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แผนปฏิบัติราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

คำนำ 
 

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 มาตรา 9 กำหนดให้ (1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด  ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียด
ของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ  

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 19/2560 เรื ่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
 ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดต้ังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมาย
กำหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ี นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีมอบหมาย 
โดยอำนาจหน้าที่มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในข้อ 11 (2) คือ การจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื ่อใช้ เป็นกรอบแนวทางใน 
การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ด้านการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย 

ส่วนท่ี  1  สาระสำค ัญของแผนปฏิบ ัต ิ ราชการประจำป ี งบประมาณ พ.ศ.2564  
                               (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี    

ส่วนท่ี  2  โครงการ/งบประมาณ 
ส่วนท่ี  3  การติดตามประเมินผลแผน 
ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2564 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับนี้  
ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในการส่งเสริมสนับสนุน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดีและหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าหน่วยงานทุกภาคส่วนจะมีส่วนร่วมขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป 

 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
           พฤษภาคม 2563 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ชื่อเอกสาร/แผน แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ลักษณะเอกสาร แผนระยะส้ัน 1 ปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 

เหตุผลและความเป็นมา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ว่าเป็น
ปัจจัยของการสร ้างเสถียรภาพในทุกมิต ิ ทั ้งด ้านสังคม ว ัฒนธรรม เศรษฐกิจและความมั ่นคง  
ซึ่งในสภาวการณ์ปัจจุบันได้ปรากฏข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคของ
ประเทศว่า เกิดจากปัญหาการสั ่งการ การบริหารจัดการที ่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นเอกภาพ  
เป็นปัญหาสำคัญ 

สืบเนื่องจากคำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตาม  
ที่กฎหมายกำหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง  ๆ  
ท่ีมอบหมาย โดยอำนาจหน้าท่ีข้อหนึ่งท่ีมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รับผิดชอบในข้อ 11 (2) 
คือ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) โดยยึดนโยบายดังกล่าวมาเป็นกรอบ
สาระสำคัญในการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นท่ี  
ที่เชื ่อมโยงสอดคล้องกับประเด็นปฏิรูปการศึกษา ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์  
การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด โดยมีสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ดังนี้ 
 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
           ทิศทางการพัฒนาการศึกษาเสมือนเป็นเข็มทิศนำทางให้การดำเน ินการบรรลุเป้าหมาย  
ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดความสำเร็จของ
การดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามทิศทางที่ได้กำหนดไว้นั้น จะทำให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ตามเส้นทาง  
ท่ีได้ช่วยกันกำหนดขึ้น ดังนี้ 
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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 

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

การพัฒนาจังหวัด 
6. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ทุกช่วงวัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

และส่งเสริมทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
7. คนทุกช่วงวัยของจังหวัดได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ 

พหุปัญญาและมีคุณภาพในการดำรงชีวิตท่ีดี 
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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 
11. พัฒนากระบวนการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของภาคและระบบการรายงาน

ผลของฐานข้อมูลโดยเช่ือมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาท่ีเป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน
และมีมาตรฐานเดียวกัน 

12. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อมของคนทุกช่วงวัย 
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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 

            โครงการแผนงานที่บรรจุในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจาก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแล้ว  
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ยุทธศาสตร์ 

แหล่งของบประมาณ  

แผนพัฒนาภาคใต้ กลุ่มจว.ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย แผนพัฒนาจังหวัด  
จำนวน
โครงการ 

จำนวน
งบประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

จำนวน
งบประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

จำนวน
งบประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

จำนวน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
การจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคง
ของชาติ 

- - 1 9,891,000 1 2,490,000 2 12,381,000 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
พัฒนาผู้เรียนให้ได้
มาตรฐานตาม
หลักสูตร และเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

- - 1 20,628,085 - - 1 20,628,085 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

3 18,400,000 1 10,664,799 - - 4 29,064,799 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  
สร้างโอกาสความ
เสมอภาคและลด
ความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

- - - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1 4,400,000 - - 1 1,537,700 2 5,937,700 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการ
ในพื้นที่ให้มี
ประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- - - - 1 826,680 1 826,680 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 
ส่งเสริมและประสาน
ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานทาง
การศึกษากับองค์กร
ภาคีเครือข่าย และทุก
ภาคส่วนของสงัคมใน
การสร้างคนดี 

- - 1 20,840,000 - - 1 20,840,000 

รวมทั้งสิ้น 4 22,800,000 4 62,023,884 3 4,854,380 11 89,678,264 

 
 

รวม 
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ส่วนท่ี 1 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

          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 ประกอบด้ว ย 
 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 และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของผู้เรียนทุกช่วงวัย 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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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง  การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในการดำเนินชีวิต
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล                 
การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ
และการกระทำให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีเพียงพอและพอเพียง 
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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 และมี
ภูมิคุ้มกันจากปัญหาภัยคุกคาม

ในทุกรูปแบบ 
 

 คนทุกช่วงวัยของจังหวัด
เข้าถึงการศึกษาโดยผ่าน

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ตารางที่ 1  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 
จริยธรรมผู้เรียนในการดำรงชีวิต 
3. โครงการปลูกฝังผู้เรียนใหย้ึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. โครงการน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏบิัติใน
สถานศึกษา 
 

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



- 10 - 
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

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

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

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

- วิทยาลัยสารพัดช่าง/
อาชีวะ/เทศบาล/ พัฒนา
ชุมชน 
- กระทรวงสาธารณสุข 
(รพ.สาธารณสุขชุมชน) 
- เทศบาล / อบจ. 
- เทศบาล/สาธารณสุข/
พัฒนาชุมชน 
 - องค์กรภาครัฐ/กรม
กิจการผู้สงูอายุ 
 -  กรมแรงงาน/ 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 - หน่วยงานกรม
ประชาสงเคราะห ์
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แผนปฏิบัติราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

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

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

      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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แผนปฏิบัติราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

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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แผนปฏิบัติราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

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



- 24 - 
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

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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พันธกิจ 4. เสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง ตามศักยภาพของผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
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ค่าเป้าหมาย(ปี พ.ศ.) 

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
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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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แผนปฏิบัติราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

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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แผนปฏิบัติราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

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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แผนปฏิบัติราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

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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แผนปฏิบัติราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

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
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

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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แผนปฏิบัติราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

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

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

การพัฒนาผู้เรียนสู่การ
เป็นคนดีสู่สังคมที่มี
ความสุขอย่างน้อยแหง่ละ 1  
58. ร้อยละของสถานศึกษา
ที่มีผู้เรียนที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ให้มคี่านิยมไทย 
12 ประการและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรฯ กำหนด 
ผ่านโครงการ/กิจกรรมที่
สถานศึกษาหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ จัดข้ึน 
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ส่วนที่ 2 
โครงการ/งบประมาณ 

สรุปโครงการ/งบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
แหล่งขอ

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
1 โครงการเกษตรชุมชนบนรากฐานชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
9,891,000 กลุ่มจว.ภาคใต้

ฝ่ังอ่าวไทย 
ศธจ. 

2 โครงการขับเคล่ือนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในพืน้ท่ีจังหวัด
สุราษฎร์ธานี 

2,490,000 แผนพัฒนา
จังหวัด 

ศธจ. 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1  จำนวน 2 โครงการ 12,381,000   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
1 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้งานอาชีพเพื่อการมีงานทำ 

สำหรับนักเรียนพิการ เด็กด้อยโอกาส นักเรียนและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดารจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

20,628,085 กลุ่มจว.ภาคใต้
ฝ่ังอ่าวไทย 

ร.ร.สอน 
คนตาบอด

ภาคใต้ 
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2  จำนวน 1 โครงการ 20,628,085   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1 โครงการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของ

บุคลากรครูและผู้บริหาร 
3,200,000 แผนพัฒนา

ภาคใต้ 
ศธจ. 

2 โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตามหลักสูตรพัฒนาทักษะ
ทางสังคมและภาษาต่างประเทศ 

10,000,000 แผนพัฒนา
ภาคใต้ 

ศธจ. 

3 โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ กศน. 5,200,000 แผนพัฒนา
ภาคใต้ 

กศน. 

4 โครงการศูนย์บ่มเพาะวัฒนธรรมพืน้บ้าน มโนราห์  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

10,664,799 กลุ่มจว.ภาคใต้
ฝ่ังอ่าวไทย 

ร.ร.ศึกษา
สงเคราะห์ จ.สฎ. 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3  จำนวน 4 โครงการ 29,064,799   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสความเสมอภาคและลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

- - - - - 
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4  จำนวน - โครงการ -   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
1 โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

เพื่อสร้างสุราษฎร์ธานีเมืองน่าอยู่ 
4,400,000 แผนพัฒนา

ภาคใต้ 
กศน. 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน 1,537,700 แผนพัฒนา
จังหวัด 

ศธจ. 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 5  จำนวน 2 โครงการ 5,937,700   
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
แหล่งขอ

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการในพื้นท่ีให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
1  โครงการการพัฒนาระบบการนิเทศทางไกลผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษายุค 4.0 
826,680 แผนพัฒนา

จังหวัด 
ศธจ. 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 6  จำนวน 1 โครงการ 826,680   
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับองค์กรภาคีเครือข่าย และทุก
ภาคส่วนของสังคมในการสร้างคนดี 
1 โครงการผู้นำสันติภาพเมืองคนดี : Messengers of Peace 

Suratthani 
20,840,000 กลุ่มจว.ภาคใต้

ฝ่ังอ่าวไทย 
ศธจ. 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 7  จำนวน 1 โครงการ 20,840,000   
รวมของบประมาณจาก แผนพัฒนาภาคใต้        

จำนวน 4 โครงการ 
22,800,000 แผนพัฒนา

ภาคใต้ 
ศธจ., 
กศน. 

รวมของบประมาณจาก กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
จำนวน 4 โครงการ 

62,023,884 กลุ่มจว.ภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย 

ศธจ., 
ร.ร.สอนคนตาบอด

ภาคใต้, 
ร.ร.ศึกษา

สงเคราะห์ จ.สฎ. 

รวมของบประมาณจาก แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
จำนวน 3 โครงการ 

4,854,380 แผนพัฒนา
จังหวัด 

ศธจ. 

รวมทั้งสิ้น  
จำนวน 11 โครงการ 

89,678,264  ศธจ.,กศน., 
ร.ร.ศึกษา

สงเคราะห์ จ.สฎ. 
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ส่วนที่ 2 
 

โครงการ/งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 

การจัดการศึกษา 

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
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โครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ) 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการเกษตรชุมชนบนรากฐานชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อท่ี 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
แผนแม่บท   3 การเกษตร 

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้
แผนพัฒนาภาคและแผนงานงานหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ท่ี. 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

4. ความสำคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช 
บรมนาถบพติร มคีวามสำคญัต่อประเทศชาติ  และพสกนิกร
ชาวไทยทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง
ระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ เพื่อให้
ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตนพ์ร้อมต่อการรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ท้ังด้านวัตถุ  
สังคม  สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้ 
เป็นอย่างดี  อีกท้ังกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบาย
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถานศึกษาใน 
ทุกระดับเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอน  ตลอดจนประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ก่อให้เกิด
ความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเอง และผู้อื่นอย่างย่ังยืน  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้กำหนดนโยบาย
การพัฒนาเกษตรให้เป็น Smart Famer โดยมี Smart 
Officer เป็นเพื่อนคู่คิด เพื่อให้เกษตรกรไทยมีความพร้อม 
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
สอดคล้องกับวิถีชุมชนตามหลักปรชัญาของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการให้ความสำคัญในการใช้องค์ความรู้และ
ข้อมูลในการตัดสินใจ มีการนำเทคโนโลยีภูมิปัญญา และ
วิธีการปฏิบัติท่ีดีมาใช้ในการประกอบอาหารในครัวเรือน
อย่างถูกสุขลักษณะท่ีดีและปลอดภัยต่อสุขภาพของสมาชิก
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ในครอบครัว  อีกท้ังนำมาพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตร 
โดยตระหนักถึงคุณภาพและปริมาณความต้องการของตลาด 
รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และ
ดำเนินการพฒันาเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง 
 ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดท่ีมีพืน้ท่ี
เกษตรกรรมเป็นจำนวนมากและในจังหวัดได้มีแหล่งท่องเท่ียว
เชิงเกษตรและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย 
และเพื่อให้สอดคล้องและตอบรับแผนพัฒนาจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี  ผู้รับผิดชอบจึงได้จัดทำโครงการเกษตรชุมชน
บนรากฐานชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  
สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน เพื่อให้เกิดความรู้ในการน้อมนำ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นกรอบแนวคิด
และแนวทางในการดำเนนิงาน เพื่อให้พัฒนากระบวนการ
เรียนรูแ้ละพัฒนาทักษะของเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้
ตามวิถีพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
และนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน  
 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เล็งเหน็ว่า  
การจัดโครงการเกษตรชุมชนบนรากฐานชีวิตตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน  
จะส่งผลต่อการพัฒนาเกษตรกรรุ่นเยาว์ให้มีความรู้ด้านการ
ทำเกษตรกรรุ่นเยาว์ได้รับการฝึกทักษะการทำเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคหะกิจเกษตร และ 
มีลักษณะผู้นำเป็นผู้คณะและทักษะอาชพีเกษตรกรรมสู่ 
การพัฒนาท่ีย่ังยืนต่อไปในอนาคต อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
เพื่อให้ยุวเกษตรในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความรู้ และ
ทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้แหล่งเรียนรู้วิถีพอเพียงเป็น
พื้นท่ีสำคัญในการจัดกระบวนการสืบสานวัฒนธรรม
การเกษตรให้ก้าวหน้าและยั่งยืน 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะในวิถีเกษตรชุมชน
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา ในสถานศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา เห็นความสำคัญในการผลิตอาหาร
ที่ปลอดภัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษา มีความรู้ทางด้านเกษตร 
โดยมีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด 
ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร   

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของ
โครงการ 

เป้าหมาย 
นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
จำนวน 1,000  คน  ได้แก่   
6.1 นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6  และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนท่ีสังกัดสำนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1-3 จำนวน 300 คน  
6.2 นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4-6  และระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนเอกชนจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี  จำนวน 200 คน 
6.3 นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4-6  และระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท้ัง 4 โรง  จำนวน 100  คน 
6.4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 50 คน 
6.5 วิทยาลัยการอาชพีไชยาสุราษฎร์ธานี  50  คน   
6.6 วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี  100 คน 
6.7 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี   50 คน 
6.8 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี   50 คน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ด้านปริมาณ 
1. สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธ์านี  
มีแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรพอเพียง ร้อยละ 70 
2. นักเรียน นักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายแกนนำ มีความรู้
ความเข้าใจและทักษะทางการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ร้อยละ 80 
3. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ทางด้านเกษตรโดยมีศักยภาพ 
ท้ังทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดใน 
การประกอบอาชีพด้านการเกษตร  ร้อยละ 70 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษามีทักษะการทำเกษตรตามวิถีชุมชน 
บนรากฐานชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
2. นักเรียน นักศึกษาสามารถผลิตอาหารท่ีปลอดภัยตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
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3. นักเรียน นักศึกษาสามารถผลิต การแปรรูป และ
การตลาดในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้อย่างมี
คุณภาพ 

7. พื้นท่ีเป้าหมาย 7.1 โรงเรียนท่ีเปิดสอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา  
สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1-3 
7.2 โรงเรียนเอกชนท่ีเปิดสอนในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา  ในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
7.3 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านกอเตย 
7.4 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านยางโพรง 
7.5 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนสุรณ์ 1 
7.6 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคลองวาย 
7.7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธาน ี
7.8  วิทยาลัยการอาชพีไชยาสุราษฎร์ธานี 
7.9  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 
7.10 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธาน ี
7.11 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธาน ี
7.12 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

8. กิจกรรมท่ีสำคัญของโครงการ 8.1 เตรียมการ วางแผน  
- ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา 
- เขียนเสนอโครงการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการโครงการ 
- ติดต่อประสานงานคณะวิทยากร สถานที่ และอื่น ๆ 
8.2 ดำเนินงานโครงการ 
-  นำนักเรียน นักศึกษาแกนนำท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ  เข้า
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร เพ่ือสร้างทศันคติ สนใจงาน
เกษตร  โดยมี สำนักงานเกษตรเป็นผู้ดำเนินการ 
-  ประสานงาน สำรวจความต้องการของโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการต่อเน่ืองจากการศึกษาดูงาน  
-  คัดเลือกนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ เข้าค่าย 
ฐานเกษตรชุมชนบนรากฐานชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยแบ่งกลุ่มตามความสนใจ 
   ฐานที่ 1   ปลูกพืชเกษตรพอเพียง/เกษตรผสมผสาน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ฐานที่ 2   เลี้ยงสัตว์วิถีเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ฐานที่ 3   ความรู้วิถีชาวประมง ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   ฐานที่ 4   การแปรรูปเกษตร เพ่ือสร้างอาชีพ 
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- การอภิปรายกลุ่ม : สะท้อนคิด 
-  ขยายผล ลงสู่สถานศึกษาของตนเอง 
-  นิเทศติดตามการดำเนินงานในโรงเรียนที่ร่วมโครงการฯ/
กลุ่มเป้าหมาย 
-  สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

9. หน่วยงานรับผิดชอบ ๙.๑  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๙.๒  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

๙.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ 

๙.๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๙.5  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

๙.6  วิทยาลยัเทคนิคสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

๙.7  วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี  
๙.8  เทศบาลเมืองเกาะสมุย   
๙.9  การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๙.10  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
๙.๑1 มูลนิธิกุศลศรัทธา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๙.๑2 การท่องเท่ียวจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๙.๑3 สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผู้ประสานงาน นางสาวศิริมา  นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เบอร์ติดต่อ 098-0149465 

10. ระยะเวลาในการดำเนนิงาน ปีงบประมาณ 2564 

11. งบประมาณ 9,891,000  บาท 

12. ผลผลิต (output)    12.1 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะยุวชน
แกนนำพัฒนาส่งเสริมงานเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
และขยายผลลงสู่โรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   12.2 ผู้เข้าร่วมโครงการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถนำ
ความรู้มาสร้างอาชีพในระหว่างเรียนสู่อาชีพที่ยังยืนในอนาคต 

13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Outcome)    13.1  ยุวเกษตร /เกษตรกรรุ่นใหม่ วัยเรียน ได้รับการพัฒนาเป็น 
Young Smart Famer มีทักษะอาชีพเกษตรกรรม  
มีทักษะทางวิชาการ การปฏิบัติ ด้านเทคโนโลยี มีความสามารถด้านการ
ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด และ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้ 
   13.2 ยุวเกษตร /เกษตรกรรุ่นใหม่ วัยเรียน เป็นผู้ประกอบการที่มีการ
ใช้เทคโนโลยี และการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีความเข้มแข็ง พึ่งพา
ตนเองและเผยแพร่ความรู้โรงเรียนและสู่ชุมชนต่อไป 
   13.3 โรงเรียนมีแหลง่เรียนรู้เกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
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โครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ) 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการการขับเคลื่อนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในพื้นท่ี
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บท   3 การเกษตร 

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้
แผนพัฒนาภาคและแผนงานงานหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ท่ี. 3 พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

4. ความสำคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

         โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)เป็นโครงการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา   
ภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงมีสายพระเนตรยาวไกล โดยท่ี
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้
ความสำคัญและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พนัธกุรรม
พืช ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดดังในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ทรงอนุรักษ์  
ต้นยางนา ในปี พ.ศ.๒๕๐๔ ทรงให้นำพรรณไมจ้ากภมูิภาค
ต่าง ๆ มาปลูกไว้ในสวนจิตรลดา  เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและ
ทรงมีโครงการพระราชดำริท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนา
ทรัพยากร พัฒนาแหล่งน้ำ การอนุรักษ์และพัฒนาดิน 
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เป็นการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรง
สืบทอดพระราชปณิธานต่อโดยมีพระราชดำริกับ  
นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ให้ดำเนนิการ
อนุรักษ์พชืพรรณของประเทศโดยพระราชทานให้โครงการ
ส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ดำเนนิการ
จัดต้ังธนาคารพืชพรรณข้ึน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๙   
โดยรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ
(กปร.) และเป็นหน่วยงานข้ึนตรงกับเลขาธิการพระราชวัง 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และต่อมาในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๐ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
สำนักพระราชวังดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้ และ 
ให้ อพ.สธ. ดำเนินการแยกส่วนอย่างชัดเจนจากโครงการ
ส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา การดำเนินงาน อพ.สธ. 
ดำเนินงานโดยอยู่ภายใต้แผนแม่บทซึ่งเป็นระยะ ๆ ละ ห้าปี 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมา  และในแผนแม่บทระยะ ๕ 
ปีท่ีหกนี้ มีแนวทางดำเนินการ ท่ีสอดคล้องและสนับสนุน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งมีกรอบแนวคิด
และหลักการในการวางแผนท่ีสำคัญ ได้แก่  (๑) การน้อมนำ
และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
และ (๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เพื่อให้สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งกรอบแนวความคิดท้ังสี่นั้น
ล้วนแต่ต้องดำเนินการภายใต้การดูแลรักษาทรัพยากรและ
การนำมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ย่ิงไปกว่านั้น อพ.สธ.  
ยังมีกิจกรรมตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ท่ีสอดคล้องกับ
แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของ
ประเทศและกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี      
ท้ัง ๗ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ด้านความมั่นคง  
(๒) ด้านการเกษตร (๓) ด้านอุตสาหกรรม (๔) ด้านสังคม   
(๕) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (๖) ด้านพลังงาน  
(๗) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สง่
ผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนให้มากทีส่ดุ  
เพื่อการบริหารจัดการความรู้ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณชิย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีท่ีเหมาะสม
ท่ีเข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย  
      แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีท่ีหก (ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) เป็นแผนแม่บทท่ีจัดทำข้ึน 
เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนนิงานตามแนวทางพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนงาน 
ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ัวประเทศไทย ท้ังภาครัฐ
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หัวข้อ รายละเอียด 
และเอกชน ให้มีแนวทางดำเนนิงานต่อเนื่องตามกรอบแผน
แม่บท โดยเน้นการทำงานเข้าไปสร้างจิตสำนึกในการรักษา
ทรัพยากรต้ังแต่ในสถานศึกษาดำเนินงาน ในระดับท้องถ่ิน
ในการทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน ซึ่งประกอบด้วย  
๓ ฐานทรัพยากรได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร
กายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา จาก
ฐานข้อมูลดังกลา่วจะนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกในการอนุรกัษ์
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในประเทศไทยต่อไป 
      จากพระราชดำริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเร่ืองของ 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานปกติ    
ในเร่ืองของการเรียนการสอน  และในเร่ืองของการปฏิรูป
การศึกษา ซึ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการ อพ.สธ. ทำให้พื้นท่ี
และกิจกรรมดำเนินงานของโครงการ อพ.สธ.  มีแผนแม่บท
โครงการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีสี่ (ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 
กันยายน พ.ศ. 2554) โดยมีกรอบการดำเนินงาน ได้แก่  
1.กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ประกอบด้วยกิจกรรม  ปกปัก
พันธุกรรมพชื กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
และกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพชื 2.กรอบการใช้
ประโยชน์ประกอบด้วยกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพชื กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพนัธุกรรมพืช กจิกรรม
วางแผนพัฒนาพันธุ์พชื 3.กรอบการสรา้งจิตสำนึก
ประกอบด้วยกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื กิจกรรมพิเศษสนับสนนุการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพืช ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา 
หน่วยงาน ดำเนนิการจัดกิจกรรมตามกรอบแผนแม่บท
โครงการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก (ตุลาคม พ.ศ. 2559–
กันยายน พ.ศ. 2564) เป็นการสร้างจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้กับเยาวชน ในสถานศึกษาใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยืน 
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หัวข้อ รายละเอียด 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
๒. เพ่ือสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับ
เยาวชนในสถานศึกษาใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
๓. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา สถานศึกษาเป็นศูนย์การ
เรียนรู้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถ่ิน 
๔. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์พันธุพืชท้องถ่ินทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี   

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของ
โครงการ 

เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษาทุกสังกัดท่ีเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการดำเนินงานตามกรอบ
การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และผา่นการ
ประเมินเป็นสถานศึกษาแกนนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2. สถานศึกษาท่ีได้รับป้ายได้รับการพัฒนาและ ส่งเสริม 
สนับสนุน การอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชท้องถ่ินทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา ให้ได้รับเกียรติบัตร ระดับ 1 ,๒ 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนและบริหารจัดการ 
และดำเนินการตามแนวทางของการดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๒. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และออกแบบการจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนโดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นฐาน 
๓.  นักเรียนมีการเรียนรู้ทรัพยากร การใช้ประโยชน์ มี
จิตสำนึกอนุรักษ์ผา่นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๔. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนนุ ในการบริหาร
จัดการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสถานศึกษา 

7. พื้นท่ีเป้าหมาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

8. กิจกรรมท่ีสำคัญของโครงการ การดำเนินการมีการวางแผนแบบมีส่วนร่วม พร้อมทั้งมี
คณะทำงานที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน มีการปฏิบัติงานตามแผนงาน ติดตาม
ตรวจสอบการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ และปฏิบัติตามแผนงานที่
ได้วางไว้จากการมีส่วนร่วม มีการให้ขวัญและกำลังใจกับ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้เก่ียวข้อง ใช้กระบวนการ PDCA เป็นหลักใน
การปฏิบัติงานทุกข้ันตอนทุกกิจกรรม 
กิจกรรมหลักที่ ๑  
วางแผน หาแนวทาง สนับสนุนสถานศึกษาภายในจังหวัด 
     ๑.๑ ประชุมวางแผนการบริหารโครงการ โดยการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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     ๑.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและยก
ร่างแผนแม่บทเพ่ือขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

     ๑.๓ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนทบทวนการปฏิบัติงาน 
แผนขับเคลื่อน เสนอแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมของ
จังหวัดในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

     ๑.๔ ประชุมจัดทำเครื่องมือติดตาม และประเมินการ
ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
กิจกรรมหลักที่ ๒   

ขับเคลื่อน สนับสนนุการดำเนนิงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

    ๒.๑ ประชุมสร้างการรับรู้ ความตระหนัก สร้างความ
เข้าใจให้กับสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์ 
โรงเรียนให้กับผู้บริหาร-ครู ผู้รับผิดชอบ สถานศึกษาทุก
สังกัดในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
    ๒.๒ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสมาชกิสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
     ๒.๓ พัฒนาแผนแม่บท/แผนปฏิบัติการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
     ๒.๔ สนับสนนุการดำเนนิงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีเสนอกจิกรรมเพื่อพัฒนาตามเกณฑ์
สนับสนุน 
กิจกรรมหลักที่ ๓ 
นิเทศ ติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของ
สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
    ๓.๑ ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
    ๓.๒ นิเทศ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
    ๓.๓ ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับป้ายพระราชทานและ
เกียรติบัตรสถานศึกษาแกนนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
กิจกรรมหลักที่ ๔ 
ส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจสถานศึกษาท่ีมีผลการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามเกณฑ ์
    ๔.๑ มอบป้ายพระราชทาน และเกียรติบัตร 



- 49 - 
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
    ๔.๒ เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การดำเนนิงานของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องและบูรณาการพัฒนา “สถานศึกษา
ท่ีอนุรักษ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
    ๔.๓ สรุปและรายงานโครงการ  

9. หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : สถาบันอุดมศึกษา สถาบัน
อาชีวศึกษา สถานศึกษาสังกัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  สถานศึกษาสังกัดการศึกษาพิเศษ  
สถานศึกษาสังกัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน สถานศึกษาสงักัด
กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดน สถานศึกษาเอกชน และ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

10. ระยะเวลาในการดำเนนิงาน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

11. งบประมาณ 2,490,000 บาท 

12. ผลผลิต (output)           ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาทุกสังกัดใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ได้รับป้าย (106 โรงเรียน)  และเป็นศูนย์การ
เรียนรู้อนุรักษ์พันธุกรรมพชืในท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพมี
การดำเนินการตามกรอบการดำเนนิงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน  
     ๒. รอ้ยละ ๕๐ ของนักเรียนของสถานศึกษาทุก
สังกัดมีการเรียนรู้ทรัพยากร การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ ์

13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Outcome)            1. สถานศึกษาเป็นสมาชิกและมีความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงาน 
 2. สถานศึกษาท่ีได้รับป้ายสนองพระราชดำริเป็น
ต้นแบบ เป็นที่ปรึกษาให้กับสถานศึกษา ที่เป็นสมาชิกและมี
ความสนใจสมัครเป็นสมาชิก 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



- 50 - 
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
 

พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตร 
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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โครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ) 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอาชีพเพื่อการมีงานทำ 
สำหรับนักเรียนพกิาร เด็กด้อยโอกาส นักเรียนและเยาวชน
ในถ่ินทุรกันดารจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อท่ี 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
แผนแม่บท ข้อ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้
แผนพัฒนาภาคและแผนงานงานหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ท่ี. 3 พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัฒนา 
สุราษฎร์ธานี ข้อ 4 การพฒันาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิต
ท่ีดีและมีศักยภาพในการแข่งขัน 

4. ความสำคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

     จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้เรียนท่ีมี
ความหลากอยู่ในสถานศึกษาสังกัดท้ังภาครัฐและเอกชนอยู่
ท่ัวพื้นท่ีท้ังจังหวัด จำนวน 671 สถานศึกษา นักเรียน 
219,237 คน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ด้านท่ี 3 การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนแมบ่ท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ข้อ 11 
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนย่อยท่ี 3.1  การสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
มนุษย์ ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัฒนา 
สุราษฎร์ธานี ข้อ 4 การพฒันาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิต
ท่ีดีและมีศักยภาพในการแข่งขันและแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2562–2565) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาทุกช่วงวัย ท้ังในระบบ นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยมีเป้าประสงค์  ให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีจุดเนน้ให้ผูส้ำเร็จ
การศึกษามีงานทำ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
        สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีบทบาทหน้าท่ี  
จัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ขาดโอกาส
และพลาดโอกาส จำนวน 11,000 คน  โรงเรียนตำรวจ
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ตระเวนชายแดนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับผิดชอบ 
จัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกนัดาร จำนวน 
591 คน และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ประกอบด้วย โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี และ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับผดิชอบ
จัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนผูพ้ิการและผู้ด้วยโอกาส 
จำนวน จำนวน 887 คน โดยท้ัง 3 ส่วนราชการมีบทบาท
หน้าท่ีโดยตรงในการจัดการศึกษาให้เด็กและเยาวชนท่ีพิการ
และด้อยโอกาส ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังจังหวัดสุราษฎร์ธานี     
รวมท้ังสิ้น 12,489 คน ท้ังนี้ได้ร่วมกันนำเสนอโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอาชพีเพื่อการมีงานทำ สำหรับ      
เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส  นักเรียนและเยาวชนใน 
ถ่ินทุรกันดารจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเปิดโอกาส 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอาชพีและปลูกฟังทัศนคติให้กับ 
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ได้เรียนรู้งานอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
และพัฒนาทักษะให้เป็นงานอาชพีท่ียั่งยืนของตนเองต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการทำงานและ
ปลูกฟังทัศนคติการทำงานที่สุจริตสำหรับนักเรียนพิการ  
เด็กด้อยโอกาส นักเรียนและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารในจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี  
2. เพ่ือให้นักเรียนพิการ เด็กด้อยโอกาส นักเรียนและเยาวชนใน
ถ่ินทุรกันดารในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลือกทำงานได้ตรงตาม
ความชอบและความถนัด พัฒนาเป็นอาชีพที่สุจริตเลี้ยงชีพ
ตนเองได้  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของ
โครงการ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
     - เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส  นักเรียนและเยาวชนใน 
ถ่ินทุรกันดารจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 12,489 คน  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
     - ร้อยละ 80 ของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส  นักเรียน
และเยาวชนในถ่ินทุรกันดารจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการทำงานตรงตามความชอบและ
ความถนัดของตนเอง 
ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  
     นักเรียนคนพิการ เด็กด้อยโอกาส นักเรียนและเยาวชน
ในถ่ินทุรกันดาร ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี โรงเรียนตำรวจตระเวนชาย
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หัวข้อ รายละเอียด 
เดนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพท่ีสุจริต มีทักษะ
งานอาชีพตรงตามความความถนัดและสนใจ 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)  
      นักเรียนพิการ เด็กด้อยโอกาส นักเรียนและเยาวชนใน
ถ่ินทุรกันดาร ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์สุราษฎร์ธานี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบอาชีพสุจริตตรงตามความ
ความถนัดและสนใจท่ียั่งยืน   

7. พื้นท่ีเป้าหมาย สถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
- โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
- โรงเรียนศึกษาสงเคราะหส์ุราษฎร์ธานี  
- ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเดนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

8. กิจกรรมท่ีสำคัญของโครงการ 1. กิจกรรมสำรวจความต้องการเรียนรู้เรื่องงานอาชพีของ
ผู้เรียนและเยาวชน 
    - ข้อมูลงานอาชพี 
    - คัดแยก/จัดกลุ่มงานอาชีพ  
    - กลุ่มงานอาชีพที่นักเรียนสนใจ 
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอาชพีตามกลุ่มท่ีผู้เรียน
สนใจ 
    - เรียนรู้งานอาชพีตามกลุ่มท่ีสนใจ 
    - ตระหนักรู้คิด กลุ่มงานอาชีพท่ีถนัด สนใจ 
    - เลือกงานท่ีเหมาะสมตรงตามความถนัดและพัฒนาเป็น
อาชีพท่ีมัน่คง  เลี้ยงชีพตนเองได้ 

9. หน่วยงานรับผิดชอบ 1. หน่วยงาน (หลัก)  
       - สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
2. หน่วยงาน (ร่วม)  
- โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
- โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี  
- ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเดนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

10. ระยะเวลาในการดำเนนิงาน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
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หัวข้อ รายละเอียด 

11. งบประมาณ 20,628,085 บาท 

12. ผลผลิต (output) นักเรียนคนพิการ เด็กด้อยโอกาส นักเรียนและเยาวชนใน 
ถ่ินทุรกันดาร ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์สุราษฎร์ธานี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเดนใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพท่ีสุจริต มีทักษะ
งานอาชีพตรงตามความความถนัดและสนใจ 

13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Outcome) นักเรียนพิการ เด็กด้อยโอกาส นักเรียนและเยาวชนใน 
ถ่ินทุรกันดาร ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศึกษา
สงเคราะหส์ุราษฎร์ธานี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ประกอบอาชีพสุจริตตรงตามความความถนัดและ
สนใจที่ย่ังยืนต้นแบบ เป็นที่ปรึกษาให้กับสถานศึกษา ที่เป็น
สมาชิกและมีความสนใจสมคัรเป็นสมาชิก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  
 

พัฒนาและเสริมสร้าง 

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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โครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ) 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของ
บุคลากรครูและผู้บริหาร 

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
แผนแม่บท   5 การท่องเท่ียว 

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้
แผนพัฒนาภาคและแผนงานงานหลัก 

แผนงาน 2  พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวบนบกตอนในของภาคให้
มีศักยภาพ 

4. ความสำคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการพัฒนาบุคลากรท่ีมี
คุณภาพออกสูส่ังคมและเป็นท่ีต้องการของสังคมในระดับ
ภูมิภาค การพัฒนาบุคลากรครูและผู้บริหารถือเป็น
สิ่งจำเป็น โดยเฉพาะการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสิ่ง
สำคัญและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่ง
ต่อเนื่อง กิจกรรมการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของบุคลากรครูและผู้บริหาร  ถือเป็นการ
เตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียน
ภาษาอังกฤษและเป็นพื้นฐานท่ีดีให้กับผู้สอน และ 
ประโยชน์ของเรียนรู้ภาษาอังกฤษยังช่วยพัฒนาความรู้ 
ทักษะต่าง ๆ ได้อีกด้วย หากครูผู้สอนได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็จะช่วยยกระดับบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์
ท่ีกว้างไกลและหลากหลาย สามารถนำมาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาและเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน  และยังส่งผลให้ผู้สอน
เห็นความสำคัญและเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษมากข้ึน 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.บุคลากรครูและผู้บริหาร ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสในการ
เรียนรู้ การใฃ้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการเรียนรู้ภาษา
วัฒนธรรม  
2   บุคลากรครูและผู้บริหารได้มีโอกาสนำความรู้ภาษาองักฤษ
ไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  
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หัวข้อ รายละเอียด 
3   ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ประสบการณจ์าก
การเข้าร่วมกิจกรรมนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของ 
ตนเองตลอดจนแนะนำผู้อื่นได้   

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของ
โครงการ 

เป้าหมาย 
บุคลากรครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี  จำนวน 800 คน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1.ร้อยละของบุคลากรครูและผู้บริหารโรงเรียน ท่ีสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี 
2.ร้อยละของบุคลากรครูและผู้บริหารท่ีสามารถนำความรู้
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ในระดับดี 

7. พื้นท่ีเป้าหมาย พื้นท่ีในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

8. กิจกรรมท่ีสำคัญของโครงการ 1.อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลักสูตรระยะ
สั้น สำหรับบุคลากรครูและผู้บริหาร 
2. ศึกษาดูงานสถานศึกษาและหน่วยงานในพื้นท่ีอำเภอ
เกาะสมุย 

9. หน่วยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวัด   
สุราษฎร์ธานี 
ผู้ประสานงาน นายสชุาติ  เหล่ากอ  โทร.065 7699141 
sususuchat56@gmail..com 

10. ระยะเวลาในการดำเนนิงาน ปีงบประมาณ 2564 

11. งบประมาณ        3,200,000  บาท 

12. ผลผลิต (output) บุคลากรครูและผู้บริหารจำนวน 800 คน มีความรู้
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 

13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1.บุคลากรครูและผู้บริหาร ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสในการ
เรียนรู้ การใฃ้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการเรียนรู้ภาษา
วัฒนธรรม  

2   บุคลากรครูและผู้บริหารได้มีโอกาสนำความรู้ภาษาองักฤษ
ไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  

3   ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ประสบการณจ์าก
การเข้าร่วมกิจกรรมนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของ 
ตนเองตลอดจนแนะนำผู้อื่นได้   
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โครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ) 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตามหลักสูตรพัฒนาทักษะทางสังคม
และภาษาต่างประเทศ 

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้  
แผนย่อยที่ 3 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ภายใต้ แผนพัฒนาภาคและ
แผนงานงานหลัก 

ยุทธศาสตร์ภาคใต้ พัฒนาการท่องเท่ียวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว
คุณภาพชัน้นำของโลก 
แผนงาน  พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวบนบกตอนในของภาคให้มีศักยภาพ 
แผนงานหลัก พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 

4. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้างว่าความสามารถด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในด้าน
ต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศักยภาพของแรงงาน ซึ่ง
รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย จึงมีนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษของคนไทยในทุกๆ ระดับและสาขาอาชีพ เพื่อให้สอดคล้อง
กับกระแสโลกาภิวัตน์และการบูรณาการระหว่างประเทศ ทั้งระดับ
ภูมิภาคและระดับนานาชาติ  ซึ่งจะนำโอกาสทางเศรษฐกิจและการ
ทำงานร ่วมก ันแบบไร ้พรมแดนของสมาช ิกในส ังคมโลก โดยมี
ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางสำหรับการติดต่อสื ่อสารทุกประเภท 
ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องสร้างบุคลากรของ
ประเทศให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูงเนื่องจาก 
บุคลากรในศตวรรษท่ี 21 จะต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในประชาคมโลกได้ดี  รวมทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาความรู ้ วิเคราะห์ข่าวสาร และสังเคราะห์ข้อมูล   เพื่อ
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยน สร้างองค์ความรู ้ และสร้างความร่วมมืออย่าง
สร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ กับเพื่อนร่วมอาชีพในระดับนานาชาติได้  

กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทสำคัญในการสร้างและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและศักยภาพเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
ประเทศ โดยเริ่มจากการบ่มเพาะการศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน อุดมศึกษา 
ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยมีความรู้ ทักษะ 
มีจิตสาธารณะ คิดเป็น ทำเป็น มีเหตุผล และรู้จักการวิเคราะห์ ให้พร้อม
ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข   
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หัวข้อ รายละเอียด 

จังหวัดสุราษฏร์ธานีเป็นจังหวัดท่ีมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และการเปลี่ยนแปลงทุกด้านอย่างรวดเร็ว และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว
สำคัญของประเทศ เช่น เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และพื้นที่ที่เป็น
แหล่งอุทยานแห่งชาติ การเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนใหม้ี
ความสามารถในการประกอบอาชีพและดำรงตน ตลอดจนเผชิญกับ
สถานการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรอบคอบ และสร้างสรรค์ความ
มั่งคง การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับจังหวัดสุราษฏร์ธานี 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1)  เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจและเจตคติท่ีดีพร้อมท่ี
จะปรับเปลี่ยนและเตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลงท่ีจะต้องเผชิญใน
อนาคตให้แก่เยาวชน 

๒)  เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีทักษะทางสงัคมและในการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเท่ียว
และในการพฒันาจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

6. เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ 

เป้าหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จำนวน …15,204... คน 
ตัวชี้วัด : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ของสถานศึกษาทุกสังกัดมี
ทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการ
ท่องเท่ียวและในการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

7. พื้นท่ีเป้าหมาย สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

8. กิจกรรมท่ีสำคัญของโครงการ 1) ประชุมชี้แจงคณะกรรมการบริหารโครงการและหน่วยงานทางการ
ศึกษา/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง/ตัวแทนศูนย์เครือข่าย เพื่อกำหนดกรอบ
แนวทางของหลักสูตร 
2) ประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษา 
(The Common European Framework of Reference for 
Languages : CEFR) 
3) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรและจัดทำสื่อ/คู่มือ สำหรับ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5  

3.1) จัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะสังคมและภาษาต่างประเทศ 
หลักสูตรระยะสัน้ 40 ชั่วโมง/ระยะกลาง 80 ชั่วโมง โดยให้มีความต่าง
ไปจากหลักสูตรในการเรียนการสอนปกติ 

3.2) ชี้แจงครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 

3.3) จัดกิจกรรมคัดเลือกวิทยากรเจ้าของภาษา 
3.4) วิทยากรเจ้าของภาษาท่ีได้รับการคัดเลือกพบนักเรียนตาม

สถานศึกษาสร้างความคุ้นเคย (การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าของภาษากับ
นักเรียน) 
4)  จัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

 4.1) ประชุมคณะทำงานจัดค่ายภาษาอังกฤษ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 4.2) จัดกิจกรรม Pre – symposium โดยเครือข่าย 
 4.3) เครือข่ายคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม symposium  
 4.4) จัดรางวัลสำหรับนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม symposium 

5)  การติดตาม ตรวจเย่ียมและประเมินโครงการ 
9. หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ : สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวพรรณา พรหมวิเชยีร 
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
เบอร์โทรศัพท์ : 083 – 173 – 5153 
E-mail : sompetlada@hotmail.com 

10. ระยะเวลาในการดำเนนิงาน ตุลาคม 256๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 

11. งบประมาณ 1๐,๐๐๐,๐๐๐ 

12. ผลผลิต (output) ร้อยละ 80 ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ของสถานศึกษาทุกสังกัด
มีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการท่องเท่ียวของ
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1) เยาวชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกจิกรรมสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์และเครือข่ายเยาวชนร่วมกัน 
๒) เยาวชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานสีามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
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โครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ) 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ กศน. 

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งกัน 
ประเด็นที่ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว  

• การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
แผนแม่บทที่ 5 ประเด็นการท่องเท่ียว 
3.1 แผนย่อยการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

 

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้
แผนพัฒนาภาคและแผนงานงานหลัก 

ยุทธศาสตร์ พัฒนาการท่องเท่ียวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว
คุณภาพชั้นนำของโลก 
แผนงาน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน (Local 
Economy) 

4. ความสำคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นจังหวัดที ่มีประวัติความเป็นมาอัน
ยาวนาน มีความเจริญทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี 
และมีแหล่งท่องเท ี ่ยวมากมาย ทั ้งสถานที ่ท ่องเที ่ยวทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
ซึ ่งบุคลากรที่มีความสำคัญต่อการท่องเที ่ยวคือ มัคคุเทศก์ 
โดยเฉพาะมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ที่ถือว่าเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว
และดูแลแหล่งท่องเที ่ยว ในฐานะเจ้าบ ้านที ่คอยต้อนรับ
นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก จากสถานการณ์การท่องเที่ยว
ของจังหวัดสุราษฏร์ธานีในปัจจุบัน พบว่ามีการขยายตัวสูงข้ึน
อย่างต่อเน่ือง ดังน้ันเพ่ือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการ
ท่องเที ่ยวโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อรองรับ
ความเจริญก้าวหน้าในยุคไทยแลนด์ 4.0  

ทั้งนี ้ สำนักงาน กศน. ได้มีการจัดสอนวิชาลูกเสือ 
กศน.กับการพัฒนา เพ่ือฝึกนักศึกษารให้มีวินัย ทักษะชีวิต และ
จิตอสา ดังนั้น สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฏร์ธานีเล็งเห็นว่า
การบูรณาการวิชาลูกเสือเข้ากับการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ จะเป็น
การส่งเสริมให้แกนนำเยาวชนได้รู้จักตนเอง รู้จักประวัติความ
เป็นมาของท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งเสริมสร้างความมีจิตอาสา 
จนสามารถนำความรู ้ไปใช้ในการเป็นมัคคุเทศก์ จึงเป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้คนใน
ชุมชนเกิดความรัก เห็นคุณค่าและหวงแหนท้องถ่ินและบ้านเกิด 
มีจิตสำนึกที่จะอนุรักษ์และพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน สำนักงาน 
กศน.จังหวัดสุราษฏร์ธานี จึงเห็นว่าควรมีการดำเนินการจัด
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก ์ท ้องถ ิ ่นข ึ ้น เพ ื ่อตอบสนอง
แผนพัฒนาการท่องเท่ียวของภาคใต้ อีกท้ังสร้างเสริมและพัฒนา
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หัวข้อ รายละเอียด 
บุคลากรด้านการท่องเท่ียว ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็น
การสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถ่ิน รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึก
ในการเป็นตัวแทนของท้องถ่ินในฐานะเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับ
นักท่องเท่ียวในอนาคต  

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือสร้างลูกเสือมัคคุเทศก์ ที่มีคุณภาพและมีคุณสมบติัที่ดีใน
การเป็นมัคคุเทศก ์
2.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของ
จังหวัดสุราษฏร์ธานี ในส่วนของบุคลากรให้มคีวามเข้มแข็ง 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของ
โครงการ 

1.มีแกนนำมัคคุเทศก์ ท่ีมีคุณภาพในทุกอำเภอ 
2.ผู้ผ่านการอบรม สามารถประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ได้ 

7. พื้นท่ีเป้าหมาย ทุกอำเภอในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
8. กิจกรรมท่ีสำคัญของโครงการ 1.การสำรวจแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน เพื่อเป็นข้อมูล

พื้นฐานในการจัดทำหลักสูตรอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ 
กศน. ให้เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น 
2.การจัดทำหลักสูตรอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ กศน.ให้
เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น 
3.การจัดอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ กศน.ในทุกอำเภอใน
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

9. หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ผู้ประสานงาน  
นางอรทัย เกตุเผือก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
นางสาวฐิติมา บุญญา นักวิชาการศึกษา  
เบอร์โทรศัพท์ 0818914001  
Email : p_titima@hotmail.com 

10. ระยะเวลาในการดำเนนิงาน ต.ค.63-ก.ย.64 

11. งบประมาณ 520,000 บาท (ห้าล้านสองแสนบาทถ้วน) 

12. ผลผลิต (output) มีลูกเสือมัคคุเทศก์ กศน. ประจำท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 
มีแกนนำลูกเสือมัคคุเทศก์ กศน. ท้องถิ่นในชุมชน 

13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1. ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ท่ีได้รับไป
พัฒนาตนเอง และประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ใน
ชุมชนได้ 
2. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
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โครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ) 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการ  ศูนย์บ่มเพาะวัฒนธรรมพื้นบ้าน มโนราห์ จังหวัด
สุราษฎร์ธาน ี

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อท่ี 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
แผนแม่บท  10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้
แผนพัฒนาภาคและแผนงานงานหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ท่ี. 3 พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การส่งเสริม
อุตสาหกรรม บริการและการท่องเท่ียวท่ียั่งยืน 

4. ความสำคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

          รัฐบาลมีแนวคิดท่ีจะประเทศ สู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง 
ยั่งยืน โดยกำหนดกอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ี
เรียกว่า ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีระยะเวลา 20 ปี เพื่อพัฒนา
คนไทยให้มีความสุข มีคุณภาพชีวิต สร้างรายได้  สังคมมี
ความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถ
แข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ  โดยให้กระทรวงทุกกระทรวง
กำหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติ 
หน่วยงานนำสู่การปฏิบัติ 

 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งของรัฐ
ท่ีต้องสนองนโยบาย โดยกำหนดให้มียุทธศาสตร์ในระดับ
จังหวัด ให้สอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์
ของกระทรวง ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุราษฎร์
ธานีคือยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวและวัฒนธรรม 
ภายใต้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

  มโนราห์  เป็นวัฒนธรรมท้องถ่ินของภาคใต้ท่ี
ทรงคุณค่า ซึ่งนับวันจะถูกวัฒนธรรมตะวันตก และสือ่
ออนไลน์กลืนจนสญูหาย เยาวชนรุน่ใหม่ก็ให้ความสนใจ
น้อยลง  จากปัญหาดังกล่าวทำให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเห็น
ความสำคัญของการอนุรักษ์  มโนราห์  ให้อยู่คู่กับลูกหลาน
ชาวใต้และประเทศ จึงได้มีแนวคิดท่ีจะให้หน่วยงานภายใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกนัจัดต้ังศูนย์บ่มเพาะวัฒนธรรม
พื้นบ้าน มโนราห์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีข้ึน 
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หัวข้อ รายละเอียด 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.  เพ่ือจัดต้ังศูนย์บ่มเพาะวัฒนธรรมพ้ืนบ้านมโนราห์ 
2.  เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน มโนราห์ ให้อยู่คู่กับจังหวัด 
สุราษฎร์ธานีและประเทศ 
3.  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมพ้ืนบ้านมโนราห์ 
4.  เพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมของคนภาคใต้ให้สังคมโลกได้รบัรู้ 
5.  เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของ
โครงการ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ   
1.  วิทยากร (ครู) เข้าร่วม 50 คน 
2.  นักเรียนสังกัด สพท.ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วม
จำนวน  1,050  คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบา้นภาคใต้ มโนราห์  ให้มั่นคง ยังยืน 

7. พื้นท่ีเป้าหมาย โรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

8. กิจกรรมท่ีสำคัญของโครงการ 1.  ศึกษาบริบทการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน มโนราห์ 
2.  แต่งต้ังคณะกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน ระดับ
จังหวัด 
3.  ประชุมวางแผนการดำเนนิงาน 
4.  กำหนดกิจกรรมและปฏิทิน 
5.  แต่งต้ังคณะกรรมการระดับปฏิบัติ 
6.  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
7.  จัดกิจกรรมตามกรอบเวลา 
8.  ประเมินผลแต่ละกิจกรรม 
9.  สรุปรายงานแต่ละกิจกรรม 
10.  สรุปรายงานโครงการ 

9. หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานหลัก  
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี  / วัฒนธรรมจงัหวัด 
หน่วยงานร่วม การท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด 

10. ระยะเวลาในการดำเนนิงาน ตลอดปีงบประมาณ  2564 – 2568 (ยั่งยืน) 

11. งบประมาณ 10,664,799  บาท 

12. ผลผลิต (output) นักเรียนเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมพื้นบา้น มโนราห์ 

13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Outcome) จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรมภาคใต้มโนราห์  
เป็นศูนย์กลางแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งระดับภาคและ
ระดับนานาชาติ  เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ของภาคใต้อีกแห่งหน่ึง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  
 

ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที ่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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โครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ) 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือ
สร้างสรุาษฏร์ธานีเมืองน่าอยู่ 

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นที่ 6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ  

• ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 

แผนแม่บทที่ 18 ประเด็นการเติบโตอย่างย่ังยืน 
3.5 แผนย่อยการยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนด
อนาคตประเทศ 

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้
แผนพัฒนาภาคและแผนงานงานหลัก 

ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็น
ฐานการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
แผนงาน บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ความสำคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ในปัจจุบันสถานการณ์ทางด้านสิ ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการ
จัดการขยะมูลฝอย เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญ ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ทั ้งยังไม่สามารถดำเนินการมี
ประสิทธิภาพ จึงต้องการความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายและทุก
หน่วยงานในการร่วมกันรณรงค์เพ่ือลดภาระให้กับสังคมและโลก 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นับเป็น
สถาบันการศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน จึงจำเป็นต้องมีส่วน
ร่วมในการผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมในการลดภาระปริมาณขยะ
ต่อชุมชนและสังคม อันจะเป็นแบบอย่างให้แก่สังคมและชุมชน
ต่อไป 

 ป ัจจ ุบ ันสถานศึกษาในสังก ัดสำนักงานส่งเสริม
การศ ึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ ังหวัด
สุราษฏร์ธานี มีบุคลากรและนักศึกษาเป็นจำนวนมาก และมี
แนวโน้มที่จำนวนนักศึกษาและบุคลากรจะเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
ทีผ่่านมาสถานศึกษา ได้ดำเนินโครงการที่ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการขยะให้แก่นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 
ได้แก่โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยซึ่งได้ส่งเสริมให้ กศน.
ตำบลดำเนินการตาม Roadmap 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1.การแก้ไข
ปัญหาขยะเก่า 2.ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใหม่ 3.การวางระเบียบ
มาตรการรองรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย 
4.การสร้างวินัยและการส่งเสริมให้เกิดกลไกการขัดแยกขยะ ซึ่ง
ที่ผ่านมาได้ผลเป็นที่น่าพอใจในระดับหน่ึง  
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หัวข้อ รายละเอียด 
อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการ

ขยะ ให้มีความย่ังยืน ครบวงจร และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย
ขยายผลจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ไปสู่
ส ังคมและชุมชนในจังหวัดสุราษฏร์ธานี เกิดเป็นการสร้าง
สุราษฏร์ธานีเมืองน่าอยู่ ทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุราษฏร์ธานี จึงได้มี
แนวคิดการนำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มาต่อยอด
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การส่งเสริมให้มีการลด คัดแยกและใช้
ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้ได้มากท่ีสุด ก่อนการกำจัดท้ิงในข้ัน
สุดท้าย เช่นการคัดแยกและนำกลับคืนขยะรีไซเคิล ในชุมชน 
รวมทั้งการใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์ในรูปแบบของปุ๋ยหมัก และ
ก๊าซชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ขยะด้านพลังงาน ซึ่งในการ
ดำเนินโครงการนี้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการที่จะสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์
ความรู ้ ตลอดจนการกำหนดแนวทางร่วมสร้าง “ต้นแบบ”  
เพื ่อให้เกิดระบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและมี
สภาพแวดล้อมที่ดีนำไปสู่การเป็นสุราษฏร์ธานีเมืองน่าอยู่ ที่
ย่ังยืนต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อสร้างความเข้าใจ ความตระหนักในเรื่องการลด
ขยะ และพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ ในสถานศึกษา
ในสังกัด มีความยั่งยืน ครบวงจร และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และเป็นแบบอย่างต่อชุมชน 
2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการลดปริมาณขยะมูล
ฝอย และการเพิ ่มประสิทธ ิภาพการนำขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ใหม่ ในพื้นที่นำร่อง (เกาะสมุย เกาะพะงัน 
เกาะเต่า) 
3) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการขยะในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ให้ครบ
วงจรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
4) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดสุราษฏร์ธานี ใน
ด้านการบริหารจัดการขยะ  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของ
โครงการ 

ลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานีหลังดำเนิน
โครงการ และมีบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ครบวงจร 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

7. พื้นท่ีเป้าหมาย ทุกอำเภอในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
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หัวข้อ รายละเอียด 

8. กิจกรรมท่ีสำคัญของโครงการ ระยะที่ 1  
สำรวจสถานการณ์การขยะในสถานศ ึกษาในส ังก ัด และ
ดำเนินการจัดอบรมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ
อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่บุคลากร และนักศึกษาในสังกัด
สำนักงานส่งเสร ิมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ให้มีความรู้และความตระหนัก
เก่ียวกับการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลด
ปริมาณขยะและใช้ประโยชน์จากขยะในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนได้  

ระยะที่ 2  
ดำเนินการโครงการบริการจัดการขยะในพื้นที ่นำร่อง ได้แก่ 
อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน และตำบลเกาะเต่า โดย
ดำเนินการสำรวจสถานการณ์การขยะในพื้นที่นำร่องดังกล่าว 
และดำเนินการจัดอบรมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ
อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ ประชาชนในพื้นที ่ โดยขอความ
รว่มมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ประชาชน
ในพื้นที่มีความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์จากขยะได้อย่าง
คุ้มค่า เกิดเป็นพ้ืนที่ต้นแบบในการบริหารจัดการขยะของจังหวัด
สุราษฏร์ธานี 

ระยะที่ 3  
ดำเนินการโครงการบริการจัดการขยะในพื้นที่  อื่นๆในจังหวัด
สุราษฏร์ธานี โดยดำเนินการสำรวจสถานการณ์การขยะในพ้ืนที่
นำร่องดังกล่าว และดำเนินการจัดอบรมและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ ประชาชนในพ้ืนที่ 
เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์จาก
ขยะได้อย่างคุ้มค่า เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ในด้านการบริหารจัดการขยะ 

9. หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ผู้ประสานงาน  
นางอรทัย เกตุเผือก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
นางสาวฐิติมา บุญญา นักวิชาการศึกษา  
เบอร์โทรศัพท์ 0818914001  
Email : p_titima@hotmail.com 

10. ระยะเวลาในการดำเนนิงาน ต.ค.63-ก.ย.64 

11. งบประมาณ 440,000 บาท (ส่ีล้านส่ีแสนบาทถ้วน) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

12. ผลผลิต (output) เกิดความตระหนักเรื่องการบริหารจัดการขยะของ
ประชาชนและชุมชนในจังหวัดสุราษฏร์ธานี เกิดระบบ
การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ  

13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Outcome) ปริมาณขยะที่เกิดข้ึนในจังหวัดสุราษฏร์ธานีมีปริมาณลดลง เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
เชิงปริมาณ  ปริมาณขยะที่เกิดข้ึนในจังหวัดสุราษฏร์ธานีมี
ปริมาณลดลงหลังดำเนินโครงการ 

เชิงคุณภาพ เกิดระบบการบริหารจัดการขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดความตระหนักเรื่องการบริหารจัดการขยะของ
ประชาชนและชุมชนในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
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โครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ) 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน 

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นที่ 6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ  

• ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 

แผนแม่บทที่ 18 ประเด็นการเติบโตอย่างย่ังยืน 

3.5 แผนย่อยการยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคต
ประเทศ 

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้
แผนพัฒนาภาคและแผนงานงานหลัก 

ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็น
ฐานการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

แผนงาน บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ความสำคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    จากความสำคัญ ความเชื่อมโยงของนโยบาย และแผน
ระดับชาติ รวมท้ังยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ด้านการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ 
(Reduce Reuse Recycle : 3Rs) ในกรอบเวลาช่วง
เดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ท่ีเนน้ส่งเสริมการผลิตและการ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายใต้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิต 
(Life Cycle Thinking) และการพัฒนา/จัดการทรัพยากรท่ี
มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้การสร้าง
ความตระหนักและความรับผิดชอบแก่ผู้บริโภคในการเลือก
ซื้อและใชส้ินค้า/บริการท่ีเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม โดยมี
เป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable  
Development Goals รวมท้ัง  นำกรอบแนวคิดของแผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ท่ีมี
กรอบแนวคิดด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ความสอดคล้อง
กับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) เพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยตาม
นโยบายรัฐบาล ท่ีกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ท่ีมุ่งเน้นการ
ลดการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด การใชน้้อย ใช้ซ้ำ 
นำกลับมาใช้ใหม่ ตามหลักการ ๓ ช โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนตามแนวทาง “ประชารฐั” เพื่อให้เกิดการ
จัดการขยะมูลฝอยและการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง
เหมาะสมและยั่งยืน สอดคล้องและเชื่อมโยงกับกรอบและ
ทิศทางการพัฒนาของประเทศ ยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการลดของเสียและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ 
หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงเรียน ซึ่งมีนักเรียนเป็น
จำนวนมาก การจัดการขยะจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกโรงเรียน
ต้องส่งเสริมให้นักเรียนต้องเรียนรู้และนำสู่การปฏิบัติจริง   
โดยใช้หลักการ ๓ Rs (Reduce – Reuse – Recycle)  
“ใช้น้อย  ใชซ้้ำ  นำกลับมาใช้ใหม่” 

     จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีโรงเรียนจำนวน ๓๐๕ โรงเรียน 
ซึ่งโรงเรยีนส่วนใหญ่ล้อมรอบด้วยชุมชน ท่ีมีท้ังร้านค้าและ
บ้านเรือน  หลายครัวเรือน และโรงเรียนก็เปิดโอกาสให้
ชุมชน เข้ามาใชส้ถานท่ีของโรงเรียนจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
อยู่เป็นประจำ จึงทำให้มีการทิ้งขยะเกลื่อนกลาด อีกท้ังยังมี
นักเรียนบางส่วนในโรงเรียนต่าง ๆ ท้ิงขยะไม่เป็นท่ีจึงเป็น
ผลทำให้โรงเรียนต้องประสบปัญหาด้านขยะมูลฝอยและ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรนุแรง จากสภาพปัญหา
ดังกล่าว และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีประสิทธิภาพ และ  
เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยบูรณาการ
การเรียนรู้ ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถสร้าง 
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติจริงและสามารถ     
นำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวนั อีกท้ัง เกิดคุณธรรม
ความดีงามมากมาย ท้ังเรื่องการมีวินัย การรักความสะอาด 
ความขยัน ความเสียสละ ความรับผิดชอบ การมีจิตอาสา 
จิตสาธารณะ เป็นต้น ฉะนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิง่ท่ี
จะต้องปลูกฝังและพัฒนานักเรียน ให้มีคุณลักษณะดังกล่าว 
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หัวข้อ รายละเอียด 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการจัดการสถานศึกษา
สะอาด สดใส ไร้ขยะ เชิงพ้ืนที่ด้วยการมีส่วนร่วมของ นักเรียน 
ครู ผู้ปกครอง และชุมชน 
๒. เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจ สถานศึกษาท่ีมีการต่อยอด ขยายผล
นวัตกรรมสร้างความย่ังยืน 
๓. เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเย่ียมชมสถานศึกษาท่ี
ร่าไปเยือน/สถานศึกษาต้นแบบ  
๔. เพ่ือปลูกฝังและพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของ
โครงการ 

๑. โรงเรียนทุกโรงเข้าร่วมโครงการ “สถานศึกษาสะอาด 
สดใส ไร้ขยะ” ร้อยละ  ๑๐๐ 
๒. นักเรียนเข้าร่วมโครงการ“สถานศึกษาสะอาด สดใส   
ไร้ขยะ” ร้อยละ  ๑๐๐ 

7. พื้นท่ีเป้าหมาย โรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกสังกัด จำนวน 30๕ 
โรงเรียน 

8. กิจกรรมท่ีสำคัญของโครงการ ๑. ประชุมชี้แจงการบริหารโครงการสถานศึกษาสดใส 
ดำเนินกิจกรรมจัดการขยะอย่างเป็นระบบครบวงจร 
๒. ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือ/เกณฑ์ประเมิน
สถานศึกษาสะอาด สดใส ไร้ขยะภายใต้การน้อมนำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบ 
เชิงพื้นท่ี 
3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม และโครงการฯ 
4. ขับเคลื่อน/ส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานให้
สถานศึกษาพัฒนานวัตกรรมและรูปแบบสถานศึกษาสะอาด 
สดใส ไร้ขยะ 
๕. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนนิงานและ
ประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาตามเกณฑ ์
๖. กิจกรรมต่อยอด/ขยายผลสู่ชุมชนแบบเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียน  บ้าน ชุมชน  
๗. มอบเกียรติบัตร/รางวัลต้นแบบ “สถานศึกษาสะอาด 
สดใส ไร้ขยะ” “สถานศึกษารักษ์สิ่งแวดล้อม” และ 
“สถานศึกษาน่าอยู่” เป็นต้น 
๘. ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาท่ีน่าไปเยือน และเย่ียมชม
สถานศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบ 
๙. สรุปและรายงานผลกจิกรรม/โครงการฯ 

9. หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

10. ระยะเวลาในการดำเนนิงาน ตุลาคม ๒๕๖3 - กันยายน ๒๕๖4 

11. งบประมาณ 1,537,700   บาท 
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หัวข้อ รายละเอียด 

12. ผลผลิต (output) ๑) ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบการ
สถานศึกษาสะอาด สดใส ไร้ขยะด้วยการมีส่วนร่วมของ 
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน      
๒) ร้อยละ ๗๐ ของโรงเรียนมีการขยายผลแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การจัดการสถานศึกษาสะอาด สดใส ไร้ขยะ อย่าง
จริงจังและยั่งยืน  
๓) ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนได้รับปลูกฝังและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        

13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Outcome) ระบุผลทีค่าดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ ในลักษณะของ
ผลลัพธ์ (Outcome)และเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึก 
รู้สึกรัก หวงแหน และดูแลบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจรงิจัง
และย่ังยืน 

๒. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของนักเรียนและ   
เปน็แบบอย่างที่ดีต่อชุมชน 
๓. ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นเมืองท่องเท่ียว ท่ีจะต้อง มีความ
สะอาด โดยใช้แนวทางของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและการ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใช้การลดปริมาณขยะต้นทาง คือ 
นักเรียนทุกคน ทุกครัวเรือน 
๑. นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึก 
รู้สึกรัก หวงแหน และดูแลบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจรงิจัง
และย่ังยืน 
๒. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของนักเรียนและ   เป็น
แบบอย่างที่ดีต่อชุมชน 
๓. ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนและปัญหาสิ่งแวดล้อม  ของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นเมืองท่องเท่ียว ท่ีจะต้อง  มีความ
สะอาด โดยใช้แนวทางของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและการ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใช้การลดปริมาณขยะต้นทาง คือ 
นักเรียนทุกคน ทุกครัวเรือน 
๔. โรงเรียนและชุมชนร่มรื่น เรียบร้อย น่าอยู่ สวยทุกท่ีสะอาด 
ทุกเวลา เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 
 

พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 

ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
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โครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ) 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการการพัฒนาระบบการนิเทศทางไกลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษายุค 4.0 

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อท่ี 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
แผนแม่บท   12 พัฒนาการเรียนรู้ 

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้
แผนพัฒนาภาคและแผนงานงานหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ท่ี. 3 พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

4. ความสำคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

         ตามแผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลักสำคัญ ในการจัด
การศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความ 
เท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และ
หลักการ    มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for 
Education) อีกท้ังยึดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) 
โดยนำยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)  
มาเป็นกรอบความคิดสำคัญ     ในการจัดทำแผนการศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ว่า “คนไทย 
ทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 
21” ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากสภาพสังคมใน
ศตวรรษท่ี 21 ทุก ๆ ด้านอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นท่ี
ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะและสามารถดำรง
ตนอยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ครูจึงเป็นบุคคลสำคัญในการท่ีจะพัฒนานักเรียนให้เป็น 
ตามเป้าหมายอย่างท่ีต้องการได้ เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้
พัฒนาความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อคุณภาพในการเรยีน  
ของนักเรียน  
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5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือพัฒนาพัฒนาระบบการนิเทศทางไกลเพ่ือส่งเสริมการจัด
การศึกษายุค 4.0  
2. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสื่อดิจิทัลให้กับผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
3. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของ
โครงการ 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถใช้ระบบการนิเทศทางไกลเพื่อส่งเสริมจัดการศึกษา
ยุค 4.0 
2.ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสื่อดิจิทัล  
3. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษาโดยนอ้มนำ
ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและ
นำไปจัดการเรียนรู้สูช่ั้นเรียน 

7. พื้นท่ีเป้าหมาย สถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

8. กิจกรรมท่ีสำคัญของโครงการ กิจกรรมที่ 1 ข้ันวางแผน 
    1.1 ประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อชี้แจงการ
ดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบการนิเทศทางไกล 
เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษายุค 4.0 
กิจกรรมที่ 2 ข้ันดำเนินการตามแผน 
    2.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสร้างและออกแบบระบบ
การนิเทศทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริม 
การจัดการศึกษายุค 4.0 
    2.2 จัดจ้างทำระบบการนิเทศทางไกลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา   ยุค 4.0 
    2.3 ประชุมผู้บริหารและครูของโรงเรียนในจังหวัด     
สุราษฎร์ธานีเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของระบบ
การนิเทศทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการ
จัดการศึกษายุค 4.0 
    2.4 ใช้ระบบการนิเทศทางไกลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษายุค 4.0  กับผูบ้ริหาร
และคร ู

กิจกรรมที่ 3 ข้ันประเมินผล 
    3.1 ประชุมคณะทำงานจัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
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    3.2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของ
ผู้บริหาร ครู ในการนำความสามารถทางเทคโนโลยีไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน โดยน้อมนำศาสตร์
พระราชาและหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงสูช่ั้นเรียน รวมท้ัง
สังเกต ประเมินพฤติกรรมนักเรียน 

กิจกรรมที่ 4 ข้ันขยายผล 
    4.1 จัดกิจกรรมถอดประสบการณ์การนำระบบการนเิทศ
ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการศึกษายุค 
4.0 
    4.2 มอบเกียรติบัตร ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เอกสารการ
ถอดประสบการณ์ต่อสาธารณชน 

9. หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

10. ระยะเวลาในการดำเนนิงาน ตุลาคม ๒๕๖3 - กันยายน ๒๕๖4 

11. งบประมาณ 826,680    บาท 

12. ผลผลิต (output) 1.ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อส่งเสริมจัดการศึกษายุค 4.0 
2.ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสื่อดิจิทัล  
3.ร้อยละ 80 ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผา่นการทดสอบ/ประเมินตามเกณฑ์
กำหนด        

13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1.สถานศึกษาสามารถนำคู่มือภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือส่งเสริมจัดการศึกษายุค 4.0 
2.ผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษาสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ตลอด
ชีวิตผ่านสื่อดิจิทัล 
3.ผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษาสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการ
ทดสอบ/ประเมินตามเกณฑ์กำหนดและนำไปจัดการเรียนรู้สู่ชั้น
เรียนหรือขยายผลต่อยอด สู่การพัฒนาในสายงานอาชีพได้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  
 

ส่งเสริมและประสานความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับ 

องค์กรภาคีเครือข่าย และทุกภาคส่วน 

ของสังคมในการสร้างคนดี 
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โครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ) 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการผู้นำสันติภาพเมืองคนดี: Messengers of Peace 
Suratthani 

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อท่ี 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
แผนแม่บท   11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้
แผนพัฒนาภาคและแผนงานงานหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ท่ี. 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา                        

4. ความสำคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

องค์การลูกเสือโลกได้ริเริ่มโครงการ Gift for Peace ต้ังแต่ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ (ค.ศ. 2001) จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ (ค.ศ. 
2011) หลังจากนั้น กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรซาอุดิ 
อารเบีย (Kingdom of Saudi Arabia)  และกษัตริย์แห่ง
ราชอาณาจักรสวีเดน (Kingdom of Sweden) ได้ริเริ่มและ
ให้การสนับสนุนโครงการ Messengers of Peace เป็น 
ครั้งแรกเพื่อให้สอดคล้องกับคำขวัญ “SCOUTS Creating 
a Better World” โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างความ
ตระหนักในการพัฒนาสันติภาพในโลกผ่านขบวนการลูกเสือ 
และให้การสนับสนนุ สร้างแรงจูงใจใหลู้กเสือท่ัวโลกทำ
กิจกรรมเพื่อสร้างสนัติภาพข้ึนในโลก ในปัจจุบัน มีลกูเสือ
จากทั่วโลกเข้าร่วมโครงการประมาณ ๑๐ ล้านคนจาก ๑๑๐ 
ประเทศ 

 ในประเทศไทย โครงการดังกล่าวเพิ่งเริ่มเป็นท่ีรู้จัก
ในวงการลูกเสือของประเทศไทย มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือและ
บุคลากรทางการลูกเสือท่ีได้รับการฝึกอบรมจากองค์การ
ลูกเสือโลก ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และภายในประเทศ 
จำนวนไม่มาก และลูกเสือท่ีเข้าร่วมโครงการยังมีน้อยมาก
เมื่อเทียบกับประชากรลูกเสือในประเทศไทย เพื่อให้การ
ขยายงานตามภารกิจ Messengers of Peace สามารถ
ดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย ตลอดจน
ขยายงานและจัดกจิกรรมสนับสนนุแนวคิดของโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
องค์การลูกเสือโลก และคณะลูกเสือแห่งชาติ  
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 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดท่ีเป็นท่ีรู้จัก
แพร่หลายในฐานะจังหวัดท่ีมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การศึกษา และการท่องเท่ียวของประเทศ ทำให้มี
นักท่องเท่ียว ท้ังคนไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาเพื่อ
ท่องเท่ียวกัน  ทำให้ประชาชนในพื้นท่ีมีงานทำ มีรายได้ ทำ
ให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน  ด้านสภาพในปัจจบุัน ท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม ทำ
ให้ความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของผู้คน เปลี่ยนไป 
ความมีระเบียบ วินัย  กฎระเบียบต่าง  ๆ ในสังคม รวมถึง
พฤติกรรมการบริโภคของผู้คน ทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ 
เพิ่มข้ึน โดยแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ
ตัวแทนภาคประชาชน ข้าราชการ และมนีักวิชาการจงัหวัด
สุราษฎร์ธานีท่ีได้ช่วยกันดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
เพื่อใช้ในการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี    
วิสัยทัศน์ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  คือ เมืองเกษตรคุณภาพ 
การท่องเท่ียวยั่งยืน สังคมเป็นสุข มีจิตสาธารณะ  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  พัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและทุก
ช่วงวัย ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี เก่ง และมีความพร้อมท้ัง
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่
ดี ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม  โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ี
จำเป็นในศตวรรษท่ี 21  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาท่ี 3 และอนุรักษภ์าษาท้องถ่ิน มีนสิัยรักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทย 
ท่ีมีทักษะสูง เป็น นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร
ยุคใหม่ และอื่น  ๆ โดยมีสัมมาอาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง 

 เพื่อให้สอดคล้องและตอบรับแผนพัฒนาจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  ผู้รับผิดชอบจึงได้จัดทำโครงการ ผู้นำสนัติภาพ
เมืองคนดี Messengers of Peace Suratthani โดยนำ
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หัวข้อ รายละเอียด 
กระบวนการฝึกอบรม Messengers of Peace Training 
Thailand ให้แก่ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ เพื่อให้เกดิ
ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการพัฒนาสนัติภาพ ให้
เกิดข้ึน ในสังคมโดยใช้กระบวนการลูกเสือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้ประสานโครงการ
ลูกเสือ  และมีทักษะความสามารถในการฟืน้คืนชพี โดยใช้
กระบวนการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น CPR และใช้เครื่อง
กระตุกหัวใจ AED ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มี
เป้าหมายขยายผลโครงการดังกล่าว สู่ผู้บังคับบัญชาลกูเสือ 
และลูกเสือ ยุวชน ร่วมกับ คณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการ “Messengers of Peace” ประจำประเทศไทย 
จึงจัดฝึกอบรมผู้ประสานงาน โครงการ ผู้นำสนัติภาพเมือง
คนดี(Messengers of Peace Suratthani) ข้ึน 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ 
ผู้ประสานงานโครงการ ผู้นำสันติภาพเมืองคนดี(Messengers 
of Peace Suratthani)  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้ความรู้ และเพ่ิมทักษะด้านการฟ้ืนคืนชีพ โดยใช้
กระบวนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR และใช้เครื่องกระตุก
หัวใจ AED ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
3. เพ่ือขยายผลผู้นำสันติภาพเมืองคนดี (Messengers of 
Peace Suratthani) สู่สากล 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของ
โครงการ 

เป้าหมาย 
๖.๑   ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ ระดับ
หน่วยงานทางการศึกษา  ๑๓ หน่วยงาน จำนวน  ๑๐๐ คน 
๖.๒  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ ระดับ
สถานศึกษา  จำนวน ๔๐๐    คน 
๖.๓   ลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด หรือผู้บำเพญ็ประโยชน์   
จำนวน  ๕๐๐ คน   
        ๖.๔  คณะวิทยากรและคณะกรรมการจากหนว่ยงาน
และองค์กรลูกเสือระดับต่าง ๆ จำนวนรุน่ละ ๕๐ คน  
ปฏิบัติงาน จำนวน ๑๐ รุ่น    
                รวม  จำนวน 5 รุ่นๆละ 1๕๐๐ คน   
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หัวข้อ รายละเอียด 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการ
ลูกเสือ ท่ีเข้าอบรมตามโครงการฯ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีใน
ฐานะผู้ประสานงานโครงการลูกเสือ “ผู้นำสันติภาพ” 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 80 ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการ
ลูกเสือ ท่ีเข้าอบรมตามโครงการฯ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สามารถปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ โดยใช้กระบวนการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้น CPR และใช้เครื่องกระตุกหัวใจ AED ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละ 80 ของลูกเสือ เนตรนารี และผู้ท่ีเข้าอบรมตาม
โครงการฯ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถปฏิบัติการฟื้นคืน
ชีพ โดยใช้กระบวนการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น CPR และใช้
เครื่องกระตุกหัวใจ AED ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. พื้นท่ีเป้าหมาย ๗.๑  โรงเรียนวมินทร์วิทยา(เอกชน) 
๗.๒  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อ.พุนพนิ จ.สุราษฎร์ธาน ี
๗.๓  โรงเรียนหัวสะพานมิตรภาพท่ี ๒๑๗ อ.เวียงสระ  
๗.๔  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ.เมืองสุราษฎร์ธาน ี
๗.๕  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธาน ี
๗.๖  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์  
๗.๗  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อ.เกาะสมุย 
๗.๘  วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี  อ.เมืองสุราษฎร์
ธาน ี
๗.๙  ค่ายลูกเสือชั่วคราว จ.สุราษฎร์ธาน ี

8. กิจกรรมท่ีสำคัญของโครงการ 8.1 เตรียมการ วางแผน  
- ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา 
- เขียนเสนอโครงการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการโครงการ 
- ติดต่อประสานงานคณะวิทยากร สถานท่ี และอื่น  ๆ
8.2 ดำเนินงานโครงการ 
ดำเนินงานตามโครงการ ณ พื้นท่ีเป้าหมาย (รุ่นละ 3 วัน) 
การบรรยาย  – ความเป็นมาของโครงการ 
การเรียนเป็นฐาน  – ฐาน 8 ฐาน ประกอบด้วย 
    ฐานท่ี ๑ : โมดูลท่ี ๑ (Module 1)  บทนำสู่สันติภาพ 
“Introduction to Peace” 
    ฐานท่ี ๒ : โมดูลท่ี ๒ (Module 2)  ความสันติภาพใน
ความคิดของคุณ “What Peace Means to you?” 
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หัวข้อ รายละเอียด 
    ฐานท่ี ๓ : โมดูลท่ี ๓ (Module 3) กิจกรรมผ่านสื่อเพลงและ
การเต้น “MOP Beat” 
    ฐานท่ี ๔ : โมดูลท่ี ๔ (Module 4)  ความคิดท่ียิ่งใหญ่ของ
ฉัน – เป็นสากล “Ah Lei Lei” 
    ฐานท่ี ๕ : โมดูลท่ี ๕ (Module 5)  ลูกเสือเป็นเครือข่าย
ระดับโลก “Network” 
    ฐานท่ี ๖ : โมดูลท่ี ๖ (Module 6)  การออนไลน์และแบ่งปัน
ข้อความเรื่องราว “Getting Online and Sharing the 
Message” 

     ฐานท่ี ๗ โมดูลท่ี ๗  (Module ๗) ทักษะด้านการสื่อสาร
เพื่อการท่องเท่ียว 
     ฐานท่ี ๘ : โมดูลท่ี ๘ (Module ๘)  ทักษะด้านการฟืน้คืน
ชีพ โดยใช้กระบวนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR 
     ฐานท่ี ๙ : โมดูลท่ี ๙ (Module ๙) ทักษะด้านการฟืน้คืนชพี 
โดยใช้กระบวนการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) 

9. หน่วยงานรับผิดชอบ ๙.๑  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
๙.๒  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
๙.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ 

๙.๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 
๙.๔  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  
๙.๕  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยเทคนิค
กาญจนดิษฐ ์
๙.๖  วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี  
๙.๗  เทศบาลเมืองเกาะสมุย   
๙.๘  การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
๙.๙  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
๙.๑๐ มูลนิธิกุศลศรัทธา จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
๙.๑๑ การท่องเท่ียวจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
๙.๑๒ สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

10. ระยะเวลาในการดำเนนิงาน ตุลาคม ๒๕๖3 - กันยายน ๒๕๖4  
11. งบประมาณ 10,420,000     บาท  
12. ผลผลิต (output) 12.1 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ 

ผู้ประสานงานโครงการลูกเสือ “ผูน้ำสนัติภาพ” จังหวัด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
สุราษฎร์ธานี ในการเป็นวิทยากร ทีมงานการอบรม  
พร้อมท้ังขยายผล Messengers of Peace Suratthani  
สู่สากล ได้ 
12.2 ผู้เข้าร่วมโครงการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถนำ
ความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติการฟืน้คืนชพี โดยใช้
กระบวนการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น CPR และใช้เครื่อง
กระตุกหัวใจ AED ในการช่วยเหลือครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชน สังคม รวมถึงนักท่องเท่ียว 

13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Outcome) 13.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสาธารณะ มีส่วนช่วยเหลือสังคม
13.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถขยายเครือข่าย และเพ่ิม
จำนวนสมาชิกลูกเสือ “ผู้นำสันติภาพ”  ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
13.3 ลดอัตราการสูญเสียชีวิตของประชาชนและนักท่องเท่ียว 
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ส่วนท่ี 3 
การติดตามประเมินผลแผน 

แนวทางการติดตามและประเมินผล 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฏร์ธานี  ได้กำหนดการติดตามตรวจสอบกระบวนการทำงาน 
ร่องรอยข้อมูลท่ีสะท้อนสภาพการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยใช้
รูปแบบการติดตาม Tracking System มี ดังนี้ 

A1  (Awareness.)   : การสร้างความตระหนัก 
A2  (Attempt)   : ความพยายาม 
A3  (Achievement)  : การบรรลุสำเร็จ 
A4  (Accredited)   : การดำรงอยู่/ความยั่งยืน 
ทั้งนี้ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละ Track (A1-A4) มีค่าคะแนนเต็ม 4 ผลการดำเนินงานใน

ภาพรวมกำหนดระดับคุณภาพเป็น 4 ระดับ คือ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเย่ียม  
          วิธีการติดตามและประเมินผล 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฏร์ธานีมอบหมายให้หน่วยงานทางการศึกษาที่รับผิดชอบ
โครงการติดตามและประเมินผล แล้ววิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบเคียงกับเกณฑ์ท่ีกำหนดและรายงาน
ให้สำนักงานศึกษาธิการจัดหวัดทราบ เพื่อจะได้นำผลไปประมวลผลในภาพรวมของการดำเนินงานตามกล
ยุทธ์ต่อไป  

ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล 
ระยะที่ 1 กุมภาพันธ์ - มีนาคม ของทุกปี ติดตามผลการสร้างความตระหนัก และความพยายาม

ในการปฏิบัติงาน Track  A1-A2  
ระยะที่ 2 สิงหาคม - กันยายน ของทุกปี ติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน ความต่อเนื่องและ

ยั่งยืน Track  A3-A4 
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รายชื่อวทิยากร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาคีเครือขา่ย 
ที่เข้ารว่มประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 
ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2562  

ณ ห้องประชุม โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
............................................................................................................................. ............................................ 
วิทยากร 
นายสกนธ์  ชุมทัพ  อดีตที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ทรงคุณวุฒิ   
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 

1 ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2 ดร.สมพร  เพชรสงค์ 
081-5362460 

ประธานกรรมการการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
ประธานอนุกรรมยุทธศาสตร์สมัชชา
การศึกษาสุราษฎร์ธานี 

สมัชชาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3 นางสาววัลภรณ์ เอตะนาม 
063-1566991 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

4 นางณัฐฐินันท์ ขลุดสกุล 
095-2757600 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 

5 นางพจณิชา รอดภัย 
081-4153377 

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

6 นายสุวัฒ  พันธฤทธิ ์
081-6081060 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

7 นางอรทัย  เกตุเผือก 
095-0396876 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

8 นางสาวฐิติมา  บุญญา 
081-8914001 

นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

9 นายวันชัย  พันเรือง 
089-6507343 

รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพไชยา 

10 นางสาวอรปรียา สุขเสน เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 
11 นางธัญญรัตน์  ทวีศรี 

080-7153692 
ครู (พนักงานราชการ) วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 

12 นางจริยา  มณีโรจน์ 
089-4741565 

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

13 นางรัชนีกร  จันทร์เดช 
088-3899832 

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

14 นางกนกลักษณ์  บัวเพชร 
083-5907503 

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 

15 นางสาวไอลดา  ส้มผล 
083-6332764 

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 

16 นางทัศนีย์  พงศ์โสภา 
077-272168 ต่อ 112 

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 

17 นางสาวอภิวรรณ จันทร์อ่อน 
077-272168 ต่อ 112 

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 
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ที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 

18 นายนพพิจิตร  วิชัยดิษฐ์ 
087-0071822 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

19 นางอุบล อักโขสุวรรณ 
084-6903752 

งานนโยบายและแผน วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 

20 นางสาวกุลวดี บุญษร 
095-1016334 

งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 

21 นายชนะ กฤตานุพงศ์ 
086-6905364 

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ 

22 นายสิทธิพร ทองแกมแก้ว 
083-1829044 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ 

23 นายธวัชชัย  หงส์หิรัญ 
091-9490025 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ 

24 นางสาววฤนพร แซ่ตัน 
091-5325409 

  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

25 นายสิทธิศักด์ิ ชิตพิทักษ์ 
098-6918508 

ครู/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

26 นายรณยุทธ  จิรังนิมิตรสกุล 
086-3141912 

รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 

27 นายชไรนันต์ ประคำ 
098-6535491 

ครู ชำนาญการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 

28 นายสุทธคนธ์  สังข์กูล 
084-3068081 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สุราษฎร์ธานี 

29 ด.ต.ฐิติพันธ์  ศรีเมืองช้าง ครูผู้สอน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย 
30 ด.ต.สุรพงษ์ ชื่นวิเศษ 

081-0800567 
รักษาราชการแทนครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง  

31 พตท.วัชรินทร์ เพชรน้อย 
0872796165 

ครูใหญ่  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย 

32 ร.ต.อ.จรัญ คงพันธ์ 
087-2671932 

ครูใหญ ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรี อนุสรณ์ 1 

33 ด.ต.สุริยา ปลื้มใจ 
081-3670126 

ครูวิชาการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรี อนุสรณ์ 1 

34 นางสาวปิยธิดา จุ้งลก 
087-3848516 

  มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

35 นางสาววันเพ็ญ จันทร์คง 
081-3687689 

  มหาวิทยาลยัตาปี  

36 นางสาวนรารัตน์ เก้ือหนุน 
081-2709674 

  มหาวิทยาลยัตาปี  

37 นางสาวสุภาภรณ์ จันปาน 
086-9591177 

  มหาวิทยาลยัตาปี  

38 ผศ.ดร.ปัณณพงศ ์ วงศณ์าศรี 
089-6497489 

  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขต 
ศรีธรรมาโศกราช ศูนย์ประสานงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

39 นางสาวรัชเกล้า  สุวรรณภักดี 
093-7534636 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  
วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี 

40 นายบุญรัตน์ ครุฑคง 
087-4673183 

  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  
วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี 

41 ดร.อำพล ปุญญา 
085-6035419 

  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  
วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี 
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ที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 

42 นายชนะ ปี้บ้านท่า 
081-6775002 

ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลชนะพร โรงเรียนอนุบาลชนะพร (สถานศึกษาเอกชน) 

43 นางสาวจุฑาทิพย์ จันทร์แดง 
098-6718401 

ครู โรงเรียนอนุบาลชนะพร (สถานศึกษาเอกชน) 

44 นางจำเนียร ดิษณะ 
089-2898472 

  โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย (สถานศึกษาเอกชน) 

45 นางสาวรัชนีกร บุญมา 
091-0420302 

  โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย (สถานศึกษาเอกชน) 

46 นางสาวสุภาวี มีสะอาด 
092-4350133 

  โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย (สถานศึกษาเอกชน) 

47 นางเยาวภา  วงศ์กองแก้ว  
083-9111234 

ผู้อำนวยการ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ (สถานศึกษาเอกชน) 

48 นางอมรา  ปัตรประกร 
081-3707530 

รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ (สถานศึกษาเอกชน) 

49 นางสาวลัดดาวรรณ  พรัดวิเศษ 
081-1252569 

รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ (สถานศึกษาเอกชน) 

50 นางสาวอรชร  สุวรรณรัตน์ 
084-8455622 

  โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ (สถานศึกษาเอกชน) 

51 นายสมควร  ชุมชอบ 
077-956364 

ผู้อำนวยการ โรงเรียนตวงวิชช์พัฒนา (สถานศึกษาเอกชน) 

52 นางนฤมล จันทร์เหลือง ครู โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) (สถานศึกษาเอกชน) 
53 นายสุชาติ เหล่ากอ 

065-7699141 
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) (สถานศึกษาเอกชน) 

54 นายรังสรรค์ วัฒนพันธ์ ครู โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) (สถานศึกษาเอกชน) 
55 นางพรชนก ตู้บรรเทิง 

081-9587887 
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

56 นางปิยนัยน์ นวลวัฒน ์
081-8917439 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

57 นางเบญจมาศ บัวช ู
084-6244554 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

58 นายนัทธพงศ์ เบญญาพันธุ ์
095-2563836 

นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย 

59 นางสาวอมรพรรณ พานแก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าขา้ม 
60 นายศิพัฒน์  เรียงรุ่งโรจน์ 

081-7199520 
นักวิชาการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองนาสาร 

61 นางอัจฉราพรรณ พุ่มผกา 
082-8914929 

  สำนักงานเทศบาลเมืองนาสาร 

62 นางสาวพรทิพย์  สุนทร 
080-9414293 

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 

63 นางสาวกาญจนา  ทิมทอง 
083-5955875 

ผอ.จนท.การเงินและบัญชี สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 

64 นางสาวปรีดา ซ้วนลิ่ม 
080-0402896 

  องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก 

65 นางสาวมณฑา อินณรงค ์
087-8255644 

  องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก 

66 นางสาวกัลยรัตน์ พัฒนสิงห ์
093-6961789 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียน ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์สุราษฎร์ธานี 



- 90 - 
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 

67 นางจุฑามาส  สงชาติ 
086-2678272 

นักวิชการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สกสค.) 

68 นางสาวสาลินี ทองเพชร 
061-4201783 

นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

69 นายคณศิร  บุญทวีวัฒน์ 
088-7815758 

หัวหน้าแผนกแผนงานและข้อมูล การยางแหง่ประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

70 นายจิตรหรรษ์ เหมะกุล กรรมการหอการค้า หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
71 นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ 

077-272580 
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

72 นางสาวสุรีพร ติลกโชติพงศ์ 
077-272580 

พนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

73 นางสาวอุษา  เรืองมณียา 
095-4215827 

นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

74 นางปุณย์จรี อำนักมณ ี
062-7042421 

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

75 นางสาววลาลักษณ์ ต้ันซ้าย 
062-0056899 

นักพัฒนาสังคม 
ชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

76 นายไกรฤกษ์  เลอมาน 
081-8919154 

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

77 นางอุบล ศักด์ิแก้ว 
081-8740795 

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

78 นางสาวปุณณสา  อาจทอง 
089-9245276 

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

79 นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ 
092-2468363 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

80 นายกิตติ  มิลำเอียง 
062-0479745 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

81 นางสาวนัตติมา  อึงรัตนากร 
083-0148871 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
พิเศษ 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

82 นางใจทิพย์ ด่านปรีดานันท์ 
077-283282 

นักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

83 นางสาวพชระ รัตนทิฆัมพร 
077-283282 

นักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

84 นางสาวสุจิน ศรีประภา 
084-0535565 

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 

85 นางสาวฐิตาภรณ์ จันทร์มีศรี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการงานจัดทำงบฯ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
86 ส.ต.ท.หญิงรัตน์ติยา ต้ินเส้ง ครูโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย 
87 นางพรรัตน์  แคล้วพันธ์ พนักงานพิมพ์ระดับ ส.ต. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
88 ส.ต.ท.ชัยณรงค์ ขันนาค ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง 
89 ผศ.ศรีวาสี ทองเลีย่มนาค ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
90 นางสาวสหนันท์ ศรีแสง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และ

กิจการนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

91 นายวัฎนา  ทองมณ ี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและประสานงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
92 นางกฤษณา  ธนอารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
93 นางสาวพรรณา  พรหมวิเชียร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
94 นางอรนุช ปิติสุข ผู้อำนวยการกลุ่มคุรุสภาจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
95 นางธัญญลักษณ์  ศรีสมานุวัตร   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 

96 นางเรณู สุชีวพลานนท ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
97 นางศุภัสต์ุตรี คำศรีสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
98 นางกฤษติญา ชะนะราช นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
99 นางสาวพิมพ์ดาว  ศุภผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
100 นางสาวศิริมา นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
101 นางสาวจิตรา เผือกสวัสด์ิ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
102 นางรัชนีวรรณ  ชอบผล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
103 นางสาวลีลารัศม์  จาตุรพล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
104 นางพัทธมน  ต้ิวพานิช              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
105 นางสาวรสุ  รุ่มจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
106 นางสาวอัจฉรา  ฉัตรากาญจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตัิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
107 นางสาวอันธิกา  ไทยเอียด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
108 นางอรอนงค์ สังข์ทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
109 นายศุภวิชญ์ ทองมงคล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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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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วิสัยทัศน์ 
ยกระดับคณุภาพการศึกษา สรา้งคนด ีมีคุณธรรม เป็นสังคมแหง่การเรยีนรู้  

มีคุณภาพชีวิตทีด่ีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 


