

W1+O4 - 

W1+O5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การประสานงานเอื้ออำนวยความสะดวก การสนับสนุนการใช้ทรัพยากรทาง
การศึกษาร่วมกันของหน่วยงานผู้จัดการศึกษาระดับต่าง ๆ ทั้งสถานศึกษา ศูนย์การเรียน สถาบันการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในด้านที่เกี ่ยวข้องกับการเป็นศูนย์กลางการคมนาคม 
ระบบโลจิสติกส์ และระบบที่เกี่ยวข้อง การท่องเที่ยวและบริการทั้งในสาขาเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต
และที่เกี่ยวข้องมากมาย ให้ผู้จบการศึกษามีอาชีพและรายได้ สู่การพัฒนาแบบ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

W1+O6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การประสานงานเอื้ออำนวยความสะดวก การสนับสนุนการใช้ทรัพยากรทาง
การศึกษาร่วมกันของหน่วยงานผู้จัดการศึกษาระดับต่าง ๆ ทั้งสถานศึกษา ศูนย์การเรียน สถาบันการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในด้านที่เกี ่ยวข้องกับการเป็นศูนย์กลางการคมนาคม 
ระบบโลจิสติกส์ และระบบที่เกี่ยวข้อง การท่องเที่ยวและบริการทั้งในสาขาเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต
และที่เกี่ยวข้องมากมาย ให้ผู้จบการศึกษามีอาชีพและรายได้ สู่การพัฒนาแบบ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

 
(ตัวอย่าง) การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงปรับ/พัฒนา (WO Strategies) 
สัญลักษณ์ เนื้อหา 
W1+O7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การประสานงานเอื้ออำนวยความสะดวก การสนับสนุนการใช้ทรัพยากรทาง

การศึกษาร่วมกันของหน่วยงานผู้จัดการศึกษาระดับต่าง ๆ ทั้งสถานศึกษา ศูนย์การเรียน สถาบันการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจนอกการเกษตร เช่น  
การโรงแรมท่องเที ่ยวและบริการ การเงินการธนาคาร (Banking) ให้ผู ้จบการศึกษามีอาชีพและรายได้สู่  
การพัฒนาแบบ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

W1+O8 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การประสานงานเอื้ออำนวยความสะดวก การสนับสนุนการใช้ทรัพยากรทาง
การศึกษาร่วมกันของหน่วยงานผู้จัดการศึกษาระดับต่าง ๆ ทั้งสถานศึกษา ศูนย์การเรียน สถาบันการศึกษา 
เพื ่อพัฒนาคุณภาพผู้เร ียนให้มีความรู ้ ความสามารถในด้านที ่เกี ่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หลักของจังหวัด 
(Champion Product) เรื่องอาหารทะเล อาหารต่าง ๆ การท่องเที่ยวทางทะเลและทางบกให้ผู้จบการศึกษา 
มีอาชีพและรายได้ สู่การพัฒนาแบบ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

W1+O9 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การประสานงานเอื้ออำนวยความสะดวก การสนับสนุนการใช้ทรัพยากรทาง
การศึกษาร่วมกันของหน่วยงานผู้จัดการศึกษาระดับต่าง ๆ ทั้งสถานศึกษา ศูนย์การเรียน สถาบันการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ โรงแรม โรงงาน
อุตสาหกรรม โรงงานแปรรูปทางการเกษตร แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ผู้จบการศึกษามีอาชีพ
และรายได้ตลอดจนเข้าใจบริบทและตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น สู่การพัฒนาแบบ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

W1+O10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การประสานงานเอื้ออำนวยความสะดวก การสนับสนุนการใช้ทรัพยากรทาง
การศึกษาร่วมกันของหน่วยงานผู้จัดการศึกษาระดับต่าง ๆ ทั้งสถานศึกษา ศูนย์การเรียน สถาบันการศึกษา 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

สัญลักษณ์ เนื้อหา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวและบริการสู่การพัฒนา
แบบ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

W2+O1 - 

W2+O2 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้การพัฒนาเทคโนโลยีและเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนเพ่ือการดูแลผู้เรียนปกติและที่มีความพิการ 

W2+O3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เน้นเรื่องเครือข่ายพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะที ่พึงประสงค์ร่วมกันให้มากขึ ้นและมีฐานข้อมูลเด็ก เยาวชนที ่เข้ารั บการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ 

W2+O4 - 

W2+O5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การประสานงานเอื้ออำนวยความสะดวก การสนับสนุนการใช้ทรัพยากรทาง
การศึกษาร่วมกันของหน่วยงานผู้จัดการศึกษาระดับต่าง ๆ ทั้งสถานศึกษา ศูนย์การเรียน สถาบันการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องกับการเป็นศูนย์กลางการคมนาคม 
ระบบโลจิสติกส์ และระบบที่เกี่ยวข้อง การท่องเที่ยวและบริการทั้งในสาขาเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตและ 
ที่เกี่ยวข้องมากมาย ให้ผู้จบการศึกษามีอาชีพและรายได้ สู่การพัฒนาแบบ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

W2+O6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การประสานงานเอื้ออำนวยความสะดวก การสนับสนุนการใช้ทรัพยากรทาง
การศึกษาร่วมกันของหน่วยงานผู้จัดการศึกษาระดับต่าง ๆ ทั้งสถานศึกษา ศูนย์การเรียน สถาบันการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องกับการเป็นศูนย์กลางการคมนาคม 
ระบบโลจิสติกส์ และระบบที่เกี่ยวข้อง การท่องเที่ยวและบริการทั้งในสาขาเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต
และที่เกี่ยวข้องมากมาย ให้ผู้จบการศึกษามีอาชีพและรายได้ สู่การพัฒนาแบบ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

 
(ตัวอย่าง) การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงปรับ/พัฒนา (WO Strategies) 

สัญลักษณ์ เนื้อหา 
W2+O7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การประสานงานเอื้ออำนวยความสะดวก การสนับสนุนการใช้ทรัพยากรทาง

การศึกษาร่วมกันของหน่วยงานผู้จัดการศึกษาระดับต่าง ๆ ทั้งสถานศึกษา ศูนย์การเรียน สถาบันการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจนอกการเกษตร เช่น  
การโรงแรมท่องเที่ยวและบริการ การเงินการธนาคาร (Banking) ให้ผู้จบการศึกษามีอาชีพและรายได้สู่การพัฒนา
แบบ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

W2+O8 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การประสานงานเอื้ออำนวยความสะดวก การสนับสนุนการใช้ทรัพยากรทาง
การศึกษาร่วมกันของหน่วยงานผู้จัดการศึกษาระดับต่าง ๆ ทั้งสถานศึกษา ศูนย์การเรียน สถาบันการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หลักของจังหวัด (Champion 
Product) เรื่องอาหารทะเล อาหารต่าง ๆ การท่องเที่ยวทางทะเลและทางบกให้ผู้จบการศึกษามีอาชีพและรายได้ 
สู่การพัฒนาแบบ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

W2+O9 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การประสานงานเอื้ออำนวยความสะดวก การสนับสนุนการใช้ทรัพยากรทาง
การศึกษาร่วมกันของหน่วยงานผู้จัดการศึกษาระดับต่าง ๆ ทั้งสถานศึกษา ศูนย์การเรียน สถาบันการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ โรงแรม โรงงาน
อุตสาหกรรม โรงงานแปรรูปทางการเกษตร แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ให้ผู้จบการศึกษามีอาชีพและ
รายได้ตลอดจนเข้าใจบริบทและตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ท้องถ่ิน สู่การพัฒนาแบบ “มั่นคง 
มั่งคั่ง ย่ังยืน” 



- 159 - 
 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

สัญลักษณ์ เนื้อหา 
W2+O10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การประสานงานเอื้ออำนวยความสะดวก การสนับสนุนการใช้ทรัพยากรทาง

การศึกษาร่วมกันของหน่วยงานผู้จัดการศึกษาระดับต่าง ๆ ทั้งสถานศึกษา ศูนย์การเรียน สถาบันการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวและบริการสู่การพัฒนา
แบบ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

W-3+O1 - 

W3+O2 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำระบบฐานข้อมูลความต้องการ ตลาดแรงงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
อาชีพ รายได้ การมีงานทำและที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพ 

W3+O3 - 

W3+O4 การส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ การค้นคว้า วิจัยทางการศึกษาที่เกี่ยวกับ  
การประกอบอาชีพของประชาชนเพ่ือให้ได้นำมาใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้จบการศึกษา
เข้าสู่โลกอาชีพและการมีงานทำ 

W3+O5 การพัฒนาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ การค้นคว้า วิจัยทางการศึกษาที่เกี ่ยวกับการประกอบอาชีพของ
ประชาชนเพื่อให้ได้นำมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้จบการศึกษาเข้าสู่โลกอาชีพและ  
การมีงานทำในด้านระบบคมนาคมขนส่งทุกระบบ ระบบโลจิสติกส์ที่ใช้ขนส่งสินค้าและบริการ การท่องเที่ยว
และบริการตลอดจนสาขางานอาชีพทีเกี่ยวข้อง 

W3+O6 การพัฒนาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ การค้นคว้า วิจัยทางการศึกษาที่เกี ่ยวกับการประกอบอาชีพของ
ประชาชนเพ่ือให้ได้นำมาใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้จบการศึกษาเข้าสู่โลกอาชีพและการ
มีงานทำในระบบโลจิสติกส์ที่ใช้ขนส่งสินค้าและบริการและที่เกี่ยวข้อง 

W3+O7 การพัฒนาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ การค้นคว้า วิจัยทางการศึกษาท่ีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของประชาชน
เพื่อให้ได้นำมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้จบการศึกษาเข้าสู่โลกอาชีพและการมีงานทำใน
สาขาท่ีเก่ียวกับธุรกิจภาคนอกการเกษตร เช่น การโรงแรม ท่องเท่ียว บริการ การเงินและธนาคาร ฯลฯ 

 
(ตัวอย่าง) การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงปรับ/พัฒนา (WO Strategies) 

สัญลักษณ์ เนื้อหา 
W3+O8 การพัฒนาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ การค้นคว้า วิจัยทางการศึกษาที่เกี ่ยวกับการประกอบอาชีพของ

ประชาชนเพื่อให้ได้นำมาใช้ประโยชน์เพื ่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้จบการศึกษาเข้าสู่โลกอาชีพและ  
การมีงานทำในสาขาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ดีของจังหวัด(Champion Product) เรื่องอาหารทะเล อาหารต่าง ๆ 
การท่องเที่ยวทางทะเลและทางบก 

W3+O9 การพัฒนาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ การค้นคว้า วิจัยทางการศึกษาที่เกี ่ยวกับการประกอบอาชีพของ
ประชาชนเพื่อให้ได้นำมาใช้ประโยชน์เพื ่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้จบการศึกษาเข้าสู่โลกอาชีพและ  
การมีงานทำ โดยเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานประกอบ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม 
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสูงสุดและสอดคล้องกับตลาดแรงงานและ
ความสามารถในการแข่งขัน 

W3+O10 การพัฒนาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ การค้นคว้า วิจัยทางการศึกษาที่เกี ่ยวกับการประกอบอาชีพของ
ประชาชนเพื่อให้ได้นำมาใช้ประโยชน์เพื ่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้จบการศึกษาเข้าสู่โลกอาชีพและ  
การมีงานทำ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ท่องเที่ยวและบริการตลอดจนที่เกี่ยวข้อง 

W4+O1 การพัฒนาระบบบร ิหารจ ัดการด้านการศ ึกษาของภาคร ัฐและเอกชนและภาคประชาส ังคมให้  
เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในการร่วมกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 

W4+O2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการศึกษาของภาครัฐและเอกชนและภาคประชาสงัคมให้เกิดการบรูณา
การการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในการร่วมกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา และช่วยเหลือ
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

สัญลักษณ์ เนื้อหา 
ผู้พิการได้ศึกษาเรียนรู้ตามศักยภาพ การใช้เทคโนโลยี สือ่ นวัตกรรมช่วยในการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

W4+O3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการศึกษาของภาครัฐและเอกชนและภาคประชาสังคมให้เกิด 
การบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในการร่วมกันพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญ 

W4+O4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการศึกษาของภาครัฐและเอกชนและภาคประชาสงัคมให้เกิดการบรูณา
การการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในการร่วมกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาเรียนรู้ 
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมที่สามารถแข่งขันได้ 

W4+O5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการศึกษาของภาครัฐและเอกชนและภาคประชาสังคมให้เกิดการบูรณา
การการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในทุกด้านเพ่ือการพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ ความสามารถในสาขาอาชีพที ่เกี ่ยวข้องการคมนาคมขนส่ง การขนส่งสินค้าและบริการ 
ระบบโลจิสติกส์ การท่องเท่ียวและบริการและที่เก่ียวข้อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ฯลฯ  

W4+O6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการศึกษาของภาครัฐและเอกชนและภาคประชาสังคมให้เกิดการบูรณา
การการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในทุกด้านเพ่ือการพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ ความสามารถในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าและบริการ ฯลฯ 

W4+O7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการศึกษาของภาครัฐและเอกชนและภาคประชาสังคมให้ เกิดการบูรณา
การการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในการร่วมกันพัฒนากำลังคนสู่ตลาดแรงงานภาคนอกการเกษตร 
เช่น การโรงแรม ท่องเท่ียวและบริการ 

W4+O8 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการศึกษาของภาครัฐและเอกชนและภาคประชาสังคมให้เกิดการบูรณา
การ การทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในการพัฒนากำลังคนที่เกี่ยวข้องกับสาขาซึ่งจังหวัดมีผลิตภณัฑ์ที่
ดี(Champion Product) เรื่องอาหารทะเล อาหารต่าง ๆ การท่องเที่ยวทางทะเลและทางบก  

 
(ตัวอย่าง) การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงปรับ/พัฒนา (WO Strategies) 

สัญลักษณ์ เนื้อหา 
W4+O9 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการศึกษาของภาครัฐและเอกชนและภาคประชาสังคมให้เกิดการบูรณา

การการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในการร่วมกันพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะให้
เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร โดยเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้วย 

W4+O10 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการศึกษาของภาครัฐและเอกชนและภาคประชาสังคมให้เกิดการบูรณาการ
การทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในการร่วมกันพัฒนากำลังคนด้านท่องเท่ียวและบริการ 

W5+O1 - 

W5+O2 - 
W5+O3 การพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนให้เป็นเอกภาพและชัดเจนเป็นรูปธรรม เห็นผลชัดเจน โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้มี

คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาฯ 
W5+O4 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ประสบการณ์ให้กับผู้เรียน และแผนการพัฒนาที่สอดคล้อง

กับทิศทางการพัฒนาการเกษตร นวัตกรรมการเกษตรที่ย่ังยืน 
W5+O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา สถาบันการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา และจัดทำแผนการพัฒนา

กำลังคนทางการศึกษาท่ีเป็นรูปธรรมซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนา
จังหวัด ด้านการคมนาคมขนส่งสินค้าและบริการ นำไปสู่การเสริมศักยภาพการท่องเท่ียวและที่เกี่ยวข้อง 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

สัญลักษณ์ เนื้อหา 
W5+O6 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา สถาบันการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา และจัดทำแผนการพัฒนา

กำลังคนทางการศึกษาที่เป็นรูปธรรมซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาจังหวัด 
ด้านการคมนาคมขนส่งสินค้าและบริการ นำไปสู่การเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง 

W5+O7 จัดทำแผนการพัฒนากำลังคนทางการศึกษาที่จะผลิตออกสู่ตลาดแรงงาน ที่เป็นรูปธรรมซึ่งสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาจังหวัด ด้านการโรงแรม ท่องเท่ียวและบริการซึ่งจะ
นำไปสู่การเสริมศักยภาพการพัฒนาด้านอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง 

W5+O8 จัดทำแผนการพัฒนากำลังคนทางการศึกษาที่จะผลิตออกสู่ตลาดแรงงาน ที่เป็นรูปธรรมซึ่งสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาจังหวัด ด้านที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ดีของจังหวัด
(Champion Product) เรื่องอาหารทะเล อาหารต่าง ๆ การท่องเที่ยวทางทะเลและทางบก 

W5+O9 จัดทำแผนการพัฒนากำลังคนทางการศึกษาที่จะผลิตออกสู่ตลาดแรงงาน ที่เป็นรูปธรรมซึ่งสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาจังหวัด ด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ โรงงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งหลักสูตรที่ผลิตผู้จบ
การศึกษาน้ันใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินเอ้ือต่อการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้วย 

W5+O10 จัดทำแผนการพัฒนากำลังคนทางการศึกษาที่จะผลิตออกสู่ตลาดแรงงาน ที่เป็นรูปธรรมซึ่งสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาจังหวัด ด้านที่เกี่ ยวข้องการบริการ การต้อนรับ
นักท่องเที ่ยว มัคคุเทศก์ หรือที ่เกี่ยวข้องกับนักเดินทาง นักท่องเที ่ยวจากที่ต่าง ๆ ซึ ่งจำเป็นจะต้องมี
ความสามารถด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารและคุณลักษณะของนักบริการหรือการต้อนรับที่ดี 

W6+O1 การพัฒนาหลักสูตรที่เปิดสอนทุกระดับ โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาให้ตอบสนองต่อการ
ประกอบอาชีพและภาวะการมีงานทำในตลาดแรงงาน 

W6+O2 การพัฒนาหลักสูตรท่ีตอบสนองต่อตลาดแรงงานในทุกระดับ โดยใช้เทคโนโลยีและระบบการ
สื่อสารโทรคมนาคมให้สามารถออกแบบหลักสูตร จัดการเรียนรู ้ผ่านช่องทางเครือข่าย 
เทคโนโลยีการส่ือสารและนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

W6+O3 การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยมีเน้ือหาสำคัญเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้จบการศึกษาให้มีคุณสมบัติทางด้าน “ความดี”  

 
(ตัวอย่าง) การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงปรับ/พัฒนา (WO Strategies) 

สัญลักษณ์ เนื้อหา 
W6+O4 การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาเน้น

ทางด้านการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง 
W6+O5 การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยมีเนื้อหาสำคัญเพื่อการพัฒนาให้ผู้จบการศึกษาแต่ละ

ระดับนั้นให้สามารถเข้าสู ่ตลาดแรงงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการคมนาคม ขนส่งทุกทาง ระบบโลจิสติกส์การ
คมนาคมขนส่งสินค้าและบริการ การท่องเที่ยวและบริการตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

W6+O6 การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยมีเนื้อหาสำคัญเพื่อการพัฒนาให้ผู้จบการศึกษาแต่ละ
ระดับนั้นให้สามารถเข้าสู ่ตลาดแรงงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการคมนาคม ขนส่งทุกทาง ระบบโลจิสติกส์การ
คมนาคมขนส่งสินค้าและบริการ  

W6+O7 การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยมีเนื้อหาสำคัญเพื่อการพัฒนาให้ผู้จบการศึกษาแต่ละ
ระดับนั้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภาคนอกการเกษตร เช่น การโรงแรม การท่องเที่ยว
และบริการ การเงินและธนาคาร 

W6+O8 การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยมีเน้ือหาสำคัญเพ่ือการพัฒนาให้ผู้จบการศึกษาแต่ละ
ระดับนั้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ดี (Champion Product) เรื่องอาหารทะเล 
อาหารต่าง ๆ การท่องเที่ยวทางทะเลและทางบก 

W6+O9 การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยมีเชื่อมโยงความต้องการจากตลาดแรงงานหรือผู้ใช้
บัณฑิตเอง ได้แก่ สถานประกอบการ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานแปรรูปทางการเกษตร ฯลฯ ว่า
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

สัญลักษณ์ เนื้อหา 
ต้องการคุณสมบัติและสมรรถนะผู้จบการศึกษาในลักษณะอย่างไรจึงสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

W6+O10 การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยมีเน้ือหาสำคัญเพ่ือการพัฒนาให้ผู้จบการศึกษาแต่ละ
ระดับน้ันให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การเดินทางและการบริการที่เกี่ยวข้อง 

W7+O1 - 

W7+O2 - 

W7+O3 - 

W7+O4 - 

W7+O5 - 

W7+O6 - 

W7+O7 - 

W7+O8 - 

W7+O9 - 

W7+O10 - 
W8+O1 การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลให้สามารถใช้ผลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
W8+O2 การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลให้สามารถใช้ผลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการอำนวยความสะดวก และทันสมัย เพ่ิมประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่าย 
W8+O3 การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลให้สามารถใช้ผลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย

ค้นหาสาเหตุและสร้างพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับ
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

W8+O4 - 

 
 
(ตัวอย่าง) การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงปรับ/พัฒนา (WO Strategies) 

สัญลักษณ์ เนื้อหา 
W8+O5 การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลให้สามารถใช้ผลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

เชื่อมโยงระบบการติดตามจากคณะกรรมการเฉพาะที่รับผิดชอบโดยตรงทางด้านการศึกษา ร่วมมือกันกับ
คณะกรรมการร่วมฝ่ายผู้ใช้ผลผลิตหรือผู้จบการศึกษา ที่เป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับการคมนาคม ขนส่ง 
ระบบการทำงานภาคโลจิสติกส์ หรือพัฒนาระบบการประเมินผลร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

W8+O6 การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลให้สามารถใช้ผลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เชื่อมโยงระบบการติดตามจากคณะกรรมการเฉพาะที่รับผิดชอบโดยตรงทางด้านการศึกษา ร่วมมือกันกับ
คณะกรรมการร่วมฝ่ายผู้ใช้ผลผลิตหรือผู้จบการศึกษา ที่เป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับการคมนาคม ขนส่ง 
ระบบการทำงานภาคโลจิสติกส์ หรือพัฒนาระบบการประเมินผลร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

W8+O7 การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลให้สามารถใช้ผลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เชื่อมโยงระบบการติดตามจากคณะกรรมการเฉพาะที่รับผิดชอบโดยตรงทางด้านการศึกษา ร่วมมือกันกับ
คณะกรรมการร่วมฝ่ายผู ้ใช้ผลผลิตหรือผู ้จบการศึกษา ที ่เป็นผู ้ประกอบการเกี ่ยวกับภาคธุรกิจนอก
การเกษตร เช่น โรงแรม ศูนย์บริการการท่องเท่ียว การบริการฯลฯ 

W8+O8 การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลให้สามารถใช้ผลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เชื่อมโยงระบบการติดตามจากคณะกรรมการเฉพาะที่รับผิดชอบโดยตรงทางด้านการศึกษา ร่วมมือกันกับ
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

สัญลักษณ์ เนื้อหา 
คณะกรรมการร่วมฝ่ายผู้ใช้ผลผลิตหรือผู้จบการศึกษา ที่เป็นผู้ประกอบการอาหารทะเล การท่องเที่ยวทาง
ทะเลและทางบก 

W8+O9 การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลให้สามารถใช้ผลเพื ่อการพัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เชื ่อมโยงระบบการติดตามจากคณะกรรมการเฉพาะที่รับผิดชอบโดยตรงทางด้านการศึกษา ร่วมมือกันกับ
คณะกรรมการร่วมฝ่ายผู้ใช้ผลผลิตหรือผู้จบการศึกษา ที่เป็นผู้ประกอบการ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ 

W8+O10 การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลให้สามารถใช้ผลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เชื่อมโยงระบบการติดตามจากคณะกรรมการเฉพาะที่รับผิดชอบโดยตรงทางด้านการศึกษา ร่วมมือกันกับ
คณะกรรมการร่วมฝ่ายผู ้ใช้ผลผลิตหรือผู ้จบการศึกษา ตลอดจนสอบถามสัมภาษณ์จากนักเดินทาง 
นักท่องเท่ียว ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการโดยตรง 

W9+O1 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ถึงเป้าหมายที่กำหนดโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษและเน้นทักษะการสื่อสารเพ่ือเป็นทักษะพ้ืนฐานในการเข้าสู่ตลาดแรงงานสากล 

W9+O2 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ถึงเป้าหมายที่กำหนดโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษและเน้นทักษะการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี การส่ือสารและส่ิงอำนวยความสะดวกช่วย 

W9+O3 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ถึงเป้าหมายที่กำหนดโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษและเน้นทักษะการสื่อสารและมุ่งเน้นให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์อันเป็น
พ้ืนฐานของสังคมไทยเป็นสำคัญ 

W9+O4 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ถึงเป้าหมายที่กำหนดโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษและเน้นทักษะการสื่อสารโดยเฉพาะการพัฒนาเชื่อมโยงกับสาขาการเกษตร นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการเกษตรให้พร้อมเข้าสู่สากล 

W9+O5 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ถึงเป้าหมายที่กำหนดโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษและเน้นทักษะการสื่อสารในทุกระดับเพ่ือการพัฒนากำลังคนให้มีความพร้อมและรองรับการ
พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและบริการทุกระบบ ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางเชื ่อมโยงใน
ภูมิภาคและโลก การเป็นแหล่งท่องเที ่ยวและบริการที ่เกี ่ยวข้อง ตลอดจนการมุ ่งการเป็นนักอนุรักษ์
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา 

 
(ตัวอย่าง) การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงปรับ/พัฒนา (WO Strategies) 

สัญลักษณ์ เนื้อหา 
W9+O6 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ถึงเป้าหมายที่กำหนดโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

ภาษาอังกฤษและเน้นทักษะการสื่อสารในทุกระดับเพ่ือการพัฒนากำลังคนให้มีความพร้อมและรองรับการ
พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและบริการทุกระบบ การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ (Logistic) 

W9+O7 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ถึงเป้าหมายที่กำหนดโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษและเน้นทักษะการสื่อสารในทุกระดับเพ่ือการพัฒนากำลังคนให้มีความพร้อมและรองรับการ
เจริญเติบโตภาคธุรกิจนอกการเกษตร เช่น การโรงแรม ท่องเท่ียวและบริการ การเงินและธนาคาร ฯลฯ 

W9+O8 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ถึงเป้าหมายที่กำหนดโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษและเน้นทักษะการสื่อสารในทุกระดับเพื่อการพัฒนากำลังคนให้มีความพร้อมและรองรับกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีของจังหวัด Champion Product) เรื่องอาหารทะเล อาหารต่าง ๆ การท่องเที่ยวทาง
ทะเลและทางบก  

W8+O9 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ถึงเป้าหมายที่กำหนดโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษและเน้นทักษะการสื่อสารในทุกระดับเพ่ือการพัฒนากำลังคนให้มีความพร้อมและใช้ประโยชน์
จากสถานประกอบการ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานแปรรูปทางการเกษตร แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินเละอื่น ๆ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ สมรรถนะของผู้จบการศึกษาแบบลักษณะความร่วมมือ 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

สัญลักษณ์ เนื้อหา 
W9+O10 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ถึงเป้าหมายที่กำหนดโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

ภาษาอังกฤษและเน้นทักษะการสื่อสารในทุกระดับเพื่อการพัฒนากำลังคนให้มีความพร้อมและรองรับกับ
ความต้องการในการเดินทางมาของนักท่องเท่ียวจากทุกภูมิภาคและทั่วมุมโลก 

W10+O1 พัฒนาและกระตุ้นส่งเสริมให้ครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยนำหรือใช้
กระบวนการวิจัยและพัฒนา พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐาน
หลักสูตรและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคม 

W10+O2 พัฒนาและกระตุ้นส่งเสริมให้ครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยนำหรือใช้
กระบวนการวิจัย พัฒนาผู้เรียน  ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคม  

W10+O3 พัฒนาและกระตุ้นส่งเสริมให้ครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ และนำหรือ
ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา พัฒนาผู ้เรียนให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงให้มีคุณ.ธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคม 

W10+O4 - 

W10+O5 กระตุ้น ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในเพิ่มประสิทธิภาพการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นการ
พัฒนากำลังคนให้มีความรู้ เจตคติ ความสามารถทักษะประสบการณ์พื้นฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในด้านระบบคมนาคมขนส่งสินค้าและบริการ การท่องเที่ยวและบริการ 

W10+O6 กระตุ้น ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในเพิ่มประสิทธิภาพการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นการ
พัฒนากำลังคนให้มีความรู้ เจตคติ ความสามารถทักษะประสบการณ์พื้นฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในด้านการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าและบริการ และ
ระบบหรืองานในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

W10+O7 กระตุ้น ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในเพิ่มประสิทธิภาพการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นการ
พัฒนากำลังคนให้มีความรู ้ เจตคติ ความสามารถทักษะประสบการณ์พื ้นฐานที่สอดคล้องกับทิศทางการ
เจริญเติบโตของภาคธุรกิจ และภาคงานนอกการเกษตร เช่น การโรงแรม การท่องเที่ยวและบริการ ตลอดจนสาขา
ที่เกี่ยวข้อง 

 
(ตัวอย่าง) การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงปรับ/พัฒนา (WO Strategies) 

สัญลักษณ์ เนื้อหา 
W10+O8 กระตุ้น ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นการ

พัฒนากำลังคนให้มีความรู้ เจตคติ ความสามารถทักษะประสบการณ์พื้นฐานที่สอดคล้องกับทิศทางการ
เจริญเติบโตของภาคธุรกิจ และภาคงานนอกการเกษตร เช่น การโรงแรม การท่องเที่ยวและบริการ ตลอดจน
สาขาที่เกี่ยวข้อง 

W10+O9 กระตุ้น ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นการ
พัฒนากำลังคนให้มีความรู้ เจตคติ ความสามารถทักษะประสบการณ์พ้ืนฐาน โดยเชื่อมโยงการวิจัยร่วมกัน
กับสถานประกอบการ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานแปรรูปทางการเกษตร แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ที่หลากหลายรองรับ เพ่ือให้มีผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถและทันสมัย 

W4+O10 กระตุ้น ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นการ
พัฒนากำลังคนให้มีความรู้ เจตคติ ความสามารถทักษะประสบการณ์พ้ืนฐานที่สอดคล้องกับทิศพัฒนาจังหวัด
ที่รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากทั่วโลก 

W11+O1 การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะให้สามารถมีใบประกอบ
วิชาชีพในช่องทางหรือวิธีการที่จะเอื้อประโยชน์ในการนำเขาเหล่านั้นมาพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษาท่ีจัดอยู่ได้ดีมากข้ึน 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

สัญลักษณ์ เนื้อหา 
W11+O2 - 
W11+O3 - 

W11+O4 - 

W11+O5 - 

W11+O6 - 

W11+O7 - 

W11+O8 - 

W11+O9 - 

W11+O10 - 

W12+O1 - 

W12+O2 การใช้สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และเทคโนโลยีการเอื้ออำนวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

W12+O3 การใช้สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และเทคโนโลยีการเอื้ออำนวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นหรือบูรณาการการสอนคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้มีคุณค่าในตัวผู้เรียนมากข้ึน 

W12+O4 - 

W12+O5 - 

W12+O6 - 

W12+O7 - 

W12+O8 - 

 
(ตัวอย่าง) การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงปรับ/พัฒนา (WO Strategies) 

สัญลักษณ์ เนื้อหา 

W12+O9 ครู บุคลากรทางการศึกษาจะต้องออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด โดยภารกิจบางประการที่ต้องการเพิ่มประสบการณ์ให้กับเด็กหรือผู้เรียนที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ก็ใช้เวลาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสถานประกอบการ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาได้สูงสุดกว่าการเรียนเฉพาะครูผู้สอนอย่างเดียว 

W12+O10 ครู บุคลากรทางการศึกษาจะต้องออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด โดยภารกิจบางประการที่ต้องการเพิ่มประสบการณ์ให้กับเด็กหรือผู้เรียนที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ก็ใช้เวลาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านนักเดินทางและนักท่อง เที่ยวหรือศูนย์การ
เรียนรู้ที่เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่จะสามารถเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์โดยตรง 

W13+O1 การกระตุ้น ส่งเสริม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ 
ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย 

W13+O2 การกระตุ้น ส่งเสริม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ 
ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู ้ที ่มีประสิทธิภาพ และการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ที ่หลากหลาย ผ่าน
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

สัญลักษณ์ เนื้อหา 
เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกและการสื่อต่าง ๆ  ที่ทันสมัย และดูแลสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เรียนและผู้
พิการด้วย 

W13+O3 การกระตุ้น ส่งเสริม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ 
ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย เน้นการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์โดยใช้พ้ืนฐานการคิดเชิงคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา 

W13+O4 การกระตุ้น ส่งเสริม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ 
ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายผ่านการ
เรียนรู้แหล่งเรียนรู้และพื้นที่จริงที่สอดคล้องกับการทำการเกษตร สวนเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเกษตร เช่น ยาง ปาล์มน้ำมัน ที่สอดคล้องกับศักยภาพทางการเกษตรของจังหวัด 

W13+O5 การกระตุ้น ส่งเสริม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ 
ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายผ่านการ
เรียนรู้แหล่งเรียนรู้และพื้นที่จริงที่สอดคล้องกับสภาพบริบทพื้นที่จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และ
การคมนาคมขนส่งสินค้าและบริการ  การท่องเที ่ยว  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม 
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 

W13+O6 การกระตุ้น ส่งเสริม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ 
ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายผ่านการ
เรียนรู้แหล่งเรียนรู้และพื้นที่จริงที่สอดคล้องกับสภาพบริบทพื้นที่จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และ
การคมนาคมขนส่งสินค้าและบริการ   

W13+O7 การกระตุ้น ส่งเสริม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ 
ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายผ่านการ
เรียนรู้แหล่งเรียนรู้และพ้ืนที่จริงที่สอดคล้องกับสภาพบริบทพ้ืนที่จังหวัดที่มีทิศทางการเจริญเติบโตในภาค
ธุรกิจ ภาคนอกการเกษตร การโรงแรม ท่องเท่ียวและบริการ การเงินการธนาคาร   

W13+O8 การกระตุ้น ส่งเสริม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ 
ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายผ่านการ
เรียนรู้แหล่งเรียนรู้และพื้นที่จริงที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่ดี (Champion Product) เรื่องอาหารทะเล 
อาหารต่าง ๆ การท่องเที่ยวทางทะเลและทางบก 

 
(ตัวอย่าง) การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงปรับ/พัฒนา (WO Strategies) 

สัญลักษณ์ เนื้อหา 
W13+O9 การกระตุ้น ส่งเสริม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายผ่านการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และพ้ืนที่
จริง จากสถานประกอบ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

W13+O10 การกระตุ้น ส่งเสริม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย.ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
และสมรรถนะเฉพาะสอดคล้องกับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว การเดินทางและสาขาที่เกี่ยวข้อง 

W14+O1 การกระตุ้น ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการและรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายเพ่ือให้มีคุณลักษณะพ้ืนฐานที่
พึงประสงค์เหมาะสมกับการปฏิบัติงานสถานประกอบการ เป็นที่พึงพอใจของสังคม 

W8+O2 การกระตุ้น ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการและรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายเพ่ือให้มีคุณลักษณะพ้ืนฐานที่
พึงประสงค์เหมาะสมกับการปฏิบัติงานสถานประกอบการ เป็นที่พึงพอใจของสังคม ตลอดจนการเอ้ืออำนวย
ความสะดวกให้กับคนพิการให้สามารถพัฒนาตามศักยภาพ ผ่านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

สัญลักษณ์ เนื้อหา 
W14+O3 การกระตุ ้น ส่งเสริม พัฒนาผู ้เรียนด้วยวิธีการและรูปแบบต่าง ๆ ที ่หลากหลายสอดคล้องกับหลักการ

แนวทางของรัฐบาลในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้มีคุณลักษณะพ้ืนฐานที่พึงประสงค์เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานสถานประกอบการ เป็นคนดี ที่พึงพอใจของสังคม 

W14+O4 การกระตุ ้น ส่งเสริม พัฒนาผู ้เรียนด้วยวิธีการและรูปแบบต่าง ๆ ที ่หลากหลายสอดคล้องกับหลักการ
แนวทางของรัฐบาลในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้มีคุณลักษณะพ้ืนฐานที่พึงประสงค์ เป็นคนดี ที่
พึงพอใจของสังคม โดยเฉพาะความอดทนมุ่งมั่น ให้สามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในการพัฒนาภาค
เกษตรและที่เกี่ยวข้อง 

W14+O5 การกระตุ ้น ส่งเสริม พัฒนาผู ้เรียนด้วยวิธีการและรูปแบบต่าง ๆ ที ่หลากหลายสอดคล้องกับหลักการ
แนวทางของรัฐบาลในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้มีคุณลักษณะพ้ืนฐานที่พึงประสงค์ เป็นคนดี ที่
พึงพอใจของสังคม โดยเฉพาะความอดทนมุ่งมั ่น ให้สามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในระบบการ
คมนาคม การท่องเที ่ยวและบริการ การมีจิตใจมุ ่งมั ่นอนุร ักษ์ธรรมชาติส ิ ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

W14+O6 การกระตุ ้น ส่งเสริม พัฒนาผู ้เรียนด้วยวิธีการและรูปแบบต่าง ๆ ที ่หลากหลายสอดคล้ องกับหลักการ
แนวทางของรัฐบาลในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้มีคุณลักษณะพ้ืนฐานที่พึงประสงค์ เป็นคนดี ที่
พึงพอใจของสังคม โดยเฉพาะความอดทนมุ่งมั่น ให้สามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในระบบโลจิสตกิส์ 
การคมนาคม การท่องเท่ียวและบริการ 

W14+O7 การกระตุ ้น ส่งเสริม พัฒนาผู ้เรียนด้วยวิธีการและรูปแบบต่าง ๆ ที ่หลากหลายสอดคล้องกับหลักการ
แนวทางของรัฐบาลในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้มีคุณลักษณะพ้ืนฐานที่พึงประสงค์ เป็นคนดี ที่
พึงพอใจของสังคม โดยเฉพาะความอดทนมุ่งมั ่น เข้าสู ่ตลาดแรงงานฝีมือ ให้สามารถ เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในธุรกิจ ภาคนอกการเกษตร เช่น การโรงแรม ท่องเท่ียว บริการ การเงินและธนาคารฯ 

W14+O8 การกระตุ ้น ส่งเสริม พัฒนาผู ้เรียนด้วยวิธีการและรูปแบบต่าง ๆ ที ่หลากหลายสอดคล้องกับหลักการ
แนวทางของรัฐบาลในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้มีคุณลักษณะพ้ืนฐานที่พึงประสงค์ เป็นคนดี ที่
พึงพอใจของสังคม โดยเฉพาะความอดทนมุ่งมั ่น เข้าสู ่ตลาดแรงงานที่ดี ให้สามารถเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสาขาที่จังหวัดมีผลิตภัณฑ์ที่ดี (Champion Product) เรื่องอาหารทะเล อาหารต่าง ๆ การ
ท่องเที่ยวทางทะเลและทางบก 

 
(ตัวอย่าง) การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงปรับ/พัฒนา (WO Strategies) 

สัญลักษณ์ เนื้อหา 
W14+O9 การกระตุ้น ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการและรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายสอดคล้องกับหลักการแนวทาง

ของรัฐบาลในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้มีคุณลักษณะพื้นฐานที่พึงประสงค์ เป็นคนดี ที่พึงพอใจ
ของสังคม โดยเฉพาะความอดทนมุ่งมั่น เข้าสู่ตลาดแรงงานที่ดี ให้สามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ โรงแรม โรงงานฯลฯ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินช่วยในการฝึกและพัฒนาให้มี
คุณสมบัติที่ดี 

W14+O10 การกระตุ้น ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการและรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายสอดคล้องกับหลักการแนวทาง
ของรัฐบาลในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้มีคุณลักษณะพื้นฐานที่พึงประสงค์ เป็นคนดี ที่พึงพอใจ
ของสังคม โดยเฉพาะความอดทนมุ่งมั่น เข้าสู่ตลาดแรงงานที่ดี ให้สามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่
เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวและนักเดินทาง  

W15+O1 - 

W15+O2 การพัฒนาวิธีการดูแล ช่วยเหลือ จัดส่ิงอำนวยความสะดวกให้กับ ผู้ปกครอง บิดา มารดาหรือผู้ที่ผู้เรียน
อยู่อาศัยด้วย ให้สามารถที่จะหารายได้/ประกอบอาชีพ หรือดูแลช่วยเหลือตนเองสำหรับในรายที่จำเป็นจะต้องมี
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

สัญลักษณ์ เนื้อหา 
ภาวะพึ่งพา หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือเนื่องจากการเจ็บป่วย จิตเภท พิการหรืออื่น ๆซึ่งใน
กรณีพิการให้อยู่ในการดูแลขององค์กรเฉพาะหรือหารูปแบบวิธีการท่ีเหมาะสม 

W15+O3 การพัฒนาวิธีการดูแล ช่วยเหลือ จัดส่ิงอำนวยความสะดวกให้กับ ผู้ปกครอง บิดา มารดาหรือผู้ที่ผู้เรียน
อยู่อาศัยด้วย ให้สามารถที่จะหารายได้/ประกอบอาชีพ หรือดูแลช่วยเหลือตนเองสำหรับในรายที่จำเป็นจะต้องมี
ภาวะพ่ึงพา หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือเน่ืองจากการเจ็บป่วย จิตเภท พิการหรืออื่น ๆซึ่งในกรณี
พิการให้อยู่ในการดูแลขององค์กรเฉพาะหรือหารูปแบบวิธีการที่เหมาะสม โดยที่ผู้ที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนก็
ไม่รู้สึกว่าตนเองน้ันทอดทิ้งบุพการี ผู้มีพระคุณ อันเป็นการขาดคุณธรรม 

W15+O4 การพัฒนาวิธีการดูแล ช่วยเหลือ จัดส่ิงอำนวยความสะดวกให้กับ ผู้ปกครอง บิดา มารดาหรือผู้ที่ผู้เรียน
อยู่อาศัยด้วย ให้สามารถที่จะหารายได้/ประกอบอาชีพ หรือดูแลช่วยเหลือตนเองสำหรับในรายที่จำเป็นจะต้องมี
ภาวะพ่ึงพา หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือเน่ืองจากการเจ็บป่วย จิตเภท พิการหรืออื่น ๆซึ่งในกรณี
พิการให้อยู่ในการดูแลขององค์กรเฉพาะหรือหารูปแบบวิธีการที่เหมาะสม โดยที่ผู้ปกครองที่ต้องการหารายได้ให้มี
การเชื ่อมโยงการทำงานกับศูนย์การเรียนรู ้และองค์กรที ่เกี ่ยวข้องกับการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรหรือการสร้างรายได้จากการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

W15+O5 - 

W15+O6 - 
W15+O7 - 

W15+O8 - 

W15+O9 การพัฒนาวิธีการดูแล ช่วยเหลือ จัดส่ิงอำนวยความสะดวกให้กับ ผู้ปกครอง บิดา มารดาหรือผู้ที่ผู้เรียน
อยู่อาศัยด้วย ให้สามารถที่จะหารายได้/ประกอบอาชีพ หรือดูแลช่วยเหลือตนเองสำหรับในรายที่จำเป็นจะต้องมี
ภาวะพ่ึงพา หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือเน่ืองจากการเจ็บป่วย จิตเภท พิการหรืออื่น ๆซึ่งในกรณี
พิการให้อยู่ในการดูแลขององค์กรเฉพาะหรือหารูปแบบวิธีการที่เหมาะสม โดยที่ผู้ปกครองที่ต้องการหารายได้ให้มี
การเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์การเรียนรู้และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การทำงานร่วมกันกับในแหล่ง
เรียนรู้และสร้างรายได้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินต่าง ๆ 

W15+O10 - 

W16+O1 การพัฒนาการรับรู้ ความตระหนักและค่านิยมของผู้ปกครองต่อการเรียนในสายอาชีวศึกษา 

 
(ตัวอย่าง) การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงปรับ/พัฒนา (WO Strategies) 

สัญลักษณ์ เนื้อหา 
W16+O2 การพัฒนาการรับรู้ ความตระหนักและค่านิยมของผู้ปกครองต่อการเรียนในสายอาชีวศึกษา ถึงความสำคัญ

และคุณค่า รายได้และการประกอบอาชีพ และนโยบายที่ดีของรัฐในการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องการศึกษา
เพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน การมีรายได้ 

W16+O3 การพัฒนาการรับรู้ ความตระหนักและค่านิยมของผู้ปกครองต่อการเรียนในสายอาชีวศึกษา ถึงความสำคัญ
และคุณค่า รายได้และการประกอบอาชีพ และนโยบายที่ดีของรัฐในการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องการศึกษา
เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน การมีรายได้ และเน้นให้นักศึกษา ผู้จบการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม  
ที่พึงประสงค์ 

W16+O4 การพัฒนาการรับรู้ ความตระหนักและค่านิยมของผู้ปกครองต่อการเรียนในสายอาชีวศึกษา ถึงความสำคัญ
และคุณค่า รายได้และการประกอบอาชีพ และนโยบายที่ดีของรัฐในการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องการศึกษา
เพื ่อเข้าสู ่ตลาดแรงงาน การมีรายได้ โดยเน้นการเกษตรแบบการใช้เทคโนโลยี นวัตกร รม และการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วย 
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สัญลักษณ์ เนื้อหา 
W16+O5 การพัฒนาการรับรู้ ความตระหนักและค่านิยมของผู้ปกครองต่อการเรียนในสายอาชีวศึกษา ถึงความสำคัญ

และคุณค่า รายได้และการประกอบอาชีพ และนโยบายที่ดีของรัฐในการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องการศึกษา
เพื ่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน การมีรายได้ว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เชื ่อมโยงระบบการ
คมนาคมขนส่งสินค้าและบริการ การเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว มีธุรกิจในการท่องเที่ยวและ
บริการ การสร้างผู ้จบการศึกษาให้มีคุณสมบัติในด้านการต้อนรับ การบริการการท่องเที ่ยวและสาขาที่
เก่ียวข้องในแนวการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยท้องถ่ิน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ฯลฯ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและย่ังยืนให้กับจังหวัด 

W16+O6 การพัฒนาการรับรู้ ความตระหนักและค่านิยมของผู้ปกครองต่อการเรียนในสายอาชีวศึกษา ถึงความสำคัญ
และคุณค่า รายได้และการประกอบอาชีพ และนโยบายที่ดีของรัฐในการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องการศึกษา
เพื ่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน การมีรายได้ว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เชื ่อมโยงระบบการ
คมนาคมขนส่งสินค้าและบริการ 

W16+O7 การพัฒนาการรับรู้ ความตระหนักและค่านิยมของผู้ปกครองต่อการเรียนในสายอาชีวศึกษา ถึงความสำคัญ
และคุณค่า รายได้และการประกอบอาชีพ และนโยบายที่ดีของรัฐในการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่ องการศึกษา
เพื ่อเข้าสู ่ตลาดแรงงานในธุรกิจภาคนอกการเกษตร เช่น การโรงแรม ท่องเที ่ยวและบริการ การเงินการ
ธนาคารและที่เกี่ยวข้อง 

W16+O8 การพัฒนาการรับรู้ ความตระหนักและค่านิยมของผู้ปกครองต่อการเรียนในสายอาชีวศึกษา ถึงความสำคัญ
และคุณค่า รายได้และการประกอบอาชีพ และนโยบายที่ดีของรัฐในการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องการศึกษา
เพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานในเรื่องที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ดี (Champion Product)  ของจังหวัด โดยเฉพาะเรื่องอาหาร
ทะเล อาหารต่าง ๆ การท่องเที่ยวทางทะเลและทางบก 

W16+O9 การพัฒนาการรับรู้ ความตระหนักและค่านิยมของผู้ปกครองต่อการเรียนในสายอาชีวศึกษา ถึงความสำคัญ
และคุณค่า รายได้และการประกอบอาชีพ และนโยบายที่ดีของรัฐในการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่อ งการศึกษา
เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการเชื ่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาผู ้จบการศึกษากับสถานประกอบการ โรงแรม 
โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและที่เกี่ยวข้อง 

W16+O10 การพัฒนาการรับรู้ ความตระหนักและค่านิยมของผู้ปกครองต่อการเรียนในสายอาชีวศึกษา ถึงความสำคัญ
และคุณค่า รายได้และการประกอบอาชีพ และนโยบายที่ดีของรัฐในการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องการศึกษา
เพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานที่เกี่ยวข้องกับนักเดินทางและการท่องเท่ียว การให้บริการ 

 
(ตัวอย่าง) การวิเคราะห์กลยุทธ์ป้องกัน (ST Strategies) 
สัญลักษณ์ เนื้อหา 
S1+ T1 การใช้เครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างให้ผู้เรียนมีค่านิยมไทยและคุณลักษณะ                

ที่พึงประสงค์ การป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาและเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เป็นรูปธรรม 
S1+ T2 การใช้เครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างความร่วมมือกันเพ่ือพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 

S1+ T3 - 

S1+ T4 - 

S1+ T5 - 

S1+ T6 การใช้เครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการประสานงาน ปรับแนวคิด การรับรู้เชิงนโยบาย และ
ความต้องการของพื้นที่ฯ ให้กับสถานประกอบการในการเพิ่มสถานที่ฝึกงาน เพื่อให้รองรับกับความ
ต้องการในการฝึกงานในระบบทวิภาคีฯ 
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สัญลักษณ์ เนื้อหา 
S1+ T7 การใช้เครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการทำความเข้าใจกับสถานประกอบการเพื่อการจัด

โปรแกรมฯสร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้เก่ียวกับความสามารถและสมรรถนะของตนเองที่สอดคล้องกับ
ระบบการผลิตสินค้าและบริการ 

S1+ T8 การใช้เครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สมัชชาการศึกษาของจังหวัด ขับเคลื่อนและพัฒนาฯ 
ครอบครัวอบอุ่นและเครือข่ายป้องกันหรือช่วยเหลือครอบครัวที ่มีความจำเป็นเพื ่อการดำรงชีพ  
การแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบครัวหรือเครือข่ายชุมชนสามารถดูแล
ซ ึ ่งก ันและก ันอย่างเป ็นระบบ เพื ่อให ้ผ ู ้ เร ียนสามารถ ใช ้ เวลาและปัจจัยเพ ื ่อการเร ียนร ู ้ ได้  
อย่างเต็มประสิทธิภาพมากข้ึน 

S1+ T9 การใช้เครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สมัชชาการศึกษาของจังหวัด สร้างการรับรู้นโยบายและ
เป้าหมายของชีวิตและการศึกษาต่อ ความเชื่อมโยงความต้องการกำลังแรงงานด้านอาชีวศึกษาต่อ
ผู้ปกครอง 

S1+ T10 การใช้เครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สมัชชาการศึกษาของจังหวัด สร้างหรือป้องกันการขาด
ความอดทน การขาดความมุ ่งมั ่นและเพิ ่มศักยภาพและสมรรถนะในตัวผู ้เรียนที ่สอดคล้องกับ  
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

S1+ T11 การใช้เครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สมัชชาการศึกษาของจังหวัด สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังหรือ
การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ที่ถูกต้องมิใช่การดำเนินการในทาง ปราบปราม แต่ใช้เพ่ือการป้องกันและเฝ้าระวังในส่วนของการศึกษา
และเยาวชน 

 
(ตัวอย่าง) การกำหนดกลยุทธ์เชิงถดถอย/ประคองตัว (WT Strategies) 
สัญลักษณ์ เนื้อหา 
W1+T1 การสนับสนุนด้านงบประมาณ และทรัพยากรเพ่ือที่จะช่วยเหลือด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและความเท่า

ทันการเปลี่ยนแปลง การต่อต้านกับกับกระแสค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง ผ่านโครงการ/กิจกรรมที่เน้นการ
ป้องกัน แก้ไข สร้างความเข้าใจและระบบความคิดที่ถูกต้อง (Mind Set) 

W1+T2 การสนับสนุนด้านงบประมาณ และทรัพยากรเพื ่อที ่จะช่วยเหลือด้านการเพิ ่มประสิทธิภาพและ  
ความเท่าทันการเปลี ่ยนแปลงหรือดำเนินการอย่างรวดเร็ว  เน้นการป้องกันการต่อต้านหรือให้เกิด  
การรับรู ้ที ่ถูกต้องเกี ่ยวกับนโยบายของรัฐ ที ่จะบริหารจัดการเกี ่ยวกับสถานศึกษาที่จะต้องได้รับ
ผลกระทบ เช่น การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นต้น 

W1+T3 การสนับสนุนด้านงบประมาณ และทรัพยากรเพื ่อที ่จะช่วยเหลือด้านการเพิ ่มประสิทธิภาพและ  
ความเท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเรื่องที่กระแสทุนนิยม การเป็นเมืองท่องเท่ียวส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ “ผู้เรียน”ทุกคนจะต้องร่วมมือกันป้องกัน 
ช่วยเหลือฯ 
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ส่วนท่ี 3 

สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

          ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ศึกษาวิเคราะห์นโยบายทางการศึกษา สภาพการจัดการศึกษา

จากข้อมูลสารสนเทศ ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  
ได้ร ่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและบริบทที ่เกี ่ยวข้อง จึงกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ภายใต้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และ กลยุทธ์ ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ (Vision)  
“ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างคนดี มีคุณธรรม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

คำอธิบายวิสัยทัศน์  
ยกระด ับค ุณภาพการศ ึกษา  หมายถ ึ ง  การพ ัฒนาและยกระด ับค ุณภาพการศ ึกษา  

ตามองค์ประกอบคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษากำหนด โดยองค์ประกอบคุณภาพ
การศึกษาที ่สำคัญ คือ 1) คุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานที ่จัดการศึกษาทุกระดับ และ   
2) คุณภาพผู้เรียนทุกช่วงวัย  มีหลักสูตรตอบโจทย์การพัฒนาทุกช่วงวัย 

สร ้างคนดี หมายถ ึง การพ ัฒนาและส่งเสร ิม สน ับสน ุนให ้ผ ู ้ เร ียนทุกช ่วงว ัยเป็นคนดี  
โดยมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่านิยมไทยและความเป็นคนดีเพื่อสร้างสังคมท่ีเป็นสุขของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

มีคุณธรรม หมายถึง การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งปลูกฝังด้านปัญญา 
พัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ  
มุ่งพัฒนาความสามารถทางอารมณ์ โดยการปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง เข้าใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
สามารถแก ้ป ัญหาข ัดแย้งทางอารมณ์ได ้อย ่างถ ูกต ้องเหมาะสมทั ้ ง 8 ประการ ประกอบด้วย 
 1) ขยัน 2) ประหยัด 3) ซื่อสัตย์ 4) มีวินัย 5) สุภาพ 6) สะอาด 7) สามัคคี 8) มีน้ำใจ และมีการน้อมนำ
พระบรมราโชบาย ร.10 ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตท่ี
มั่นคง – มีคุณธรรม 3) มีงานทำ มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองท่ีดี 

สังคมแห่งการเรียนรู้ หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน
ผู้จัดการศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในหน่วยงานทางการศึกษา 
และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้ังจากภายในและภายนอกหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อพัฒนา     
การเรียนรู้ของผู้เรียนทุกช่วงวัย และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกันของผู้เรียนทุกช่วงวัย บุคลากร 
หน่วยงานทางการศึกษา ครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง มีเทคโนโลยีท่ีตอบสนอง เข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง คุณภาพการดำเนินชีวิตของผู้เรียนจากการมีสมรรถนะและทักษะ
สำคัญท้ังในด้านร่างกาย(Physical Domain) ด้านจิตใจ (Psychological Domain) ความสัมพันธ์ทางสังคม 
(Social Relationships) และด ้านส ิ ่ งแวดล ้อม (Environment Environment) โดยม ีสมรรถนะและ 
ทักษะสำคัญเพื่อการมีคุณภาพการดำเนินชีวิต ได้แก่ สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์  สมรรถนะ
ด้านความใฝ่รู้ใฝ่เรียน สมรรถนะด้านทักษะชีวิตและความปลอดภัย  สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ และสมรรถนะด้านทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศและการส่ือสารสากล สร้างงาน สร้างอาชีพ
ท่ีตอบสนองในพื้นท่ี 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง  การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในการดำเนินชีวิต
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล                 
การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ
และการกระทำให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีเพียงพอและพอเพียง 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

แผนผังเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
วิสัยทัศน์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างคนดี มีคุณธรรม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

 
 
 

พันธกิจ 

ส่งเสริมความมั่นคงแก่สถาบัน
ชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และพระบรมราโชบายสู่

การปฏิบัติ 

ผลิต พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ

กำลังคนให้มีความพร้อม
รอบรับการพัฒนาจังหวัด

สุราษฎร์ธานี 
 

พัฒนาศักยภาพและการ
เรียนรู้ตลอดช่วงอายุอย่างมี

คุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 และรองรับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เสริมสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคในการเข้าถึง

การศึกษาอย่างทั่วถึงตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ส่งเสริมและประสานความร่วมมือ
จากองค์กรภาคีเครือข่ายและทุก
ภาคส่วนของสงัคมในการพัฒนา 

ผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 
ตลอดจนการยกย่อง เชิดชูเกียรติ

และให้เป็นแบบอย่าง 

        
 
 

ยุทธศาสตร์ 

การจัดการศึกษา 
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง

ของชาติ 

พัฒนาผู้เรียนให้ได้
มาตรฐานตามหลักสูตร

และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน                

พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ 

สร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและ 
ลดความเหลื่อมล้ำ 

ทางการศึกษา 

ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เชิงบูรณาการในพื้นที่ให้มี

ประสิทธิภาพตาม                  
หลักธรรมาภิบาล 

ส่งเสริมและประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานทาง

การศึกษากับองค์กร ภาคี
เครือข่าย และทุกภาคส่วนของ

สังคมในการสร้างคนด ี
        
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 

ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประชุม 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ให้มีศักยภาพตอบสนอง
ต่อความต้องการของ

จังหวัด 
 

ผู้เรียนได้รับการศึกษาและ
การเรียนรู้ทุกช่วงวัยที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติและ

ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

คนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสใน
การเข้าถึงบริการการศึกษา
และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

ตอบสนองความต้องการผู้เรียน
ทุกช่วงวัยและผู้ที่มคีวาม

ต้องการจำเป็นพิเศษ 

คนทุกช่วงวัยมี
จิตสำนึกและ
พฤติกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานทางการศึกษา
มีระบบบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพตาม

หลักธรรมาภิบาล 
 

ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการให้
เป็นคนดี การได้รับการ 

ยกย่องเชิดชูเกียรติ สามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 

 
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงและ
พระบรมราโชบาย 

 

ผู้เรียนมีวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมในการรองรับ 

การพัฒนาจังหวัด 

คนทุกช่วงวัยของจังหวัด
ได้รับการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของ 

พหุปัญญาและมีคณุภาพใน
การดำรงชีวิตที่ดี 

    

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
และมีภูมิคุ้มกันจากปัญหา
ภัยคุกคามในทุกรูปแบบ 

 

 คนทุกช่วงวัยของจังหวัด
เข้าถึงการศึกษาโดยผ่าน

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ตารางท่ี 21  แสดงความเชื่อมโยงพันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รวม และตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2563 – 2565) 

พันธกิจ 1. ส่งเสริมความมั่นคงแก่สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
               พระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ 

ช่วงวัย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

วัยการ
ต้ังครรภ์/ปฐมวัย 
วัยเรียน/วัยรุ่น 
วัยแรงงาน 
วัยผู้สูงอายุ 

1. การจัดการ
ศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
ของชาติ 
 

1. ผู้เรียนมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 

1. ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีมี
การจัดการเรียน
การสอน/กิจกรรม
เพ่ือเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมือง 
(Civic 
Education) 
เพ่ิมข้ึน 

94.61 95 95 1. ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
หลักของชาติ การ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

1. โครงการปลูกฝังผู้เรียนให้
เลื่อมใสและศรัทธาในสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
 
 

- สพฐ. / สอศ. 
- สช. 
- กศน. 
- ตชด. 
- สำนักพระพุทธฯ 
- ปริยัติธรรม 
- การศึกษาโดยครอบครัว 
- การศึกษาโดยสถาน
ประกอบการ 
- อปท. 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม วิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงและพระ
บรมราโชบาย 
 

    2. ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และน้อมนำ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ
พระบรม 
ราโชบายสู ่
การปฏิบัติ 

1. โครงการหลักสูตรพุทธทาส
ศึกษา 
2. โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมผู้เรียนในการ
ดำรงชีวิต 
3. โครงการปลูกฝังผู้เรียนให้
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- สพฐ. / สอศ. 
- สช. 
- กศน. 
- ตชด. 
- สำนักพระพุทธฯ 
- ปริยัติธรรม 
- การศึกษาโดยครอบครัว 
- การศึกษาโดยสถาน
ประกอบการ 
- อปท. 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ช่วงวัย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

4. โครงการน้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่
การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 

      5. โครงการน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
สู่การปฏิบัติทุกหน่วยงาน 
 

- สพฐ./อบจ./ศธจ. 
- สอศ. 
- กรมแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
- ประกันสังคม 
- สำนักนายกรัฐมนตรี 
- กระทรวง มหาดไทย 
- กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 
- กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
- อุตสาหกรรมจังหวัด 
- ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 

      6. โครงการหลักสูตรระยะสั้น
สำหรับพระภิกษุด้านการ
เทศน์ (หลักสูตรระยะสั้น 1 ปี) 
7. โครงการปฏิบัติธรรม 
วิปัสสนากรรมฐาน 
8. โครงการพัฒนาทักษะการ
ดำรงชีวิต (บนพ้ืนฐานของ
ความเป็นจริง) โดยใช้หลักคำ
สอนทางพระพุทธศาสนามา

- วิทยาลัยสารพัดช่าง/
อาชีวะ/เทศบาล/ พัฒนา
ชุมชน 
- กระทรวงสาธารณสุข 
(รพ.สาธารณสุขชุมชน) 
- เทศบาล / อบจ. 
- เทศบาล/สาธารณสุข/
พัฒนาชุมชน 
 - องค์กรภาครัฐ/กรม
กิจการผู้สงูอายุ 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ช่วงวัย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

บูรณาการ (หลักสูตรระยะสั้น 
1 ปี) 
9. โครงการประชุม ประชา
พิจารณ์ การมีส่วนร่วมในการ
ให้ความคิดเห็น 

 -  กรมแรงงาน/ 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 - หน่วยงานกรม
ประชาสงเคราะห ์

      10. โครงการเกษตรชุมชนบน
รากฐานชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การ
พัฒนาท่ีย่ังยืน 

- สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- ศธจ./สพป.สฎ. 1, 2, 3/สพม.11 
- ว.เทคนิคสฎ./ว.เทคนิค กด./ 
ว.พยาบาลพระบรมราชชนนี 
- อบจ./ทม.เกาะสมุย/         
- การยางฯจ.สฎ.   
- มูลนิธิกุศลศรัทธาสฎ. 
- การท่องเที่ยวจ.สฎ.   

      11. โครงการขับเคลื่อน 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน
พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3. ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ และมี
ภูมิคุ้มกันจากปัญหา
ภัยคุกคามในทุก
รูปแบบ 

2. ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ี
ปลอด 
ยาเสพติดเพ่ิมข้ึน 

100 100 100 3. ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามในทุกรูปแบบ 

1. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะและภูมิคุ้มกันในการ
ดำรงชีวิตภายใต้สังคมที่เป็น 
พหุวัฒนธรรม 

- สพฐ. / สอศ./ สช./ กศน. 
- ตชด. 
- สำนักพระพุทธฯ 
- ปริยัติธรรม 
- การศึกษาโดยครอบครัว 
- การศึกษาโดยสถาน
ประกอบการ 
- อปท. 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

พันธกิจ 2. ผลิต พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ช่วงวัย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

วัยการ
ต้ังครรภ์/ปฐมวัย 
วัยเรียน/วัยรุ่น 
วัยแรงงาน 
วัยผู้สูงอายุ 

2. พัฒนา
ผู้เรียนให้ได้
มาตรฐานตาม
หลักสูตร และ
เพ่ิมขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

4. ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีศักยภาพ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของจังหวัด
ฯ 

3. ร้อยละของแรงงาน
ที่ขอเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์เพ่ือ
ยกระดับคุณวุฒิ
การศึกษาเพ่ิมข้ึน 
4. ร้อยละของผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา  มี
สมรรถนะเป็นที่พอใจ
ของสถาน
ประกอบการเพ่ิมข้ึน 
5. อันดับ
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  
ด้านการศึกษาดีข้ึน 
(IMD) 
6. อันดับความพึง
พอใจของ
ผู้ประกอบการ  

ไม่มีการ
เก็บ

ข้อมูล 
 
 

-ปวช. 
88.76% 
-ปวส. 

92.61% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

75 
 
 
 
 
 
 

48 
 
 
 
 

45 
 
 
 

4. ผลิตและพัฒนา
กำลังคนให้มีทักษะ 
สมรรถนะตรงตาม
ความต้องการของ
ตลาด แรงงานของ
จังหวัดฯ 

1. โครงการปลูกจิตสำนึกใน 
การส่งเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ให้กับผู้ปกครอง 
2. โครงการแนะแนวการศึกษา
ต่อและค้นหาความถนัดสู่อาชีพ 
3. โครงการส่งเสริมความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคี สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษา 
สุราษฎร์ธานี 
4. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือ
การมีงานทำ 
5. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้และทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด 
สุราษฎร์ธานีและประเทศ 
 
 
 
 
 

- สพฐ. / สอศ. 
- สช. 
- กศน. 
- ตชด. 
- สำนักพระพุทธฯ 
- ปริยัติธรรม 
- การศึกษาโดยครอบครัว 
- การศึกษาโดยสถาน
ประกอบการ 
- อปท. 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ช่วงวัย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

ต่อผู้จบอุดมศึกษา
เพ่ิมข้ึน (IMD) 
7. จำนวนหลักสูตร
ของสถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษา ทวิวุฒิ 
(Dual Degree) 
ร่วมกับต่างประเทศ
เพ่ิมข้ึน 
8. ร้อยละของผู้เรียนที่
เรียนในระบบทวิภาคี/
สหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการที่มี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
9. สัดส่วนผู้เรียน
อาชีวศึกษาสูงข้ึน เมื่อ
เทียบกับ ผู้เรียนสามัญ
ศึกษา 
10. สัดส่วนผู้เรียน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสูงข้ึน เมื่อ

 
 

ไม่มีการ
เก็บ

ข้อมูล 
 

 
 
ไม่มีการ

เก็บ
ข้อมูล 

 
 

30:70 
 
 
 

ไม่มีการ
เก็บ

ข้อมูล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35:65 

 
 
5 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 

50:50 
 
 
 

30:70 
 
 
 
 

6. โครงการยกระดับศักยภาพ
แรงงาน 
7. โครงการหน่ึงสถานศึกษา 
หน่ึงสถานประกอบการ 
8. โครงการสำรวจความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
9. โครงการแนะแนวการศึกษา
แบบเชิงบูรณาการ (สหวิชาชีพ,  
ผู้ประสบความสำเร็จทางด้าน
วิชาชีพ 
10. โครงการพัฒนาเครือข่าย
สถาบันการศึกษา (เชื่อมโยง 
MOU, อาชีวะ, สพฐ.) 
11. โครงการสร้างชุมชนอาชีพ 
เช่น เพ่ิมช่องทางการขาย,  
รวมพลังการสร้างเครือข่าย
ประกอบอาชีพ 
12. โครงการสง่เสริมอาชีพอิสระ
ที่เป็นเลิศ 
13. โครงการสง่เสริมการบริหาร
จัดการทางด้านการเงินสู่ความ
ย่ังยืน 

- สพฐ./อบจ./ศธจ. 
- สอศ. 
- กรมแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
- ประกันสังคม 
- สำนักนายกรัฐมนตรี 
- กระทรวง มหาดไทย 
- กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 
- กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
- อุตสาหกรรมจังหวัด 
- ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ช่วงวัย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

เทียบกับผู้เรียน
สังคมศาสตร ์
11. ร้อยละของ
ประชากรวัยแรงงาน  
(15 – 59 ปี) ท่ีมี
การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าข้ึนไป
เพ่ิมข้ึน 
12. อัตราการได้งาน
ทำ/ประกอบอาชีพ
อิสระของผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา 
(ไม่นับศึกษาต่อ) ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี เพิ่มขึ้น 
13. อัตราการได้งาน
ทำ/ประกอบอาชีพ
อิสระ ของผู้สำเรจ็

 
 

ไม่มีการ
เก็บ

ข้อมูล 
 
 
 
 

ไม่มีการ
เก็บ

ข้อมูล 
 
 
 
 

ไม่มีการ
เก็บ

ข้อมูล 

 
 

60 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 
 

75 
 
 

14. โครงการสง่เสริมการเรียนรู้
ในการบริหารจัดการสำหรับ
ผู้ประกอบการใหม ่
15. โครงการสนับสนุน 
ค่าครองชีพแรงงานนอกระบบ 

   16. โครงการอบรมวิชาชีพ 
เสริมรายได้ 
-สร้างงานสร้างอาชีพ (คนไม่มี
อาชีพ) 
-สร้างโอกาสในการทำอาชีพ
รองรับวัยเกษียณ 
17. โครงการสง่เสริมพัฒนา
อาชีพสำหรับผู้สงูอายุ 
18. โครงการขยายโอกาสการมี
งานทำให้ผู้สูงวัย 
 

- วิทยาลัยสารพัดช่าง/
อาชีวะ/เทศบาล/ พัฒนา
ชุมชน 
- กระทรวงสาธารณสุข 
(รพ.สาธารณสุขชุมชน) 
- เทศบาล / อบจ. 
- เทศบาล/สาธารณสุข/
พัฒนาชุมชน 
 - องค์กรภาครัฐ/กรม
กิจการผู้สงูอายุ 
 -  กรมแรงงาน/ 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 - หน่วยงานกรม
ประชาสงเคราะห ์
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ช่วงวัย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
ภายในระยะเวลา 1 ปี 
เพ่ิมข้ึน 
14. มีฐานข้อมูลความ
ต้องการกำลังคน 
(Demand) จำแนก
ตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อย่างครบถ้วน 

 
 
 
 

 
 
 
 

100 

19. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานอาชีพเพ่ือการมีงานทำ 
สำหรับนักเรียนพิการ เด็กด้อย
โอกาส นักเรียนและเยาวชนใน
ถ่ินทุรกันดารจังหวัดสุราษฎร์
ธานี 

1. หน่วยงาน (หลัก) สำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
2.หน่วยงาน (ร่วม) โรงเรียน
สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี / โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์สุราษฎร์ธานี /  
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี / 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชาย
เดนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

5. ผู้เรียนมีวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมในการ
รองรับการพัฒนา
จังหวัดฯ 

15. จำนวนโครงการ/
งานวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้/นวัตกรรมที่
นำไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาประเทศ
เพ่ิมข้ึน 
16. ร้อยละของผลงาน 
วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ใน ระดับนานาชาติ
เพ่ิมข้ึน 

4   5. ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาการวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนา
จังหวัดฯ 

  

 

 



- 181 - 
 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

พันธกิจ 3. พัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ตลอดช่วงอายุอย่างมีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ช่วงวัย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

วัยการ
ต้ังครรภ์/ปฐมวัย 
วัยเรียน/วัยรุ่น 
วัยแรงงาน 
วัยผู้สูงอายุ 

3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย์ 

6. ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาและการ
เรียนรู้ทุกช่วงวัยที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของชาติและส่งเสริม
ทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21   
7. คนทุกช่วงวัยของ
จังหวัดฯ ได้รับการ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตามความ
ถนัดและ
ความสามารถของ
พหุปัญญาและ 
มีคุณภาพในการ
ดำรงชีวิตที่ดี 
8. คนทุกช่วงวัยของ
จังหวัดฯ เข้าถึง
การศึกษาโดยผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา 

17. สัดส่วน
นักเรียนปฐมวัย (3 
– 5 ปี) ต่อ
ประชากรกลุ่มอายุ  
3 – 5 ปี เพ่ิมข้ึน 
18. ประชากรอายุ  
6 – 11 ปีได้เข้า
เรียน ระดับ
ประถมศึกษาทุก
คน 
19. ประชากรอายุ  
12 – 14 ปี ได้เข้า
เรียน ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือ
เทียบเท่าทุกคน 
20. สัดส่วน
นักเรียน
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือ
เทียบเท่า(15–17 
ปี) ต่อประชากร 

50 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 
 

6. ส่งเสริม สนับสนุนระบบ
การเรียนรู้ให้เอื้อต่อการ
พัฒนาทักษะสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 
7. ส่งเสริม สนับสนุน 
พหุปัญญา   ผ่านครอบครัว 
ระบบสถานศึกษา 
สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ 
ต้ังแต่ระดับปฐมวัย 
8. ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาผู้มีความสามารถ
พิเศษให้มีบทบาทเด่นใน
ระดับต่าง ๆ  
ทั้งด้านกีฬา ภาษา และ
วรรณกรรม สุนทรียศิลป์
ตลอดจนการวิจัย 
9. ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษาสำหรับคน 
ทุกช่วงวัย 

1. โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนมีครอบครัว 
2. โครงการเตรียมความ
พร้อมคู่สมรสก่อนแต่งงาน 
3. โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนการมีบุตร 
4. โครงการครอบครัวมีสุข 
มีลูกเมื่อพร้อมบริการให้
คำปรึกษา และใหค้วามรู้
เก่ียวกับการวางแผน
ครอบครัวสำหรับพ่อแม่
มือใหม่ 
5. โครงการตรวจสุขภาพ
เพ่ือเตรียมความพร้อม
ก่อนการมีบุตร 
6. โครงการจัดทำคู่มือการ
ให้คำปรึกษาการวางแผน
ครอบครัวสำหรับพ่อแม่
มือใหม่ 
7. โครงการจัดทำคู่มือการ
ให้บริการในการเตรียม

1. กระทรวงสาธารณสุข 
- กรมการแพทย์ 
- กรมอนามัย 
- สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
2. กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 
3. กระทรวงศึกษาธิการ 
4. กระทรวงมหาดไทย 
- องค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
5. กระทรวงยุติธรรม 
6. สำนักงานประกันสังคม 
7. ผู้ปกครองและ
ประชาชน 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ช่วงวัย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

กลุ่มอายุ 15 – 17 
ปี เพ่ิมข้ึน 
21. ประชากรวัย
แรงงาน (15 – 59 
ปี)  
มีจำนวนปี
การศึกษาเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 
22. ร้อยละของ 
แหล่งเรียนรู้ 
(พิพิธภัณฑ์ สวน
สัตว์ ห้องสมุด  
ศูนย์ ฯลฯ) ท่ีได้รับ
การพัฒนาให้
สามารถจัดบริการ
ทางการศึกษาและ
มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตที่มีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน 
23. สถานศึกษาทุก
แห่งมีอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูง และ 
มีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีการ
เก็บ

ข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

ความพร้อมก่อนสมรส 
และก่อนมีบุตร 
8. โครงการโรงเรียนพ่อแม่ 
9. โครงการต้ังครรภ์
คุณภาพ  
เพ่ือลูกเกิดรอดปลอดภัย 
10. โครงการสำรวจหญิง
ต้ังครรภ์ และมารดา ที่
ครัวเรือนยากลำบาก 
เพ่ือให้เข้ารับการบริการ
ก่อนและหลังคลอดอย่าง
ต่อเน่ืองและครบวงจร  
(ตรวจเย่ียม ติดตาม ดูแล 
สุขภาพหญิงมีครรภ์) 
11. โครงการพัฒนาการ
ให้บริการการคลอดตาม
มาตรฐาน 
12. โครงการสมุดบันทึก
สุขภาพแม่และเด็กใน
รูปแบบ E-Book และ 
Application 
13. โครงการสง่เสริมแม่
เฝ้าระวังลูก 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ช่วงวัย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

24. ดัชนีความเสมอ
ภาคของอัตราการเข้า
เรียน ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ตามฐานะ
ทางเศรษฐกิจและ
พื้นที่ลดลง 
25. ร้อยละของ
เด็กแรกเกิด – 5 
ปี มีพัฒนาการ
สมวัยเพ่ิมข้ึน 
26. ร้อยละของ
นักเรียนที่มี
คะแนนผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) 
แต่ละวิชาผ่าน
เกณฑ์คะแนนร้อย
ละ 50 ข้ึนไป
เพ่ิมข้ึน 
 
 
 

24.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.6 
ท.75.15 
ค. 31.86 
ว. 26.62 
อ. 25.03 

ม.3 
ท. 48.00 
ค. 13.77 
ว. 4.39 
อ. 9.11 

ม.6 
ท. 66.88 
ค. 8.93 
ว. 12.43 
อ. 4.40 
ส. 3.73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.0 
 
 
 
 

85 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. โครงการเย่ียมแม่ดูแล
ลูก 
15. โครงการสง่เสริมการ
ฝากครรภ ์
16. โครงการสง่เสริม
คุณภาพชีวิตของแม่และ
เด็กหญิงให้นมบุตร 
- กิจกรรมโภชนาการแม่
และเด็ก  
- กิจกรรมเลี้ยงลูกด้วยนม
แม ่
17. โครงการสง่เสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดียว 6 เดือน 
18. โครงการสร้างกระแส
สังคมใหห้ญิงไทยมีความรู้
และตระหนักในการเลี้ยงดู
บุตรด้วยนมแม่ 
19. โครงการสง่เสริม
โภชนาการหญิงให้นมบุตร 
20. โครงการสง่เสริมการ
จัดต้ัง 
มุมนมแม่ในสถานที่ทำงาน 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ช่วงวัย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

27. ความแตกต่าง
ระหว่างคะแนน
เฉลี่ย ผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) 
ของนักเรียน
ระหว่างพ้ืนที่/ภาค
การศึกษาในวิชา
คณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ
ลดลง 
28. คะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบ
โครงการ
ประเมินผล
นักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ 
(Programme for 
International 
Student  
Assessment 
หรือ PISA) ของ

น้อยกว่า 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-วิทยาศาสตร์ 
426 

-การอ่าน 
393 

-คณิตศาสตร์ 
419 

 
 
 
 
 

น้อย
กว่า 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้อยกว่า 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. โครงการขับเคลื่อน
นโยบายโภชนาการ 
22. โครงการแม่อิ่มลูกไม่
อด 
23. โครงการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนใน
เด็ก 
24. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
25. โครงการสง่เสริมดูแล
และจัดประสบการณ์
เรียนรู้จากการเล่นเพ่ือ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
26. โครงการสง่เสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์
จิตใจ และสังคม ของเด็ก
ปฐมวัย 
27. โครงการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ของ
เด็กปฐมวัย 
28. โครงการวันครอบครัว 
29. โครงการเสริมสร้าง
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือ
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ช่วงวัย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

นักเรียนอายุ 15 ปี 
ในวิชา
วิทยาศาสตร์ การ
อ่านและ
คณิตศาสตร์สงูข้ึน 
29. ระดับ
ความสามารถด้าน
การใช้
ภาษาอังกฤษ 
เฉลี่ยของผู้สำเร็จ
การศึกษาในแต่ละ
ระดับเมื่อทดสอบ
ตามมาตรฐาน
ความสามารถ 
ทางภาษาอังกฤษ 
(CEFR) สูงข้ึน 
30. ร้อยละการ
อ่านของคนไทย 
(อายุต้ังแต่ 6 ปี 
ข้ึนไป) เพ่ิมข้ึน 
31. มีระบบ
เครือข่าย
เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษาท่ี

 
 
 
 
 

ไม่มีการ
ดำเนิน 
การ

ทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A1/ 
A2/ 
B2 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
ม ี
 
 
 

สร้างความรักความอบอุ่น
ในครอบครัว 
30. โครงการจัดทำคู่มือ
อาหารตามวัน  
31. โครงการบรโิภคดี ชีวี
มีสุข 
32. โครงการครอบครัว
โภชนาการ 
33. โครงการสง่เสริมเด็ก
ปฐมวัยสูงดีสมส่วน 
34. โครงการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโดยให้วัคซีน
พ้ืนฐาน 
35. โครงการพัฒนาสื่อ
เพ่ือปฐมวัย 
36. โครงการสนับสนุนสิ่ง
ปลูกสร้างที่ปลอดภัยเพ่ือ
เด็กปฐมวัย 
37. โครงการเลี้ยงดูลูก
น้อยตามมาตรฐานสากล 
38. โครงการผลิตสื่อการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาของเด็กตามวัย 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ช่วงวัย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

ทันสมัย 
สนองตอบความ
ต้องการของ
ผู้ใช้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
32. อัตราการออก
กลางคันของ
ผู้เรียนระดับ
การศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานลดลง 
33. ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาโดย
บูรณาการองค์
ความรู้แบบสะเต็ม
ศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 

0.78 

 
 
 
 
 

0.50 

 
 
 
 
 

0.10 
 
 
 
 

30 

39. โครงการบริการดูแล
เด็กในสถานที่ทำงานของ
พ่อแม่ 
40. โครงการวิจัยและ
พัฒนา 
องค์ความรู้ นวัตกรรม
เก่ียวกับเด็กปฐมวัย 
41. โครงการพัฒนา
รูปแบบการจัดสรร
งบประมาณตอบสนองการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
42. โครงการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่มีความต้องการ
พิเศษ 
 
43. โครงการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV/DLIT) 
44. โครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ครอบคลุมทุกโรงเรียน ทุก
หอ้งเรียน 
45. โครงการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สพฐ. / สอศ. 
- สช. 
- กศน. 
- ตชด. 
- สำนักพระพุทธฯ 
- ปริยัติธรรม 
- การศึกษาโดยครอบครัว 
- การศึกษาโดยสถาน
ประกอบการ 
- อปท. 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ช่วงวัย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

สำเร็จหลักสูตรการศึกษา
ภาคบังคับ 
46. โครงการยกระดับการ
เรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 
(อังกฤษ - จีน) 
47. โครงการPartnership 
School หรือโรงเรียนร่วม
พัฒนา 
48. โครงการพัฒนาสุข
ภาวะผู้เรียน 
49. โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬาระดับตำบล 
50. โครงการพัฒนา
หลักสูตร Online ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร 
 
51. โครงการจัดต้ังกองทุน
พัฒนาผู้สูงอายุ 
52. โครงการสุขภาพดีชีวี
สดใส 
- กิจกรรมออกกำลังกาย 
- กิจกรรมร้องเล่น เต้นรำ 
ทำงานอดิเรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- วิทยาลัยสารพัดช่าง/
อาชีวะ/เทศบาล/ พัฒนา
ชุมชน 
- กระทรวงสาธารณสุข 
(รพ.สาธารณสุขชุมชน) 
- เทศบาล / อบจ. 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ช่วงวัย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

- กิจกรรมผักสวนครัวรั้ว
กินได้ (คนแก่ชอบปลูก) 
53. โครงการสงูวัยสุ
ราษฎร์ธานี หลีกหนี
โรคภัย 
54. โครงการสวนสุขภาพ
เพ่ือผู้สูงอายุ 
55. โครงการเย่ียมบ้าน 
- กิจกรรมบริการถึงบ้าน  
(เฝ้าระวังสุขภาพ)  
- การดูแลเอาใจใส่ให้
ความสำคัญกับผู้สูงอายุ 
56. โครงการคืนบ้านให้ผู้
สูงวัย 
57. โครงการปราชญ์
ชาวบ้าน 
- กิจกรรมเล่าเรื่องจากเจ้า
ถ่ิน (ชอบของขม/ชมเด็ก
สาว) 
- วิทยากรชุมชน (เล่า
ความหลัง) 
 
 

- เทศบาล/สาธารณสุข/
พัฒนาชุมชน 
 - องค์กรภาครัฐ/กรม
กิจการผู้สงูอายุ 
 -  กรมแรงงาน/ 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 - หน่วยงานกรม
ประชาสงเคราะห ์
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ช่วงวัย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

58. โครงการพัฒนา
ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษของบุคลากร
ครูและผู้บริหาร 
 
59. โครงการศูนย์บ่มเพาะ
วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 
มโนราห์ จังหวัดสุราษฎร์
ธานี 
 
60.  โครงการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรพัฒนาทักษะทาง
สังคมและ
ภาษาต่างประเทศ 
 
61. โครงการลูกเสือ
มัคคุเทศก์ กศน. 

ศธจ.สุราษฎร์ธานี/
คณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห ์
สุราษฎร์ธานี / 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัด
สุราษฏร์ธานี 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

พันธกิจ 4. เสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง ตามศักยภาพของผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 

ช่วงวัย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

วัยการ
ต้ังครรภ์/ปฐมวัย 
วัยเรียน/วัยรุ่น 
วัยแรงงาน 
วัยผู้สูงอายุ 

4. สร้างโอกาส
ความเสมอ
ภาคและลด
ความเหลื่อม
ล้ำทางการ
ศึกษา 

9. คนทุกช่วงวัย
ได้รับโอกาสในการ
เข้าถึงบริการ
การศึกษาและการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ตอบสนองความ
ต้องการผู้เรียนทุก
ช่วงวัยและผู้ที่มี
ความต้องการจำเป็น
พิเศษ 

34. ร้อยละของผู้เรียน
พิการได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษา
ที่เหมาะสม 
35. ร้อยละของเด็กใน
วัยเรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ 
ได้รับการศึกษาเต็ม
ตามศักยภาพ 
เพ่ิมข้ึน (จำแนกตาม
กลุ่ม ประเภทของ
ความจำเป็นพิเศษ) 
36. ผู้เรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ทุกคนได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา 15 ปี 

ไม่มีการ
เก็บ

ข้อมูล 
(พมจ.) 
ไม่มีการ

เก็บ
ข้อมูล 
(กลุ่ม
พัฒนา

การศึกษา) 
 
 
 

100 
 

 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

10. เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึง
บริการการศึกษาและการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพตอบสนอง
ความต้องการผู้เรียนทุกช่วง
วัยและผู้ที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 
11. พัฒนากระบวนการ
จัดทำระบบฐานข้อมูลกลาง
ทางการศึกษาของภาคและ
ระบบการรายงานผลของ
ฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยง
ข้อมูลการศึกษาทุกระดับ
และประเภทการศึกษาท่ีเป็น
เอกภาพ เป็นปัจจุบันและมี
มาตรฐานเดียวกัน 

1. โครงการพัฒนา
ผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพให้สอดคล้อง
กับความสามารถและ
ความสนใจ 
- ผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ- 
ผู้เรียนด้อยโอกาส- 
ผู้เรียนพิการ 
2. โครงการพัฒนาเด็ก
พิเศษทางการเรียนรู ้
3. โครงการกองทุน
เพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

- สพฐ. / สอศ. 
- สช. 
- กศน. 
- ตชด. 
- สำนักพระพุทธฯ 
- ปริยัติธรรม 
- การศึกษาโดยครอบครัว 
- การศึกษาโดยสถาน
ประกอบการ 
- อปท. 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

พันธกิจ 5. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ช่วงวัย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

วัยการ
ต้ังครรภ์/ปฐมวัย 
วัยเรียน/วัยรุ่น 
วัยแรงงาน 
วัยผู้สูงอายุ 

5. ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
เพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

10. คนทุกช่วงวัยมี
จิตสำนึกและ
พฤติกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

37. ร้อยละของผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษามี
พฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความตระหนักใน
ความสำคัญของการ
ดำรงชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ความ
มีคุณธรรม จริยธรรม
และการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใน
การดำเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 
37.1 ร้อยละของ
จำนวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
37.2 ร้อยละของ
จำนวนโรงเรียนที่ใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีการ
จัดเก็บ
ข้อมูล 

 
 
 
 

100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 

100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 

100 
 

12. ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างจิตสึกนึกและ
พฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของคนทุกช่วงวัย 
13. ปรับเปลี่ยนค่านิยม 
วัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการพัฒนา
รูปแบบการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
เพ่ือสร้างสุราษฎร์ธานี
เมืองน่าอยู่ 
 

สำนักงาน กศน.จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

2. โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะใน
โรงเรียน 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ช่วงวัย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

กระบวนการเรียนรู้
เพ่ือสร้างเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม
เพ่ิมข้ึน 
37.3 ร้อยละของ
จำนวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมตาม
โครงการน้อมนำ
แนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ
เพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 

100 
 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

100 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

พันธกิจ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ช่วงวัย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

วัยการ
ต้ังครรภ์/ปฐมวัย 
วัยเรียน/วัยรุ่น 
วัยแรงงาน 
วัยผู้สูงอายุ 

6. พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการเชิง
บูรณาการใน
พ้ืนที่ให้มี
ประสิทธิภาพ
ตามหลักธรร
มาภิบาล 

11. หน่วยงาน
ทางการศึกษามี
ระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมา 
ภิบาลโดยการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 
 

38. มีระบบการ
บริหารงานบุคคลของครู 
อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
39. ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ิมข้ึน 
40. มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ี
เหมาะสม สอดคล้องกับ
บริบทและความต้องการ
จำเป็นของสถานศึกษา 
41. จำนวนฐานข้อมูล
รายบุคคลด้านการศึกษา
ของประเทศที่เป็นปัจจุบัน 
สามารถเชื่อมโยงและใช้
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

มี 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
มี 
 
 
 
 

N/A 

มี 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
มี 
 
 
 
 

N/A 
 

มี 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
มี 
 
 
 
 

N/A 
 
 
 
 

14. ปรับปรุงกลไก
และการบริหาร
จัดการองค์กรให้
ทันสมัยเหมาะสมต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
คล่องตัวมี
ประสิทธิภาพ 
15. พัฒนาระบบ
และกลไกการ
ติดตาม ประเมินผล 
และตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

1. โครงการสถานศึกษา
คุณภาพ 
- กิจกรรมหลักสูตร
คุณภาพ/กิจกรรมผู้บรหิาร 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา คุณภาพ/กิจกรรม
พัฒนาปรับปรุงอาคาร สื่อ 
สิ่งอำนวยความสะดวก
ปลอดภัยมีคุณภาพได้
มาตรฐาน 
2. โครงการพัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
3. โครงการส่งเสริมให้
ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
 

1. กระทรวงสาธารณสุข 
- กรมการแพทย์ 
- กรมอนามัย 
- สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
2. กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 
3. กระทรวงศึกษาธิการ 
4. กระทรวงมหาดไทย 
- องค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
5. กระทรวงยุติธรรม 
6. สำนักงานประกันสังคม 
7. ผู้ปกครองและ
ประชาชน 
 

4. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 

สพฐ./สอศ./สช./กศน. / 
ตชด./ สำนักพระพุทธฯ / 
ปริยัติธรรม/การศึกษาโดย
ครอบครัว/การศึกษาโดยสถาน
ประกอบการ/อปท./ 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ช่วงวัย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

   42. มีฐานข้อมูลด้าน
การศึกษาเพ่ือใช้ประโยชน์ 
ในการวางแผน การ
บริหารจัดการศึกษา 
การติดตามและ
ประเมินผล 
43. มีกลไกส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนสนับสนุน 
ทรัพยากรเพ่ือการจัด
การศึกษา 
44. มีการปรับระบบการ
จัดสรรเงินไปสู่ด้าน 
อุปสงค์ หรือตัวผู้เรียน 
45. มีการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวกับความ
เป็นอิสระและความ
รับผิดชอบของ
สถานศึกษา 
(Autonomous & 
Accountability) 
46. ร้อยละของ
สถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง 

มี 
 
 
 
 
 
มี 
 
 
 
มี 
 
 
มี 
 
 
 
 
 
 

ผ่านทุก
แห่ง 

 
 

มี 
 
 
 
 
 
มี 
 
 
 
มี 
 
 
มี 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน
ทุก
แห่ง 

 

มี 
 
 
 
 
 
มี 
 
 
 
มี 
 
 
มี 
 
 
 
 
 
 

ผ่านทุก
แห่ง 

 
 

 5. โครงการการพัฒนา
ระบบการนิเทศทางไกล
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เพ่ือส่งเสริมการจัด
การศึกษายุค 4.0 
 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวสุราษฎร์ธานี 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ช่วงวัย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

47. สัดส่วนงบประมาณ
ตามประเด็น (Agenda) 
สูงข้ึน เมื่อเทียบกับ
งบประมาณตามภารกิจ 
(Function) 
48. สัดส่วนผู้เรียนเอกชน
สูงข้ึนเมื่อเทียบกับรัฐ 
49. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุก
ระดับและประเภท
การศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
50. จำนวนหน่วยงาน 
องค์กรภาครัฐ/เอกชน 
ที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษา
แบบประชารัฐเพ่ิมข้ึน 
51. จำนวน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีติด
อันดับ 200 อันดับแรก
ของโลกเพ่ิมข้ึน 

40:60 
 
 
 
 

20:80 
 

ไม่มีการ
เก็บ

ข้อมูล 
 
 
 
 
 

ไม่มีการ
เก็บ

ข้อมูล 
 
 
 

40:60 
 
 
 
 

25:75 
 

40:60 
 
 
 
 

30:70 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 แห่ง 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

พันธกิจ 7. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือจากองค์กร ภาคีเครือข่ายและทุกภาคส่วนของสังคมในการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี ตลอดจนการยกย่ อง     
             เชิดชูเกียรติและให้เป็นแบบอย่าง 
 

ช่วงวัย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

วัยการ
ต้ังครรภ์/ปฐมวัย 
วัยเรียน/วัยรุ่น 
วัยแรงงาน 
วัยผู้สูงอายุ 

7. ส่งเสริม
และประสาน
ความร่วมมือ
ระหว่าง
หน่วยงานทาง
การศึกษากับ
องค์กรภาคี
เครือข่าย และ
ทุกภาคส่วน
ของสังคมใน
การสร้างคนดี 

12. ผู้เรียนทุกช่วง
วัยได้รับการพัฒนา
ให้เป็นคนดี การ
ได้รับการยกย่องเชิด
ชูเกียรติ สามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดี
ของสังคม 

52. ร้อยละของจำนวน
ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา
ตามโครงการ/กิจกรรมที่
หน่วยงานทางการศึกษา 
สมัชชาการศึกษาหรือ
เครือข่ายทางการศึกษา 
และองค์กรต่าง ๆ เป็นผู้
จัดเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน
เป็นคนดี  แล้วมี
คุณลักษณะหรือคุณสมบัติ
สมควรได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีงามของ
สังคมได้ตามเกณฑ์ที่
กำหนด  
53. จำนวนผู้เรียนทุกช่วง
วัยที่ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีงามของสังคมในระดับ
ต่าง ๆ จำแนกตามระดับ

   16. ส่งเสริมและ
ประสานความ
ร่วมมือกับทุกองค์กร 
ภาคีเครือข่าย และ
ทุกภาคส่วนของ
สังคมในการสร้าง
และสนับสนุน  
ยกย่อง “คนดี” 

1. โครงการพัฒนาและ
จัดทำฐานข้อมูลเมืองคนดี 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการผู้นำสันติภาพ 
เมืองคนดี : Messengers 
of Peace Suratthani 

- สพฐ. / สอศ. 
- สช. 
- กศน. 
- ตชด. 
- สำนักพระพุทธฯ 
- ปริยตัิธรรม 
- การศึกษาโดยครอบครัว 
- การศึกษาโดยสถาน
ประกอบการ 
- อปท. 
1) ศธจ.สุราษฎร์ธานี  
2) สพป.สฎ.เขต 1 
3) สพป.สฎ.เขต 2 
3) สพป.สฎ.เขต 3 
4) สพม.11  
6)  ว.เทคนิคสุราษฎร์ธานี   
7) ว.เทคนิคกาญจนดิษฐ์   
8) ว.พยาบาลพระบรมราชชนนี     
9)  ทม.เกาะสมุย  
10) การยาง จ.สฎ. 
11) อบจ.สฎ. 
12) มูลนิธิกุศลศรัทธา จ.สฎ.  
13) การท่องเที่ยว จ.สฎ.                  
14) สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์
ธานี 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ช่วงวัย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

การศึกษาแต่ละระดับ  
อย่างน้อยปีละ 1 คนต่อ 1 
สถานศึกษา/
สถาบันการศึกษา 
54. จำนวนข้าราชการ ครู 
คณาจารย์ บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ และ                    
เป็นแบบอย่างที่ดีงามของ
สังคมในจำแนกตามประเภท/
สายงาน อย่างน้อยปีละ 1 
คนในแต่ละสายงานต่อ                          
1 หน่วยงานทางการศึกษา 
55. สถานศึกษา/
สถาบันการศึกษา ร้อยละ 
80 ของทั้งหมดสามารถ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม             
เพ่ือสร้างความมีระเบียบ
วินัย การเคารพกฎหมาย
และปลูกฝังความซื่อสัตย์ 
โดยมีผู้เรียนทุกช่วงวัยที่อยู่
ในสถานศึกษาหรือ
สถาบันการศึกษาน้ันเข้า
ร่วมและผ่านเกณฑ์ประเมิน
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ช่วงวัย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
บรรลุเป้าหมายของ
โครงการ/กิจกรรม  
56. สถานศึกษา/
สถาบันการศึกษา ร้อยละ 
80 ของทั้งหมดสามารถ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม           
เพ่ือสร้างผู้เรียนทุกช่วงวัย
มีความเป็นคนดี  มี
สุนทรียศาสตร์ ตระหนักรู้ 
ซาบซึ้งในประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
57. สถานศึกษาทุกแห่ง
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
แนะแนวที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถในการแนะ
แนวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถ
สร้างเครือข่ายกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนหรือ
เครือข่ายการแนะแนวเพ่ือ
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ช่วงวัย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

การพัฒนาผู้เรียนสู่การ
เป็นคนดีสู่สังคมที่มี
ความสุขอย่างน้อยแห่งละ 
1  
58. ร้อยละของสถานศึกษา
ที่มีผู้เรียนที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ให้มคี่านิยมไทย 
12 ประการและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรฯ กำหนด 
ผ่านโครงการ/กิจกรรมที่
สถานศึกษาหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ จัดข้ึน 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ส่วนท่ี 4 

การนำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2563 – 2565) สู่การปฏิบัติ 

 
การแปลงแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2563 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติ

จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนและแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน จึงกำหนดแนวทางการดำเนินการ  
ท่ีสำคัญ ดังนี้ 
 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 

1. สร้างเครือข่ายความร ่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษา สถาบันทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการดำเนินการแปลงเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทาง  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมหลัก 

2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2563 – 2565)  
กับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของจังหวัดรวมทั้งแผนพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

3. ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา สถาบันทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ต้องให้ความสำคัญและการใช้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2563 – 2565) เป็นกรอบใน
การดำเนินงานและบริหารของหน่วยงาน และสถาบันและสถานศึกษา 

4. การดำเนินการชี้แจง ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ สาระสำคัญของแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2563 – 2565)  ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อการมีส่วนร่วม
และสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิค
วิธีการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจด้วยการยกย่อง ชมเชยให้รางวัล เมื่อสามารถ
ดำเนินการได้ประสบผลสำเร็จ 

6. ประสานงานให้หน่วยงานในส่วนกลางและจังหวัดสนับสนุนทรัพยากรอย่างพอเพียงต่อ  
การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการในพื้นท่ี 
 
แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมทางการศึกษา 
 

1. แหล่งงบประมาณ 
- งบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
- งบประมาณจากแผนบูรณาการ 
- งบประมาณจากแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
- งบประมาณจากส่วนราชการต้นสังกัดของหน่วยงานทางการศึกษา 
- งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และภาคเอกชน  
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2. แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 
- จัดทำข้อมูลเพื่อการประสานงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานด้านสังคม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนอื่น รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 
เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานขอความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา 

- การประสานความร่วมมือ หรือจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานที่มี
ภารกิจเกี่ยวข้องหรือทุกภาคส่วนท่ีมีแนวทางให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา 

- การแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ 
คณะทำงานในการบริหารจัดการศึกษา 

- ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 
 

แนวทางการติดตามประเมินผล 
การติดตามประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (พ.ศ.2563 – 2565) 

ไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทางและกระบวนการสำคัญ ดังนี้ 
1. ให้ความสำคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลสำเร็จและผลกระทบของ 

การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 
2. สำน ักงานศึกษาธ ิการจ ังหว ัดส ุราษฎร์ธาน ี  ทำหน ้าท ี ่กำหนดแนวทางการต ิดตาม 

ความก้าวหน้า บริหารจัดการแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่การปฏิบัติ พัฒนาตัวชี้วัด
ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (พ.ศ.2563 – 2565)  
โดยนำวิธีการติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสมมาใช้และประสานการติดตามประเมินผลกับหน่วยงานทางการศึกษา
และภาคส่วนอื่นท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการติดตามประเมินผลกระทบการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 

3. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อให้ได้
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการทบทวน ปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กลไกแห่งความสำเร็จ 
 1. หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันในการขับเคลื่อน
และผลักดันการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานและการประสานการปฏิบัติทุกมิติ 
 3. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.สุราษฎร์ธานี) คณะอนุกรรมการบริหารราชการ  
เชิงยุทธศาสตร์และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 
ให้ความเห็นชอบและส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย 
 4. การได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาตามแผนงาน/โครงการท่ีเสนอ
เข้าสู่ท่ีประชุมระดับต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 



- 202 - 
 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
ตารางท่ี 22   จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และห้องเรียน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
               จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2562   

สังกัด 
จำนวน 

สถานศึกษา 
(แห่ง) 

นักเรียน 
(คน) 

ครู/อาจารย์ 
(คน) 

ห้องเรียน 
(ห้อง) 

1.  กระทรวงศึกษาธิการ  703 199,655 10,960 8,136 
     1.1  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  186 63,646 2,686 1,826 
            1.1.1  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 167 51,599 2,441 1,433 
                      - โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี  83 43,806 2,137 1,433 
                      - โรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี  84 7,793 304 n/a 
                         - ประเภทวิชาชีพ 34 1,031 116 n/a 
                         - ประเภทกวดวิชา 36 4,676 154 n/a 
                         - ประเภทศิลปะและกีฬา 11 1,991 26 n/a 
                         - ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต 3 95 8 n/a 
            1.1.2  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
                      การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

19 12,047 245 393 

     1.2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 504 123,161 7,600 5,852 
             1.2.1  สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต  1 121 26,680 1,622 1,317 
             1.2.2  สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต  2 182 30,961 1,865 1,792 
             1.2.3  สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต  3 154 27,199 1,997 1,550 
             1.2.4  สพม.11 44 37,412 2,012 1,150 
             1.2.5  โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ               
                       จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3 909 104 43 

     1.3  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 12 12,593 674 450 
            1.3.1  วิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐบาล 8 10,928 529 368 
            1.3.2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาของเอกชน 4 1,665 145 82 
     1.4  สถานศึกษาในสถานประกอบการ 
            - ศูนย์การเรยีนปัญญาภิวัฒน์ สุราษฎร์ธานี 

1  255 0 8 

2.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
     - โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

4 591 49 171 

3.  สำนักนายกรัฐมนตรี 
     - โรงเรียนสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

4 96 27 18 

4.  กระทรวงมหาดไทย 80 32,644 n/a n/a 
     4.1  โรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 40 16,303 n/a n/a 
            - โรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 3,134 n/a n/a 
            - โรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี 37 13,169 n/a n/a 
     4.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 40 16,341 n/a n/a 
5.  กระทรวงสาธารณสุข 1 527 51 6 
     - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุราษฎร์ธานี     
6.  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3 16,839 761 1,352 
     - มหาวิทยาลัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี     

รวม 795 250,352 11,848 9,683 
ที่มา  กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562  
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ตารางท่ี 23  จำนวนสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามระดับการศึกษาและสังกัด  
                 ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 24   จำนวนนักเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามระดับการศึกษาและสังกัด  
                 ปีการศึกษา 2562  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ
การศึกษา 

จำนวนสถานศึกษา (แห่ง)  

สพฐ. สศศ. เอกชน ตชด. พศ. อปท. กศน. สอศ. สบช. อว. สถานฯ รวม 

ก่อนประถม 427 2 75 4 0 35 0 0 0 0 0 543 
ประถม 457 3 48 4 0 26 19 0 0 0 0 557 
มัธยมต้น 153 2 21 0 4 10 19 0 0 0 0 209 
มัธยมปลาย 45 2 13 0 4 5 19 0 0 0 0 88 
ปวช. 0 0 0 0 0 2 0 12 0 0 1 15 
ปวส. 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 

อุดมศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4 

ท่ีมา  กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ข้อมูล ณ วันที่ 10 มถิุนายน 2562   
หมายเหตุ 
เอกชน หมายถึง โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่รวม เอกชนนอกระบบ  
อปท. หมายถึง โรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ระดับ
การศึกษา 

จำนวนนักเรียน (คน)  

สพฐ. สศศ. เอกชน ตชด. พศ. อปท. กศน. สอศ. สบช. อว. สถานฯ รวม 

ก่อนประถม 17,075 66 12,924 199 0 3,918 0 0 0 0 0 34,182 
ประถม 59,540 243 23,441 392 0 7,874 606 0 0 0 0 92,096 
มัธยมต้น 30,241 406 4,885 0 73 3,281 5,133 0 0 0 0 44,019 
มัธยมปลาย 15,396 194 2,556 0 23 859 6,308 0 0 0 0 25,336 
ปวช. 0 0 0 0 0 254 0 9,004 0 0 255 9,513 
ปวส. 0 0 0 0 0 117 0 3,398 0 0 0 3,515 
อุดมศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 191 527 16,839 0 17,557 

รวม 122,252 909 43,806 591 96 16,303 12,047 12,593 527 16,839 255 226,218 

ท่ีมา  กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ข้อมูล ณ วันที่ 10 มถิุนายน 2562 
หมายเหตุ 
เอกชน หมายถึง โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่รวม เอกชนนอกระบบ 
อปท. หมายถึง โรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตารางท่ี 25  จำนวนครู/อาจารย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามระดับการศึกษาและสังกัด  
                 ปีการศึกษา 2562  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตารางท่ี 26  จำนวนห้องเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามระดับการศึกษาและสังกัด  
                   ปีการศึกษา 2562  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ระดับ
การศึกษา 

จำนวนครู / อาจารย์ (คน)  

สพฐ. สศศ. เอกชน ตชด. พศ. อปท. กศน. สอศ. สบช. อว. สถานฯ รวม 

ก่อนประถม 744 30 697 7 0 n/a 0 0 0 0 0 1,478 
ประถม 4,063 24 1,047 42 0 n/a 245 0 0 0 0 5,421 
มัธยมต้น 2,666 34 244 0 21 n/a 245 0 0 0 0 3,210 
มัธยมปลาย 2,035 16 149 0 6 n/a 245 0 0 0 0 2,451 
ปวช. 0 0 0 0 0 n/a 0 413 0 0 0 413 
ปวส. 0 0 0 0 0 n/a 0 261 0 0 0 261 
อุดมศึกษา 0 0 0 0 0 n/a 0 0 51 761 0 1,199 

รวม 7,496* 104 2,137 49 27 n/a 245** 674 51 761 0***  

ที่มา กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี,  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มถิุนายน 2562 
หมายเหตุ 
เอกชน หมายถึง โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
อปท. หมายถึง โรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
*  จำนวนครู / อาจารย์ของ สพฐ. มีการนับซ้ำจำนวนบุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 2,012 คน  ดังนั้น 
ผลรวมจำนวนครู / อาจารย์ของ สพฐ. – 2,012 = 7,496 
**  จำนวนครู / อาจารย์ของ กศน. มีการนับซ้ำจำนวนบุคลากรทางการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 
490 คน  ดังนั้น ผลรวมจำนวนครู / อาจารย์ของ สพฐ. – 490 = 245 
***  บุคลากรของ ศปภ. ไม่มีเนื่องจากใช้วิธีการเรียนการสอนผ่านระบบ Conference 

 ระดับ
การศึกษา 

จำนวนห้องเรียน (ห้อง)  

สพฐ. สศศ. เอกชน ตชด. พศ. อปท. กศน. สอศ. สบช. อว. สถานฯ รวม 

ก่อนประถม  1,108   2   498   48   0    n/a 0     0    0    0     0     1,656  
ประถม  3,153   16   702   123  0    n/a  131   0   0     0     0    4,125  
มัธยมต้น  1,015   13   142  0  12  n/a  131   0     0   0  0     1,313  
มัธยมปลาย  533   12   91   0     6  n/a  131  0     0    0    0     773  
ปวช.  0    0     0    0 0   n/a 0     301   0     0     8   309  
ปวส.  0     0   0     0     0    n/a  0     145   0    0    0     145  
อุดมศึกษา  0    0     0     0     0    n/a  0   4     6   1,352   0    1,362  

รวม  5,809   43   1,433   171   18  n/a  393   450   6   1,352   8   9,683  

ที่มา กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี,  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มถิุนายน 2562 
หมายเหตุ 
เอกชน หมายถึง โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่รวม เอกชนนอกระบบ 
อปท. หมายถึง โรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตารางท่ี 27   สัดส่วนของห้องเรียน นักเรียน และครู ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามสังกัด 
                 ปีการศึกษา 2562  

สังกัด 
จำนวน สัดส่วน 

ห้องเรียน  
(ห้อง) 

นักเรียน 
(คน) 

ครู/อาจารย์ 
(คน) 

ห้องเรียน : 
นักเรียน 

ครู/อาจารย์ : 
นักเรียน 

1.  สำนักงานคณะกรรมการฯ (สพฐ.) 5,809 122,252 7,496 1 : 21 1 : 16 
     1.1  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต  1 1,317 26,680 1,622 1 : 20 1 : 16 
     1.2  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต  2 1,792 30,961 1,865 1 : 17 1 : 17 
     1.3  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต  3 1,550 27,199 1,997 1 : 18 1 : 14 
     1.4  สพม. 11 1,150 37,412 2,012 1 : 33 1 : 19 
2.  สำนักบริหารงานการศึกษาฯ (สศศ.) 43 909 104 1 : 21 1 : 9 
3.  รร.เอกชนในระบบ 1,433 43,806 2,137 1 : 31 1 : 20 
4.  รร.ในสังกัด ตชด. 171 591 49 1 : 3 1 : 12 
5.  รร.ในสังกัด พระพุทธศาสนา  18 96 27 1 : 5 1 : 4 
6.  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  n/a 16,303 n/a n/a n/a 
7.  กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  393 12,593 674 1 : 31 1 : 49 
8.  อาชีวศึกษา (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)  450 5,652 287 1 : 28 1 : 20 
9.  วิทยาลัยพยาบาลฯ 6 527 51 1 : 88 1 : 10 
10.  อุดมศึกษาฯ 1,352 16,839 761 1 : 12 1 : 22 
11.  สถานฯ (ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์) 8 255 0 1 : 32 0* 

รวม 9,683 226,218 11,544 1 : 23 1 : 20 
ที่มา กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี,  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มถิุนายน 2562 

 
 

ตารางท่ี 28  สัดส่วนของผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562   
 

สังกัด 
จำนวนผู้เรียน (คน) 

สายสามัญ สายอาชีพ 
1.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  15,396 0 
2.  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 194 0 
3.  โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี  2,556 0 
4.  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 0 0 
5.  สำนักงานพระพุทธศาสนา 23 0 
6.  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  859 254 
7.  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ   6,308 0 
8.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  0 10,347 
9.  กระทรวงสาธารณสุข สถาบันฯ  0 0 
10.  กระทรวงการอุดมศึกษาฯ  0 0 
11.  สถานศึกษาในสถานประกอบการ  0 255 

รวม 25,336 10,856 
สัดส่วน 70 30 

ที่มา กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี,  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มถิุนายน 2562 
  
หมายเหต ุ  
สายสามัญ หมายถึง จำนวนผู้เรียนที่ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 
สายอาชีพ หมายถึง จำนวนผู้เรียนทีศ่ึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2562 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตารางท่ี 29  ข้อมูลการศึกษาต่อ จบ ป.6 ศึกษาต่อ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางท่ี 30  ข้อมูลการศึกษาต่อ จบ ม.3 ศึกษาต่อ    

 

 
 
 
 
 
 
 

สังกัด 
นักเรียนจบ

ทั้งหมด 
ศึกษาต่อ  

ม.ต้น 
ศึกษาต่อ 
อื่น ๆ 

ไม่ศึกษาต่อ 
ติดตาม
ไม่ได้ 

1.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  8,904 8,643 52 209 0 
     1.1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสรุาษฎร์ธานี เขต 1 2,874 2,800 28 46 0 
     1.2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสุราษฎร์ธานี เขต 2 3,208 3,109 16 83 0 
     1.3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสุราษฎร์ธานี เขต 3 2,822 2,734 8 80 0 
2.  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  38 0 0 0 38 
3.  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
     (โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี)  

3,948 3,789 110 49 0 

4.  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน  53 52 1 0 0 
5.  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  n/a n/a n/a n/a n/a 
6.  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
     ตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

39 0 0 0 39 

รวม 12,982 
12,484 163 

258 77 
12,647 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 97.42 1.99 0.59 
ที่มา กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี,  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 (ข้อมูลสิน้ปีการศึกษา 2561) 

สังกัด 
นักเรียนจบ

ทั้งหมด 
ศึกษาต่อ  
ม.ปลาย 

ศึกษาต่อ 
สายอาชีพ 

ศึกษาต่ออื่น ๆ ไม่ศึกษาต่อ ติดตามไม่ได้ 

1.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8,171 5,804 1,535 709 99 24 
     1.1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสรุาษฎร์ธานี เขต 1 660 231 337 69 23 0 
     1.2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสุราษฎร์ธานี เขต 2 863 384 374 85 18 2 
     1.3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสุราษฎร์ธานี เขต 3 669 269 340 45 13 2 
     1.4  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 5,979 4,920 484 510 45 20 
2.  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  95 65 21 9 0 0 
3.  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
     (โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี)  

1,340 1,023 278 27 12 0 

4.  สำนักงานพระพุทธศาสนา 73 0 0 0 0 0 
5.  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
6.  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
     ตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

537 0 0 0 0 537 

รวม 10,216 
6,892 

(67.47%) 
1,834 

(17.95%) 
745 

(7.29%) 
111 

(1.09%) 
634 

(6.21%) 
9,471   

คิดเป็นร้อยละ 100.00 92.71 1.09 6.21 
ที่มา กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี,  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 (ข้อมูลสิน้ปีการศึกษา 2561) 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตารางท่ี 31  ข้อมูลการศึกษาต่อ จบ ม.6 ศึกษาต่อ    
 

 
 

ตารางท่ี 32  ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ระดับก่อนประถม    
 

สังกัด รวม 
อนุบาล  
3 ขวบ 

อนุบาล 
4 ขวบ 

อนุบาล  
5 ขวบ 

1.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0 0 0 0 
     1.1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสุราษฎร์ธานี เขต 1 0 0 0 0 
     1.2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสุราษฎร์ธานี เขต 2 0 0 0 0 
     1.3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสุราษฎร์ธานี เขต 3 0 0 0 0 
2.  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  0 0 0 0 
     2.1  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 
     2.2  โรงเรยีนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 
     2.3  โรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 
3.  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
     (โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี)  

202 76 72 54 

4.  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน  0 0 0 0 
5.  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  n/a n/a n/a n/a 

รวม 202 76 72 54 
ที่มา กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี,  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 (ข้อมูลสิน้ปีการศึกษา 2561) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังกัด 
นักเรียนจบ

ทั้งหมด 
ศึกษาต่อระดับ 

อุดมศึกษา 
ศึกษาต่อ 
สายอาชีพ 

ศึกษาต่อ 
อื่น ๆ 

ไม่ศึกษาต่อ  ติดตามไม่ได้ 

1.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  4,412 3,687 61 605 59 0 
     1.2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสุราษฎร์ธานี เขต 2 49 29 13 0 7 0 
     1.4  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 4,363 3,658 48 605 52 0 
2.  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  27 21 0 0 6 0 
3.  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
     (โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี)  

762 721 8 14 19 0 

4.  สำนักงานพระพุทธศาสนา  23 0 0 0 0 23 
5.  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
6.  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
     ตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

813 13 0 0 30 770 

รวม 6,037 
4,442 

(73.58%) 
69 

(1.14%) 
619 

(10.25%) 
114 

(1.89%) 
793 

(13.14%) 
5,130   

คิดเป็นร้อยละ 100.00 84.97 1.89 13.14 
ที่มา กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี,  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 (ข้อมูลสิน้ปีการศึกษา 2561) 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตารางท่ี 33  ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ระดับประถมศึกษา    
 

สังกัด รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

1.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  101 21 13 4 25 17 21 
     1.1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสุราษฎร์ธานี เขต 1 88 20 12 4 24 12 16 
     1.2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสุราษฎร์ธานี เขต 2 4 1 1 0 0 1 1 
     1.3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสุราษฎร์ธานี เขต 3 9 0 0 0 1 4 4 
2.  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  0 0 0 0 0 0 0 
     2.1  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0 0 0 
     2.2  โรงเรยีนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0 0 0 
     2.3  โรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0 0 0 
3.  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
     (โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี)  

104 24 33 15 12 16 4 

4.  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน  0 0 0 0 0 0 0 
5.  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
6.  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
     ตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

รวม 205 45 46 19 37 33 25 
ที่มา กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี,  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 (ข้อมูลสิน้ปีการศึกษา 2561) 

 
 
 

ตารางท่ี 34  ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ระดับมัธยมศึกษา   
 

สังกัด รวม ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  382 102 158 78 12 15 17 
     1.1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสุราษฎร์ธานี เขต 1 240 68 124 48 0 0 0 
     1.2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสุราษฎร์ธานี เขต 2 12 7 2 3 0 0 0 
     1.3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสุราษฎร์ธานี เขต 3 56 21 19 16 0 0 0 
     1.4  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 74 6 13 11 12 15 17 
2.  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  0 0 0 0 0 0 0 
     2.1  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0 0 0 
     2.2  โรงเรยีนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0 0 0 
     2.3  โรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0 0 0 
3.  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
     (โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี)  

116 14 33 19 30 11 9 

4.  สำนักงานพระพุทธศาสนา  0 0 0 0 0 0 0 
5.  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
6.  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
     ตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

รวม 498 116 191 97 42 26 26 
ที่มา กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี,  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 (ข้อมูลสิน้ปีการศึกษา 2561) 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตารางท่ี 35  ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ระดับอาชีวศึกษา   
 

สังกัด รวม ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 

1.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  829 339 182 198 55 55 
     1.1  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 250 135 50 16 37 12 
     1.2  วิทยาลัยการอาชีพไชยา 35 20 3 10 0 2 
     1.3  วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
     1.4  วิทยาลัยเทคนิคสรุาษฎร์ธานี n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
     1.5  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ ์ n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
     1.6  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 155 0 60 87 0 8 
     1.7  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสรุาษฎร์ธานี 23 4 3 3 7 6 
     1.8  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย 161 70 30 54 2 5 
     1.9  วิทยาลัยเทคโนโลยศีรีวิชัยสุวรรณภูม ิ 114 39 27 27 0 21 
     1.10 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
     1.11 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ   88 71 7 0 9 1 
     1.12 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ  3 0 2 1 0 0 
2.  สถานศึกษาในสถานประกอบการ  
     (ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สุราษฎร์ธานี) 

25 13 12 0 0 0 

รวม 854 352 194 198 55 55 
ที่มา กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี,  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 (ข้อมูลสิน้ปีการศึกษา 2561) 

 

 
ตารางท่ี 36  ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   
 

ประเภท รวม สพป.1 สพป.2 สพป.3 สพม.11 
ศูนย์

การศึกษา
พิเศษฯ 

รร.สอนคน 
ตาบอดฯ 

รร.ศึกษา
สงเคราะห์ฯ 

เอกชน กศน. สอศ. 

เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน 0 0 0 0 0 n/a n/a 0 0 0 0 
เด็กอยู่ในธุรกิจทางเพศ 0 0 0 0 0 n/a n/a 0 0 0 0 
เด็กถูกทอดทิ้ง 35 1 5 8 4 n/a n/a 6 11 0 0 
เด็กในสถานพินิจ 0 0 0 0 0 n/a n/a 0 0 0 0 
เด็กเร่ร่อน 35 1 4 1 2 n/a n/a 0 0 27 0 
ผลกระทบจากโรคเอดส์ 3 0 1 2 0 n/a n/a 0 0 0 0 
ชนกลุ่มน้อย 14 0 1 3 0 n/a n/a 2 8 0 0 
เด็กที่ถูกทำร้าย 5 0 1 2 2 n/a n/a 0 0 0 0 
เด็กยากจน 51,072 9,729 12,100 15,665 12,757 n/a n/a 663 158 0 0 
เด็กที่มีปัญหายาเสพติด 6 0 1 3 2 n/a n/a 0 0 0 0 
อ่ืน ๆ 127 23 0 0 0 n/a n/a 104 0 0 0 

รวม 51,297 9,754 12,113 15,684 12,767 0 0 775 177 27 0 

ที่มา กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี,  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562  
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตารางท่ี 37  ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส สังกัดส่วนราชการอื่น ๆ   
 

ประเภท รวม พศ. อปท. ตชด. 
สถาน

ประกอบการฯ 
สบช. อว. 

เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน 0 0 n/a 0 n/a 0 0 
เด็กอยู่ในธุรกิจทางเพศ 0 0 n/a 0 n/a 0 0 
เด็กถูกทอดทิ้ง 0 0 n/a 0 n/a 0 0 
เด็กในสถานพินิจ 0 0 n/a 0 n/a 0 0 
เด็กเร่ร่อน 0 0 n/a 0 n/a 0 0 
ผลกระทบจากโรคเอดส์ 0 0 n/a 0 n/a 0 0 
ชนกลุ่มน้อย 0 0 n/a 0 n/a 0 0 
เด็กที่ถูกทำร้าย 0 0 n/a 0 n/a 0 0 
เด็กยากจน 51 0 n/a 51 n/a 0 0 
เด็กที่มีปัญหายาเสพติด 0 0 n/a 0 n/a 0 0 
อ่ืน ๆ 0 0 n/a 0 n/a 0 0 

รวม 51 0 0 51 0 0 0 
ที่มา กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี,  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562  

 
 

ตารางท่ี 38  ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม ระดับก่อนประถม   
 

สังกัด รวม 

บก
พร

่อง
ทา

งก
าร

เห
็น 

บก
พร

่อง
ทา

งก
าร

ได้
ยิน

 

บก
พร

่อง
ทา

งส
ติป

ัญ
ญ

า 

บก
พร

่อง
ทา

งร
่าง

กา
ยห

รือ
สุข

ภา
พ 

บก
พร

่อง
ทา

งก
าร

เรีย
นร

ู้ 

บก
พร

่อง
ทา

งก
าร

พูด
แล

ะภ
าษ

า 

มีป
ัญ

หา
ทา

งพ
ฤติ

กร
รม

หร
ือ

ทา
งอ

าร
มณ

 ์

ออ
ทิส

ติก
 

พิก
าร

ซ้ำ
ซ้อ

น 

1.  สพฐ. 19 0 1 1 0 0 2 3 11 1 
2.  สศศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.  เอกชน 18 1 0 1 0 2 7 0 5 2 
4.  ตชด. 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
5.  อปท. n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

รวม 41 1 1 2 0 6 9 3 16 3 

ที่มา กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี,  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
 

ตารางท่ี 39  ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม ระดับประถมศึกษา   
 

สังกัด รวม 

บก
พร

่อง
ทา

งก
าร

เห
็น 

บก
พร

่อง
ทา

งก
าร

ได้
ยิน

 

บก
พร

่อง
ทา

งส
ติป

ัญ
ญ

า 

บก
พร

่อง
ทา

งร
่าง

กา
ยห

รือ
สุข

ภา
พ 

บก
พร

่อง
ทา

งก
าร

เรีย
นร

ู้ 

บก
พร

่อง
ทา

งก
าร

พูด
แล

ะภ
าษ

า 

มีป
ัญ

หา
ทา

งพ
ฤติ

กร
รม

หร
ือ

ทา
งอ

าร
มณ

 ์

ออ
ทิส

ติก
 

พิก
าร

ซ้ำ
ซ้อ

น 

1.  สพฐ. 6,091 4 15 156 48 5,609 17 84 57 101 
2.  สศศ. 31 0 0 2 1 28 0 0 0 0 
3.  เอกชน 54 3 3 4 1 36 1 0 6 0 
4.  ตชด. 57 0 0 0 0 56 0 0 0 1 
5.  อปท. n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

6.  กศน. 248 7 7 51 111 54 9 2 1 6 
รวม 6,481 14 25 213 161 5,783 27 86 64 108 

ที่มา กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี,  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตารางท่ี 40  ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม ระดับมัธยมศึกษา   
 

สังกัด รวม 

บก
พร

่อง
ทา

งก
าร

เห
็น 

บก
พร

่อง
ทา

งก
าร

ได้
ยิน

 

บก
พร

่อง
ทา

งส
ติป

ัญ
ญ

า 

บก
พร

่อง
ทา

งร
่าง

กา
ยห

รือ
สุข

ภา
พ 

บก
พร

่อง
ทา

งก
าร

เรีย
นร

ู้ 

บก
พร

่อง
ทา

งก
าร

พูด
แล

ะภ
าษ

า 

มีป
ัญ

หา
ทา

งพ
ฤติ

กร
รม

หร
ือ

ทา
งอ

าร
มณ

 ์

ออ
ทิส

ติก
 

พิก
าร

ซ้ำ
ซ้อ

น 

1.  สพฐ. 1,484 14 4 42 40 1,326 7 18 9 24 
2.  สศศ. 36 7 0 0 1 28 0 0 0 0 

3.  เอกชน 10 1 0 2 5 2 0 0 0 0 

4.  พศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.  อปท. n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

6.  กศน. 116 30 6 10 60 4 4 1 1 0 

รวม 1,646 52 10 54 106 1,360 11 19 10 24 
ที่มา กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี,  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

 

ตารางท่ี 41  ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม ระดับอาชีวศึกษา   
 

สังกัด รวม 

บก
พร

่อง
ทา

งก
าร

เห
็น 

บก
พร

่อง
ทา

งก
าร

ได้
ยิน

 

บก
พร

่อง
ทา

งส
ติป

ัญ
ญ

า 

บก
พร

่อง
ทา

งร
่าง

กา
ยห

รือ
สุข
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าร

ซ้ำ
ซ้อ
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1.  สอศ. 11 3 1 0 5 0 0 0 2 0 
2.  สถานประกอบการ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 11 3 1 0 5 0 0 0 2 0 

ที่มา กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี,  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
 
 

ตารางท่ี 42  จำนวนและร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างปีการศึกษา  
                   2560 – 2562 จำแนกเป็นรายเขตพื้นที่การศึกษา  
 

เขตพื้นที่
การศึกษา 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ร.ร. 

ทั้งหมด 
ร.ร. 

ขนาดเล็ก 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ร.ร. 
ทั้งหมด 

ร.ร. 
ขนาดเล็ก 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ร.ร. 
ทั้งหมด 

ร.ร. 
ขนาดเล็ก 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป.สฎ.1 122 48 39.34 121 48 39.66 121 46 38.02 
สพป.สฎ.2 187 82 43.85 183 80 43.72 182 74 40.66 
สพป.สฎ.3 157 75 47.77 156 72 46.15 154 70 45.45 
สพม.11 44 3 6.82 44 3 6.82 44 3 6.82 

รวม 510 208 40.78 504 203 40.38 501 193 38.52 
ที่มา  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา) ปีงบประมาณ 2563 - 2564 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตารางท่ี 43  จำนวนลูกเสือในจังหวัดสุราษฎร์ธานี แยกตามประเภท  
 

สังกัด 
ประเภทลูกเสือ 

สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ 
ชาย หญิง ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือ เนตรนารี 

สพป.สฎ.1 3,042 2,391 2,705 2,173 665 579 297 241 
สพป.สฎ.2 3,712 3,150 3,507 3,297 751 651 104 87 
สพป.สฎ.3 3,756 2,970 3,783 3,192 990 834 - - 
สพม.11 - - - - 2,188 2,343 343 89 
โรงเรียนเอกชนในระบบ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2,337 2,199 2,564 2,406 1,483 990 651 220 

รวม 12,847 10,710 12,559 11,068 6,077 5,397 1,395 637 
รวมลูกเสือ เนตรนารี 

แต่ละประเภท 
23,557 23,627 11,474 2,032 

 
 

ตารางท่ี 44 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบปีการศึกษา  
                 2559-2562 จำแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

รายวิชา 
ปี

การศึกษา 

ผลการทดสอบ O-NET เปรียบเทียบระดับจังหวัด กับ 
ระดับประเทศ 

ประเทศ +สูง/-ต่ำ จังหวัด +สูง/-ต่ำ +สูง/-ต่ำ 
ภาษาไทย 2559 52.98 3.65 56.47 4.05 3.49 

 2560 46.58 -6.40 49.99 -6.48 3.41 
 2561 55.90 9.32 58.82 8.83 2.92 
 2562 49.07 -6.83 56.77 -2.05 7.70 

อังกฤษ 2559 34.59 -5.72 31.18 -9.71 -3.41 
 2560 36.34 1.75 37.11 5.93 0.77 
 2561 39.24 2.90 35.48 -1.63 -3.76 
 2562 34.42 -4.82 34.48 -1.00 0.06 

คณิตศาสตร์ 2559 40.47 -3.00 43.80 -2.45 3.33 
 2560 37.12 -3.35 39.66 -4.14 2.54 
 2561 37.50 0.38 40.55 0.89 3.05 
 2562 32.90 -4.60 34.61 -5.94 1.71 

วิทยาศาสตร์ 2559 41.22 -1.37 43.16 -1.04 1.94 
 2560 39.12 -2.10 39.47 -3.69 0.35 
 2561 39.93 0.81 41.82 2.35 1.89 
 2562 35.55 -4.38 37.07 -4.75 1.52 

ท่ีมา  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตารางท่ี 45   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบปีการศึกษา  
                 2559-2561 จำแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

รายวิชา 
ปี

การศึกษา 

ผลการทดสอบ O-NET เปรียบเทียบระดับจังหวัด กับ 
ระดับประเทศ 

ประเทศ +สูง/-ต่ำ จังหวัด +สูง/-ต่ำ +สูง/-ต่ำ 
ภาษาไทย 2559 43.36 3.49 47.79 4.35 4.43 

 2560 48.29 3.41 49.36 1.57 1.07 
 2561 54.42 2.92 55.93 6.57 1.51 
 2562 55.14 7.70 56.53 0.60 1.39 

อังกฤษ 2559 31.80 -3.41 31.18 1.26 -0.62 
 2560 30.45 0.77 27.24 -3.94 -3.21 
 2561 29.45 -3.76 28.59 1.35 -0.86 
 2562 33.25 0.06 32.49 3.90 -0.76 

คณิตศาสตร์ 2559 29.31 3.33 29.12 -3.33 -0.19 
 2560 26.30 2.54 26.29 -2.83 -0.01 
 2561 30.04 3.05 29.67 3.38 -0.37 
 2562 26.73 1.71 26.54 -3.13 -0.19 

วิทยาศาสตร์ 2559 34.99 1.94 36.39 -1.82 1.4 
 2560 32.28 0.35 32.30 -4.09 0.02 
 2561 36.10 1.89 36.58 4.28 0.48 
 2562 30.07 1.52 29.97 -6.61 -0.10 

ท่ีมา  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตารางท่ี 46   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบปีการศึกษา  
                 2559-2561 จำแนกตามรายวิชา 5 วิชาหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รายวิชา 
ปี

การศึกษา 

ผลการทดสอบ O-NET เปรียบเทียบระดับจังหวัด กับ 
ระดับประเทศ 

ประเทศ +สูง/-ต่ำ จังหวัด +สูง/-ต่ำ +สูง/-ต่ำ 
ภาษาไทย 2559 52.29 2.93 52.01 1.82 -0.28 

 2560 49.25 -3.04 49.41 -2.60 0.16 
 2561 47.31 -1.94 47.78 -1.63 0.47 
 2562 42.21 -5.10 42.21 -5.57 0.00 

สังคม 2559 35.89 -3.82 33.33 -6.64 -2.56 
 2560 34.70 -1.19 30.33 -3.00 -4.37 
 2561 35.16 0.46 34.94 4.61 -0.22 
 2562 35.70 0.54 35.80 0.86 0.10 

อังกฤษ 2559 27.76 2.78 26.11 2.67 -1.65 
 2560 28.31 0.55 26.28 0.17 -2.03 
 2561 31.41 3.10 29.51 3.23 -1.90 
 2562 29.20 -2.21 27.23 -2.28 -1.97 

คณิตศาสตร์ 2559 24.88 -1.71 23.85 -2.27 -1.03 
 2560 24.53 -0.35 23.08 -0.77 -1.45 
 2561 30.72 6.19 29.71 6.63 -1.01 
 2562 25.41 -5.31 27.71 -2.00 2.30 

วิทยาศาสตร์ 2559 31.26 -2.14 31.04 -2.27 -0.22 
 2560 29.37 -1.89 28.72 -2.32 -0.65 
 2561 30.51 1.14 30.15 1.43 -0.36 
 2562 29.20 -1.31 28.68 -1.47 -0.52 

ท่ีมา  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตารางท่ี 47   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) เปรียบเทียบ    
                 ปีการศึกษา 2559 – 2561 จำแนกตามสาระความรู้ 5 สาระหลัก ระดับชั้นประถมศึกษา  
 

สาระ ปีการศึกษา 
ผลการทดสอบ N-NET 

ประเทศ +สูง/-ต่ำ จังหวัด +สูง/-ต่ำ 
ทักษะการเรียนรู้ 2559 39.80  - 38.57 - 

2560 42.78 2.98 43.09 4.52 

2561 43.16 0.38 45.94 2.85 
ความรู้พื้นฐาน 2559 35.47  -  31.93   - 

2560 34.06 -1.41 36.34 4.41 

2561 35.98 1.92 36.02 -0.32 
การประกอบอาชีพ 2559 38.41   - 39.33  -  

2560 43.06 4.65 44.32 4.99 

2561 39.50 -3.56 42.07 -2.25 
การดำเนินชีวิต 2559 53.61  -  60.71   - 

2560 52.01 -1.60 52.10 -8.61 

2561 49.15 -2.86 54.13 2.03 
การพัฒนาสังคม 2559 43.79   - 42.73  -  

2560 46.64 2.85 48.27 5.54 

2561 43.27 -3.37 48.19 -0.08 

    ท่ีมา  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 
ตารางท่ี 48   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) เปรียบเทียบ    
                 ปีการศึกษา 2559 – 2561 จำแนกตามสาระความรู้ 5 สาระหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 

สาระ ปีการศึกษา 
ผลการทดสอบ N-NET 

ประเทศ +สูง/-ต่ำ จังหวัด +สูง/-ต่ำ 
ทักษะการเรียนรู้ 2559 39.25 - 40.06 - 

2560 36.93 -2.32 40.01 -0.05 
2561 43.56 6.63 47.44 7.43 

ความรู้พื้นฐาน 2559 31.57 - 32.05 - 
2560 30.06 -1.51 30.64 -1.41 
2561 30.54 0.48 31.23 0.59 

การประกอบอาชีพ 2559 42.43 - 44.67 - 
2560 45.80 3.37 49.34 4.67 
2561 39.88 -5.92 42.66 -6.68 

การดำเนินชีวิต 2559 46.84 - 51.01 - 
2560 44.29 -2.55 48.83 -2.18 
2561 44.42 0.13 48.20 -0.63 

การพัฒนาสังคม 2559 36.71 - 37.17 - 
2560 36.55 -0.16 39.04 1.87 
2561 37.77 1.22 40.11 1.07 

ท่ีมา  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตารางท่ี 49   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) เปรียบเทียบ    
                 ปีการศึกษา 2559 – 2561 จำแนกตามสาระความรู้ 5 สาระหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

สาระ ปีการศึกษา 
ผลการทดสอบ N-NET 

ประเทศ +สูง/-ต่ำ จังหวัด +สูง/-ต่ำ 
ทักษะการเรียนรู้ 2559 37.76 - 40.25 - 

2560 33.65 -4.11 35.81 -4.44 
2561 43.06 9.41 46.94 11.13 

ความรู้พื้นฐาน 2559 33.08 - 34.13 - 
2560 27.47 -5.61 28.30 -5.83 
2561 27.09 -0.38 28.01 -0.29 

การประกอบอาชีพ 2559 25.77 - 26.81 - 
2560 35.04 9.27 37.97 11.16 
2561 38.69 3.65 42.91 4.94 

การดำเนินชีวิต 2559 33.42 - 34.85 - 
2560 39.14 5.72 42.82 7.97 
2561 37.89 -1.25 41.36 -1.46 

การพัฒนาสังคม 2559 34.56 - 35.57 - 
2560 28.37 -6.19 29.84 -5.73 
2561 28.98 0.61 30.81 0.97 

ท่ีมา  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
ตารางท่ี 50   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)      
                 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2559 – 2561 
 

สาระ ปีการศึกษา 
ผลการทดสอบ V-NET 

ประเทศ +สูง/-ต่ำ จังหวัด +สูง/-ต่ำ 
ปวช.3 2559 37.93 -5.90 38.56 -5.21 

2560 41.60 3.67 42.87 4.31 

2561 41.63 0.03 42.48 -0.39 
ปวส.2 2559 37.50 -4.19 37.09 -4.70 

2560 37.11 -0.39 36.96 -0.13 

2561 40.04 2.93 40.13 3.17 

ท่ีมา  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ตารางท่ี 51   ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมชายหญิง จำแนกตามช่วงอาย ุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปี พ.ศ. 
ช่วงอายุ (ปี) 

15 ปีขึ้นไป 15 - 39 ปี 40 - 59 ปี 15 - 59 ปี 60 ปีขึ้นไป 
2552 8.1 10.0 7.3 8.9 4.5 
2553 8.4 10.0 8.0 9.2 4.4 
2554 8.2 9.8 7.7 8.9 4.3 
2555 8.0 10.0 7.1 8.7 4.3 
2556 7.9 10.2 7.0 8.7 4.1 
2557 8.2 10.2 7.8 9.1 4.5 
2558 8.4 10.1 7.8 9.1 4.9 
2559 8.3 9.9 7.6 9.0 5.1 
2560 8.4 9.8 7.8 8.9 5.7 
2561 8.52 9.53* 8.51 9.09 5.85 

ที่มา : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คำนวณจากข้อมูลตัวอย่างของการสำรวจการทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร รอบที่ 3  
        สำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาต ิ
หมายเหตุ * หมายถึง มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยน้อยกว่าปี 2560 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

รายชื่อวทิยากร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาคีเครือขา่ย 
ที่เข้ารว่มทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2562  
ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

............................................................................................................................. ............................................ 
วิทยากร 
นางจันทวรรจ์  หรรษาภิรมย์โชค  นักวิชาการอิสระด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ดร.สมพร  เพชรสงค์  ประธานกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   และประธานอนุกรรมยุทธศาสตร์สมัชชาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นายนภดล  ศรีภัทรา รองประธานอุตสาหกรรม  
นายอาร์ม วงศ์อำไพพิสิฐ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 

1 นางสาววัลภรณ์ เอตะนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
2 นางสาวสุภัคกมล ชินวงศ ์  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
3 นางพจณิชา รอดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
4 นายสุวัฒ  พันธฤทธิ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 11 
5 นางสาวฐิติมา  บุญญา นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
6 นายธนิต  กตัญชลีกูล หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 
7 นางอรปรียา สุขเสน เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 
8 นางศุภลักษณ์  ชูเพชร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 
9 นางประกาย ใสสะอาด รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 
10 นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
11 นางสาวกรพรรณ เทพวัง ครู วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย 
12 นายสมบัติ เครือสาย รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 
13 นายชนะ กฤตานุพงศ์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ 
14 นายธวัชชัย  หงษ์หิรัญ รักษาการ ผอ.ฝ่ายแผนงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ 
15 นางสาววัลยา ชูวารี ครู คศ.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
16 นายสิทธิศักด์ิ ชิตพิทักษ์ ครู/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
17 นายชไรนันต์ ประคำ ครู คศ.2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 
18 นายอำนวย  ธัญรัตน์ศรีสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ดา้นการสอน) วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีสุราษฎร์ธานี 
19 ด.ต.ฐิติพันธ์ ศรีเมืองช้าง ครูผู้สอน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย 
20 ด.ต.สุรพงษ์  ชื่นวิเศษ  ผู้ช่วยครูใหญ ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง  
21 ร.ต.ท.สุเมธ ทรงคง  ผู้ช่วยครูใหญ ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย 
22 ด.ต.สุวรรณ พุ่มพวง  ผู้ช่วยครูใหญ ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรี อนุสรณ์ 1 
23 นายนิธ ิ ลอยชูศักด์ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
24 นายวิสุทธิ์  สุวัฒนานุกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
25 นางรุจิรดา อุษณพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
26 ผศ.ดร.ปัณณพงศ ์ วงศณ์าศรี อาจารย์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช  

ศูนย์ประสานงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
27 นางสาวรัชเกล้า  สุวรรณภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธาน ี

28 นายสุชาติ  เหล่ากอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวมินทร์วิทยา  สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (แทน) 
29 นางสาวทัดดาว  จิตรักดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานจัดการศึกษา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา (สถานศึกษาเอกชน) 
30 นางประมาภรณ์ นิลอรุณ ครูกลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงชัย (สถานศึกษาเอกชน) 
31 นางสาวสุภัทรา เกษีสม ครูผู้สอน โรงเรียนเพชรผดุงเวียงชัย (สถานศึกษาเอกชน) 
32 นายกฤษฎา สุขประเสริฐ ครูผู้สอน โรงเรียนเพชรผดุงเวียงชัย (สถานศึกษาเอกชน) 
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ที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 

33 นางเยาวภา  วงศ์กองแก้ว   ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ (สถานศึกษาเอกชน) 
34 นางอมรา  ปัตรประกร  รองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ (สถานศึกษาเอกชน) 
35 นางสาวลัดดาวรรณ  พรัดวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ (สถานศึกษาเอกชน) 
36 นายสมควร  ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนตวงวิชช์ โรงเรียนตวงวิชช์พัฒนา (สถานศึกษาเอกชน) 
37 นางสาวณัฐณีวัลย์ เจริญรักษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
38 นายธรรมรัตน์  สองแก้ว หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
39 นางสาวพรทิพย์ จันทร์ผ่อง รองปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย 
40 นางสาวหยาดพิรุณ  ใจซื่อ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย 
41 นายนัทธพงศ์ เบญญาพันธ์ุ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย 
42 นางสาวเพ็ญนภา อมศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าขา้ม 
43 นางกาญจนา  หนูอุไร ผู้อำนวยการกองการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองนาสาร 
44 นางสาวก่ิงกานต์ ภูธรภักดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก 
45 นางสาววินิจตา ดีทองอ่อน นักวิชาการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลช้างขวา 
46 นายปณณชา อาศนิกุลวานิช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ 
47 น.ส.ปรีดา ซ้วนลิ่ม  ผอ.กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก 
48 น.ส.กัลยรัตน์ พัฒนสิงห ์ จนท.ประจำศูนย์การเรียนฯ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์  
49 นางพรประไพ  คงทรัพย์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
50 น.ส.วราภรณ์ ช่วงชณุห์ส่อง นักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
51 นางเกียรติสุดา  บูรณะ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
52 นางสาวฮาซานะฮ์  เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
53 นางนิรมล หมื่นจิตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
54 นางสุภา  รักดี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
55 นางอุบล  เจริญพักตร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
56 นายต่อศักด์ิ  นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
57 นางสาวจารุณี บัวแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
58 นางถวัลย์รัตน์ ธีธารัตน์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
59 นางสาวฉัตรสุดา ศิวายพราหมณ์ ผู้ช่วยวิชาการ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 
60 นางสาวอุษณีย์ แป้นหนู ครู โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 
61 นางอรทัย เกตุเผือก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
62 นางกนกกาญจน์ ชัยชนะ นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก 
63 นางณัฐนันท์ ขลุดสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
64 นางสาวพิมพ์ดาว ศุภผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
65 นางอารยา จันทวี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
66 นางพัทธมน ต้ิวพานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
67 นางสาวรสุ รุ่มจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
68 นางสาวอัจฉรา ฉัตรากาญจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
69 นางสาวอันธิกา ไทยเอียด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
70 นางสาวพรรณา พรหมวิเชียร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  
 

 

 
 
 

 
 



- 219 - 
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รายชื่อและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาคเีครือข่าย 
ที่เข้ารว่มทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์  2563  
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

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

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 

1 ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ รองศึกษาธิการจังหวัด  
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2 นายนภดล  ศรีภัทรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3 นายธีระชัย ศรีโพธิ์ชัย กรรมการหอการค้าจังหวัด หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4 ดร.สมพร  เพชรสงค์ กรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 
สมัชชาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

5 นางประกาย ใสสะอาด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 
6 นายวันชัย  พันเรือง  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา วิทยาลัยการอาชีพไชยา 
7 นายสมเกียรติ  ดาโลดม กรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี - 
8 ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฎัสุราษฎร์ธานี 
9 นายสมควร  ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนตวงวิชช์พัฒนา โรงเรียนตวงวิชช์พัฒนา 
10 นายสิทธิศักด์ิ   ชิตพิทักษ์ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัด โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
11 นางอรทัย เกตุเผือก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
12 นางสาววัลภรณ์ เอตะนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
13 นางศิริพร พลวิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
14 ดร.อำพล ปุญญา อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
15 นายอาร์ม วงศ์อำไพพิสฐิ เลขาธิการหอการค้าจังหวัด หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
16 นางสาวจิรภา ไชยสม  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
17 น.ส.สุจิน  ศรีประภา นักวิชาการแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 
18 นายรณยุทธ  จิรังนิมิตสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 
19 พ.ต.ท.วัชรินทร์  เพชรน้อย ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย 
20 นายสุทธคนธ์  สังข์กูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี 
21 นางสาวกัลยรัตน์  พัฒนสิงห ์ - ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์สุราษฎร์ธานี 
22 นางสาวสาลินี ทองเพชร - สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
23 นายไกรฤกษ์ เลอมาน ราษฎร์เจริญ นักพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
24 นางสาวกัญชพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
25 นางสาวสหนันท์ ศรีแสง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
26 นายวัฎนา ทองมณ ี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและประสานงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
27 นางกฤษณา ธนอารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
28 นางพัทธมน ต้ิวพานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
29 นางสาวรสุ รุ่มจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
30 นางสาวอัจฉรา ฉัตรากาญจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
31 นางสาวอันธิกา ไทยเอียด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
32 นางสาวพรรณา พรหมวิเชียร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

คณะผู้จัดทำ 

ท่ีปรึกษา 
ดร.ณันศภรณ์  นิลอรุณ  รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาการในตำแหน่ง  

          ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวพรรณา  พรหมวิเชียร   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

คณะผู้จัดทำ 
นางสาวพรรณา  พรหมวิเชียร   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

นางสาวอัจฉรา  ฉัตรากาญจน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นางสาวรสุ  รุ่มจิตร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

นางสาวอันธิกา  ไทยเอียด    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

หน้าปก 
นางสาวพรรณา  พรหมวิเชียร   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 
 
 

วิสัยทัศน์ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างคนด ีมีคุณธรรม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 
SCAN ME 

 
 

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
261/28 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 


