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คํานํา 
 

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ.2546  มาตรา 9 กําหนดไววาการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดสัมฤทธ์ิผลตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการ

ถือปฏิบัติ คือ (1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการ

ลวงหนา (2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตามขอ (1) ตองมีรายละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลา และงบประมาณทีจ่ะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิของ

ภารกิจและตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  กําหนดใหจัดต้ัง

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื ่อปฏิบัต ิภารกิจของ

กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการ

ตามอํานาจหนาที่ นโยบาย และยุทธศาสตรตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในการขับเคลื่อนการปฏิรูป

การศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยอํานาจหนาที่

ขอหนึ่งที่มอบหมายใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในขอ 11(2) คือ การจัดทําแผนพัฒนา

การศึกษาและแผนปฏิบัติการ เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาและการสงเสริม สนับสนุนการ

จัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทในจังหวัด  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดดําเนินการศึกษา วิเคราะหขอมูลและเอกสารที่

เกี่ยวของ รวมทั้งระดมความคิดเห็นจากหนวยงานทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในจังหวัด เพ่ือใชเปนกรอบในการ

บริหารจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยมี

สาระสําคัญประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด บริบทที่เกี่ยวของดานการศึกษา

ของจังหวัดทิศทางการพัฒนาการศึกษา โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนา

การศึกษาสูการปฏิบัติ  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ขอขอบคุณหนวยงานทางการศึกษาและภาคี

เครือขายที่มีสวนเกี่ยวของที่ใหการสงเสริม สนับสนุน และมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา และ

หวังเปนอยางยิ่งวาหนวยงานทุกภาคสวนจะใหความรวมมือในการขับเคลื่อนภารกิจดานการศึกษาใหบรรลุ

ตามเปาหมายของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานีใหเห็นผลเปนรูปธรรม ตอไป 

 

      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

         พฤษภาคม  2564 
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บทสรุปผูบรหิาร 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา    

(พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกําหนด

วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และตัวช้ีวัด ดังน้ี  
 

วิสัยทัศน (Vision)  

“ยกระดับคุณภาพการศึกษา สรางคนดี มีคณุธรรม เปนสงัคมแหงการเรียนรู มีคุณภาพชีวิตที่ดี           

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

พันธกิจ (Mission) 

1. สงเสริมความมั่นคงแกสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 

และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชบายสูการปฏิบัติ 

2. ผลิต พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพกําลังคนใหมีความพรอมรอบรับการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี 

3. พัฒนาศักยภาพและการเรียนรูตลอดชวงอายุอยางมีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

และรองรับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี 

4. เสริมสรางโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาอยางทั่วถึงตามศักยภาพของผูเรียน 

เพ่ือลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา 

5. สรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

7. สงเสริมและประสานความรวมมือจากองคกรภาคีเครือขายและทุกภาคสวนของสังคมใน 

การพัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหเปนคนดี ตลอดจนการยกยอง เชิดชูเกียรติและใหเปนแบบอยาง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategy Issue) 

ยุทธศาสตรที่  1 การจัดการศกึษาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของชาติ 

ยุทธศาสตรที่  2 พัฒนาผูเรียนใหไดมาตรฐานตามหลักสูตรและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน                

ยุทธศาสตรที่  3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรที่  4 สรางโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่  5 สงเสรมิการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่  6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการในพ้ืนที่ใหมีประสทิธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรที่  7 สงเสรมิและประสานความรวมมือระหวางหนวยงานทางการศึกษากับองคกร   

ภาคีเครือขาย และทุกภาคสวนของสังคมในการสรางคนดี 
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เปาประสงค (Goal) 

1.  ผูเรียนมีความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบาย 

3. ผูเรียนมีความรู ทักษะ และมีภูมิคุมกันจากปญหาภัยคุกคามในทุกรูปแบบ 

4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศกัยภาพตอบสนองตอความตองการของจังหวัด 

5. ผูเรียนมีวิจัย สิง่ประดิษฐ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมลูคาเพ่ิมในการรองรับ 

การพัฒนาจังหวัด 

6. ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูทุกชวงวัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

และสงเสริมทกัษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 

7. คนทุกชวงวัยของจังหวัดไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ 

พหุปญญาและมีคุณภาพในการดํารงชีวิตที่ดี 

8. คนทุกชวงวัยของจังหวัดเขาถึงการศึกษาโดยผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

9. คนทุกชวงวัยไดรับโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรูทีม่ีคุณภาพ ตอบสนอง 

ความตองการผูเรียนทุกชวงวัยและผูที่มคีวามตองการจําเปนพิเศษ 

10. คนทุกชวงวัยมีจิตสํานึกและพฤติกรรมรักษสิง่แวดลอม 

11. หนวยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

12. ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการใหเปนคนดี การไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ สามารถเปน

แบบอยางที่ดีของสังคม 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (Key Success Indicators) 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรที่ 1 จํานวน   2   ตัวช้ีวัด  (1 - 2) 

2. ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรที่ 2 จํานวน  14  ตัวช้ีวัด  (3 - 16) 

3. ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรที่ 3 จํานวน  17  ตัวช้ีวัด  (17 - 33) 

4. ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรที่ 4 จํานวน   3   ตัวช้ีวัด  (34 - 36) 

5. ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรที่ 5 จํานวน   1   ตัวช้ีวัด  (37) 

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรที่ 6 จํานวน  14  ตัวช้ีวัด  (38 - 51) 

7. ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรที่ 7 จํานวน   6   ตัวช้ีวัด  (52 - 58) 
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กลยุทธ/มาตรการ (Strategy) 

1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ  

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชบายสู

การปฏิบัติ 

3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามในทุกรูปแบบ 

4. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีทักษะ สมรรถนะตรงตามความตองการของตลาด แรงงานของจังหวัดฯ 

5. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน 

การพัฒนาจังหวัดฯ 

6. สงเสริม สนับสนุนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 

7. สงเสริม สนับสนุนพหุปญญา   ผานครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอม รวมทั้ง 

สื่อต้ังแตระดับปฐมวัย 

8. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู ม ีความสามารถพิเศษใหม ีบทบาทเดนในระดับตาง ๆ  

ทั้งดานกีฬา ภาษา และวรรณกรรม สุนทรียศิลปตลอดจนการวิจัย 

9. สงเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 

10. เพิ่มโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการ

ผูเรียนทุกชวงวัยและผูที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 

11. พัฒนากระบวนการจัดทําระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาของภาคและระบบการรายงาน

ผลของฐานขอมูลโดยเชื่อมโยงขอมูลการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาที่เปนเอกภาพ เปนปจจุบัน

และมีมาตรฐานเดียวกัน 

12. สงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสํานึกและพฤติกรรมรักษสิ่งแวดลอมของคนทุกชวงวัย 

13. ปรับเปลี่ยนคานิยม วัฒนธรรมดานสิ่งแวดลอม 

14. ปรับปรุงกลไกและการบริหารจัดการองคกรใหทันสมัยเหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลง คลองตัว 

มีประสิทธิภาพ 

15. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

16. สงเสริมและประสานความรวมมือกับทุกองคกร ภาคีเครือขาย และทุกภาคสวนของสังคมใน

การสรางและสนับสนุน ยกยอง “คนดี” 

ซึ่งในการจัดทําแผนไดระบุไวในชวงระยะเวลา 3 ป นั ้นมีการกําหนดเปาหมายที่ตองการจะ

ขับเคลื่อนไปใหประสบความสําเร็จ ทั้งน้ีมีการจัดทําแผนงาน/โครงการที่จําแนกไวในสวนภารกิจที่สํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดจะตองปฏิบัติและดําเนินการใหบรรลุเปาหมายและในสวนของหนวยงานผูจัดการศึกษา

ทุกระดับภายในจังหวัดที่จะตองดําเนินการภายใตบทบาท อํานาจหนาที่และภารกิจเฉพาะของตนเองไวดวย

ทั้งนี้ เมื่อแตละหนวยงานไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการดําเนินการเปนรายปงบประมาณแลว 
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จะไดมีการปรับแผนและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อนําไปสูการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ หรือ

กิจกรรมน้ันใหบรรลุเปาหมายตอไป 

การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา 7 ยุทธศาสตร 16 กลยุทธ โดยมีกลไกลใน

การขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติดวยการบูรณาการการจัดการศึกษาในภาพรวมของจังหวัดสรางเครือขาย

ความรวมมอืของหนวยงานและทุกภาคสวนในจังหวัด มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล

การดําเนินงานอยางเปนระบบ เสริมสรางกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชน เพื่อใหการจัดการศึกษา

ของจังหวัดบรรลุเปาหมายสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรการ

พัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี 
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สวนท่ี 1 

บริบทท่ัวไป 

1. ประวตัิความเปนมาของจังหวัด 

ดินแดนบริเวณชายฝ งทะเลอาวไทย ที ่เร ียกวาอาวบานดอน นักโบราณคดีไดสันนิษฐาน  ไววา  

ผูคนชาวพื้นเมืองอาศัยอยูกันมาตั้งแตหนึ่งพันสี่รอยปกอนแลว หรือประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 – 12 นั่นเอง  

ครั้งกระนั้นมีชาวอินเดียแลนเรือมาถึงเมืองตะกั่วปาและเดินทางเลาะเลียบลํานํ้าตะกั่วปาไปสูเชิงเขาหลวงขามเขา

เดินเลียบริมแมนํ้าหลวงเรื่อยมาจนถึงปากอาวบานดอน  ชาวอินเดียเปนผูมีวิชาความรูเหนือชนพื้นเมือง จึงไดแพร

วัฒนธรรมของตนไวในดินแดนเหลานี้ สมัยนั้นเปนเวลาแหงความรุงเรืองของอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งนักโบราณคดี  

ชาวอังกฤษ ดอกเตอรควอริตย เวลส และศาสตราจารย ศรีศักร วัลลิโภดม ใหความเห็นสนับสนุนวาศูนยกลาง

อาณาจักรศรีวิชัยอยูที่บริเวณจังหวัดสุราษฎรธานี โดยที่รอบอาวบานดอนมีเมืองสําคัญ ๆ  อันเปนที่มาของจังหวัด 

สุราษฎรธานีปจจุบันอยูหลายเมือง คือ เมืองไชยาตั้งอยูบริเวณริมนํ้าทาทองอุแท บริเวณอําเภอกาญจนดิษฐ 

ปจจุบัน และเมืองคีรีรัฐนิคมตั้งอยู ณ ริมฝงแมนํ้าพุมดวง ซึ่งอยูในเขตอําเภอคีรีรัฐนิคมในปจจุบันเมืองทั้งสามน้ี

เปนเมืองเกาแก อันเปนตนกําเนิดของจังหวัดสุราษฎรธานีหรือบานดอนวันน้ี  ซึ่งใน “วันพฤหัสบดี 29 กรกฎาคม 

พ.ศ.2458 น้ันมีกระแสพระบรมราชองการดํารัสเหนือเกลาสั่งผูแทนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ใหประกาศพระราช

ปรารภเรื่องที่บานดอนซึ่งเปนเมืองไชยาใหม และต้ังที่วาการมณฑลชุมพรอยูน้ัน ประชาชนก็คงเรียกวาบานดอนอยู

ตามเดิมและเมืองไชยาเกา ซึ่งเปลี่ยนเรียกวาอําเภอพุมเรียง แตราษฎรก็คงเรียกชื่อเดิม เมืองไชยาเปนไชยาเกา  

ไชยาใหมส ับสนกันไมเป นที ่ย ุ ติ ในราชการจ ึงโปรดเกลาฯ พระราชทานนามเมืองที ่บ านดอนใหมวา  

เมืองสุราษฎรธานี เปลี่ยนอําเภอพุมเรียงเรียกวา อําเภอเมืองไชยา เพราะเปนชื่อเกา” และในวันเดียวกันนี้เอง 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงเปลี่ยนนามแมนํ้าหลวงเปนแมนํ้าตาป และในการที่พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงเปลี่ยนชื่อเมืองไชยาที่บานดอนเปน “เมืองสุราษฎรธานี” ก็เพราะทรงสังเกตเห็นวา 

ราษฎรมีกิริยามารยาทเรียบรอย ตั้งมั่นในศีลธรรมและหลักพระพุทธศาสนา และการที่ทรงเปลี่ยนชื่อแมนํ้าหลวง

เปนตาปน้ัน เลากันวา พระองคทรงนําแบบมาจากอินเดีย ซึ่งเปนแมน้ําสายหน่ึง  ต้ังตนจากขุนเขาสัตตปุระ ไหลลง

สูมหาสมุทรอินเดียทางอาวแคมเบย ชื่อแมนํ้าตาปติ ทางฝงซายกอนที่ แมนํ้าตาปติจะออกปากอาวนี้มีเมืองเมือง

หนึ่งชื่อเมืองสุรัฎร ตั้งอยู ดวยเหตุนี้เมื่อพระองคทรงเปลี่ยนชื่อเมืองเปนสุราษฎรธานี (สุรัฎร) จึงทรงเปลี่ยนแมนํ้า

หลวงเปนตาปดวย 

สุราษฎรธานีเปนจังหวัดที่รูจักแพรหลายในฐานะจังหวัดที่มีความสําคัญดานการทองเที่ยวของประเทศ 

เพราะนับตั้งแตอาจารยเดโช บุญชูชวย ปราชญของชาวสุราษฎรธานี ไดเขียนบทกลอนในการสัมมนาการทองเที่ยว 

14 จังหวัดภาคใตที่จังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อป 2525 ซึ่งมีสาระสําคัญ นาสนใจ ความวา 

   “สุราษฎรธานี มีไมนอย เกือบรอยเกาะ 

   พืชพันธุเงาะ อรอย หอยก็ใหญ 

   ไขเค็มแดง และแหลงธรรม นอมนําใจ 

   คุณเม่ือไร มาอีกครั้ง ต้ังตาคอย” 
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ต อมาได ถอดบทกลอนน ี ้ เป นค ําขว ัญของจ ังหว ัดส ุราษฎร ธาน ี  “เม ืองร อยเกาะ เงาะอร อย  

หอยใหญ ไขแดง แหลงธรรมะ” เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว ซึ่งเปนคําขวัญที่เช่ือวามีคนจําไดมากที่สุด และ

มีสวนสงเสริมประชาสัมพันธการทองเที่ยวของจังหวัดไดรูจักแพรหลายไดดีทีเดียว1/ 

หมายเหตุ : 1/ บทความ “คําขวัญสุราษฎรธานี” เกิดจากวงเฮฮา โดย กนก งานไพโรจน 

2. ลักษณะทางกายภาพ 

1)  ทําเลที่ต้ัง 

 

      จังหวัดสุราษฎรธานีตั้งอยูบน

ฝงตะวันออกของภาคใตหางจากกรุงเทพฯ            

โดยทางรถยนตประมาณ 645 กิโลเมตร         

มีเนื ้อที่ประมาณ 13,079.61 ตารางกิโลเมตร    

หรือ 8,174,756.25 ไร มีเนื ้อที ่มากเปน  

อันดับ 6 ของประเทศและมีพื้นที่มากที่สุด    

ในภาคใตฝ งทะเลดานอาวไทยในจังหวัด       

สุราษฎรธานี มีความยาวประมาณ 156 

กิโลเมตรมีเกาะขนาดใหญ ไดแก อําเภอ  

เกาะสมุย เนื้อที่ 227.25 ตารางกิโลเมตร 

อําเภอเกาะพะงัน มีเนื ้อที่ 194.2 ตาราง

กิโลเมตร นอกจากน้ียังมีหมู เกาะอางทอง      

และเกาะบริวาร 42 เกาะ เกาะสมุย เปนเกาะ

ที ่ใหญที ่ส ุดในจังหวัดหางจากฝ งทะเล

ประมาณ  20 ก ิ โลเมตร และห  างจาก 

ศาลากลางจ ังหว ัดประมาณ 80 ก ิโลเมตร 

จังหวัดสุราษฎรธานีมีอาณาเขต ดังน้ี 

 ภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดสุราษฎรธาน ี
 

ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และอาวไทย 

ทิศใต  ติดตอกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และกระบ่ี 

ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดพังงา 

ทิศตะวันออก ติดตอกับอาวไทย และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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2) ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศประมาณรอยละ 49 ของพื้นที่เปนภูเขา ภูเขาสําคัญของจังหวัดสุราษฎร

ธานี ไดแก เทือกเขาบรรทัด เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งทอดยาวผานเน้ือที่จังหวัดใกลเคียงหลายจังหวัด เปนตนกําเนิด 

ลุมนํ้าใหญนอย รวม 14 ลุมนํ้า จากฝงตะวันตกพื้นที่ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกซึ่งมีลักษณะคลายกระทะหงาย  

ภูมิประเทศของจังหวัดสุราษฎรธานี โดยสรุปมีลักษณะดังตอไปน้ี   

- ภูมิประเทศเปนที่ราบสูง ภูเขาสลับซับซอน ไดแก พ้ืนทีใ่นเขตอําเภอคีรีรัฐนิคม พระแสง 

พนม ทาฉาง ไชยา ทาชนะ เวียงสระ  ชัยบุรี และอําเภอวิภาวดี  

- ภูมิประเทศเปนที่ราบสูงดานตะวันออก ไดแก พ้ืนที่อําเภอเมือง  ดอนสัก กาญจนดิษฐ  เวียง

สระ      และบานนาสาร  

- ภูมิประเทศทีเ่ปนที่ราบสูงตอนกลางสวนใหญอยูในอําเภอเมือง พุนพิน เคียนซา พระแสง 

พนม บานนาเดิม ทาชนะ ทาฉาง และไชยา  

- ภูมิประเทศเปนที่ราบชายฝงทะเล ไดแก  พ้ืนที่อําเภอเมืองและพุนพิน  

3) ลักษณะภูมิอากาศและฤดูกาล 

จังหวัดสุราษฎรธานีจะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเปนสวนใหญ จะมี

แหลงกําเนิดบริเวณทะเลจีนใตและอาวไทย ทําใหจังหวัดสุราษฎรธานีไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผานอาวไทยและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจากมหาสมุทรอินเดีย จึงมีชวงฤดูฝน

ยาวนานระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคม โดยจังหวัดสุราษฎรธานี มีอุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 21.16 

องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.51 องศาเซลเซียส  มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 129.59 มิลลิเมตรตอป 

4) แหลงนํ้าธรรมชาติ 

จังหวัดสุราษฎรธานีมีลุ มนํ้าใหญนอยรวม 14 ลุ มนํ ้า ทุกสายลวนลงสูอาวไทย แมนํ ้าใน 

สุราษฎรธานี ตัดขวางคาบสมุทร ออกสูทะเลดานตะวันออก ในอดีตอาศัยเครือขาย แมน้ําเดินทางติดตอถึง

กัน และติดตอกับเมืองชายฝงแมน้ําที่มีลักษณะทางอุทกวิทยา แมน้ําที่สําคัญของจังหวัดมี  2 สาย คือ 

- แมน้ําตาป เกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราชไหลผาน อําเภอฉวาง อําเภอทุงใหญ  

อําเภอพระแสง อําเภอ เวียงสระ อําเภอเคียนซา  อําเภอบานนาสาร อําเภอบานนาเดิม อําเภอพุนพิน และ 

ไหลลงสูอาวไทย ที่อําเภอเมือง มีความยาวประมาณ 230 กิโลเมตร ปริมาณน้ําเฉลี่ย 5,900 ลาน ลูกบาศกเมตรตอป 

- แมน้ําพุมดวง เกิดจากคลองแสง คลองสก และคลองยันไหลผาน อําเภอบานตาขุน  

อําเภอคีรีรัฐนิคม และ อําเภอทาฉาง บรรจบกับแมนํ้าตาปที่ อําเภอพุนพิน ยาวประมาณ 80 กิโลเมตร 

ปริมาณน้ําเฉลี่ย 6,600 ลาน ลูกบาศกเมตรตอป 

 

 
 

 

 

 



- 4 - 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

3.  การปกครองและประชากร 

1) การปกครอง 

 จังหวัดสุราษฎรธานีมี 19 อําเภอ 131 ตําบล 1,074 หมู บาน 493,636 บานหลังคาเรือน  

(ณ ธันวาคม 2561) การบริหารงานจังหวัดภายใตการบริหารจัดการของผูวาราชการจังหวัด มุงเนนการบูรณาการ 

และการเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน มีสวนราชการตาง ๆ ในจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน ดังน้ี  

(1) การบริหารราชการสวนภูมิภาคมีทั้งหมด 34 หนวยงาน แยกเปน  

- สังกัดกระทรวงมหาดไทย 7 หนวยงาน  

- สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ๆ 27 หนวยงาน  

(2) หนวยงานราชการสวนกลาง มี 125 หนวยงาน แยกเปน  

- สังกัดกระทรวงมหาดไทย 2 หนวยงาน  

- สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ๆ 123  หนวยงาน  

(3) หนวยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน  21 หนวยงาน  

- (สังกัดกระทรวงมหาดไทย 3 หนวยงาน และ สังกัดกระทรวงอ่ืน 18  หนวยงาน)  

(4) หนวยงานอิสระของรัฐ 3 หนวยงาน มีหนวยการปกครองทองถิ่น 3 รูปแบบ คือ  

(5) องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง  

(6) องคการบริหารสวนตําบล 97 แหง 

(7) เทศบาล 40 แหง (เทศบาลนคร 2 แหง เทศบาลเมือง 3 แหง เทศบาลตําบล 35 แหง)  
 

2) ประชากร   

จังหวัดสุราษฎรธานี มีประชากรทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จังหวัดสุราษฎรธานี       

มีประชากร 1,068,010 คน เปนชาย 526,693 คน หรือคิดเปนรอยละ 49.3 ของประชากรทั ้งหมด         

เปนหญิง 541,317 คน หรือคิดเปนรอยละ 50.7 ของ ประชากรทั้งหมด มีประชากรที่อาศัยอยูในเขต 

เทศบาล 440,525 คน หรือรอยละ 41.2 และมี ประชากรที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล 627,485 คน หรือ

รอยละ 58.8 อําเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อําเภอเมืองสุราษฎรธานี รองลงมาอําเภอกาญจนดิษฐ 

อําเภอพุนพิน และอําเภอพระแสง จํานวนบาน 493,636 ครัวเรือน อาชีพหลักของประชากรจังหวัดสุ

ราษฎรธานี คือ ดานการเกษตร ปศุสัตว ประมง อุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังมีประชากรแฝงของจังหวัด  

เนื่องจากจังหวัดสุราษฎรธานีเปนจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในทุกดาน เศรษฐกิจมีความมั่นคง 

ประชากรมีรายไดคอนขางสูง ทําใหมีการจางงานเพ่ิมขึ้นในธุรกิจและสถานประกอบการตาง  ๆจํานวนมาก สงผลให

มีประชากรจากพื้นที่จังหวัดตาง ๆ ทั้งภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต อพยพมาทํางานในพื้นที่จังหวัด           

สุราษฎรธานีจํานวนมาก ประชากรแฝงทั้งหมด 103,649 คน (ประชากรทั้งจังหวัด (พ.ศ. 2562) 1,050,913 คน) แยก

เปน ประชากรแฝงกลางวัน 1,724 คน รอยละ 1.7 ประชากรแฝงกลางคืน 101,925 คน รอยละ 98.3          
(ที่มา : สํานักสถิติจังหวัดสุราษฎรธานี 2563)   
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สัดสวนประชากรเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี    

ประชากรเมือง คือ ประชากรในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบลที่ยกฐานะ

มาจากสุขาภิบาล รวมพื้นที่ 17 อําเภอ พื้นที่เขตชนบททั้งอําเภอ ไดแก อําเภอชัยบุรี และอําเภอวิภาวดี  

ซึ่งปจจุบันป 2560 พบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้น รอยละ 39.2 โดยมีผู สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกป จากขอมูลของ

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสุราษฎรธานีพบวาผูสูงอายุ ทั้งหมดในป พ.ศ. 

2561 จํานวน 155,960 คน คิดเปนรอยละ 14.39% เปนผูหญิง 84,317 คน ผูชาย 66,279 คน  

ตารางที่ 1   จํานวนประชากร พ.ศ.2560 - 2562 จังหวัดสุราษฎรธานี 

ลําดับ ชุมชนเมือง ป 2560 ป 2561 ป 2562 

ชาย หญิง รวม 

1 เมืองสุราษฎรธาน ี 160,799 162,636 78,135 85,566 163,701 

2 กาญจนดิษฐ 27,521 27,649 13,582 14,200 27,782 

3 พุนพิน 19,709 19,445 9,405 9,822 19,227 

4 บานนาสาร 19,883 19,812 9,756 10,070 19,826 

5 พระแสง 6,673 6,656 3,250 3,321 6,571 

6 เกาะสมุย 67,265 68,894 33,827 36,232 70,059 

7 เวียงสระ 44,705 44,975 21,963 23,022 44,985 

8 ทาชนะ 2,987 2,958 1,397 1,537 2,934 

9 ไชยา 13,196 13,287 6,395 6,897 13,292 

10 เคียนซา 1,774 20,970 10,635 10,394 21,029 

11 คีรีรัฐนิคม 1,985 1,964 986 961 1,947 

12 พนม 14,484 14,475 7,289 7,176 14,465 

13 ดอนสัก 12,089 12,073 5,908 6,185 12,093 

14 ทาฉาง 4,788 4,811 2,328 2,475 4,803 

15 เกาะพะงัน 7,146 7,256 3,718 3,746 7,464 

16 ตาขุน 7,049 7,030 3,489 3,500 6,989 

17 บานนาเดิม 3,444 3,409 1,618 1,740 3,358 

รวมประชากรเมือง 415,497 438,300 213,681 226,844 440,525 

คิดเปนรอยละ 39.21 41.21 40.73 42.08 41.24 

ประชากรทั้งหมด 1,057,581 1,063,501 524,541 538,960 1,068,010 

    ที่มา :  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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แผนภูมิที่ 1  แสดงการเปรยีบเทียบจํานวนประชากร ระหวางป พ.ศ.2560-2562 
 

 
 

3) สถานภาพทางการเมือง    

คณะกรรมการการเลือกต้ัง ได

กําหนดเขตการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังและ

จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดสุ

ราษฎรธานี โดยมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 6 คน 

จากเขตเลอืกต้ังจาํนวน 6 เขต ซึ่งพ้ืนที่รับผิดชอบ

จําแนกได ดังน้ี  

เขตเลือกต้ังที่ 1 : อําเภอเมืองสุราษฎรธานี   

เขตเลือกต้ังที่ 2 : อําเภอดอนสัก, อําเภอเกาะสมุย,

อําเภอเกาะพะงัน และอําเภอกาญจนดิษฐ (ยกเวน

ตําบลทุงรัง, ตําบลชางซาย, ตําบลชางขวา, ตําบล

ปารอน, ตําบลคลองสระ) 

เขตเลือกต้ังที่ 3 : อําเภอบานนาสาร, อําเภอเวียงสระ และอําเภอกาญจนดิษฐ (เฉพาะตําบลทุงรัง ตําบลชาง

ซาย ตําบลชางขวา ตําบลปารอน และตําบลคลองสระ)  

เขตเลือกต้ังที 4 : อําเภอพุนพิน, อําเภอบานนาเดิม, อําเภอคีรีรัฐนิคม (ยกเวนตําบลทาขนอน ตําบลน้ําหัก 

และตําบลบานยาง) และอําเภอเคียนซา (ยกเวนตําบลบานเสด็จ)  

เขตเลือกต้ังที่ 5 : อําเภอพระแสง, อําเภอชัยบุร,ี อําเภอพนม, อําเภอบานตาขุน และอําเภอเคียนซา 

(เฉพาะตําบลบานเสด็จ) และ เขตเลือกต้ังที่ 6 : อําเภอไชยา, อําเภอทาชนะ, อําเภอทาฉาง,  

อําเภอวิภาวดี และอําเภอคีรีรัฐนิคม (เฉพาะตําบลทาขนอน ตําบลน้ําหัก และตําบลบานยาง) จากขอมูล

ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง จ.สุราษฎรธานี ระบุผูมีสิทธิเลือกต้ังตามบัญชีรายช่ือ ส.ส.  
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1068101

1040000
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1050000

1055000
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1065000

1070000

2560 2561 2562

จํานวนประชากร พ.ศ. 2560-2562

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5
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ทั้งสิ้นจํานวน 720,329 คนโดยผูมีสิทธิเลือกต้ังที่มาแสดงตนทั้งสิ้น จํานวน 537,002 คน และที่นาสนใจ คือ 

บัตรเสียทั้งสิ้น จํานวน 18,926 คน และการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนการทั่วไป วันที ่24 มนีาคม 2562 

พรรคการเมืองที่ไดรับการเลือกต้ังมีคะแนนเสียงมากที่สุด คือ พรรคประชาธิปตยทั้ง 6 เขตเลือกต้ังของ

จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

4. โครงสรางพื้นฐาน 

 1)  ไฟฟา สุราษฎรธานีมีจํานวนผูใชไฟฟา จํานวน 422,413 ราย เพ่ิมขึ้น 417,209 ราย 

ในป 2560 คิดเปน รอยละ 1.24 จังหวัดสุราษฎรธานีมีแหลงผลิตกระแสไฟฟา 2 แหงคือ 1)โรงไฟฟาพลัง

นํ้าเขื่อนรัชชประภา อําเภอบานตาขุน  ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟาเครื่องละ 80,000 กิโลวัตต จํานวน 3 เครื่อง 

รวมกําลังผลิต 240,000 กิโลวัตตใหพลังงานไฟฟาเฉลี่ยปละประมาณ 554 ลานกิโลวัตตชั่วโมง และ 2) 

โรงไฟฟาพลังความรอนสุราษฎรธานี อําเภอพุนพิน โรงไฟฟาพลังกังหันกาซ จํานวน 2 เครื่อง สามารถผลิต

พลังงานไฟฟาเฉลี่ยปละ 356.24  ลานกิโลวัตต 
 

ตารางที่ 2   ขอมูลผูใชไฟฟา ปงบประมาณ 2559-2562  

 

ประเภทอัตราไฟฟา 

การจําหนายกระแสไฟฟา (ลานกิโลวัตต/ชั่วโมง) Electricity sales (Gwh.) 

2559 2560 2561 2562 

จํานวนผูใชไฟฟา 

(ราย) 

411,094 367,029 376,355 422,644 

บานที่อยูอาศัย  838,145,354 746,605,496.86 838,572,584.48 887,849,99.79 

สถานธุรกิจและ 

อุตสาหกรรม 

1,964,615,883 1,747,984,689.49 2,055,099,331.72 1,301,545,199.66 

สวนราชการ 

และองคกรไม

แสวงหาผลกําไร 

459,331 171,581.98 522,541.05 710,906.66 

อื่น ๆ 26,750,208 23,895,591.32 25,294,470.28 

 

47,705,478.38 

รวมพลังงานไฟฟา

ที่จําหนายและใช 

2,829,970,776  2,518,657,359.65 2,919,488,927.55 2,424,488,927.55 

ที่มา : การไฟฟาสวนภูมิภาค (ขอมูล ณ 6 เม.ย..ค. 2564) 
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2) ประปา 

จังหวัดสุราษฎรธานี มีสํานักงานประปา 6 แหง ใน 6 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง อําเภอบานนาสาร 

อําเภอบานตาขุน อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอไชยา และ อําเภอเกาะสมุย   
 

 

 
 

 

 

ตารางที่ 3  ขอมูลการใชนํ้าประปาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ท่ีมา: กองศูนยขอมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานประปา  (6 เม.ย. 2564) 

 

แผนภูมิที่ 2  แสดงจํานวนผูใชนํ้า กําลังการผลิต ปริมาณนํา้ผลิตเพือ่จายและจําหนาย 

ของสํานักงานประปา จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 
 

 

 

3)  การสือ่สารโทรคมนาคม 

       จังหวัดสุราษฎรธานี มีสํานักงานบริการโทรศัพท 8 แหง ชุมสาย 84 ชุมสาย มีจํานวนเลข

หมายโทรศัพท 122,096 เลขหมาย เลขหมายโทรศัพทที่เปดใช 63,735 หมายเลข จังหวัดสุราษฎรธานี  

มีสํานักงานไปรษณียในทุกอําเภอของจังหวัดสุราษฎรธานี 56 ที่ทําการ  
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จํานวนผูใชนํ้าท้ังหมด กําลังผลิตท่ีใชงาน ปริมาณนํ้าผลิต ปริมาณนํ้าผลิตจาย ปริมาณนํ้าจําหนาย

ประเภท จํานวน หนวย 

จํานวนผูใชนํ้าทั้งหมด 131,219 ราย 

ปริมาณนํ้าที่ผลิตจาย 57,951,465 ลบ.ม. 

ปริมาณนํ ้าที ่จ ําหนายแก

ผูใช 

35,077,997 ลบ.ม./เดือน 
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ตารางที่ 4   สถิติการบริการโทรศพัท พ.ศ.2556-2560 

รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 

เลขหมายโทรศัพทที่มี* 120,059 121,533 122,165 121,973 122,096 

     บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 81,554       83,054 83,726 83,534 83,657 

     บริษัทสัมปทาน 38,505       38,479 38,439 38,439 38,439 

เลขหมายโทรศัพทที่มีผูเชา 81,487 78,346 74,280 68,654 63,735 

     บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 63,987 62,682 60,798 57,103 54,661 

          ธุรกิจ 9,711 9,859 9,861 9,602 9,448 

          บานพัก 46,902 45,765 43,952 40,750 38,507 

          ราชการ 4,056 4,081 4,008 3,938 3,923 

          บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 886 905 905 905 905 

          โทรศัพทสาธารณะ** 2,070 2,072 2,072 1,908 1,878 

          ไมทราบ/ไมระบุ 362 - - - - 

     บริษัทสัมปทาน - - - - - 

 *  ประกอบดวยเลขโทรศัพทประจําท่ี และสาธารณะ 

 **  แสดงขอมูลเฉพาะ ท่ี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ดําเนินการเอง 

ไมรวมท่ีบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เชาตู/เครื่อง และท่ีใหสิทธิแก กสท. 

 ท่ีมา : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  โดย สํานักงานสถิติแหงชาติ 

แผนภูมิที่ 3  แสดงขอมูลการใหบริการโทรศัพทจําแนกตามประเภทการใชงาน พ.ศ.2556-2560 
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4)  ปริมาณการใชอินเตอรเน็ต 

ตารางที่ 5   จํานวนและรอยละของจํานวนประชากร อายุ 6 ปขึ้นไป  จําแนกตามการใช 

                คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และโทรศพัทมือถือ พ.ศ. 2559 – 2561 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

จํานวน Number รอยละ 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

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

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

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

การใชโทรศัพทมือถือ 789,645.62 846,472.88 787,660 81.65 86.97 80.4 

          ที่มา: การสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ.2563  (สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎรธานี) 
 

แผนภูมิที่ 4  แสดงการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จําแนกตามประเภทการใชงาน 

                พ.ศ. 2559-2560 

 
 

ตารางที่ 6   จํานวนครัวเรือนมีอุปกรณ/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

จํานวน

ครัวเรือน 

โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร การเชื่อมตออินเทอรเน็ต 

 มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี เชื่อมตอ ไม

เชื่อมตอ 

328,866 7,821 

(2.4%) 

321,045 

(97.6%) 

814 

(0.2%) 

328,052 

(99.8%) 

57,567 

(17.5%) 

271,299 

(82.5%) 

237,645 

(72.3%) 

91,221 

(27.7%) 

ที่มา: การสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ.2561  (สํานักงานสถิติแหงชาติ) 
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ตารางที่ 7 จํานวนอุปกรณ/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีในครัวเรือน 

               ที่มา: การสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ.2561  (สํานักงานสถิติแหงชาติ) 
 

5) ดานการคมนาคม 

จังหวัดสุราษฎรธานี มีสภาพที่ตั้งเปนศูนยกลางซึ่งสามารถเชื่อมโยงภาคใตตอนบน กับภาคใต

ตอนลาง และเช่ือมโยงทะเลฝงอันดามัน และฝงอาวไทย โดยมีโครงขายการคมนาคม ดังน้ี  

ทางนํ้า    การคมนาคมทางนํ ้าในจังหวัดสุราษฎรธานี มีทั ้งภายในจังหวัดและระหวางจังหวัด  

โดยภายในจังหวัดจะเปนคมนาคมทางนํ ้าเพื ่อการทองเที ่ยวเปนหลักเพื ่อเดินทางไป 

เกาะสมุย เกาพะงัน เกาะเตา และอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง ในสวนระหวางจังหวัด 

จะเปนเรือขนสงสินคาขนาด 2,000 – 3,000 ตัน สินคาสวนใหญจะเปนยิปซั ่ม ผลิตภัณฑ 

จากยางพารา น้ํามันปาลม  

         จังหวัดสุราษฎรธานี มีทาเทียบเรือขนถายสินคาเกิน 500 ตันกรอสส จํานวน  

15 ทา ไมเกิน 500 ตันกรอสส จํานวน 7 ทา 
 

ที่มา: สํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาสุราษฎรธานี  

 

ทาง

รถไฟ 

เสนทางรถไฟสายใตผานทุกขบวน มีทั ้งสถานีขนสงผู โดยสารและลานขนสงสินคา  

แหงเดียวในภาคใต รถไฟสายใตทุกขบวนผานสถานีสุราษฎรธานี ในเขตอําเภอพุนพิน

ระยะทางกรุงเทพฯ-สุราษฎรธานี ประมาณ 650 กิโลเมตร (สถานีรถไฟสุราษฎรธานี 

อยูหางจากอําเภอเมือง-สุราษฎรธานี 14 กิโลเมตร) 
 

ทาง

รถยนต 

 

การเดินทางระหวางจังหวัดสุราษฎรธานีกับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเคียง  

มีความสะดวก ม ีเส นทางที ่ส ําค ัญ ค ือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 แยกจาก 

ถนนเพชรเกษมที่จังหวัดชุมพร เขาสูจังหวัดสุราษฎรธานี แยกเขาสูตัวเมืองสุราษฎรธานีที่

อําเภอพุนพินโดยใชถนนสาย 401 มีเสนทางหลักเชื่อมโยงจังหวัดในภูมิภาค เปนถนน   

4 ชองทางจราจร และมีโครงขายมาตรฐานเช่ือมทุกพ้ืนที่อําเภอ 
 

ครัวเรือน

ทั้งสิ้น 

จํานวน

เครื่องโทรศัพท 

จํานวน

เครื่องโทรสาร 

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร Number of Computer 

   แบบต้ังโตะ แบบกระเปาหิ้ว แท็บเล็ต 

328,866 7,821 

(8.7%) 

814 

(0.9%) 

26,334 

(32.4%) 

40,113 

(49.4%) 

14,827 

(18.2%) 
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ทาง

เครื่องบนิ 

 

 

เปนจังหวัดที ่ม ีท าอากาศยาน  2  แหง คือ ทาอากาศยานสุราษฎรธานี และเกาะสมุย     

มีเสนทางบินเช่ือมโยงทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ปจจุบันทาอากาศยานสุราษฎรธานีมีเที่ยวบินพาณิชยมาทําการบิน ดังน้ี 

1. เที่ยวบินภายในประเทศ 

    1.1 เสนทางกรุงเทพมหานคร-สุราษฎรธานี-กรุงเทพมหานคร 

          มีทั้งหมด 4 สายการบิน ไดแก สายการบินไทยสมายล  ไทยแอรเอเชีย บินนกแอร 

ไทยไลออนแอร และไทยเวียดเจ็ทแอร 

    1.2 เสนทางเชียงใหม-สุราษฎรธานี-เชียงใหม มี 1 สายการบิน ไทยแอรเอเชีย  

2. เที่ยวบินระหวางประเทศ 

    2.1 เสนทางอูฮ่ัน(จีน)-สุราษฎรธานี-อูฮ่ัน (จีน) 

    2.2 เสนทางหางโจว(จีน)-สุราษฎรธานี-หางโจว (จีน) 

    2.3 เสนทางเฉิงตู(จีน)-สุราษฎรธานี-เฉิงตู (จีน) 

    2.4 เสนทางเซี้ยงไฮ(จีน)-สุราษฎรธานี-เซี้ยงไฮ(จีน) 
 

3. ขอมูลสถิติการขนสงทางอากาศ ณ ทาอากาศยานสรุาษฎรธาน ี                         

     ป พ.ศ. 2559-2563 (ขอมูล ณ เม.ย. 64) รายละเอียดแสดงดังตาราง 
 

ตารางที่ 8   ขอมูลสถิติการขนสงทางอากาศ ณ ทาอากาศยานสุราษฎรธาน ี 

                   ป พ.ศ. 2559-2563 
 

ปงบประมาณ 

(พ.ศ.) 

ปริมาณเที่ยวบิน 

เที่ยว / ป 

ผูโดยสาร 

(คน) 

สินคา 

(ก.ก.) 

2559 13,625 2,003,876 1,682,874 

2560 15,207 2,212,359 1,109,360 

2561 14,527 2,161,003 1,149,474 

2562  12,607 1,905,601 853,296 

2563 9,055 1,206,024 717,094 

ที่มา : กรมทาอากาศยาน กระทรวงคมนาคม 6 เมษายน 2564 
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แผนภูมิที่ 5  ขอมูลสถิติการขนสงทางอากาศ ณ ทาอากาศยานสุราษฎรธาน ีป พ.ศ. 2559-2563 

 
 

6) ผังเมือง  

กรอบการพัฒนาพืน้ทีส่รุาษฎรธานี  

ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎรธานี มีผังเมืองรวมที่ประกาศใชบังคับจํานวน 5 ผัง ประกอบดวย  

ผังเมืองรวมจังหวัด จํานวน 1 ผัง และผังเมอืงรวมเมือง/ชุมชน จํานวน 4 ผัง  

ผังเมืองรวมจังหวัด  พ.ศ. 2560 ประกาศใชบังคับเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 มพ้ืีนที่

วางผัง 12,891.46 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,750.00 ไร ครอบคลุมพ้ืนที่ทัง้จังหวัด  

ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน  

1) ผังเมืองรวมเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี ประกาศใชบังคับเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557  

มีพื้นที่วางผัง 44.40 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,750.00 ไร ประกอบดวย พื้นที่เทศบาลเมืองนาสารเต็มพื้นที่

เทศบาล และพ้ืนที่บางสวนในองคการบริหารสวนของตําบลน้ําพุ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี 

2) ผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน ประกาศใชบังคับเมื่อวันที ่24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มีพื้นที่

วางผัง 186.10 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 116,312.50 ไร ประกอบดวย เทศบาลตําบลเกาะพะงัน 

เทศบาลตําบลเพชรพะงัน และเทศบาลตําบลบานใต อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี 

3) ผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน ประกาศใชบังคับเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มีพื้นที่ 

วางผัง 83.45 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 52,156.25 ไร ประกอบดวย เทศบาลตําบลตลิ่งงาม อําเภอ

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

4) ผังเมืองรวมชุมชนเกาะเตา ประกาศใชบังคับเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 มีพื้นที่ 

วางผัง 21.03 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,143.75 ไร ประกอบดวย ตําบลเกาะเตา อําเภอเกาะพะงัน 

จังหวัดสุราษฎรธานี 
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ทั้งน้ี ยังมีผังเมืองรวมที่เปนผังพื้นที่ใหมที่กําลังอยูในระหวางดําเนินการวางและจัดทําผังรวม 

จํานวน 4 ผัง คือ ผังเมืองรวมชุมชนยานดินแดง- อิปน-สินปุน  ผังเมืองรวมชุมชนพนม  ผังเมืองรวมชุมชนดอนสัก  

และผังเมืองรวมชุมชนกาญจนดิษฐ 

 7) ระบบชลประทาน 

              จังหวัดสุราษฎรธานี มีพื้นที่ชลประทานที่สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2560 จํานวน 168,870 ไร สูงเปน

อันดับที่ 7 ของภาคใต  
 

ตารางที่ 9   แสดงพื้นที่ชลประทานที่สรางเสร็จแลวสิ้นถึงป ระดับประเทศ ภาคใต กลุมจังหวัด และ     

                ระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2562  (ไร) 

พื้นที ่ 2558 2559 2560 2561 2562 

จังหวัดสุราษฎรธานี 164,475 165,866 168,870 197,286 239,494 

ภาคใต 3,197,945 3,355,840 3,432,597 3,736,246 3,685,514 

รวมทั้งประเทศ 31,538,356 32,664,184 32,765,554 33,528,894 34,588,042 

ที่มา : รายงานขอมูลสถิติการเกษตรของประเทศไทย ป 2563 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ป 2558-2562) 

 8) พลังงาน 

จังหวัดสุราษฎรธานีมีปริมาณการใชนํ้ามันทั้งนํ้ามันเบนซินและนํ้ามันดีเซลลดลง โดยป 2562 มี

ปริมาณการใชนํ้ามันรวม 847.2 ลานลิตร ลดลงจากป 2561 ที่มีปริมาณการใชนํ้ามันรวม 1,018.22 ลานลิตร 

ลดลงกวา 171.02 ลานลิตร  

ตารางที ่ 10   สรุปการใชนํ ้ามันจําแนกตามประเภทของจังหวัดสุราษฎรธานี ในป 2560-2562   

                    (หนวยลานลิตร)    

ป/ประเภทนํ้ามัน นํ้ามันเตา เบนซนิ ดีเซล/ไบโอดีเซล แกสโซฮอล รวม 

หนวย (ลานลิตร) 

2560 7.94 143.3 649.2 234 1,034.44 

2561 12.35 130.3 650.5 225.1 1,018.22 

2562 12.6 110.4 492.6 231.6 847.2 

ที่มา : สํานักพลังงานจังหวัดสุราษฎรธานี 6 เมษายน 2564 

จังหวัดสุราษฎรธานีมีโรงไฟฟาฐาน ไดแก 

1. โรงไฟฟาพลังนํ้าเขื่อนรัชชประภา  อําเภอบานตาขุน มีความจุนํ้า 5,640 ลานลูกบาศกเมตร  

มีเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 80 MW จํานวน 3 เครื่อง สามารถผลิตพลังงานไฟฟาเฉลี่ยปละ 586 ลานหนวย (ป 

2561) 

2. โรงไฟฟานํ้ามันดีเซล กฟผ. อําเภอพุนพิน ปจจุบันเลิกการผลิตตั ้งแต มิ.ย. 61 (แผนสราง

โรงไฟฟา LNG ขนาด 1,400 MW  (700 MW ป 2570 และ 700 MW ป 2572) 

3. โรงไฟฟานํ้ามันดีเซล กฟภ. เกาะเตา อ.เกาะพะงัน ติดตั้งขนาด 6 MW จํานวน 1 เครื่องสามารถ

ผลิตพลังงานไฟฟาเฉลี่ยปละ 30 ลานหนวย ปจจุบันมีเคเบิลใตน้ําจากเกาะพะงัน 115 KV 



- 15 - 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

โรงไฟฟาพลังงานทดแทน ทั้งสิ้น 25 แหง โดยแยกตามตาราง ดังน้ี 

ตารางที่ 11  โรงไฟฟาพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี 

ลําดับ แหลงพลังงาน จํานวน 

(แหง) 

กําลังการผลิต 

 ติดต้ังรวม(MW) 

1 โรงไฟฟาชีวมวล 4 32.35 

2 โรงไฟฟาชีวภาพ 9 21.61 

3 โรงไฟฟาชีวมวลและชีวภาพ 12 66.46 

รวม 25 133.43 

  ที่มา : สํานักพลังงานจังหวัดสุราษฎรธานี 6 เมษายน 2564  

9) การใชที่ดินของจังหวัด 

(1) พื้นที่ปาไม  

 จังหวัดสุราษฎรธานีมีเนื้อที่จํานวนทั้งหมด 8,174,644.93 ไร มีพื้นที่ปาซึ่งกําหนดเปน 

ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 26 แหง เนื้อที่ 3,643,559 ไร และมีพื้นที่ปาอนุรักษซึ ่งสวนใหญทับซอนกับ 

พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ คือ อุทยานแหงชาติ จํานวน 5 แหง พื้นที่เตรียมการประกาศเปนอุทยานแหงชาติ 

จํานวน 1 แหง เขตรักษาพันธสัตวปา จํานวน 4 แหง เขตหามลาสัตวปา จํานวน 2 แหง, สวนรุกขชาติ 

จํานวน 1 แหง ในป พ.ศ. 2562 มีเนื้อที่ปาคงเหลือ 2,352,357.38 ไร คิดเปนรอยละ 28.79 ของเนื้อที่

จังหวัด  

เมื่อแยกเปนรายจังหวัดในภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานี เปนจังหวัดที่มีเนื้อที่ปามากที่สุด 

จํานวน 2,352,357.38 ไร ซึ่งคิดเปนรอยละ 28.79 ของเนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัด จากขอมูลยอนหลัง 3 ป 

(พ.ศ. 2560-2562) พบวาพื้นที่ปาไมของจังหวัดสุราษฎรธานีในป พ.ศ.2562 มีพื้นที่ปาลดลง -1,055.34 ไร    

โดยมีคาเฉลี่ยรอยละ -0.04 ของพ้ืนที่ปาในป พ.ศ.2561 
 

    ตารางที่ 12  การเปรียบเทียบขอมูลพื้นที่ปาของจังหวัดสุราษฎรธานี ป พ.ศ. 2560-2562 

พ้ืนที่ปา (ไร) การเปลี่ยนแปลงไรรอยละ (+/-) 

ป พ.ศ. 2560 - 2561 ป พ.ศ. 2561 - 2562 ไร รอยละ 

2,353,412.71 2,352,357.38 -1,055.34 -0.04 

  ที่มา: สํานักงานจัดการที่ดิน  กรมปาไม 6 เมษายน 2564 
 

(2) พื้นที่ทําการเกษตร  

เนื้อที่ใชประโยชนทางการเกษตร  

จังหวัดสุราษฎรธานี มีเน้ือที่ใชประโยชนทางการเกษตรทั้งหมด 5,082,596 ไร 

ประกอบดวย เน้ือที่สูงสุดคือ สวนผลไม/ไมยนืตน 4,958,488 ไร คิดเปนรอยละ 97.56 รองลงมาเปนเน้ือที่

ใชประโยชนทางการเกษตรอ่ืน 91,820 คิดเปนรอยละ 1.80 ไรนาขาว 29,403 ไร และสวนผัก/ไมดอก/ไม

ประดับ 2,885 ไร คิดเปนรอยละ 0.06 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 13  แสดงเนื้อที่ใชประโยชนทางการเกษตรของจังหวัดสุราษฎรธานี ป 2563 

ประเภท 

เนื้อที่การใชประโยชน 

เนื้อที่ใชประโยชนทางการเกษตร 

(ไร) 

รอยละพ้ืนที่เกษตร 

1. นาขาว 29,403 0.58 

2. พืชไรสวนผัก/ไมดอก/ไมประดับ 2,885 0.06 

3. สวนผลไม/ไมยืนตน 4,958,488 97.56 

4. เนื้อท่ีใชประโยชนทางการเกษตรอื่น 91,820 1.80 

รวม 5,082,596 100 
 

 ที่มา : เลมแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
 

(3) พื้นที่อุตสาหกรรม  

 การใชที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎรธานี ในป 2563 มีพื้นที่โรงงานทั้งสิ้น 

38,794,000 ตารางเมตร เพิ ่มขึ ้นจากป 2562 จํานวน 3,117,805 ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 8.04  

โดยม ีโรงงานลดลงข ึ ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมแจ งประกอบกิจการโรงงาน จ ํานวน 112 โรง  

โดยในป 2563 มีโรงงานไดรับใบอนุญาต จํานวน 1,053 โรงงาน (จําพวกที่ 2 และ3) 

ตารางที่ 14  แสดงการใชทีดิ่นเพื่อการอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎรธาน ี
 

ป พ.ศ. จํานวนโรงงาน (โรง) พื้นที่โรงงาน (ตารางเมตร) 

2560 1,008 32,311,005 

2561 1,113 34,697,645 

2562 1,165 35,676,195 

2563 1,053 38,794,000 

 ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี, 6เมษายน กันยายน 2564 
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5. สถานพยาบาล 

1) บุคลากรสาธารณสขุ จังหวัดสุราษฎรธานี  มีบุคลากรสาธารณสุขทั้งภาครัฐ รฐัวิสาหกิจ 

และเอกชน (ไมรวมลาศึกษาตอ) ดังน้ี 
 

ตารางที่ 15  บุคลากรสาธารณสขุจังหวัดสุราษฎรธาน ี
บุคลากรสาธารณสุข แพทย ทันต

แพทย 

เภสัชกร พยาบาล

วิชาชีพ 

พยาบาล

เทคนิค 

นักวิชาการ

สาธารณสุข 

เจาพนักงาน

สาธารณสุข 

จพ.ทันต

สาธารณสุข 

นักการ

แพทยแผน

ไทย 

อาสาสมัคร

สาธารณสุข 

รวม หมายเหต ุ

ภาครัฐจังหวัดสุราษฎรธานี 357 

(1 : 

2,971) 

110 

(1 : 

9,642) 

214 

( 1 : 

4,956) 

2,262 

(1 : 469) 

41 

(1 : 

25,869) 

321 

(1 : 3,304) 

216 

(1 : 4,910) 

103 

(1 : 

10,298) 

16 

(1 : 

66,291) 

- 3,640 : 

1,060,648 

อัตราสวนตอ

ประชากรทั้ง

จังหวัด 

(1,060,648) 

โรงพยาบาลสุราษฎรธานี 190 

(1 : 

5,582) 

26 

(1 : 

40,794) 

53 

(1 : 

20,012) 

805 

(1 : 

1,318) 

14 

(1 : 

75,761) 

9 

(1 : 

117,848) 

   - 1,097 : 

1,060,648 

อัตราสวนตอ

ประชากรทั้ง

จังหวัด 

(1,060,648) 

โรงพยาบาลเกาะสมุย   27 

(1 : 

2,519) 

7 

(1 : 

9,716) 

14 

(1 : 

4,858) 

79 

(1 : 861) 

1 

(1 : 

68,010) 

    - 128 : 

68,010 

อัตราสวนตอ

ประชากรทั้ง

อําเภอ 

(68,010) 

โรงพยาบาลชุมชน 107 

(1 : 

7,883) 

65 

(1 : 

12,976) 

101 

(1 : 

8.,351) 

759 

(1 : 

1,111) 

9 

(1 : 

93,715) 

35 

(1 : 

24,098) 

22 

(1 : 

38,338) 

50 

(1 : 

16,869) 

10 

(1 : 

84,344) 

- 1,158 : 

843,435 

อัตราสวนตอ

ประชากรใน

พื้นที่  

17 อําเภอ 

(843,435) 

สํานักงานสาธารณสุข

จังหวดั/สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอ/

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

3 

(1 : 

353,549) 

6 

(1 : 

176,775) 

23 

(1 : 

46,115) 

183 

(1 : 

5,796) 

- 239 

(1 : 4,438) 

167 

(1 : 6,351) 

31 

(1 : 

34,214) 

6 

(1 : 

176,775) 

- 658 : 

1,060,648 

อัตราสวนตอ

ประชากรทั้ง

จังหวัด 

(1,060,648) 

ศูนยวิชาการและนอกสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข 

33 

(1 : 

32,149) 

6 

(1 : 

176,775) 

23 

(1 : 

46,115) 

436 

(1 : 

2,433) 

10 

(1 : 

106,064) 

35 

(1 : 

30,304) 

- 9 

(1 : 

117,850) 

6 

(1 : 

176,775) 

- 558 : 

1,060,648 

อัตราสวนตอ

ประชากรทั้ง

จังหวัด 

(1,060,648) 

ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ 

จังหวดัสุราษฎรธาน ี

115 

(1 : 

9,223) 

5 

(1 : 

212,130) 

39 

(1 : 

27,196) 

320 

(1 : 

3,315) 

19 

(1 : 

55,824) 

    - 498 : 

1,060,648 

อัตราสวนตอ

ประชากรทั้ง

จังหวัด 

(1,060,648) 

สัดสวนบุคลากรสาธารณสุข 

(ภาครัฐ รัฐวสิาหกิจและ

เอกชน) 

475 

(1 : 

2,233) 

115 

(1 : 

9,223) 

253 

(1 : 

4,192) 

2,582 

(1 :  411) 

45 

(1 : 

23,570) 

321 

(1 : 3,304) 

216 

(1 : 4,910) 

103 

(1 : 

10,298) 

16 

(1 : 

66,291) 

- 4,126 : 

1,060,648 

อัตราสวนตอ

ประชากรทั้ง

จังหวัด 

(1,060,648) 

อาสาสมัครสาธารณสุข - - - - - - - - - 19,124 

(1 : 56) 

19,124 

: 

1,060,648 

อัตราสวนตอ

ประชากรทั้ง

จังหวัด 

(1,060,648) 
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2) สถานบริการสาธารณสุข  

(1) ภาครัฐ   

โรงพยาบาลศูนย    ขนาด   800   เตียง  จํานวน     1 แหง 

โรงพยาบาลทั่วไป              ขนาด   160   เตียง  จํานวน     1 แหง 

โรงพยาบาลชุมชน            ขนาด     90   เตียง  จํานวน     1 แหง 

โรงพยาบาลชุมชน             ขนาด     60   เตียง  จํานวน     4 แหง 

โรงพยาบาลชุมชน               ขนาด     30   เตียง  จํานวน   12 แหง 

โรงพยาบาลชุมชน               ขนาด     10   เตียง  จํานวน     1 แหง 

โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ขนาด 1,300   เตียง  จํานวน     1 แหง 

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ขนาด  30   เตียง  จํานวน     2 แหง 

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานี ขนาด     90   เตียง  จํานวน     1 แหง 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล      จํานวน  166     แหง 

ศูนยสุขภาพชุมชนของ รพ.         จํานวน     7 แหง 

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล                   จํานวน     5 แหง 

สถานีอนามัย                จํานวน     1     แหง 

ศูนยบริการสาธารณสุข สาขา     จํานวน     2    แหง 

(2) ภาครัฐวิสาหกิจ   

สถานพยาบาลเขื่อนรัชชประภา    จํานวน       1    แหง 

สถานพยาบาลการไฟฟา     จํานวน       1    แหง  

(3) ภาคเอกชน   

โรงพยาบาล      จํานวน 11/497 แหง/เตียง 

สหคลินิก      จํานวน       4    แหง  

คลินิกแพทยเฉพาะทาง/ทั่วไป    จํานวน   198    แหง 

คลินิกทันตกรรม           จํานวน     92    แหง 

คลินิกกายภาพบําบัด     จํานวน     12      แหง 

คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ    จํานวน   216      แหง 

คลินิกการแพทยแผนไทย/แผนไทยประยุกต  จํานวน     10      แหง 

เทคนิคการแพทย     จํานวน     15      แหง 

แพทยแผนจีน      จํานวน       2      แหง 
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(4) รานขายยา   

แผนปจจุบันทีม่ีเภสัชกร     จํานวน   444    แหง 

แผนปจจุบันบรรจุเสร็จ     จํานวน     46    แหง 

แผนปจจุบันบรรจุเสร็จสําหรบัสัตว   จํานวน       4      แหง 

แผนโบราณ      จํานวน     47    แหง 

ผลิตยาแผนโบราณ     จํานวน       4    แหง 
 

6. การทองเท่ียว 

1) แหลงทองเที่ยวสําคัญทางทะเลทีเ่ปนเกาะ 

เกาะสมุย เกาะที ่ม ีช ื ่อเส ียงในระดับนานาชาติ อยู บริเวณอาวไทย พื ้นที ่ 1 ใน 3 ของเกาะ   

รายลอมรอบภูเขา  มีหาดทรายขาวสวย ชายหาดที่ทอดยาวขนานไปกับทะเล  
เกาะพะงัน เปนเกาะที่คอนขางสงบ มีความรมรื่นของทิวไมริมชายหาด มีหาดทรายขาว และ

นํ ้าทะเลที ่ใสจึงของเปนเสนห ของเกาะพะงัน  โดยบนเกาะพะงันมีสถานที ่ท องเที ่ยวหลายแหง  

เชน นํ ้าตกธารเสด็จ เปนนํ ้าตกที ่ร ัชกาลที ่ 5 ไดพระราชทานนามไว และเสด็จประพาสถึง 14 ครั้ง   

นํ้าตกแพง เปนนํ้าตกที่สวยงามมีหลายชั้น เชน แพงนอย ธารนํ้ารัก ธารกลวยไมมีนํ้าตลอดทั้งปแสดงถึง

ความสมบูรณของผืนปา มีทางเดินปาไปยังโดมศิลาซึ่งเปนจุดชมวิวและชมพระอาทิตยตกที่สวยงาม 
เกาะเต า เป นเกาะที ่ม ีธรรมชาติและความสมบูรณของชีว ิตใต ทะเล สวยงามดวย 

แนวปะการังทั้งน้ําต้ืนและน้ําลึก 
เกาะนางยวน เปนเกาะที่มีเกาะเล็ก 3 เกาะเชื่อมกันเวลาที่นํ้าลง มีหาดทรายเนื้อละเอียดขาว      

น้ําทะเลใส มีปะการังน้ําต้ืนและน้ําลึกที่ยังสมบูรณและสวยงาม 
หมู เกาะอางทอง เปนอุทยานแหงชาติทางทะเลแหงที ่สอง ประกอบดวยเกาะตาง ๆ  

42 เกาะ สวนมากเปนเกาะหินปูน   หมูเกาะนี้เดิมเปนเขตหวงหามของทหารเรือ แตก็ไดมีราษฎรอพยพ 

ไปต้ังบานเรือน โดยประกอบอาชีพทําสวนมะพราว จับปลา และเก็บรังนก   
เกาะแตน เปนเกาะที่งดงามดวยธรรมชาติอันเงียบสงบ มีชายหาดที่ยาว ประกอบดวย 

แนวปะการังและชายฝงที่คอนขางสมบูรณ 
ทะเลใน ทะเลสาบกลางภูเขา อยูบนเกาะแมเกาะ เปนปรากฏการทางธรณีวิทยา โดยเกิดจากแอง

หินปูนที่ยุบตัว ทะเลในมีลักษณะเปนวงรี  มีทิวทัศนสวยงาม  
2) แหลงทองเที่ยวสําคัญทางศาสนา  วัฒนธรรมและโบราณสถาน 

สวนโมกขพลาราม อยูบริเวณเขาพุทธทอง เดิมชื่อวัดธารนํ้าไหล  มีทานพุทธทาสภิกขุเปนผู

ริเริ ่มสรางขึ้นเพื่อเปนสถานที่แสวงหาความสงบและศึกษาธรรม พื้นที่โดยรอบรมรื่นเหมาะสําหรับเปน 

ที่ฝกอบรมจิตใจและศึกษาพุทธศาสนา 
พระพุทธบาทจําลอง (วัดมะเดื่อหวาน) ตั้งอยูบนเกาะพะงัน บนยอดเขามีมณฑปพระพุทธบาทจําลอง 

และจากเชิงเขาจะมีบันไดใหขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาท 
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วัดเขาสุวรรณประดิษฐ ตั้งอยูอําเภอดอนสัก พระครูสุวรรณประดิษฐการ หรือหลวงพอจอย 

เกจิอาจารยชื่อดังแหงภาคใตเปนผูบุกเบิกสรางขึ้น และมรณภาพเมื่อป พ.ศ. 2536 แตยังคงอยูในโลงแกว

ภายในอุโบสถ บนยอดเขายังเปนที่ประดิษฐานพระเจดีย บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  
วัดเขาถํ้า (สวนสุวรรณโชติการาม) ตั้งอยูบนยอดเขาขาวแหง เปนสํานักสงฆที่มีผูนิยมมาน่ัง

วิปสสนาทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ  
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ตั้งอยูตําบลเวียง  โดยองคพระเจดียเปนโบราณสถาน  

ที่สรางขึ้นตามแบบลัทธิมหายาน ตั้งแตครั้งอาณาจักรศรีวิชัยรุงเรือง รอบองคพระธาตุมีเจดียเล็ก ๆ 4 ทิศ 

ลอมรอบดวยวิหารคด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแกขนาดตาง ๆ ทั้ง 4 ดาน  
วัดรัตนาราม หรือวัดแกว ตั้งอยูที่ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา เปนวัดเกาแก มีโบราณสถาน 

ที่สําคัญเรียกวา เจดียวัดแกว เปนโบราณสถานสถาปตยกรรมศรีวิชัย  ลักษณะของเจดียเปนสถาปตยกรรม

แบบกออิฐไมถือปูน ฐานลางเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุข 4 ดาน ระหวางมุขทําเปนยอมุมไมสิบสอง ซุมดาน

ทิศตะวันออก มีทางเดินไปหองกลางขององคเจดีย ภายในซุมมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยูทุกซุม  

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติไชยา ตั ้งอยู ฝ  งตรงขามวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร  

อาคารหลังแรกดานหนาจัดแสดงประติมากรรมศิลาและสําริดที่คนพบในเมืองไชยาเกา ไดแก เทวรูปพระนารายณ 

พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร สวนอาคารที่สอง เปนที่จัดแสดงหลักฐานสมัยกอนประวัติศาสตรต้ังแตสมัยทวาราวดี 

ศรีวิชัย ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา  
3) อุทยานแหงชาติ แหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ 

อุทยานแหงชาติเขาสก ครอบคลุมพื้นที่อําเภอบานตาขุน อําเภอพนม และอําเภอคีรีรัฐนิคม 

สภาพโดยทั่วไปเปนภูเขาดิน และภูเขาหินปูนสูงสลับซับซอน มีแนวหนาผาสูงชัน ดานทิศเหนือเปนแหลงนํ้า

ขนาดใหญ เกิดจากการกอสรางเขื่อนรัชชประภา มีปาไมและสัตวปาอุดมสมบูรณ พันธุไมหายาก ที่พบใน

เขตอุทยานฯ ไดแก ปาลมหลังขาว และ บัวผุด 
อุทยานแหงชาติคลองพนม เปนภูเขาหินปูนเรียงสลับซับซอน และมีปาที ่อุดมสมบูรณ   

มีลําธารใหญนอยจํานวนมาก ซึ่งลําธารนี้ไหลรวมกับคลองสกและคลองสกไหลไปรวมกับคลองแสง  เปนตน

กําเนิดของคลองพุมดวง ซึ่งเปนสวนหน่ึงของแมน้ําตาป 
อุทยานแหงชาติใตรมเย็น ครอบคลุมพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปากคลองนํ้าเฒา อําเภอบานนาสาร 

อําเภอกาญจนดิษฐ  และอําเภอเวียงสระ 
เขตหามลาสัตวปาหนองทุงทอง ต้ังอยูตําบลเขาตอก สภาพพ้ืนที่สวนใหญเปนที่ลุมสลับกับหนองน้ํา 
อุทยานแหงชาติธารเสด็จ เกาะพะงัน (เตรียมการ) มีสภาพปาที ่อ ุดมสมบูรณ มีพืช

หลากหลายชนิดและมีกลวยไมที่ลําตนใหญที่สุดในโลก 
อุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง เปนหมูเกาะในอาวไทยทองที่ตําบลอางทอง อําเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎรธานี อยู หางจากเกาะสมุยและเกาะพะงันไปทางทิศตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร 

ประกอบดวยหมูเกาะตาง ๆ 42 เกาะ  
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อุทยานแหงชาติแกงกรุง ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี ครอบคลุมพื้นที่อําเภอทาชนะ 

อําเภอไชยา อําเภอทาฉาง และอําเภอวิภาวดี เปนอุทยานที่มีสภาพปาเปนเทือกเขาสลับซับซอน มีสถานที่      

นารื ่นรมยสําหรับพักผอนหยอนใจ เชน นํ ้าตก ลํานํ ้า บอนํ ้ารอน ภูเขา ซึ่งมีทัศนียภาพที ่สวยงาม 

เปนปาตนนํ้าลําธารที่หลอเลี้ยงชาวจังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดชุมพร มีเนื้อที่ประมาณ 338,125 ไร 

หรือ 541 ตารางกิโลเมตร แกงกรุงเปนชื่อแกงขนาดใหญในลํานํ้าคลองยัน ในอดีตการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทยดําเนินการสํารวจเพ่ือกอสรางเขื่อนอเนกประสงค ปจจุบันไดชะลอโครงการดังกลาวไว 

4) แหลงทองเที่ยวชุมชน 

หมูบานพุมเรียง อยูที่ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา เปนชุมชนชาวมุสลิม สวนใหญมีอาชีพ 

ทอผาไหม ผาไหมพุมเรียงเปนผาทอยกดิ้นเงิน หรือดิ้นทองสวยงาม คุณภาพดี มีลวดลายอันเปนเอกลกัษณ

ของชาวพุมเรียง ไดแก ลายราชวัตร ดอกโคม ลายดอกพิกุล ลายนพเกา และลายยกเบ็ด  
แหลมโพธิ ์มีทะเลที่นาทองเที่ยวแหงหน่ึงของตําบลพุมเรียง มีอาหารทะเลขึ้นช่ือโดยเฉพาะ “หอยขาว”  
คลองรอยสาย เปนพื ้นที ่ช ุมชนที ่อยู ใกลตัวเมืองสุราษฎรธานี  ในบริเวณแมนํ ้าตาป  

ซึ่งมีวิถีชีวิตที่ยังคงใชเรือเปนพาหนะทองถิ่นในการเดินทางสัญจร และยังกิจกรรมตาง ๆ ของชาวบาน  

เชน การทําสวนเกษตร การทําประมงพื ้นบาน ลองเรือ ชมหิ ่งหอย ชมปาชายเลน ชมบานโบราณ  

ชมการสาธิตการทําหัตถกรรมกะลามะพราว นมัสการหลวงพอขาวสุก ณ วัดบางใบไม  
กลุมทองเที่ยวเชิงอนุรักษบานถํ้าผึ้ง อยูตําบลตนยวน อําเภอพนม ไดชื่อมาจากภูเขาลูกหน่ึง

ที่มีผึ้งอาศัยอยู สภาพโดยทั่งไปเปนหุบเขา และถํ้าหินปูน แหลงทองเที่ยวในชุมชนไดแก บึงมหัศจรรยน้ําดัน

ทรายดูด ดอกไมสีดํา ถํ้าประวัติศาสตรสมรภูมิ และน้ําตกธารพฤกษาและน้ําตกบางคุย 
ชุมชนทองเที่ยวลีเล็ด อยูตําบลลีเล็ด อําเภอพุนพิน แหลงทองเที่ยวในชุมชนไดแก ปาชายเลน

บานลีเล็ดตั้งอยูในพื้นที่อาวบานดอน และกิจกรรมชมวงจรชีวิตหิ่งหอย ชมผืนปาชายเลนที่ชุมชนรวมกัน

อนุรักษไว 
ชุมชนทองเที่ยวบางใบไม อยูตําบลบางใบไม อําเภอเมืองสุราษฎรธานี สภาพทั่วไปของชุมชน

บางใบไม มีลําคลองหลายสายไหลมาบรรจบกันเปนพื้นที่ที่มีนํ้าลอมรอบเปนเกาะ อาชีพชาวบานสวนใหญ 

ทําสวนมะพราวและประมงน้ํากรอย 
ชุมชนทองเที่ยวบานยวนสาว อยูตําบลทาขนอน อําเภอคีรีรัฐนิคม ลักษณะพื้นที่เปนที่ราบ

เชิงเขาและภูเขาสูง มีความอุดมสมบูรณ แหลงทองเที่ยวในชุมชนไดแก หินพัด (หินปู - หินยา) น้ําตกบานยวนสาว

สูง 15 ช้ัน หินชาง และคลองกะเปา 
ชุมชนทองเที่ยวเขาเพ-ลา อยูตําบลสมอทอง อําเภอทาชนะ มีโบราณสถานเกาแกช่ือวาเมือง

ไซหยา และถํ ้าเพ-ลา ปากนํ ้าทากระจาย ศูนยศึกษาธรรมชาติปาพรุคันธุลี ซึ ่งมีความหลากหลาย 

ทางพันธุกรรมและพืชสมุนไพร 
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ชุมชนทองเที่ยวบานชองชาง อยูตําบลพรุพี อําเภอนาสาร เดิมเปนแหลงอุดมสมบูรณ  

เคยเปนแหลงอาศัยของโขลงชางเปนที่มาของช่ือหมูบาน แหลงทองเที่ยวในชุมชน ไดแก อนุสรณสถานบานชองชาง 

กลุมตีเหล็ก ปาโบราณสันเย็น “ไซบีเรียแหงปาใต” 
ชุมชนทองเที่ยวบึงขุนทะเล ตําบลขุนทะเล อําเภอเมืองสุราษฎรธานี เปนเสนทางขนสง 

ทางทะเล  การขุดคนพบเรือสินคาขนาดใหญ กิจกรรมที่นาสนใจไดแก ชมการทําตาลมะพราวแหงเดียวใน

ภาคใต ลองเรือศึกษาธรรมชาติ ชมวิถีชุมชนแบบชาวบาน และชมหิ่งหอยพันธุตัวใหญกลางบึงขุนทะเล 
ชมรมทองเที่ยวเชิงนิเวศอําเภอวิภาวดี เปนกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที ่ยวเชิงอนุรักษ 

กิจกรรมของกลุม ไดแก การลองแกงตามลําน้ําคลองยัน สาธิตการเพาะเห็ดนางฟา เดินปาดูนก 
ชุมชนทองเที่ยวบานบางโพธิ์ อยูตําบลบางโพธิ์อําเภอเมืองสุราษฎรธานี มีจุดเดนที่สภาพ

ธรรมชาติริมนํ้าสมบูรณ มีหิ่งหอยจํานวนมาก และวิถีชุมชนชนบทใจกลางเมืองการทําประมงพื้นบาน 

ผักปลอดสารพิษ 
กลุมทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอําเภอไชยา อยูตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา เปนชุมชน

โบราณที่เปนศูนยกลางความรุงเรืองในอดีต แหลงทองเที่ยวในชุมชนไดแก แหลมโพธิ์ เกาะเส็ด สุสานเจาเมืองไชยา 

วัดพระบรมธาตุไชยา บอน้ําพุรอน เจดียวัดแกว 
ชุมชนทองเที่ยวบานสิงขร อยูตําบลสิงขร อําเภอคีรีรัฐนิคม มีเขาวัดถํ้าสิงขร ซึ่งมีถํ้าโบราณ

ที ่งดงาม ผนังถํ ้าประดับดวยเครื ่องลายครามสมัยโบราณ กิจกรรมของการทองเที ่ยวชุมชน ไดแก  

นมัสการหลวงพอชุม ณ วัดถํ้าสิงขร ชมหินงอก หินยอย เลนน้ําคลองน้ําใส  
ชมรมการทองเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศบานหินลาด ตําบลนํ้าหัก อําเภอคีรีรัฐนิคม อุดมไปดวย 

ปาไม ทรัพยากรทางธรรมชาติ กิจกรรมการทองเที่ยวของชุมชน ไดแก ปลูกไปเที่ยวไปโดย 1 คน 1 ตน  

การทําขนมจีนเสนสด ทําขาวหลาม 
เครือขายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อําเภอทาฉาง อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 

กิจกรรมการทองเที่ยวของชุมชน ไดแก การปลูกปาชายเลน ลองเรือชมวิถีชีวิตชาวบาน ชมหิ่งหอย ชมนก 

การเพาะพันธุปูเปรี้ยว การอาบน้ําพุรอน 
กลุ มทองเที ่ยวชุมชนเลม็ด ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา มีภูมิศาสตรเปนที ่สูง ลุ มทะเล  

เปนชุมชนโบราณ กิจกรรมการทองเที่ยวของชุมชน ไดแก ชมการผลิตไขเค็ม อสม. ชมการทํานาขาว

พ้ืนเมือง ปาชุมชน ชิมอาหารทะเลสดๆ 
กลุมทองเที่ยวเชิงอนุรักษประวัติศาสตร คาย 357 อยูตําบลบานสอง อําเภอเวียงสระ ลักษณะ 

ภูมิประเทศเปนพื้นที่ปาตนนํ้าคลองตาล อุดมดวยผืนปาและล◌ําธาร กิจกรรมการทองเที่ยวของชุมชน  

ไดแก รองรอยประวัติศาสตรคาย 357 เดินปา ชมน้ําตก 357 
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5) แหลงทองเที่ยวอ่ืน ๆ ตามธรรมชาติ 

เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) ตั้งอยูอําเภอบานตาขุน  เปนเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว

อเนกประสงค  สูง 95 เมตร ยาว 700 เมตร  บริเวณเขื่อนและอางเก็บนํ้ารมรื่นดวยตนไมใหญ และสวนสวยงาม 

ภูเขาหินปูนที่อยูในเขื่อนมีรูปรางตาง ๆ แปลกตาสวยงามตามธรรมชาติ 

นํ ้าตกว ิภาวดี มีต นน ํ ้าก ําเน ิดจากเท ือกเขาแดน และไหลลงมาตามลําน ํ ้าคลองพาย  

นํ้าตกมีจํานวน 9 ชั้น แตละชั้นมีความสูงและสวยงามมาก บริเวณนํ้าตกเปนเขตปาสงวนอุดมไปดวยไมใหญ

หลายชนิดใหความชุมช่ืนควรแกการพักผอน 

สถานีพัฒนาและสงเสริมอนุรักษสัตวปาเขาทาเพชร ต้ังอยูในอําเภอเมือง เปนปาแบบปาดิบแลง 

ปาเบญจพรรณ มีไมตะเคียนทราย ไมคอแลน กระบก หวายแดง รอบบริเวณรมรื่นดวยตนไมใหญมากมาย 

บนยอดเขาสามารถชมทิวทัศนรอบตัวเมืองสุราษฎรธานีไดโดยรอบ และเปนที่ตั้งของพระธาตุศรีสุราษฎรใน

พระบรมราชูปถัมภ  สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 เปนปูชนียสถานองคแรกของชาวบานดอน ตอมาพระธาตุ

ชํารุดมีรอยราวที่ฐานพระธาตุจึงถูกรื้อแลวสรางขึ้นใหมเปนทรงสูงเรียวลักษณะคลายลําเทียน นับวาเปน

สถาปตยกรรมที่สวยงาม  

สถานที่ฝกลิง “วิทยาลัยฝกลิงเพ่ือการเกษตร” มีการสาธิตและบรรยายหลักสูตรการฝกลิงกัง  

ถํ้าขมิ้น ตั้งอยูที ่อําเภอนาสาร เปนถํ้าขนาดใหญโตมีหินงอกหินยอยสวยงาม และเปนที่

ศึกษาวิจัยทางดานโบราณคดี  ศาสนา  ธรณีวิทยาและสัตววิทยา 

บอน ํ ้าร อนทาสะทอน บอน ํ ้าพ ุร อนทาสะทอน หร ือ บ อน ํ ้าพ ุร อนร ัตนโกสัย คือ  

แหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีชื่อเสียงของบานทาสะทอน ที่นักทองเที่ยวนิยมมาแชนํ้ารอนเพื่อสุขภาพกัน 

ตั้งหมูที่ 6 ตําบลทาสะทอน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี เปนบอนํ้ารอนแบบเปดโลง บอนํ้าพุรอน- 

ทาสะทอน จึงเหมาะสําหรับ บอแชเทา บอแชตัว ภายในบอนํ้ารอน มีอุณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซียส 

นอกจากนี้บริเวณบอนํ้ารอน ยังมีสวนสาธารณะ และสนามเด็กเลน และมีบานพักเพื่อใหบริการแกผูมา

รักษาดวยน้ําแรธรรมชาติอีกดวย การเดินทาง จากอําเภอเมืองสุราษฎรธานีใชเสนทางหมายเลข 401 จนถึง 

สามแยก กม.0 ใหเลี้ยวขวาไปตามเสนทางหมายเลข 401 จนถึงทางแยกซายมือเขาสูบานบอกรัง ผานถนน

ทางรถไฟและผานตัวตลาดตําบลบอกรังประมาณ 4 กิโลเมตร พบทางแยกขวามือเขาสูบานหวยลึก ซึ่งเปน

เสนทางไปบอน้ํารอนทาสะทอน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร  

คลองสก แบมบูราฟ นั่งเรือ สวมมง ลงแพร ที่นี่เคาจะมีการลองแพรไปตามนํ้าใหเราไดสัมผัส

บรรยากาศธรรมชาติที่สวยงาม ฟงเสียงน้ําไหล เคาจะมีหมวก หรือมงกุฏที่ทําจากแบมบูราฟใหเราใส สวยดี 

แตก ันแดดไมค อยดี เราวามันเกด ี ม ีความยูนีค เปนเสนหอ ีกแบบของการลองแพร หลังจากที่ 

เราลองเรือไปตามนํ้าก็จะพักจิบกาแฟในกระบอกไมไผ กินหอมจากไมไผ ยกซด ๆ การลองเรือจริง ๆ  

ใชเวลาประมาณ 30 - 40 นาทีได รวมอาหารกลางวันและชากาแฟ พิกัด : 401, ตําบลคลองศก อําเภอ

พนม สุราษฎรธานี 
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ปาตนนํ้า บานนํ้าราด เปนแหลงทองเที่ยวชุมชนแหงใหม ตั้งอยูที่ ต.บานทําเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม  

จ.สุราษฎรธานี การเดินทางจากถนนหลักกิโลเมตรที่ 44 เขามาระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตรกวา ทุกคนก็จะได

พบกับตนน้ําลําธารขนาดเล็ก น้ําใสมาก ๆ 

คลองนํ้าใส ความหมายช่ือไมผิดเพ้ียน และไมตองแปล คือ ลําธาร หรือลําคลองเล็ก ๆ ที่มีน้ํา

ใสมาก ๆ ซอนตัวอยูภายใตภูเขาขนาดเล็ก ขณะที่เหนือลําคลองแหงนี้ปกคลุมไปดวยตนไมนอยใหญ  

มีเถาวัลยมากมายที่แผกิ่งกานเกาะเกี่ยวกัน ใหความรมรื่นตลอดลําคลอง สามารถเลนนํ้าไดตลอดทั้งวัน  

ไมตองกลัวแสงแดด ที่สําคัญคลองนํ้าใส หรือคลองหลอกตา ที่ชาวบานแถบนั้นเรียกขานมาตั้งแตสมัยโบราณน้ัน 

จะมีตนกําเนิดของแหลงนํ้าแรธรรมชาติ ที่เกิดจากตานํ้าผุดขึ้นมาจากใตดิน ใสสะอาด เมื่อผูใดลงไปเลนนํ้า 

จะมองเห็นผิวกายขาวผุดผอง โดยลําคลองมีความกวางประมาณ 5 - 6 เมตร ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร  

ลึกประมาณ 2.5 เมตร กอนไหลลงสู คลองพุมดวง ขณะที ่หางจากคลองนํ ้าใสประมาณ 2 กิโลเมตร  

จะมีบอนํ้าแรรอนที่มีอุณหภูมิประมาณ 38 - 40 องศา เหมาะแกการลงไปอาบแชเพื่อรักษาสุขภาพรางกายอีก

ดวย 

6) แหลงทองเที่ยวแปลกใหม 
ถํ้าปะการัง เปนถํ้าที่มีหินงอกหินยอยสวยงามมากมาย ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 

ทางเดินเปนดินเหนียวสลับกอนหิน ยิ่งหากวันไหนฝนตกทางจะลื่นมาก เพราะฉะนั้นผูที่จะเดินทางมา

จะตองเตรียมรองเทาดี ๆ กอนเขาในถํ้าจะมีเจาหนาที่ของอุทยานพาเขาไปชมหินงอกหินยอยตามจุดตาง ๆ 

เจาหนาที่จะอธิบาย และเปนผูดูแล ต้ังอยูที่ตําบลเขาพัง อําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี 
จุดชมวิวจอหน-สุวรรณ (เกาะเตา) นอกจากการดํานํ ้าดูฝูงปลาและปะการังที ่สวยงาม 

ซึ่งเปนสถานที่ขึ้นชื่อของเกาะเตาแลว ยังมีที่ทองเที่ยวอีกสถานที่หนึ่ง คือ อาวมวงที่มีทั้งวิวและรีสอรทสวย ๆ 

ถาอยากเห็นทะเลแหวกมุมดี ๆ ก็สามารถถายมุมสูงจากเกาะนางยวน เก็บบรรยากาศโดยรอบที่มีตนไม 

สีเขียวขจีสดช่ืน ทิวตนมะพราวกั้นระหวางกลางอาวทั้งสองมีน้ําทะเลใส ๆ ไลสี มีหินเกาะแกงสวย ๆ  
วัดคุณาราม เปนวัดที่มีสังขารหลวงพอแดงที่ไมเนาเปอยบรรจุในโลงแกวในทางนั่งสมาธิ 

เนื ่องจากหลวงพอแดงเปนพระนักปฏิบัติกัมมัฏฐาน กอนทานละสังขารจึงสั ่งใหลูกศิษยทําโลงศพ 

แบบทาน่ังไว ทางวัดเปดใหนมัสการที่ศาลาดานหนาเทาน้ัน เปนวัดที่เปนที่เคารพบูชาของคนในทองถิ่นและ

นักทองเที่ยวเขามานมัสการมากมาย สถานที่ตั ้งอยูที่ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4169 เทศบาลนคร-

เกาะสมุย อําเภอเกาะสมุย  
Hug Village หมูบานแหงรัก ฮักวิลเลจ อยูใกลกับเกาะแรต และทาเรือเฟอรรี่ อําเภอดอนสัก 

จังหวัดสุราษฎรธานี เปนสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามแหงหนึ่ง ภายในมีคาเฟ ใหบริการอาหาร เคก และ

เครื่องดื่ม มีมุมถายรูปมากมายทั้งมาเปนคูรักและครอบครัว มีสนามเด็กเลน จุดชมวิวที่สวยงาม ริมทะเล 

สามารถมองเห็นเกาะแรต จุดเที่ยวชมและปอนอาหารสัตวตาง ๆ  
สะพานแขวน วัดเขาพัง เปนสะพานขามคลองพะแสงที่อยูกอนถึงทางเขาเขื่อนเชี่ยวหลาน 

และดวยความสูงของสะพานจึงทําใหมองเห็นวิวทิวทัศนที่มีฉากหลังเปนเขาเทพพิทักษอยางสวยงาม ทั้งยัง
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เปนจุดที่ขึ้นช่ือในเรื่องของการชมวิวพระอาทิตยตกในยามเย็นที่งดงามไมแพสถานที่อ่ืน ๆ นักทองเที่ยวสวน

ใหญจ ึงน ิยมมาเท ี ่ยวที ่น ี ่ ในตอนเย ็น เพราะจะไดส ัมผ ัสก ับบรรยากาศส ุดโรแมนติกและได ชม 

พระอาทิตยตก 
ภูเขาทรายเหมืองเกาะ ภูเขาทรายเหมืองแกะ ตั้งอยูในเขตอําเภอบานนาสาร โดยมีลักษณะ

เปนภูเขาทรายที ่ม ีความสูงตํ ่าตั ้งเร ียงสลับกันไปมา ทั ้งย ังมีลวดลายที ่เป นดั ่งงานศิลปะช้ันเอก 

ที่ถูกสรางสรรคขึ้นจากธรรมชาติ จึงทําใหดูงดงามและเปนเอกลักษณ และดวยปาเขาเขียวขจีลอมรอบ  

จึงทําใหที่น่ีมีบรรยากาศเย็นสบาย เงียบสงบเหมาะกับการทองเที่ยวเพ่ือผอนคลายเปนที่สุด 
ถํ ้านํ ้าตกผาแดง อีกหนึ ่งสถานที ่ทองเที ่ยวแสนมหัศจรรยที ่ถ ูกสรางขึ ้นโดยธรรมชาติ  

ซึ่งภายในถํ้าก็จะมีหินงอกหินยอยที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงามสุด ๆ โดยเฉพาะใจกลางถํ้าที่มีหินยอย 

ลงมามีลักษณะเหมือนกับผามานผืนใหญ สรางความตื ่นตาตื ่นใจใหกับนักทองเที ่ยวที ่มาเที ่ยวชม  

โดยถํ้าน้ําตกผาแดงแหงน้ีก็ต้ังอยูที่อําเภอชัยบุรีที่เปนเขตติดตอกับจังหวัดกระบ่ี 
 

7. ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 

1) ศาสนา 

ประชากรโดยสวนใหญในจังหวัดสุราษฎรธานีนับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 96.69 และ 

มีวัดจํานวน 365 วัด ศาสนาอิสลาม คิดเปนรอยละ 2.84 มีมัสยิด จํานวน 47 แหง ศาสนาคริสต คิดเปน

รอยละ 0.47 มีโบสถ จํานวน 71 แหง ที่เหลือนับถึงศาสนาอ่ืน ๆ 
  

ตารางที่ 16  รอยละของประชากรที่นับถือและจํานวนศาสนสถาน 

ศาสนา รอยละของประชากร วัด มัสยิด โบสถ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

พุทธ         96.69   365 แหง     

อิสลาม          2.84       47 แหง    

คริสต          0.47   71 แหง   

อื่น ๆ        191 แหง    2,586 ชิ้น 

  ท่ีมา : สํานักงานวัฒนธรรมสุราษฎรธานี (เมษายน 2564) 
 

2) ประเพณีและวัฒนธรรม 

ประเพณีชักพระ ทอดผาปา และแขงขันเรือยาว มีอีกชื่อ คือ งานเดือนสิบเอ็ด ซึ่งเปนเวลาเดียวกับ

เทศกาลออกพรรษา กิจกรรมที่สําคัญ ไดแก การประกวดเรือพระ ซึ่งจะมีทั้งรถพนมพระ และเรือพนมพระ 

ซึ ่งรถและเรือพนมพระ อาจจะตกแตงประดับประดาดวยการแกะสลัก หรือฉลุไม ตกแตงจําลอง  

เสมือนฉากที่พระพุทธเจากลับมาจากสวรรคช้ันดาวดึงส ในงานพิธีจะใชคนลาก เช่ือวาผูที่ไดรวมลากจูงรถหรือ

เรือพนมพระจะไดอานิสงสหลายประการ 

การจัดพุมผาปา เปนการจําลองพุทธประวัติของพระพุทธเจาแสดงออกเปนตอนๆ ดวยการนํา

ตนไมหรือกิ่งไม ประดับกับหลอดไฟสีตาง ๆ บางก็จะจัดอุปกรณอื่นรวมประกอบฉาก ทั้งการเขียนภาพ  
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ปนรูปดินเหนียว อุปกรณประกอบฉากจะไมนิยมนําสิ่งมีชีวิตมาจัดประกอบฉาก เพราะเชื่อวาเปนการทรมานสัตว  

และจะไมไดรับอานิสงส และตกแตงดวยเครื ่องอัฐบริขาร เพื ่อในเชาวันรุ งของวันออกพรรษาจะได 

นิมนตพระมาทําพิธีทอดผาปา  

งานวันเงาะโรงเรียน โดยจะจัดขึ ้นประมาณตนเดือนสิงหาคมของทุกป ซึ ่งผลไมที ่ขึ ้นช่ือ 

ของจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก เงาะโรงเรียน จะมีความแตกตางจากเงาะที่อื ่น คือ หวาน และกรอบ  

ซึ่งนับเปนความภูมิใจของชาวจังหวัดสุราษฎรธานี  

8. ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 จังหวัดสุราษฎรธานี นับวาเปนจังหวัดหนึ ่งทางภาคใตทางอาวไทยตะวันออกที ่ม ีฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ ทั้งดานทรัพยากรปาไม ดิน นํ้า และแร

ธาตุ เปนตน ซึ่งเอื้อตอการดํารงชีวิตและการอยูอาศัยของมนุษย และดวยความอุดมสมบูรณของทรัพยากร

ในพ้ืนที่ของจังหวัด ที่มีทั้งแมน้ํา ภูเขา ปา และทรัพยากรทางชายฝงทะเล สงผลใหเกิดการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติอยางมากมายของมนุษย ทั้งในเรื่องของการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ รวมถึงการ

ทองเที ่ยว ซึ ่งเปนการนําพาการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจที ่สงผลกระทบตอการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปจจุบันสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดสุ

ราษฎรธานี มีสภาพเสื่อมโทรมลงอยางเห็นไดชัด ทั้งในเรื่องของทรัพยากรปาไมที่มีการถูกบุกรุกพื้นที่จาก

ประชาชนและนายทุนเพื่อยึดถือและครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต การลักลอบตัดไมทําลายปา การคา

สัตวปาโดยผิดกฎหมาย รวมถึงปญหาขยะและนํ้าเสียซึ่งเปนประเด็นหลักที่กําลังเปนปญหาสําคัญที่ตอง

ไดรับการดําเนินการและแกไขอยางเรงดวน อยางไรก็ตาม แมวาสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงจาก

การกระทําของธรรมชาติหรือมนุษย เพื่อใหเปนฐานความรูในการสรางความตระหนักและชวยกันอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงควรมีการดําเนินการแกไขปญหาอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการปกปอง

และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหย่ังยืนตอไป 
1) ทรัพยากรชีวภาพและนเิวศวิทยาบนบก 

ทรัพยากรปาไม จังหวัดสุราษฎรธานีมีเนื้อที่จํานวนทั้งหมด 8,174,644.93.25 ไร มีพื้นที่ปา 

ซึ่งกําหนดเปนปาสงวนแหงชาติ จํานวน 26 ปา เนื้อที่ 3,643,559 ไร พื้นที่บางสวนทับซอนกับอุทยาน

แหงชาติ, เขตรักษาพันธุสัตวปา, เขตหามลาสัตวปา, พื้นที่เตรียมการจัดตั้งอุทยาน, ที่ราชพัสดุ และพื้นที่ 

สงมอบใหสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 

จากขอมูลการรายงานสถิติกรมปาไม พ.ศ. 2562 โดยสํานักจัดการที่ดินปาไม พบวา ภาคใต 

มีเน้ือที่ปา (Forest Area) จํานวน 11,227,760.46 ไร คิดเปนรอยละ 32.13 เมื่อเทียบกับเน้ือที่ภาคใต และ

เนื ้อที ่ที ่ไมใชปา (Non-Forest Area) จํานวน 34,947,672.7 ไร คิดเปนรอยละ 75.72 เมื ่อเทียบกับ 

เนื้อที่ภาคใต เมื่อแยกเปนรายจังหวัดในภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานี เปนจังหวัดที่มีเนื้อที่ปามากที่สุด  

จํานวน 2,353,412.71 ไร ซึ่งคิดเปนรอยละ 28.79 ของเน้ือที่ทั้งหมดของจังหวัด 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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2) ทรพัยากรชีวภาพและนิเวศวิทยาทางทะเล 

พื้นที่ทางทะเลและชายฝงจังหวัดสุราษฎรธานี ครอบคลุมพื้นที่ 9 อําเภอ ไดแก อําเภอทาชนะ 

อําเภอไชยา อําเภอทาฉาง อําเภอพุนพิน อําเภอเมืองสุราษฎรธานี อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอดอนสัก อําเภอเกาะ 

สมุย และอําเภอเกาะพะงัน มีความยาวชายฝงทะเลทั้งหมดประมาณ 157.17 กิโลเมตร พื้นที่รวม 13,079.61 ไร   

มีสภาพแวดลอมทางทะเลที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีระบบนิเวศนทั้งปาชายเลน หาดหิน หาดทราย 

หญาทะเล ปะการัง สัตวทะเล หายากและใกลสูญพันธุ มีพื้นที่ปาชายเลน (ป 57) ทั้งหมด 92,840.62 ไร โดยเปน

ปาชายเลนคงสภาพ 47,829.71 ไร และแปลงสภาพเปนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 28,221 ไร พื้นที่อื่น ๆ 16,789.91 

ไร พื้นที่แนวปะการัง 4 กลุมเกาะ ไดแก กลุมเกาะเตา กลุมเกาะพะงัน กลุมเกาะสมุย และหมูเกาะอางทอง  

36,170 ไร สภาพสมบูรณดีมากถึงเสียหายมาก พื้นที่แหลงหญาทะเล 17,820 ไร แหลงหญาทะเลที่สําคัญ ไดแก 

อาวบานดอน เกาะนกตะเภา อาวนางกํา เกาะพะงัน เกาะสมุย เกาะเตา 820.36 ไร และพบสัตวหายากและใกล

สูญพันธุ จากขอมูล พ.ศ.2558 เชน พะยูน  เตาทะเล และโลมา (ที่มา : ขอมูล สถานการณดานทรัพยากรทางทะเล

และชายฝงแลการกัดเซาะชายฝงของประเทศไทย พ.ศ. 2560) 

พื้นที่ปาชุมนํ้าเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง ประกอบดวยเกาะตาง ๆ ประมาณ 42 เกาะที่

มีขนาดเล็กและขนาดกลาง อยูเปนกลุมเกาะกลางทะเล วางเรียงตัวในแนวเหนือ - ใต สวนใหญเปนเขาหินปูนสูง 

ซึ่งเปนแนวหนาผาสูงชันตั้งดิ่งจากพื้นที่นํ้า ทะเล พื้นที่อุทยานฯ ประกอบดวยพื้นนํ้าประมาณ 52,000 ไร หรือ

ประมาณรอยละ 82 ของพื้นที่ทั้งหมด อยูในเขตนํ้าตื้นใกลฝง มีความลึกเฉลี่ยของนํ้าประมาณ 10 เมตร และไดรับ

อิทธิพลของตะกอนจากแมนํ้าตาป ลักษณะชายฝงมีความสูงชัน มีแนวปะการังกอตัวเปนแนวแคบ ๆ ชายฝง หมู

เกาะอางทองประกอบดวยพื้นที่ชุมนํ้าหลายรูปแบบ เชน หาดทราย หาดหิน ปาชายเลน และแนวปะการัง เปน

แหลงที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของพืช และสัตวโดยบางชนิดจัดเปนชนิดพันธุเฉพาะถิ่น ไดแก กลวยไมนารี

ชองอางทอง (Paphiopedilum niveum : ชื่อวิทยาศาสตร) สิ่งมีชีวิตที่อยูในสถานภาพใกลสูญพันธุ ไดแก นก

เงือกดํา (Anthracoceros malayanus : ชื่อวิทยาศาสตร) สถานภาพใกลถูกคุกคาม เชน นกออก (Haliaeetus 

laucogaster : ช่ือวิทยาศาสตร) นกลุมพูขาว (Ducula bicolor : ช่ือวิทยาศาสตร) 

พื้นที่ปาชายเลนในจังหวัดสุราษฎรธานีพบมากที่สุดบริเวณอาวบานดอน ขึ้นเปนแนวแคบ ๆ 

ประมาณ 50 - 100 เมตรจากฝงทะเลและตามริมลําแมนํ้าตาปและลํานํ้าสาขา พืชที่พบ เชน โกงกางใบใหญ 

โกงกางใบเล็ก แสม ลําพู ลําแพน ถั่วขาว เปนตน การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปาในจังหวัดจังหวัดสุราษฎรธานีในชวง

ระยะเวลา 5 ปน ั ้น พบวา ป าชายเลนมีพ ื ้นท ี ่ เพ ิ ่มข ึ ้นจาก 74.52 ตารางก ิโลเมตร ในป พ.ศ. 2552  

เปน 76.53 ตารางกิโลเมตร ในปพ.ศ. 2557 หรือคิดเปนอัตราที ่เพิ ่มขึ ้นรอยละ 2.69 ตารางกิโลเมตร  

อัตราเฉลี่ยปละ 67.36 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ปาชายเลนของตําบลลีเล็ด นับวาเปนพื้นที่ที่อุดมสมบูรณที่สุดใน

จังหวัดสุราษฎรธานี เพราะในชวง 3 ปที ่ผ านมา พื ้นที ่ของปาชายเลนไดขยายเพิ ่มขึ ้นจํานวน 3,000 ไร 

โดยที่ไมตองปลูก เพียงแตมีการเฝาระวังไมใหมีการทําประมงผิดกฎหมายในพื้นที่ และผลจากการที่พื้นที่ปา

เพิ่มขึ้น ทําใหทรัพยากรสัตวนํ้าเพิ่มขึ้นดวย ชวยใหชาวบานที่ทําประมงชายฝงมีรายไดที่เพิ่มขึ้น (ที่มา : 

สถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน) 
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3) ทรัพยากรหินและแร 

จังหวัดสุราษฎรธานี จัดเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพมาก เพราะเปนแหลงของทรัพยากรแรและ

เชื้อเพลิงธรรมชาติที่หลากหลายที่สุดในกลุมพื้นที่ภาคใตตอนบน มีแหลงแรเศรษฐกิจหลายชนิด ซึ่งกระจายอยู

เกือบทุกอําเภอ อาทิ ดีบุก แบไรต ยิปซั่ม พลวง เหล็กแดง ดินขาว หินคารบอเนต แหลงผลิตสําคัญอยูใน

อําเภอเวียงสระ บานนาสาร ดอนสัก กาญจนดิษฐ คีรีรัฐนิคม เมือง และพุนพิน ทําใหมีศักยภาพเปน 

แหลงสงแรออกไปพ้ืนที่อ่ืนทั้งในและตางประเทศ      

นอกจากสินแรตาง ๆ เหลานี ้ สุราษฎรธานียังมีแหลงเชื ้อเพลิงธรรมชาติ ไดแก ลิกไนต 

ปโตรเลียม ทั้งนํ้ามันดิบ และกาซธรรมชาติทั้งในบริเวณนอกชายฝงดานอาวไทย และบนฝง โดยเฉพาะ 

แหลงปโตรเลียมนอกชายฝง 2 แหลง คือ แหลงนางนวล มีอัตราไหลสูง 10,000 บารเรลตอวันและ 

แหลงสุราษฎรธานี 2 มีอัตราการไหล 1,900 บารเรล   
9. สถานการณและแนวโนมดานเศรษฐกิจ สังคม ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความม่ันคง  

สภาพแวดลอมและการพัฒนาโดยทั่วไปทีส่งผลตอการจัดการศึกษา 

ประเทศไทยยังตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งในระดับโลก และภายในประเทศ 

ซึ่งมีผลกระทบทั้งที่เปนโอกาสและความเสี่ยงตอการพัฒนาประเทศ ดังน้ี 
1) การเปลี่ยนแปลงสาํคญัระดับโลก 

1.1) กฎ กติกาใหมของโลกหลายดานสงผลใหทุกประเทศตองปรับตัว วิกฤตเศรษฐกิจและ

การเงินของโลกที่ผานมาไดสงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลก  

ทั้งดานการคา การลงทุน การเงิน สิ่งแวดลอม และสังคมเพ่ือการจัดระเบียบใหมที่สําคัญของโลกครอบคลุม

ถึงกฎ ระเบียบดานการคา และการลงทุนที ่เนนสรางความโปรงใสและแกปญหาโลกรอนมากขึ้น   

การคุ มครองทรัพยส ินทางปญญา ความรวมมือระหวางประเทศ และการกํากับดูแลดานการเงิน     

ที่เขมงวดมากขึ้น พันธกรณีและขอตกลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการทางการคา   

ที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหา โลกรอน และกฎ ระเบียบดานสังคมมีบทบาทสําคัญมากขึ้น โดยเฉพาะ   

ดานสิทธิมนุษยชน ที่ใหความสําคัญกับการสงเสริมใหเกิดความเคารพและรักษาศักด์ิศรีความเปนมนุษยของ

ทุกคนอยางเทาเทียมกัน กฎ กติกาใหมเหลานี ้จะเปนเครื ่องมือในการตอรองทางการคาที ่ผลักดัน

ผู ประกอบการไทยใหจ ําเปนตองยกระดับการผลิตใหไดมาตรฐานที ่ก ําหนดเพื ่อสามารถแขงขันได  

ขอตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม สิทธิมนุษยชน และธรรมาภิบาล จะเปนแรงกดดันใหตองปรับ

กระบวนการผลิตที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอมมากขึ้น ใหความสําคัญกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ

การสรางความเปนธรรมในการแขงขันใหสูงขึ้น 

1.2)  การปรับตัวเขาส ู  เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนยกลางรวมทั ้งภูม ิภาคเอเชีย     

ทวีความสําคัญเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม อาทิ ฮองกง เกาหลี สิงคโปร ไตหวัน 

และกลุมประเทศอาเซียน ที่มีแนวโนมเปนศูนยกลางการผลิตสินคาอุตสาหกรรมโลก ขณะที่นโยบาย     

การเปดประเทศของจีน รัสเซีย พลวัตการขยายตัวของบราซิลและอินเดีย และการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง
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ในภูมิภาคเอเชียจะเพิ่มกําลังซื้อในตลาดโลก นอกจากน้ี การรวมกลุมเศรษฐกิจที่สําคัญตอประเทศไทย

ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดแก การรวมกลุมในภูมิภาคเอเชีย ภายใตกรอบการคาเสรีของอาเซียนกับ

จีน ญี่ปุ น และอินเดียและการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 รวมทั ้งกรอบความรวมมืออื ่น ๆ           

อาทิ กรอบความรวมมือเอเชียแปซิฟก จะมีผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยซึ่งตองมี

การเตรียมความพรอมในหลายดานโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการพัฒนากลไกตาง ๆ 

1.3)  การเขาส ู ส ังคมผู ส ูงอายุของโลกอยางตอเนื่อง ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  

ประชากรสูงอายุในโลกจะเพิ่มขึ้นอีก 81.9 ลานคน และการเปนสังคมผูสูงอายุของประเทศสําคัญๆ ในโลก      

มีผลกระทบตอการเคลื่อนยายกําลังคนขามประเทศ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะที่โครงสราง

การผลิตเปลี่ยนจากการใชแรงงานเขมขนเปนการใชองคความรูและเทคโนโลยีมากขึ้น ทําใหการพัฒนาคน

มุงสรางใหมีความรู ทักษะ และความชํานาญ ควบคูไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใชทดแทนกําลังแรงงาน

ที่ขาดแคลน ขณะเดียวกัน ประเทศที่เขาสูสังคมผูสูงอายุจะมีรายจายดานสุขภาพเพิ่มขึ้น ทําใหงบประมาณ

สําหรับการลงทุนพัฒนาดานอ่ืน ๆ ลดลง 

1.4) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกสงผลใหสภาพภูมิอากาศแปรปรวนในชวง 30 ป   

ที่ผานมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 0.2 องศาเซลเซียสตอทศวรรษ สงผลใหสภาพภูมิอากาศแปรปรวน

กอใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบอยครั้งและทวีความรุนแรง อาทิ แผนดินไหว ดินถลม ภูเขาไฟระเบิด 

อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง ไฟปา ระบบนิเวศในหลายพื ้นที ่ของโลกออนแอ สูญเส ียพันธุ พ ืชและ      

สัตว พื้นผิวโลก เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ โดยเฉพาะการสูญเสียพื้นที่ชายฝงเนื่องจากระดับนํ้าทะเล        

ที่สูงขึ้น นําไปสูการยายถิ่นของประชากรที่อยูอาศัยบริเวณชายฝงทะเล รวมทั้งสรางความเสียหายตอ

โครงสรางพื้นฐาน เขตทองเที่ยว  เขตอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูงบริเวณพื้นที่ชายฝง โรคระบาดเพิ่มขึ้น

กอใหเกิดปญหาสุขภาพของประชากรรวมทั ้งการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชจากสภาพอากาศ 

ที่เปลี่ยนแปลง สรางความเสียหายแกผลผลิต  ทางการเกษตรและธัญญาหารของโลก รวมทั้งกระทบตอ 

ภาคสังคม อาท ิความยากจน การอพยพยายถิ่น และการแยงชิงทรัพยากร 

1.5) ความมั ่นคงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโนมจะเปนปญหาสําคัญ  

ความตองการพืชพลังงาน สินคาเกษตรและอาหารมีแนวโนมเพิ ่มขึ ้นจากการเพิ ่มประชากรโลก     

แตการผลิตพืชอาหารลดลงดวยขอจํากัดดานพื้นที่ เทคโนโลยีที่มีอยู และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

ทําใหเกิดความขัดแยงระหวางการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคต สงผลใหผลผลิตอาหารสูตลาดลดลง

ไมเพียงพอกับ   ความตองการของประชากรโลก หรือมีราคาสูงเกินกวากําลังซื้อโดยเฉพาะในกลุมประเทศ

ยากจนอาจนําไปสูการเกิดวิกฤตอาหารโลก 

1.6) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

รวมทั ้งตอบสนองตอการด ํารงช ีว ิตของประชาชนมากยิ ่งข ึ ้น ทั ้งเทคโนโลย ีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี ่ยวกับการทํางานของสมองและจิต         

ที ่เปนทั ้งโอกาสหรือ ภัยคุกคามในการพัฒนา อาทิ การจารกรรมขอมูลธุรกิจหรือขอมูลสวนบุคคล     
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ประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีไดชาจะกลายเปนผูซื้อและมีผลิตภาพตํ่า ไมสามารถแขงขันกับประเทศอื่น ๆ 

และการเขาถึงเทคโนโลยีที่ไมเทาเทียมกันของกลุมคนในสังคมจะทําใหเกิดความเหลื่อมลํ้าในการพัฒนา   

จึงเปนความทาทายในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและลดความเหลื่อมลํ้า 

1.7) การกอการรายสากลเปนภัยคุกคามประชาคมโลก การกอการรายและอาชญากรรม 

ขามชาติมีแนวโนมขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง มีรูปแบบและโครงขายที่ซับซอนมากขึ้นสงผลกระทบตอ

ความมั่นคงของประเทศ ตองเตรียมความพรอมในการควบคุมปจจัยที่เกื ้อหนุนการกอการราย และ 

สรางความรวมมือในเวทีระหวางประเทศเพ่ือปกปองผลประโยชนของชาติจากภัยกอการราย 

2) การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ 

2.1 ) การเปล ี ่ยนแปลงสภาวะด านเศรษฐก ิจ อัตราการขยายตัวและเสถ ียรภาพ 

ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูในเกณฑดี ภาคอุตสาหกรรมเปนภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง ภาคเกษตร

เปนแหลงสรางรายไดหลักของประชาชนสวนใหญในประเทศและเปนฐานในการสรางมูลคาเพ่ิมของ

ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการมีบทบาทสําคัญในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกเศรษฐกิจ ขณะที่การเชื่อมโยง

เศรษฐกิจในประเทศกับตางประเทศทําใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยเฉพาะดานการคา

และการลงทุน สําหรับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศยังคงมีบทบาทสําคัญตอการขยายตัวของระบบ

เศรษฐกิจไทย แตภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกตํ่าและขีดความสามารถในการแขงขันลดลง ทําใหบทบาทของ

การลงทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มีแนวโนมลดลง อยางไรก็ตาม ระบบเศรษฐกิจของไทยมีความออนแอ

ดานปจจัยสนับสนุนในสวนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คุณภาพการบริการของโครงสรางพื้นฐาน 

กฎหมาย กฎและระเบียบทางเศรษฐกิจที่ไมเอื้อตอการจัดระบบการแขงขันที่เปนธรรมและเหมาะสมกับ

สถานการณการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

2.2) การเปลี ่ยนแปลงสภาวะดานสังคม ประเทศไทยกาวสู ส ังคมผู ส ูงอายุจากการ           

มีโครงสรางประชากรที่วัยสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยไดรับการพัฒนาศักยภาพ    

ทุกชวงวัย แตมีปญหาคุณภาพการศึกษาและระดับสติปญญาของเด็ก พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพและ    

ผลิตภาพแรงงานตํ่า ประชาชนไดรับการคุมครองทางสังคมเพิ่มขึ ้นและมีการจัดสวัสดิการทางสังคม         

ในหลายรูปแบบ แตกลุมผูดอยโอกาสยังไมสามารถเขาถึงบริการทางสังคมไดอยางทั่วถึง ความเหลื่อมลํ้า

ทางรายไดของประชากรและโอกาสการเขาถึงทรัพยากรเปนปญหาการพัฒนาประเทศ สังคมไทยเผชิญ

วิกฤตความเสื่อมถอยดานคุณธรรมและจริยธรรม และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

รวมถึงเผชิญปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดและการเพิ่มขึ้นของการพนันโดยเฉพาะในกลุมเด็กและ

เยาวชน แตคนไทยต่ืนตัวทางการเมือง  และใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคมและธรรมาภิบาลมากขึ้น 

2.3) การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ

เสื่อมโทรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลซํ้าเติมใหปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รุนแรง กระทบตอผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ ่งแวดลอมยังไมม ีประสิทธิภาพเทาที ่ควร ขณะที ่ม ีความขัดแยงทางนโยบายในการบูรณาการ         
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การอนุรักษสิ่งแวดลอมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามประเทศไทยยังมีความมั่นคงดานอาหาร      

แมจะตองเผชิญกับความทาทายจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความตองการพืชพลังงาน 

2.4)  การเปลี ่ยนแปลงสภาวะดานการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ ประชาชน        

มีความตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้น แตความขัดแยงทางการเมือง ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต    

ยังคงอยูและสงผลตอเศรษฐกิจ การดํารงชีวิตของประชาชน และความเชื่อมั่นของนานาประเทศ รวมทั้ง

ความสงบสุขของส ังคมไทย ขณะที ่ประส ิทธ ิภาพภาคร ัฐม ีการเปลี ่ยนแปลงในภาพรวมที ่ด ีขึ้น                 

แตขีดความสามารถในการปองกันการทุจริตตองปรับปรุง การกระจายอํานาจประสบความสําเร็จ           

ในเรื ่องการเพิ ่มรายไดใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่น แตมีความลาชาในการถายโอนภารกิจและ 

มีความไมชัดเจนในการแบงบทบาทหนาที่กับราชการสวนกลาง ขณะเดียวกัน การคอรรัปชั่นยังคงเปน

ปญหาสําคัญของไทยและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ 

3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation) 

ประเทศไทยจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ตองเตรียมการสรางภูมิคุมกันใหประเทศพรอมเผชิญการ

เปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ 6 ประการ ดังน้ี 

 3.1) การบริหารภาครัฐออนแอ ไมสามารถขับเคลื ่อนการบริหารจัดการไดอยางมี

ประสิทธิภาพอํานาจรัฐถูกใชเพื ่อผลประโยชนของคนบางกลุม ความสัมพันธระหวางภาครัฐกับภาค

ประชาชนและระหวางประชาชนกับประชาชนในบางพื ้นที ่มีชองวางมากขึ ้น ประชาชนมีสวนรวม 

ในการใหขอคิดเห็น แตการมีสวนรวมตัดสินใจในระดับนโยบายมีนอย เจาหนาที่รัฐยอหยอนในการปฏิบัติ

ตามหนาที่ การบังคับใชกฎหมายไมจริงจัง ขณะที่ดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นชี ้ใหเห็นวายังคงมี                 

การทุจริตประพฤติมิชอบและไมโปรงใส นําไปสูความเหลื่อมลํ้าและไมเปนธรรมในมิติเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง สงผลกระทบตอความเช่ือถือของตางชาติที่มีตอประเทศไทย 

 3.2) โครงสรางทางเศรษฐกิจไมสามารถรองรับการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน เศรษฐกิจไทยยังคง

พึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ทั้งการสงออกสินคา การลงทุน และการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ 

อย  างมาก  จ ึ งม ีความอ อนไหวต อความผ ันผวนของเศรษฐก ิจ โลกและป จจ ัยแวดล อมโลก         

ที่เปลี่ยนแปลงไป การขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นอยูกับปจจัยการผลิตดั้งเดิมโดยเฉพาะทุน และแรงงานราคาถูก 

ที่มีผลิตภาพการผลิตตํ่า เปนอุปสรรคตอการเพิ่มความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก ขณะที่เศรษฐกิจ

ในประเทศยังมีความเหลื ่อมลํ ้า ประชาชนระดับฐานรากซึ ่งสวนใหญอยู ในภาคเกษตรมีรายไดนอย          

เมื่อเทียบกับนอกภาคเกษตรประสบความยากจนและมีปญหาหนี้สินเปนปจจัยบั่นทอนความเขมแข็งของ

เศรษฐกิจไทย 

 3.3) โครงสรางประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง 

ประเทศไทยจะเปนสังคมผู ส ูงอายุอยางสมบูรณในป 2568 ขณะที ่ส ัดสวนประชากรวัยเด็กและ       

วัยแรงงานลดลงอยางตอเนื่องในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 อาจกระทบตอความตองการแรงงานในระบบ

เศรษฐกิจในอนาคต การแขงขันเพื่อแยงชิงแรงงานจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานคุณภาพ ภาครัฐและ
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ครัวเรือนจะมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในดานตาง ๆ สงผลตอ

ภาระงบประมาณของภาครัฐ และคาใชจายของครัวเรือนในการดูแลสุขภาพอนามัย และการจัดสวัสดิการ

ทางสังคม 

 3.4) คานิยมที่ดีงามเสื่อมถอยและประเพณีด้ังเดิมถูกบิดเบือน เน่ืองดวยการเปลี่ยนแปลงภายใต

กระแสโลกาภิวัตน สงผลใหสังคมไทยมีความเปนวัตถุนิยม ใหความสําคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรม    ที่ดี

งามลดลง ทั้งการดํารงชีวิตประจําวัน การใชชีวิตและความสัมพันธกับผู อื ่น มุงหารายไดเพื ่อสนอง        

ความตองการบริโภค การชวยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ความมีน้ําใจไมตรีนอยลง แกงแยง เอารัดเอาเปรียบกัน  

ขาดความสามัคคี ไมเคารพสิทธิผูอ่ืน และขาดการยึดถือประโยชนสวนรวม 

 3.5) ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมของประเทศมีแนวโนมเสื่อมโทรมรุนแรง จาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งในดานกายภาพ การใชประโยชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลใหสถานการณ

และแนวโนมความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทวีความรุนแรง โดยเฉพาะนํ้าทวม 

ภัยแลง การใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง ไมคุมคา และปริมาณของเสียที่เพ่ิมขึ้น นําไปสูความเสี่ยงตอการสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝงอยางตอเนื่อง ขณะที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นบอยครั้ง 

กระทบตอฐานการผลิตภาคเกษตร ความมั่นคงดานอาหาร พลังงาน สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 3.6) ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงดานความมั่นคง ทั้งที่มาจากปญหาการกอความไมสงบ

ในประเทศ ปญหาการกอการราย วิกฤตเศรษฐกิจและการแขงขันดานตาง ๆ ในเวทีระหวางประเทศ รวมทั้ง 

ภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษยและธรรมชาติมีความรุนแรงและผลกระทบสูงในระยะตอไป เปนประเด็นทาทาย 

ตอการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งการบริหารวิกฤต การเตรียมความพรอมเพื่อตอบสนองอยางฉับไวและ

การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการเสริมสรางศักยภาพของประเทศใหมีความเขมแข็งทาง

เศรษฐกิจและสามารถแขงขันไดในเวทีโลกอยางตอเน่ือง 

4) การสรางภูมิคุมกัน  

เพื ่อใหประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จําเปนตองสรางและใชประโยชนจากภูมิคุมกันประเทศ 5 ประการ ดังน้ี 

4.1) ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

สถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันหลักที่ยึดโยงคนในชาติใหเกาะเกี่ยวกันอยางแนนเฟน เปนแบบอยาง 

ในการดําเนินชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะรัชกาลปจจุบันที ่ทรงเปนแบบอยางของการดํารงชีวิต         

บนทางสายกลางและความพอเพียง ทรงยึดมั่นในประโยชนสุขของพสกนิกรในทุกดาน 

4.2) การพัฒนาประเทศใหอยูบนฐานความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การวิจัยพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปลี่ยน      

การผลิตจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที ่มีผลิตภาพตํ ่า ไปสู การใชความรู และ      

ความชํานาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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4.3) สังคมไทยมีคานิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม ยึดโยงคนไทยใหเปนปกแผน ลดอิทธิพลของ

ความทันสมัยและความขัดแยงในสังคมไทย ประชาชนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช

กับชีวิตประจําวัน ครอบครัวบมเพาะความเปนไทยที่มีจิตสํานึกและอัตลักษณใหบุตรหลาน   ไดตระหนักถึง

รากเหงาของตนเอง 

4.4) ภาคการเกษตรเปนฐานรายไดหลักและความมั่นคงดานอาหารของประเทศกอใหเกิด

ประโยชนหลายดาน ทั้งแหลงสรางงาน แหลงผลิตอาหาร และเชื่อมโยงวิถีชีวิตของสังคมไทยมีสวนสําคัญ 

ในการลดความยากจน สรางงาน และลดผลกระทบจากภาวะโลกรอน 

4.5) ช ุมชนทองถ ิ ่นเป นกลไกท ี ่ม ีความสามารถในการบร ิหารจ ัดการ ม ีส วนร วม           

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกันเปนสังคมสวัสดิการ เปนพลังหลักในการพัฒนาฐานรากของ

ประเทศใหมั่นคง ชุมชนสามารถพ่ึงตนเอง 
 

10. ขอมูลพืน้ฐานดานการศกึษาทุกประเภทและทุกระดับของจังหวัดสุราษฎรธาน ี

 10.1 ดานโอกาสทางการศึกษา 

 การเขาถึงโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาบันทางการศึกษาใน

จังหว ัดส ุราษฎรธานี ม ีจ ํานวนทั ้งส ิ ้นจ ํานวน 200,757 คน จ ําแนกเปนนักเร ียนในสถานศึกษา                  

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 183,957 คน คิดเปนรอยละ 91.63 สังกัดอื่น จํานวน 16,800 คน          

คิดเปนรอยละ 8.37  

ตารางที่ 17 การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทุกสังกัด  

                 แยกตามกลุมอายุ ปการศึกษา 2563 
 

การเขารับ

การศึกษาตาม

กลุมอายุ 

จํานวนผูเรียน (คน) จํานวน

ประชากร** 

(คน) 

รอยละ 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ* สังกัดอ่ืน* รวม 

อายุ 3-5 ป 27,621 4,092 31,713  24,714  128.32 

อายุ 6-11 ป 82,317 8,251 90,568  45,464  199.21 

อายุ 12-14 ป 40,507 3,329 43,836  27,902  157.11 

อายุ 15-17 ป 33,512 1,128 34,640  43,830  79.03 

รวม 183,957 16,800 200,757 141,910 141.47 

ท่ีมา : *ขอมูล EDU statistics ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2563 (ตารางท่ี 3) 

        ** ขอมูลประชากร จากระบบสถิติทางทะเบียน ณ เดือนธันวาคม 2562 
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   10.1.1 จํานวนสถานศึกษา/นักเรียน/ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด          

สุราษฎรธานี 

   สถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานีมีทั้งสิ้น 666 แหงจําแนกเปนสถานศึกษาในสังกัดกระทรวง 

ศึกษาธิการจํานวน 614 แหง คิดเปนรอยละ 92.19 และสถานศึกษาสังกัดหนวยงานอื ่นๆ 52 แหง คิดเปน              

รอยละ 7.81 

   นักเรียนนักศึกษาของสถาบันทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี มีจํานวนทั้งสิ้นจํานวน 

222,395 คน จําแนกเปนนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 188,162 คน คิดเปน

รอยละ 84.61 นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

จํานวน 16,809 คนคิดเปนรอยละ 7.56 นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน 16,253 

คน คิดเปนรอยละ 7.31 นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ จํานวน 581 คน คิดเปน

รอยละ 0.26 นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 507 คน คิดเปนรอยละ 0.23 

นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 0.04 

   ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี มีจํานวนทั้งสิ้น

จํานวน 12,275 คน จําแนกเปนครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 11,451 คน คิด

เปน  รอยละ 93.29 นักเรียนในสถานศึกษาสงักัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  จํานวน 

724 คน คิดเปนรอยละ 5.89 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 51 คน คิดเปนรอย

ละ 0.41 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 0.40  

ตารางที่ 18 จํานวนสถานศกึษา นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสรุาษฎรธานี

อัตราสวนครู:นักเรียน จําแนกตามสังกัด ปการศึกษา 2563 
 

สังกัด สถานศึกษา 

(แหง) 

นักเรียน 

(คน) 

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

(คน) 

อัตราสวน 
ครู:นักเรียน 

1.  กระทรวงศึกษาธิการ   614   188,162   11,451  1:16 

     1.1  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  103   50,095  2,071  1:24 

            1.1.1  สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน 

84 41,133 2,135 1:19 

                      - โรงเรียนเอกชนในระบบ

จังหวัดสุราษฎรธานี  

    

            1.1.2  สํานักงานสงเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 

สุราษฎรธานี 

19     8,962   n/a n/a 

     1.2  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

499  123,994      9,005  1:14 
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สังกัด สถานศึกษา 

(แหง) 

นักเรียน 

(คน) 

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

(คน) 

อัตราสวน 
ครู:นักเรียน 

             1.2.1  สพป.สุราษฎรธานี เขต  1 119 26,028 1,897 1:14 

             1.2.2  สพป.สุราษฎรธานี เขต  2 180 30,776 2,422 1:13 

             1.2.3  สพป.สุราษฎรธานี เขต  3 154 27,346 2,044 1:13 

             1.2.4  สพม.สฎ ชพ (สุราษฎรธานี) 44 39,074 2,527 1:15 

             1.2.5  โรงเรียนสังกัดสํานัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษจังหวัดสุราษฎรธานี   

2 770 115 1:7 

     1.3  สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

12    14,073  375 1:38 

            1.3.1  วิทยาลัยอาชีวศึกษาของ

รัฐบาล 

8 12,084 274 1:44 

            1.3.2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาของ

เอกชน 

  

4     1,989   101 1:20 

2.  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 4 581 49 1:12 

     - โรงเรียนสังกัดกองบญัชาการตํารวจตระเวน

ชายแดนจังหวัดสรุาษฎรธานี 

4 581 49 1:12 

3.  สํานักนายกรัฐมนตรี 4 83 n/a n/a 

     - โรงเรียนสงักัดสํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดสุราษฎรธานี 

4 83 n/a n/a 

4.  กระทรวงมหาดไทย 40 16,253 n/a n/a 

     - โรงเรียนสงักัดองคการปกครองสวน

ทองถิ่น 

40 16,253 n/a n/a 

5.  กระทรวงสาธารณสุข 1 507 51 1:10 

     - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัด 

สุราษฎรธานี 

1 507 51 1:10 

6.  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม 

3 16,809 724 1:23 

รวม  666   222,395    12,275 1:18 
ที่มา  ขอมูล EDU statistics ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 
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แผนภาพที่ 1 จํานวนหองเรยีนในสถานศกึษาระดับตาง ๆ ของจังหวัดสุราษฎรธาน ี

 

10.2 ขอมูลปการศึกษาเฉลี่ย 

            ปการศึกษาเฉลี่ย หมายถึง จํานวนปที่ไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือเทียบเทาของประชากร

โดยเฉลี่ย ที่คํานวณแบบถวงนํ้าหนักีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย เปนตัวชี้วัดตามแผนการศึกษาแหงชาติ    

พ.ศ. 2560-2579 ที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาของรัฐบาล ที่สะทอนใหเห็นถึง

ศักยภาพและคุณภาพของรัฐบาลที่ไดลงทุนและลดความเหลื่อมลํา้ทางดานการศึกษาของประเทศตอการพัฒนาดาน

การศึกษาในกลุมวัยเรียนและนอกวัยเรียน ใหสอดคลองเหมาะสมกับชวงอายุและศักยภาพของผูเรียนที่แตกตางกัน 

โดยมีเปาหมายใหประชากรไทยไดรับการศึกษาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สําหรับดัชนีสําคัญที่เปนตัวชี้วาประชากรของ

ประเทศไทยไดรับการศึกษาเพิ่มขึ้นมากนอยเพียงใด พิจารณาไดจากจํานวนปที่ไดรับการศึกษาโดยเฉลี่ยของ

ประชากรไทย ซึ่งจังหวัดสุราษฎรธานีไดผลการศึกษาปการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนในจังหวัดสุราษฎรธานี ดังน้ี 

ตารางที่ 19  ปการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนในจังหวัดสุราษฎรธานี รวมชายหญิง จําแนกตามชวงอายุ     ป 

2560 - 2562 

ป พ.ศ. ชวงอายุ (ป) 

15 ปขึ้นไป 15 - 39 ป 40 - 59 ป 15 - 59 ป 60 ปขึ้นไป 

2560 8.4 9.8 7.8 8.9 5.7 

2561 8.52 9.53 8.51 9.09 5.85 

2562 8.67 10.02 8.50 9.36 5.62 
ที่มา : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คํานวณจากขอมูลตัวอยางของการสํารวจการทํางานของประชากรทั่วราชอาณาจักร รอบที่ 3 สํารวจโดย

สํานักงานสถิติแหงชาติ ขอมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 

กอนประถม, 1656, 

17%

ประถม, 4125, 43%
มัธยมตน, 1313, 14%

มัธยมปลาย, 773, 8%

ปวช., 309, 3%

ปวส., 145, 1%

อุดมศึกษา, 1362, 14%

ก่อนประถม ประถม มธัยมต้น มธัยมปลาย ปวช. ปวส. อดุมศกึษา
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10.1.3 ขอมูลจํานวนนักเรียน/นักศึกษา ออกกลางคนั ปการศึกษา 2562                                   

ของจังหวัดสรุาษฎรธาน ี

 นักเรียน/นักศึกษา ออกกลางคัน ปการศึกษา 2562 ของสถาบันทางการศึกษาในจังหวัด     

สุราษฎรธานีระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีจํานวนทั้งสิ้น 10 คน จําแนกเปนมีปญหาการปรับตัว 5 คน คิดเปน

รอยละ 50.00 อพยพตามผูปกครอง 3 คน คิดเปนรอยละ 30.00  สมรส 1 คน คิดเปน รอยละ 10.00     

ตองคดี/ถูกจับ 1 คน คิดเปนรอยละ 10.00 เจ็บปวย/อุบัติเหตุ 1 คน คิดเปนรอยละ 10.00 

 

ตารางที่ 20 จํานวนนักเรียนออกกลางคัน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่

จังหวัดสุราษฎรธานี ระดับมัธยมศึกษาตอนตนจําแนกตามสังกัดแยกตามประเภทออกกลางคัน 

ประเภทออกกลางคัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

สพป.1 สพป.2 สพป.3 สพม.สฎ.ชพ โรงเรียนสงักัด 

สศศ. 

รวม 

มีปญหาในการปรับตัว 0 1 0 4 0 5 

สมรส 0 0 0 1 0 1 

ตองคดี/ถูกจับ 0 0 0 0 0 0 

เจ็บปวย/อุบัติเหตุ 0 0 0 1 0 1 

หาเลี้ยงครอบครัว 0 0 0 0 0 0 

อพยพตามผูปกครอง 0 0 0 3 0 3 

ฐานะยากจน 0 0 0 0 0 0 

มีปญหาครอบครัว 0 0 0 0 0 0 

อายุนอกเกณฑ 0 0 0 0 0 0 

กรณีอ่ืน ๆ  0 0 0 0 0 0 

รวม 0 1 0 9 0 10 
ที่มา  ขอมูลระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียน (Data Management Center) ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 
 

 นักเรียน/นักศึกษา ออกกลางคัน ปการศึกษา 2562 ของสถาบันทางการศึกษาในจังหวัด     

สุราษฎรธานีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจํานวนทั้งสิ้น 13 คน จาํแนกเปนมีปญหาการปรับตัว 4 คน      

คิดเปนรอยละ 30.76 สมรส 4 คน คิดเปนรอยละ 30.76 มีปญหาครอบครัว 3 คน คิดเปนรอยละ 23.08 

อพยพตามผูปกครอง 1 คน คิดเปนรอยละ 7.70 เจ็บปวย/อุบัติเหตุ 1 คน คิดเปนรอยละ 7.70 
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ตารางที่ 21 จํานวนนักเรียนออกกลางคนั ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                ในพืน้ที่จังหวัดสุราษฎรธาน ีระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย จําแนกตามสังกัด 

                 แยกตามประเภทออกกลางคนั 

ประเภทออกกลางคัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

สพป.1 สพป.2 สพป.3 สพม. สฎ.ชพ โรงเรียนสงักัด 

สศศ. 

รวม 

มีปญหาในการปรับตัว 0 2 0 2 0 4 

สมรส 0 0 0 4 0 4 

ตองคดี/ถูกจับ 0 0 0 0 0 0 

เจ็บปวย/อุบัติเหตุ 0 0 0 1 0 1 

หาเลี้ยงครอบครัว 0 0 0 0 0 0 

อพยพตามผูปกครอง 0 0 0 1 0 1 

ฐานะยากจน 0 0 0 0 0 0 

มีปญหาครอบครัว 0 0 0 3 0 3 

อายุนอกเกณฑ 0 0 0 0 0 0 

กรณีอ่ืน ๆ  0 0 0 0 0 0 

รวม 0 2 0 11 0 13 
ที่มา  ขอมูลระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียน (Data Management Center) ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 

 

10.1.4 จํานวนนักเรียนจบชั้น ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 ของจังหวัดสรุาษฎรธาน ี

นักเรียนจบช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ปการศกึษา 2561 ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. มีจํานวน

ทั้งสิ้น  12,982 คน จําแนกเปนศึกษาตอจังหวัดเดิม สพท. เดิม 12,484 คน คิดเปนรอยละ 96.16 ศกึษา

ตออ่ืน ๆ 619 คน คิดเปนรอยละ 4.77 ไมศกึษาตอ 114 คน คิดเปนรอยละ 0.88 ติดตามไมได 793 คน 

คิดเปนรอยละ 6.11 

นักเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. มจีํานวนทั้งสิ้น  

10,126 คน จาํแนกเปนศึกษาตอจังหวัดเดิม สพท. เดิม 6,892 คน คิดเปนรอยละ 68.06 ศึกษาตออ่ืน ๆ 

745 คน คิดเปนรอยละ 7.35 ไมศึกษาตอ 111 คน คิดเปนรอยละ 1.10 ติดตามไมได 634 คน คิดเปนรอย

ละ 6.26 

นักเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. มจีํานวนทั้งสิ้น  

6,037 คน จําแนกเปนศึกษาตอจังหวัดเดิม สพท. เดิม 4,442 คน คิดเปนรอยละ 73.58 ศึกษาตออ่ืน ๆ 

619 คน คิดเปนรอยละ 10.25 ไมศึกษาตอ 114 คน คิดเปนรอยละ 1.88 ติดตามไมได 793 คน คิดเปน

รอยละ 13.13 

 



- 39 - 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

แผนภูมิที่ 6   จํานวนผูเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 , มัธยมศึกษาปที่ 3 และ 

                   มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ศึกษาตอและไมศึกษาตอ ปการศกึษา 2561  

 
 

แผนภูมิที่ 7 สดัสวนผูเรียนสายสามัญตอสายอาชวีศึกษาในจังหวัดสรุาษฎรธานี ปการศึกษา 2563  

   

11. ดานคณุภาพทางการศึกษา (Quality)  

           11.1 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน O-NET (Ordinary National 

Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน เปนการทดสอบเพ่ือวัดความรูและ

ความคดิของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6 ช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 และช้ันมัธยมศึกษาปที ่6 ตามมาตรฐานการ

เรียนรูในหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 ใน 4 กลุมสาระการเรยีนรู ไดแก กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระ

การเรยีนรูวิทยาศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   11.1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ระดับจังหวัดสุ

ราษฎรธาน ีจำแนกตามระดับ ชั้น ปการศึกษา 2560 - 2562 

ตารางที่ 22  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบ 

นักเรียนจบทั้งหมด ศึกษาตอ ศึกษาตออื่น ๆ ไมศึกษาตอ ติดตามไมได

ม.6 6,037 4,442 619 114 793

ม.3 10,216 6,892 745 111 634

ป.6 12,982 12,484 163 258 77
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จํานวนผูเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 , มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6

ที่ศึกษาตอและไมศึกษาตอ ปการศึกษา 2561
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                    ปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระ 

การเรียนรู 

ป

การศึกษา 

ผลการทดสอบ O-NET 

ประเทศ +สูง/-ต่ํา จังหวัด +สูง/-ต่ํา 

 ภาษาไทย 2560 46.58 -6.40 49.99 -6.48 

  2561 55.90 9.32 58.82 8.83 

  2562 49.07 -6.83 51.77 -7.05 

 อังกฤษ 2560 36.34 1.75 37.11 5.93 

  2561 39.24 2.90 35.48 -1.63 

  2562 34.42 -4.82 34.48 -1.00 

 คณิตศาสตร 2560 37.12 -3.35 39.66 -4.14 

  2561 37.50 0.38 40.55 0.89 

  2562 32.90 -4.60 34.61 -5.94 

 วิทยาศาสตร 2560 39.12 -2.10 39.47 -3.69 

  2561 39.93 0.81 41.82 2.35 

  2562 35.55 -4.38 41.22 -0.60 
ที่มา  ฐานขอมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน) ขอมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 

ตารางที่ 23     ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) เปรียบเทียบ 

                   ปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 
 

รายวิชา ป

การศึกษา 

ผลการทดสอบ O-NET 

ประเทศ +สูง/-ต่ํา จังหวัด +สูง/-ต่ํา 

 ภาษาไทย 2560 48.29 4.93 49.36 1.57 

  2561 54.42 6.13 55.93 6.57 

  2562 55.14 0.72 56.53 0.60 

 อังกฤษ 2560 30.45 -1.35 27.24 -3.94 

  2561 29.45 -1.00 28.59 1.35 

  2562 33.25 3.8 32.49 3.9 

 คณิตศาสตร 2560 26.3 -3.01 26.29 -2.83 

  2561 30.04 3.74 29.67 3.38 

  2562 26.73 -3.31 26.54 -3.13 

 วิทยาศาสตร 2560 32.28 -2.71 32.30 -4.09 

  2561 36.10 3.82 36.58 4.28 

  2562 30.07 -6.03 29.97 -6.61 
ที่มา  ฐานขอมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน)  ขอมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 
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ตารางที่ 24    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) เปรียบเทียบ 

                    ปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 

รายวิชา ป

การศึกษา 

ผลการทดสอบ O-NET 

ประเทศ +สูง/-ต่ํา จังหวัด +สูง/-ต่ํา 

 ภาษาไทย 2560 49.25 -3.04 49.41 -2.60 

  2561 47.31 -1.94 47.78 -1.63 

  2562 42.21 -5.10 42.21 -5.57 

สังคม 2560 34.70 -1.19 30.33 -3.00 

 2561 35.16 0.46 34.94 4.61 

 2562 35.7 0.54 35.8 0.86 

 อังกฤษ 2560 28.31 0.55 26.28 0.17 

  2561 31.41 3.10 29.51 3.23 

  2562 29.20 -2.21 27.23 -2.28 

 คณิตศาสตร 2560 24.53 -0.35 23.08 -0.77 

  2561 30.72 6.19 29.71 6.63 

  2562 25.41 -5.31 23.71 -6.00 

 วิทยาศาสตร 2560 29.37 -1.89 28.72 -2.32 

  2561 30.51 1.14 30.15 1.43 

  2562 29.20 -1.31 26.68 -3.47 
ที่มา  ฐานขอมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาต ิ(องคกรมหาชน) ขอมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

แผนภูมิท่ี 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

เปรียบเทียบปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกตามรายวิชา แยกระดับการศึกษา 
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11.1.2  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบ N-NET (Non-Formal National 

Education Test) หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษา 

11.2 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบ (N-NET) การทดสอบเพ่ือ

วัดความรูใหแกนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตาม

หลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 

1 และภาคเรียนที่ 2 ของปการศึกษา 

ตารางที่ 3-15  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศกึษานอกระบบ (N-NET)  

                   เปรียบเทียบปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกตามสาระความรู 5 สาระหลัก  

                   ประดับชั้นประถมศึกษา                 

สาระ ปการศึกษา ผลการทดสอบ N-NET 

ประเทศ +สูง/-ต่ํา จังหวัด +สูง/-ต่ํา 

ทักษะการเรียนรู 2560 42.78 2.98 43.09 4.52 

 2561 43.16 0.38 45.94 2.85 

 2562 42.61 -0.55 46.23 0.29 

ความรูพืน้ฐาน 2560 34.06 -1.41 36.34 4.41 

 2561 35.98 1.92 36.02 -0.32 

 2562 38.93 2.95 38.39 2.37 

การประกอบอาชีพ 2560 43.06 4.65 44.32 4.99 

 2561 39.50 -3.56 42.07 -2.25 

 2562 41.29 1.79 44.06 1.99 

การดําเนินชีวิต 2560 52.01 -1.60 52.1 -8.61 

 2561 49.15 -2.86 54.13 2.03 

 2562 44.93 -4.22 48.04 -6.09 

การพัฒนาสังคม 2560 46.64 2.85 48.27 5.54 

 2561 43.27 -3.37 48.19 -0.08 

 2562 43.69 0.42 47.17 -1.02 
ที่มา  ฐานขอมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาต ิ(องคกรมหาชน) ขอมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 
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 ตารางที่ 25  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศกึษานอกระบบ (N-NET)  

                   เปรียบเทียบปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกตามสาระความรู 5 สาระหลัก  

                   ประดับชั้นประถมศึกษา                 

สาระ ปการศึกษา ผลการทดสอบ N-NET 

ประเทศ +สูง/-ต่ํา จังหวัด +สูง/-ต่ํา 

ทักษะการเรียนรู 2560 33.65 -4.11 35.81 -4.44 

 2561 43.06 9.41 46.94 11.13 

 2562 32.27 -10.79 35.93 -11.01 

ความรูพืน้ฐาน 2560 27.47 -5.61 28.3 -5.83 

 2561 27.09 -0.38 28.01 -0.29 

 2562 30.25 3.16 31.97 3.96 

การประกอบอาชีพ 2560 35.04 9.27 37.97 11.16 

 2561 38.69 3.65 42.91 4.94 

 2562 41.74 3.05 45.80 2.89 

การดําเนินชีวิต 2560 39.14 5.72 42.82 7.97 

 2561 37.89 -1.25 41.36 -1.46 

 2562 36.84 -1.05 39.88 -1.48 

การพัฒนาสังคม 2560 28.37 -6.19 29.84 -5.73 

 2561 28.98 0.61 30.81 0.97 

 2562 31.46 2.48 33.40 2.59 
ที่มา  ฐานขอมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาต ิ(องคกรมหาชน) ขอมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 

ตารางที่ 26  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบ (N-NET)  

                   เปรียบเทียบปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกตามสาระความรู 5 สาระหลัก  

                    ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 

สาระ ปการศึกษา ผลการทดสอบ N-NET 

ประเทศ +สูง/-ต่ํา จังหวัด +สูง/-ต่ํา 

ทักษะการเรียนรู 2560 33.65 -4.11 35.81 -4.44 

 2561 43.06 9.41 46.94 11.13 

 2562 32.27 -10.79 35.93 -11.01 

ความรูพืน้ฐาน 2560 27.47 -5.61 28.3 -5.83 

 2561 27.09 -0.38 28.01 -0.29 

 2562 30.25 3.16 31.97 3.96 
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สาระ ปการศึกษา ผลการทดสอบ N-NET 

ประเทศ +สูง/-ต่ํา จังหวัด +สูง/-ต่ํา 

การประกอบอาชีพ 2560 35.04 9.27 37.97 11.16 

 2561 38.69 3.65 42.91 4.94 

 2562 41.74 3.05 45.80 2.89 

การดําเนินชีวิต 2560 39.14 5.72 42.82 7.97 

 2561 37.89 -1.25 41.36 -1.46 

 2562 36.84 -1.05 39.88 -1.48 

การพัฒนาสังคม 2560 28.37 -6.19 29.84 -5.73 

 2561 28.98 0.61 30.81 0.97 

 2562 31.46 2.48 33.40 2.59 
ที่มา  ฐานขอมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน) ขอมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 

 

  11.3  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา V-NET (Vocational National 

Educational Test) หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา เพื ่อวัดความรู 

และความคิดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูงช้ันปที่ 2 (ปวส.2) 

 

 

 

แผนภูมิที่ 9 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติดานการศกึษานอกระบบ (N-NET) 

เปรียบเทียบปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกตามรายวิชา แยกระดับการศึกษา 
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ตารางที ่ 27  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) เปรียบเทียบ 

                  ปการศึกษา 2560 – 2562 

ระดับ

ประกาศนยีบตัร 

ปการศึกษา ผลการทดสอบ V-NET 

ประเทศ +สูง/-ต่ํา จังหวัด +สูง/-ต่ํา 

ปวช.3 2560 41.60 3.67 42.87 4.31 

 2561 41.63 0.03 42.48 -0.39 

 2562 43.63 2.00 45.17 2.69 

ปวส.2 2560 37.11 -0.39 36.96 -0.13 

 2561 40.04 2.93 40.13 3.17 

 2562 40.75 0.71 41.10 0.97 
ท่ีมา  ฐานขอมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน)  
       ขอมลู ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 10 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)   

เปรียบเทียบปการศึกษา 2560 – 2562 แยกระดับการศกึษา  
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11. สถานการณและแนวโนมการจัดการศึกษาในจังหวัด (สภาพการจัดการศึกษาปญหา/

อุปสรรคในการจัดการศึกษา แนวโนม การจัดการศกึษาในจังหวัด ตวัชี้วดัดานการศึกษา ฯลฯ) 

สภาพแวดลอมและการพัฒนาของจังหวัดที่สงผลตอการจัดการศึกษา 

1) สถานการณเศรษฐกิจโดยภาพรวมของจังหวัดสุราษฎรธานี 

ผล ิตภ ัณฑมวลรวมจ ังหว ัดส ุราษฎร ธาน ี  ป   2560 (Gross Provincial Product : GPP)  

ณ ราคาประจําป มีมูลคาเทากับ 211,048 ลานบาท (ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ) เพิ ่มขึ ้นจากปที ่ผานมา 16,668 ลานบาท มีขนาดใหญเปนลําดับที่ 16 ของประเทศ และ 

เปนอันดับที่ 2 ของภาคใตรองจากจังหวัดภูเก็ต ประกอบดวย ภาคเกษตร มีมูลคาเพิ่มเทากับ 47,266 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจาก 45,756 ลานบาท ในปที่ผานมาเทากับ 1,510 ลานบาท มีอัตราการเจริญเติบโต เพิ่มขึ้น 3.30 

และภาคนอกเกษตร  มีมูลคาเพิ่มเทากับ 163,781 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 148,624 ลานบาท ในปที่ผานมาเทากับ 

15,157 ลานบาท มีอัตราการเจริญเติบโตในภาพรวม เพิ่มขึ้น 10.20 ซึ่งแตละสาขาของภาคนอกเกษตร สวนใหญ

มีการปรับตัวสูงขึ้น สาขาของภาคนอกเกษตรที่มีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสูงสุด ไดแก ที่พักแรมและบริการดาน

อาหาร (42,365 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 20.07 มีอัตราการเจริญเติบโต เพิ ่มขึ ้น 17.11 รองลงมา ไดแก 

อุตสาหกรรม (33,840 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 16.03 มีอัตราการเจริญเติบโต เพิ่มขึ้น 17.35  การขายสงและ

การขายปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต (27,448 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 13.01 มีอัตราการ

เจริญเติบโต เพิ่มขึ้น 10.15 และกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (9,951 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 4.72 มี

อัตราการเจริญเติบโต เพ่ิมขึ้น 3.61 ทั้งน้ี ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัว (GPP per capita) ป 2560 ของจังหวัด

สุราษฎรธานี เทากับ 200,471 บาท ตอคนตอป เพิ่มขึ้นจาก 185,608 บาท ตอคนตอป เทากับ 14,863 บาท 

หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 8.01 เปนลําดับที่ 18 ของประเทศ และเปนลําดับที่ 4 ของภาคใตรองจากจังหวัดภูเก็ต  พังงา 

และกระบ่ี  จําแนกรายละเอียด ดังตารางที่ 1.32 

ตารางที่ 28   แสดงมูลคาผลติภัณฑมวลรวม จําแนกรายดาน/สาขาผลติภัณฑ จังหวัดสุราษฎรธาน ี

ดาน/สาขา มูลคา 
(ลานบาท) 

รอยละของมูลคา 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
หมาย

เหตุ 

ดานการเกษตร (สาขาเกษตรกรรม การปาไม  

และการประมง) 

47,266 22.40  

ดานการทําเหมืองแร และเหมืองหิน 3,262 1.55  

ดานอุตสาหกรรม   33,840 16.03  

ดานการไฟฟา กาซ ไอนํ้าและระบบปรับอากาศ 3,498 1.66  

ดานการจัดหานํ้า การจัดการและการบําบดันํ้าเสียของเสีย  

และสิ่งปฏิกูล 

622 0.29  

ดานการกอสราง 3,749 1.78  

ดานการขายสง และการขายปลีกฯ 27,448 13.01  
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ดาน/สาขา มูลคา 
(ลานบาท) 

รอยละของมูลคา 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
หมาย

เหตุ 

ดานการขนสง และสถานที่เก็บสินคา 7,294 3.46  

ดานที่พักแรมและบริการดานอาหาร   42,365 20.07  

ดานขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 1,351 0.64  

ดานกิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย 9,951 4.72     

ดานกิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย  5,944 2.82  

ดานกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร และกิจกรรมทางวิชาการ  216 0.10  
 

ตารางที่ 29   แสดงมูลคาผลติภัณฑมวลรวม จําแนกรายดาน/สาขาผลติภัณฑ จังหวัดสุราษฎรธาน ี(ตอ) 

ดาน/สาขา มูลคา 
(ลานบาท 

รอยละของมูลคา 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
หมาย

เหตุ 

ดานกิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน  2,172 1.03    

ดานการบริหารราชการ การปองกันประเทศ 

และการประกันสังคมภาคบังคับ  

8,361 3.96  

ดานการศึกษา  7,778 3.69  

กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห  4,417 2.02  

ดานศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ  510 0.24  

กิจกรรมและบริการดานอื่น ๆ   1,003 0.48  

รวม 211,048 100  
 

แผนภาพที่ 2   แสดงการเปรียบเทียบมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม จําแนกรายดาน/สาขาผลิตภัณฑ  

                     จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 

47,266

3,262

33,840

3,498
622

3,749

27,448

7,294

42,365
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9,951
5,944

216
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8,3617,778
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-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

มลูค่า (ล้านบาท ร้อยละของมลูค่า ผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั



- 48 - 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 จากแผนภาพที่ 2. แสดงถึงมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม จําแนกรายดาน/สาขาผลิตภัณฑ ของจังหวัด 

สุราษฎรธานีที่มีมูลคาสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก 1) ดานการเกษตร (สาขาเกษตรกรรม การปาไม และการประมง 

2) ดานที่พักแรมและบริการดานอาหาร  และ 3) ดานอุตสาหกรรม  สวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม 3 ลําดับสุดทาย 

ไดแก 1)  ดานกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร และกิจกรรมทางวิชาการ 2)  ดานศิลปะ ความบันเทิงและ

นันทนาการ และ 3) ดานการจัดหาน้ํา การจัดการและการบําบัดน้ําเสียของเสีย และสิ่งปฏิกูล 

(1) สถานการณการผลิตยางพาราจังหวัดสุราษฎรธานี 

 ป 2561 มีเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทั้งสิ้น 82,437 ครัวเรือน 

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 47 กลุม และสมาชิกจํานวน 21,214 ราย มีเนื้อที่กรีดได ลดลงจาก 2.19 ลานไร ใน

ป 2560 เปน 2.17 ลานไร คิดเปนรอยละ 2.33 ขณะที่ผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ยตอไร เพิ่มขึ้นจาก 5.78 แสนตัน 

และ 263 กิโลกรัมตอไร ในป 2560 เปน 5.80 แสนตัน 267 กิโลกรัมตอไร คิดเปนรอยละ 0.46 และรอยละ 1.52 

ตามลําดับ  โรงงานยางและผลิตภัณฑยาง ในจังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย การแปรรูปยางพาราและ

ผลิตภัณฑ เชน การผลิตยางแทง TTR การผลิตยางแทง STR 20 และยางแผนรมควัน รองลงมาไดแก นํ้ายางขน 

ยางสกริมเครฟ ยางสกริมบล็อก ตามลําดับ ปจจุบันมีเงินลงทุน 7,708.82 ลานบาท จํานวนโรงงานทั้งสิ้น 74 

โรงงาน คนงาน 6,873 คน (ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี, 18 กันยายน 2562) สถานการณ

โรงงานอุตสาหกรรมยางพารา จังหวัดสุราษฎรธานี มีเงินลงทุน 7,708.82 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.18 เปน

อันดับ 3 ของภาคใต 

(2) สถานการณการผลิตปาลมนํ้ามันจังหวัดสุราษฎรธานี 

 ในป 2561 เนื้อที่ใหผล 5.09 ลานไร เพิ่มขึ้นจาก 4.38 ลานไร ในป 2560 เนื่องจากเนื้อที่

ใหผลและปริมาณน้ําฝนเพ่ิมขึ้น ประกอบกับเน้ือที่ใหผลของปาลมน้ํามันในชวงอายุ 7-16 ป มีสัดสวนมากขึ้นและ

เปนชวงอายุของปาลมที่ใหผลผลิตสูง สงผลใหผลผลิตตอไรเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น ราคาผลปาลมนํ้ามันทั้งทะลาย 

นํ ้าหนัก 15 กิโลกรัม ขึ ้นไป ที ่ เกษตรกรขายได ณ ไร นา ป 2561 ลดลง จากกิโลกรัมละ 4.13 บาท  

ในป 2560 เปนกิโลกรัมละ 3.16 บาท หรือลดลงรอยละ 23.49 (ที่มา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย, 2561) 

ปญหาหลักของการผลิตปาลมนํ้ามัน คือ ผลผลิตตอไรตํ่าและคุณภาพของพันธุปาลม 

รวมถึงปญหาเรื่องดิน ซึ่งสามารถแกไขไดดวยการใสปุยที่เหมาะสมกับธาตุในดิน สวนปญหาเรื่องทลายปาลมไดรับ

การแกไขและปญหาลดลง สวนหนึ่งเนื่องมาจากทางโรงงานสกัดนํ้ามันไดเพิ่มมาตรการเขมงวดมากขึ้นในการรับ

ซื้อ อยางไรก็ตาม ปญหานี้ตองไดรับการติดตามกํากับจากผูที่เกี่ยวของในการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ เนื่องจาก

ในปจจุบันนี้ โรงงานสกัดนํ้ามันปาลมในจังหวัดสุราษฎรธานีมีเปนจํานวนมาก (45 โรงงาน) เมื่อเทียบกับจํานวน

ผลผลิตผลปาลมที่จะสงเขาโรงงาน ดังนั้น บางครั้งโรงงานจึงแขงขันกันรับซื้อผลปาลมทั้งผลดิบและผลสุก สงผล

กระทบตอคุณภาพของนํ้ามัน คือ นํ้ามันที่สกัดไดออกมาไมมีคุณภาพตามมาตรฐานและคุณภาพขอนํ้ามันที่ไดยัง

ไมสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ในพื้นที่สุราษฎรธานียังไมมีโรงงานกลั่นนํ้ามันปาลม (Refinery) ทั้งน้ี เปนเรื่องของตนทุน

ในการผลิตที่ไมคุมคากับการลงทุน ขาดการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา หรืออุตสาหกรรมตอเนื่องซึ่งมีนอยมาก รวมทั้ง

การเพ่ิมปริมาณการใชน้ํามันปาลมเพ่ือพลังงานมีขอจํากัด   
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อยางไรก็ตาม จังหวัดไดจัดทําโครงการสุราษฎรฯ โมเดล เพ่ือใหเกษตรกรสงปาลมน้ํามัน

คุณภาพเขาสูโรงงานสกัดปาลมนํ้ามันไมตํ่ากวา18% ซึ่งมีผลการดําเนินงานเปนที่นาพึงพอใจ นอกจากน้ี ได

จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาปาลมนํ้ามันจังหวัดสุราษฎรธานีสู oil palm city  เพื่อการ

ผลักดันการแกไขปญหา และพัฒนาปาลมน้ํามันอยางเปนระบบและครบวงจร 

สถานการณโรงงานอุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลม  จํานวนเงินลงทุนอุตสาหกรรม

สกัดน้ํามนัปาลม จังหวัดสรุาษฎรธานี มเีงินลงทุน 5,790 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.58 เปนอันดับ 2 ของภาคใต 

(3) สถานการณไมผลเศรษฐกิจที่สําคัญ 

                          ไมผลเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดสุราษฎรธานี มี 4 ชนิด คือ เงาะ ทุเรียน ลองกอง 

และมังคุด โดยป 2561 เงาะเปนไมผลที่มีเนื้อที่ใหผลมากที่สุดจํานวน  29,206 ไร รองลงมาคือ ทุเรียน  

มีเนื้อที่ใหผลจํานวน 28,171 ไร ตอมาคือ ลองกอง มีเนื้อที่ใหผลจํานวน 14,260 ไร และลําดับสุดทาย คือ 

มังคุด มีเนื้อที่ใหผลจํานวน 11,697 ไร  ซึ่งทิศทางแนวโนมในขณะน้ีเกษตรกรบางสวนโคนไมผลที่มีอยูเดิม 

ไดแก เงาะ มังคุด และลองกอง แลวปรับเปลี ่ยนมาปลูกทุเรียนทดแทน ซึ ่งใหผลตอบแทนที ่ดีกวา  

จากการที่ตลาดทั้งในและตางประเทศมีความตองการทุเรียนเพิ่มขึ้นจูงใจใหเกษตรกรปลูกเพิ่มขึ้น และ 

มีการดูแลรักษาเปนอยางดีทําใหเน้ือที่ปลูกและเน้ือที่ใหผลไมผลเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดอ่ืนของจังหวัดสุราษฎรธานี 

มีแนวโนมลดลง ผลตอบแทนไมคอยดี เปนผลจากราคาที ่คอนขางตํ ่า ประกอบกับตนทุนการผลิต  

ทั้งปุยและคาจางแรงงานเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังไดรับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ไมเอื ้ออํานวย  

ทําใหเกษตรกรบางสวนขาดแรงจูงใจในการดูแลรักษา ประกอบกับเกษตรกรสวนหนึ่งยังคงทําสวนผลไม

แบบดั้งเดิม ไมมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาประยุกตใชในการผลิต สงผลตอปริมาณและคุณภาพ

ผลผลิตที่เกษตรกรจะเก็บเกี่ยว (ที่มา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป 2561 สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร โดยสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี) 

(4) การประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝง (ประมง) 

                          ตั้งแตปลายป 2561 เปนตนมา การสงออกกุงทะเลมีชีวิตของเกษตรกรในจังหวัด 

สุราษฎรธานี ที่เคยสงออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ผานทางคารโก ของการบินไทย ประสบปญหา 

เนื ่องจากการลดลงของจํานวนนักทองเที ่ยวจีน สงผลใหการบินไทยตองปรับลดขนาดเครื ่องบินใน 

เสนทางภูเก็ต-ฮองกง มาใชเครื่องขนาดเล็ก สามารถบรรทุกกุงไดครั้งละ 2-3 ตัน จากที่เคยบรรทุกครั้งละ 

18-20 ตัน สงผลใหปริมาณการสงออกกุงมีชีวิต ไปยังประเทศจีนลดลง โดยการสงออกกุงทะเลมีชีวิตตองพึ่งพา

ที่สนามบินสุวรรณภูมิเพียงแหงเดียว จังหวัดสุราษฎรธานีเปนจังหวัดที่มีพื ้นที่เลี ้ยงหอยทะเลมากที่สุด 

ในประเทศไทย โดยมีพ้ืนที่เลี้ยงหอยทะเล รวม 28,237.55 ไร รวม 1,219 ฟารม (ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัด

สุราษฎรธานี) 

 

 

 



- 50 - 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

(5) สถานการณปศุสัตว 

                         จังหวัดสุราษฎรธานีมีการปศุสัตวที่สําคัญหลายประเภท ไดแก โคเนื้อ ไกไข ไกเน้ือ  

ไกพื ้นเมือง เปดเนื ้อ เปดไข กระบือ และสุกร  ซ ึ ่งจะมุ งเนนที ่โคเนื ้อเพราะเปนที ่น ิยมทางตลาด   

ขอมูลป 2561 ปริมาณการเลี ้ยงโคเนื ้อของจังหวัดสุราษฎรธานี 60,546 ตัว ปริมาณการเลี ้ยงโคเน้ือ 

เปนลําดับที่ 4 ของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย  สวนใหญเปนโคเนื้อสายพันธุลกูผสม ซึ่งเหมาะสมที่จะใช

เปนโคตนน้ํา เพ่ือผลิตลูกโคเน้ือสําหรับนําไปขุนผลิตเน้ือคุณภาพ (ที่มา : ขอมูลสถิติการเกษตรของประเทศไทย  

ป 2561 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร)  

โดยจากวิเคราะหในภาพรวมแลว โครงสรางเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อพิจารณา    

จากผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสุราษฎรธานี (GPP) ไดแก สาขาเกษตรกรรม สาขาที่พักแรมและบริการดานอาหาร 

สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการขายสงและการขายปลีก ตามลําดับ ขอมูลจากอดีตกระทั่งปจจุบัน พบวา  

ภาคการเกษตร เปนภาคเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสุราษฎรธานีมาโดยตลอด ไมเปลี่ยนแปลง แตจากขอมูลยอนหลัง  

3 ป แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของ GPP จังหวัดสุราษฎรธานี รายสาขา จะพบวา ภาคการเกษตร มีแนวโนมเติบโตลดลง

จากเดิมที่มีสัดสวนเปนรอยละ 23.29  ใน GPP ในป 2558 กลับมีสัดสวนเพิ่มขึ้น เปนรอยละ 23.54 เติบโตเพิ่มขึ้น 

 ในป 2559 แตก็กลับมีสัดสวนลดลง เปนรอยละ 22.40 ในป 2560 ซึ่งแนวโนมนี้เปนไปในทิศทางตรงกันขามกับ 

ภาคการบริการ ภาคอุตสาหกรรม และการคา ที่มีการขยายตัวอยางตอเน่ือง ต้ังแตป 2555 เปนตนมา 

2) สถานการณทางสังคมโดยภาพรวมของจังหวัดสุราษฎรธานี 

2.1) ดานความม่ันคง ความปลอดภัยในชวิีตและทรพัยสิน  

จังหวัดสุราษฎรธานีมีคดีอาญาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป 2562 จํานวนคดีที่รับรองทุกข  

20,755 คดี จับกุมได 19,935 คดี ซึ่งจํานวนคดีที่รับรองทุกขเพ่ิมขึ้นจากป 2561 จํานวน 407 คดี (20,348 คดี) 

แตประสิทธิภาพในการจับกุมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง (ที่มา : ตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎรธานี, 2562) 

2.2) ดานสุขภาวะของประชาชน 

จังหวัดสุราษฎรธานีมีอัตราการเกิดมีชีพ ในป พ.ศ.2561 คิดเปนอัตรา 10.67  

ตอประชากรพันคน  อัตราการตาย 5.59 ตอประชากรพันคน และอัตราการเพ่ิมตามธรรมชาติคิดเปนรอยละ 

0.50 อัตราทารกแรกเกิดตาย 3.88 ตอพันการเกิดมีชีพ อัตรามารดาตาย 35.31 ตอแสนการเกิดมีชีพ  

ซึ่งเพิ่มขึ้นกวาปที่ผานมา ซึ่งโรคระบบไหลเวียนเลือด เปนสาเหตุการตายอันดับแรกของประชาชนในจังหวัด 

สุราษฎรธานี คิดเปนอัตรา 92.30 และ 83.81 ตอแสนประชากรในป พ.ศ.2560 และ พ.ศ. 2561 อันดับ 

ที่สองไดแก โรคเนื้องอก คิดเปนอัตรา 90.22  ตอแสนประชากร  อันดับที่สามไดแกโรคของทางเดินระบบ

หายใจ คิดเปนอัตรา 60.05 ตอแสนประชากรในป พ.ศ.2561 ซึ่งมีขอคนพบสําคัญ จากสาเหตุการปวยของ

ผูปวยนอกอันดับแรกของจังหวัดสุราษฎรธานีไดแก โรคความดันโลหิตสูงที ่ไมมีเหตุนํา คิดเปนอัตรา 

37,966.92 , 33,493.48 ตอประชากรแสนคน ในป 2560 และ ป 2561 รองลงมาไดแกเบาหวานการติดเช้ือ

ของทางเดินหายใจสวนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ และเนื้อเยื่อผิดปกติตามลําดับ สําหรับสาเหตุการปวยของ

ผู ป วยในอันดับแรกของจังหวัดสุราษฎรธานีไดแก โรคปอดบวมคิดเปนอัตรา 602.80และ 696.46  
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ตอประชากรแสนคน ในป 2560 และป 2561 รองลงมาไดแกหลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็ก

อักเสบเฉียบพลันภาวะแทรกซอนอื่น ๆ ของการตั้งครรภและการคลอดการดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปญหา

เกี่ยวกับทารกในครรภ และถุงน้ําครํ่าและปญหาที่อาจจะเกิดไดในระยะคลอดตามลําดับ 

3) สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมของจังหวัดสุราษฎรธาน ี

จังหวัดสุราษฎรธานี นับวาเปนจังหวัดหนึ ่งทางภาคใตทางอาวไทยตะวันออกที ่มี 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ ทั้งดานทรัพยากรปาไม ดิน น้ํา และ

แรธาตุ เปนตน ซึ ่งเอื ้อตอการดํารงชีวิตและการอยูอาศัยของมนุษย และดวยความอุดมสมบูรณของ

ทรัพยากรในพื้นที่ของจังหวัด ที่มีทั้งแมนํ้า ภูเขา ปา และทรัพยากรทางชายฝงทะเล สงผลใหเกิดการใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางมากมายของมนุษย ทั้งในเรื่องของการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ 

รวมถึงการทองเที่ยว ซึ่งเปนการนําพาการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจที่สงผลกระทบตอการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปจจุบันสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

จังหวัดสุราษฎรธานี มีสภาพเสื่อมโทรมลงอยางเห็นไดชัด ทั้งในเรื่องของทรัพยากรปาไมที่มีการถูกบุกรุก

พื้นที่จากประชาชนและนายทุนเพื่อยึดถือและครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต การลักลอบตัดไมทําลายปา 

การคาสัตวปาโดยผิดกฎหมาย รวมถึงปญหาขยะและนํ้าเสียซึ่งเปนประเด็นหลักที่กําลังเปนปญหาสําคัญที่

ตองไดรับการดําเนินการและแกไขอยางเรงดวน อยางไรก็ตาม แมวาสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงจาก

การกระทําของธรรมชาติหรือมนุษย เพื่อใหเปนฐานความรูในการสรางความตระหนักและชวยกันอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงควรมีการดําเนินการแกไขปญหาอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการปกปอง

และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหย่ังยืนตอไป 

จังหวัดสุราษฎรธานี มีเนื้อที่จํานวนทั้งหมด 8,174,644.93.25 ไร มีพื้นที่ปาซึ่งกําหนดเปน

ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 26 ปา เนื้อที่ 3,643,559 ไร (พื้นที่บางสวนทับซอนกับอุทยานแหงชาติ, เขตรักษา

พันธุสัตวปา, เขตหามลาสัตวปา, พื้นที่เตรียมการจัดตั้งอุทยาน, ที่ราชพัสดุ และพื้นที่สงมอบใหสํานักงาน

การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร  จากขอมูลการรายงานสถิติกรมปาไม พ.ศ. 2561 โดยสํานักจัดการที่ดินปาไม 

พบวา ภาคใตมีเนื้อที่ปา (Forest Area) จํานวน 11,207,228.70 ไร คิดเปนรอยละ 24.28 เมื่อเทียบกับ 

เนื้อที่ภาคใต และเนื้อที่ที่ไมใชปา (Non-Forest Area) จํานวน 34,947,672.7 ไร คิดเปนรอยละ 75.72  

เมื่อเทียบกับเนื้อที่ภาคใต เมื่อแยกเปนรายจังหวัดในภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานี เปนจังหวัดที่มีเนื้อที่ปา

มากที่สุด จํานวน 2,353,412.71 ไร ซึ่งคิดเปนรอยละ 28.79 ของเนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัด พบพื้นที่ปาไม 

ในทุกอําเภอของจังหวัด ยกเวนอําเภอบานนาเดิม พื้นที่ปาไมที่พบอยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาทาชนะ  

ปาสงวนแหงชาติปาคลองทาเนียนและปาเลนคลองพุมเรียง ปาสงวนแหงชาติปาทุงใสไซ ปาสงวนแหงชาติปาเลน

น้ําเค็มทาฉาง ปาสงวนแหงชาติปาเขาทาเพชร ปาสงวนแหงชาติปาเลนดอนสัก ปาสงวนแหงชาติปาชัยครามและ

ปาวัดประดู ปาสงวนแหงชาติปาทุงรัง ควนเสียด บกไกฟา และคลองกงชัง ปาสงวนแหงชาติปาไชยครามและ 

ปาวัดประดู แปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาบานนา ปาทาเรือและปาเคียนซา ปาสงวนแหงชาติปาคลองน้ําเฒา 
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ปาสงวนแหงชาติปาคลองสกและปาคลองพนม ปาสงวนแหงชาติปาเขาพนมและปาเขาพลูเถื ่อน ปาสงวน

แหงชาติปาเขาแดงรามและปาเขาหนาราหู ปาสงวนแหงชาติปาบางเบาและปาคลองเซียด ปาสงวนแหงชาติ 

ปายานยาว ปาเขาวงและปากระซุม ปาสงวนแหงชาติปาบานหมากและปาปากพัง ปาสงวนแหงชาติปาใสทอน

และปาคลองโซง ปาสงวนแหงชาติปาคลองสินปุน ปาสงวนแหงชาติปาเกาะพะงัน ปาสงวนแหงชาติปาน้ําตกหินลาด 

เขตหามลาสัตวปาเขาทาเพชร เขตหามลาสัตวปาหนองทุงทอง เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองยัน เขตรักษาพันธุ

สัตวปาคลองแสง เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองพระยา อุทยานแหงชาติแกงกรุง อุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง 

อุทยานแหงชาติหาดขนอม-หมูเกาะทะเลใต อุทยานแหงชาตินํ้าตกธารเสด็จ อุทยานแหงชาติเขาสก อุทยาน

แหงชาติคลองพนม อุทยานแหงชาติใตรมเย็น และอุทยานแหงชาติน้ําตกสี่ขีด  

พื ้นที ่ทางทะเลและชายฝ งจังหวัดสุราษฎรธานี ครอบคลุมพื ้นที ่ 9 อําเภอ ไดแก  

อําเภอทาชนะ อําเภอไชยา อําเภอทาฉาง อําเภอพุนพิน อําเภอเมืองสุราษฎรธานี อําเภอกาญจนดิษฐ  

อําเภอดอนสัก อําเภอเกาะสมุย และอําเภอเกาะพะงัน มีความยาวชายฝงทะเลทั้งหมดประมาณ 157.17 

กิโลเมตร พื้นที่รวม 13,079.61 ไร มีสภาพแวดลอมทางทะเลที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีระบบ

นิเวศนทั้งปาชายเลน หาดหิน หาดทราย หญาทะเล ปะการัง สัตวทะเล หายากและใกลสูญพันธุ มีพื้นที่ 

ปาชายเลน (ป 2557) ทั้งหมด 92,840.62 ไร โดยเปนปาชายเลนคงสภาพ 47,829.71 ไร และแปลงสภาพ

เปนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 28,221 ไร พื้นที่อื่น ๆ 16,789.91 ไร พื้นที่แนวปะการัง 4 กลุมเกาะ ไดแก  

กลุมเกาะเตา กลุมเกาะพะงัน กลุมเกาะสมุย และหมูเกาะอางทอง  36,170 ไร สภาพสมบูรณดีมากถึง

เสียหายมาก พื้นที่แหลงหญาทะเล 17,820 ไร แหลงหญาทะเลที่สําคัญ ไดแก อาวบานดอน เกาะนกตะเภา 

อาวนางกํา เกาะพะงัน เกาะสมุย เกาะเตา 820.36 ไร และพบสัตวหายากและใกลสูญพันธุ จากขอมูล  

พ.ศ.2558 เชน พะยูน  เตาทะเล และโลมา 

ปจจุบันเนื ่องจากมีการบุกรุกพื้นที ่ตนนํ ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า เพื ่อการขยายพื้นที่

เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน ปาลมนํ้ามัน ยางพารา เปนตนทําใหเกิดผลกระทบไดแก เกิดการชะลาง

พังทลายของดิน เกิดตะกอนทําใหมีแหลงน้ําต้ืนเขินขาดน้ําในหนาแลง มีน้ําปา/น้ําทวมเฉียบพลัน กรมปาไม

จึงไดมีการสํารวจพื้นที่ปาโดยใชขอมูลการแปลภาพถายดาวเทียมพื้นที่ปาจากดาวเทียม พบวา สภาพพื้นที่

ปาไมของจังหวัดสุราษฎรธานี ยอนหลัง 4 ป ระหวางป 2558 – 2561 มีแนวโนมของการเพิ่มขึ้นของพื้นที่

ปาไม แตอยางไรก็ตามสถานการณดังกลาวก็ไมสามารถนิ ่งนอนใจได เนื ่องจากผลระดับการพัฒนา 

ตามทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  โดยจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา มีพ้ืนที่ปาไม

ตอพื้นที่จังหวัดเพียง รอยละ 24.28 ซึ่งตํ่ากวาคาเฉลี่ยของประเทศ คือ รอยละ 31.68 บงชี้วา สถานการณ 

ปาไมของจังหวัดยังคงคอนขางนาเปนหวง สภาพปญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมของจังหวัด 

สุราษฎรธานี สวนใหญเปนการบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อยึดถือครอบครองปลูกพืชผลอาสิน จําพวก ยางพารา และ

ปาลมนํ้ามัน เนื่องจากราคาผลผลิตทั้งปาลมนํ้ามัน และยางพาราบางชวงมีราคาสูง ความตองการที่ดินของ

ราษฎรจึงเพิ่มมากขึ้น การอพยพถิ่นที่อยูอาศัยของราษฎร การบุกรุกพื้นที่ปาเพิ่มมากขึ้น สงผลกระทบตอ
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สิ ่งแวดลอมกอใหเกิดสภาวะโลกรอน เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางรุนแรง(ขอมูล สถานการณ 

ดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝงและการกัดเซาะชายฝงของประเทศไทย พ.ศ. 2560) 

พื้นที่ปาชุมนํ้าเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง ประกอบดวยเกาะตาง ๆ ประมาณ 

42 เกาะที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง อยูเปนกลุมเกาะกลางทะเล วางเรียงตัวในแนวเหนือ - ใต สวนใหญ

เปนเขาหินปูนสูงชันซึ่งเปนแนวหนาผาสูงชันตั้งดิ่งจากพื้นที่นํ้า ทะเล พื้นที่อุทยานฯ ประกอบดวยพื้นนํ้า

ประมาณ 52,000 ไร หรือประมาณรอยละ 82 ของพ้ืนที่ทั้งหมด อยูในเขตน้ําต้ืนใกลฝง มีความลึกเฉลี่ยของ

นํ ้าประมาณ 10 เมตร และไดร ับอิทธิพลของตะกอนจากแมนํ ้าตาป ลักษณะชายฝ งมีความสูงชัน  

มีแนวปะการังกอตัวเปนแนวแคบ ๆ ชายฝง หมูเกาะอางทองประกอบดวยพื้นที ่ชุ ม นํ้าหลายรูปแบบ  

เชน หาดทราย หาดหิน ปาชายเลน และแนวปะการัง เปนแหลงที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของพืช และสัตว

โดยบางชนิดจัดเปนชนิดพันธุเฉพาะถิ่น ไดแก กลวยไมนารีชองอางทอง (Paphiopedilum niveum : ชื่อวิทยาศาสตร) 

สิ่งมีชีวิตที่อยูในสถานภาพใกลสูญพันธุ ไดแก  นกเงือกดํา (Anthracoceros malayanus :ช่ือวิทยาศาสตร) 

สถานภาพใกลถูกคุกคาม เชน นกออก (Haliaeetus laucogaster :ช่ือวิทยาศาสตร) นกลุมพูขาว (Ducula 

bicolor :ช่ือวิทยาศาสตร) 

พื้นที่ปาชายเลนในจังหวัดสุราษฎรธานีพบมากที่สุดบริเวณอาวบานดอน ขึ้นเปนแนวแคบ ๆ 

ประมาณ 50-100 เมตรจากฝงทะเลและตามริมลําแมนํ้าตาปและลํานํ้าสาขา พืชที่พบ เชน โกงกางใบใหญ 

โกงกางใบเล็ก แสม ลําพู ลําแพน ถั่วขาว เปนตน การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปาในจังหวัดจังหวัดสุราษฎรธานี

ในชวงระยะเวลา 5 ปนั้น พบวา ปาชายเลนมีพื้นที่เพิ่มขึ้นจาก 74.52 ตารางกิโลเมตร ในป พ.ศ. 2552  

เปน 76.53 ตารางกิโลเมตร ในปพ.ศ. 2557 หรือคิดเปนอัตราที่เพิ ่มขึ้นรอยละ 2.69 ตารางกิโลเมตร  

อัตราเฉลี่ยปละ 67.36 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ปาชายเลนของตําบลลีเล็ด นับวาเปนพื้นที่ที่อุดมสมบูรณที่สุด

ในจังหวัดสุราษฎรธานี เพราะในชวง 3 ปที่ผานมา พื้นที่ของปาชายเลนไดขยายเพิ่มขึ้นจํานวน 3,000 ไร 

โดยที่ไมตองปลูก เพียงแตมีการเฝาระวังไมใหมีการทําประมงผิดกฎหมายในพื้นที่ และผลจากการที่พื้นที่ปา

เพิ่มขึ้น ทําใหทรัพยากรสัตวนํ้าเพิ่มขึ้นดวย ชวยใหชาวบานที่ทําประมงชายฝงมีรายไดที่เพิ่มขึ้น (สถาบัน 

การทองเที่ยวโดยชุมชน) 

แมวาปาชายเลนของจังหวัดสุราษฎรธานีจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น แตปญหาในพื้นที่ปาชายเลน  

ก็มีการทวีความรุนแรงขึ้นอยางรวดเร็วเชนกัน ทั้งจากภัยธรรมชาติและการกระทําของมนุษย โดยเฉพาะ

การท ําประมงทะเลท ี ่ เก ินกว าศ ักยภาพการผล ิต (Overfishing) และการท ําประมงผ ิดกฎหมาย  

รวมทั ้งกิจกรรมตาง ๆ ที ่เกิดขึ ้นบริเวณชายฝ งทะเลในชวงที ่ผานมาจนถึงปจจุบัน เชน การทํานากุง  

การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง การกอสรางสาธารณูปโภค และกิจกรรมการผลิตที่ปลอยของเสียลงสูทะเล ฯลฯ 

สงผลกระทบอยางรายแรงตอสภาพพื้นที่ปาชายเลนที่มุ งหวังจะอนุรักษไวเปนแหลงทรัพยากรชายฝง 

ที ่ส ําคัญของประเทศ และสงผลใหเกิดการเปลี ่ยนแปลงของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ งทะเล 

เกิดความเสื่อมโทรมที่รุนแรงขึ้น และลดความอุดมสมบูรณลงของปาชายเลน แหลงปะการัง และหญาทะเล 

สงผลตอเนื ่องถึงการทําประมงชายฝ งถึงการลดลงของชนิดและขนาดของสัตวนํ ้าที ่จ ับได เปนตน  
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มีผลกระทบตอเนื ่องตอมูลคาการผลิตในสาขาการประมง รวมทั้งผลกระทบตออาชีพและรายไดของ

ชาวประมงโดยเฉพาะชาวประมงพื ้นบานตามไปดวย ปจจุบันจากการสํารวจของสวนบริหารจัดการ

ทรัพยากรปาชายเลนที่ 4 (สุราษฎรธานี) มีพื้นที่ปาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี จํานวน 7 อําเภอ ไดแก 

อําเภอเมืองสุราษฎรธานี อําเภอดอนสัก อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอทาฉาง อําเภอพุนพิน และอําเภอไชยา

(ที่มา : สวนบริหารจัดการปาชายเลนที่ 4 (สุราษฎรธานี), 2557) 
คุณภาพนํ้าผิวดินแมนํ้าตาป-พุมดวง ในระหวาง ป 2560 - 2561  พบวา คุณภาพนํ้า

โดยรวมมีแนวโนมดีขึ้น คุณภาพนํ้าผิวดินพื้นที่วิกฤตคลองมะขามเตี้ย พบวา คุณภาพนํ้าโดยรวมอยูในเกณฑ 

ประเภทที่ 4 หรือเสื่อมโทรม คุณภาพนํ้าผิวดินบริเวณเขื่อนรัชชประภา อยูในเกณฑประเภทที่ 2 หรือดี 
คุณภาพนํ้าทะเลบริเวณชายหาดทองเที่ยว พื้นที่เกาะสมุย พื้นที่เกาะพะงัน และพื้นที่เกาะนางยวนและเกาะเตา 

อําเภอเกาะพะงัน มีคาเกินเกณฑมาตรฐานฯ ซึ่งสวนใหญมีสาเหตุการปนเปอนมาจากกิจกรรมของมนุษย  
ในสวนพื ้นที ่อ ุทยานแหงชาติหมู เกาะอางทอง มีคาอยู ในเกณฑมาตรฐานนํ ้าทะเล ประเภทที ่ 4  

เพ่ือการนันทนาการ แนวทางการแกไขปญหา ควรมีการรณรงคใหประชาชนลดการใชน้ําเพ่ือลดนํ้าเสียและ

มีการจัดการนํ้าเสียที่ตนทางโดยการบําบัดนํ้าเสียที่บานเรือน นํานํ้าที่บําบัดแลวกลับมาใชประโยชน  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดสรางระบบบําบัดนํ้าเสียรวมชุมชน หรือสงเสริมใหมีการบําบัดนํ้าเสีย 

ในบานเรือนเบื้องตนโดยใชถังบําบัดสําเร็จรูป พรอมทั้งกํากับดูแลและเขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย 

ใหแหลงกําเนิดมลพิษตองมีระบบบําบัดนํ้าเสียและระบายนํ้าทิ้งใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบาย

นํ้าทิ้งที่กําหนด  ดานการเกษตรกรรม ลดการใชปุยเคมี สงเสริมการนําของเสียมาทําปุยอินทรีย หรือ 

กาซชีวภาพ และใชปุย ในปริมาณที่เหมาะสม ไมมากจนตกคางสะสมบนหนาดิน เปนการลดคาใชจาย  

ทั้งนี้การนํานํ้าที่บําบัดแลวจากระบบบําบัดรวมมาใชในการเกษตรก็เปนการลดปริมาณนํ้าทิ้งที่จะระบายลง

แหลงน้ําสาธารณะ 

สถานการณ แนวโนมและความสามารถของจังหวัด  

การวิเคราะหประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ 4 มิติ      

ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดที่เชื ่อมโยงระดับประเทศ 4 ดาน จํานวน 24 ตัวชี้วัด การวิเคราะห

ขอมูลภาพรวมตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานีที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติจัดทําใหจังหวัดมาประกอบการทบทวนและวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT) ที่มีผลตอ

การพัฒนาดานตาง ๆ ของจังหวัด ตัวช้ีวัดการพัฒนาที่สําคัญ 4 มิติ ไดแก  1) ดานการเติบโตทางเศรษฐกิจ

แบบมีส วนร วม  2) ดานการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ ่มข ีดความสามารถในการแขงขัน   

3) ดานการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยคํานึกถึงการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  4) ดานประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงานของภาครัฐ ทั้งน้ี ไดวิเคราะหความสามารถและศักยภาพตาง ๆ ดังน้ี 

1)  การสรางความสามารถในการแขงขัน (Growth & Competitiveness)  

      การวิเคราะหศักยภาพจังหวัด  จะพบวา สาขาเศรษฐกิจที่มีสัดสวนใน GPP จังหวัดสุราษฎรธานี 

มากที่สุด คือ สาขาเกษตรกรรม (47,266 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 22.40 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
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รองลงมาไดแก สาขาที ่พักและบริการดานอาหาร (42,365 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 17.11 สาขา

อุตสาหกรรม (33,840 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 17.35 และสาขาขายสงขายปลีก (27,448 ลานบาท)  

คิดเปนรอยละ 10.15  ซึ่งจะพบวามูลคาของแตละสาขาเพิ่มสูงขึ้นจากป 2559 แตมีขอสังเกตวาสัดสวน 

ภาคการเกษตรลดลงจากรอยละ 23.54 เปนรอยละ 22.40  

จากการวิเคราะหตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด (สศช.) จะเห็นวา ภาพรวมตัวชี้วัดการพัฒนา

จังหวัดสุราษฎรธานี จะสูงกวาคากลางประเทศ 1.02 แตยังมีตัวชี้วัดที่มีคากลางตํ่ากวาประเทศ คือ ตัวชี้วัด

ดานการพัฒนาแบบทั่วถึง ตํ่ากวา 6.46 ซึ่งไดแกสัมประสิทธิ์การกระจายรายได และรอยละผูอยูในระบบ

ประกันสังคมตอกําลังแรงงาน (%)  และตัวชี ้วัดดานการเติบโตเศรษฐกิจสีเขียว ตํ ่ากวา 9.73 ไดแก  

อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไมในจังหวัด (%) สัดสวนปริมาณขยะที่กําจัดถูกตองตอปริมาณขยะ 

ที่เกิดขึ้น สัดสวนเฉลี่ยการปลอยกาซเรือนกระจก (ตันกาซเรือนกระจก/คน) สัดสวนปริมาณการใชไฟฟา

ภาคครัวเรือนตอประชากร (กิโลวัตต-ชั่วโมง/คน) สัดสวนปริมาณการใชไฟฟาในภาคที่ไมใชครัวเรือนตอ 

GPP (ก ิโลว ัตต-ชั ่วโมง/ล านบาท) ส ัดส วนปริมาณนํ ้าม ันเช ื ้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมตอ GPP 

ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ลานบาท) 

การวิเคราะหศ ักยภาพทางเศรษฐกิจและการแขงขันของจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา  

ภาคเกษตรสําคัญของจังหวัดสุราษฎรธานี  คือ 1) ยางพาราและปาลมนํ้ามัน และ 2) ไมผลและการประมง 

และจากการวิเคราะหปจจัยแวดลอมเบื้องตน พบวา สถานการณที ่เกิดขึ ้นถึงแมจังหวัดสุราษฎรธานี 

จะมีจุดแข็งที ่เปนฐานการผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ แตมีจุดออนและอุปสรรคสําคัญที่กระบวนการ 

ทางเศรษฐกิจยังเนนที่การผลิตวัตถุดิบขั้นตน ซึ่งมีมูลคาทางเศรษฐกิจตํ่าและจากภาวะคุกคามจากการขยาย

พื ้นที ่ปลูกยางพาราและปาลมนํ ้ามันในภูมิภาคอื ่น ๆ ของประเทศ ประเทศในภูมิภาคอินโดจีนและ 

ประเทศจีนจํานวนมากสงผลกระทบตอปริมาณความตองการและราคายางพาราและปาลมนํ ้ามัน 

จากประเทศไทยในอนาคต ดังนั ้น การเพิ่มศักยภาพการแขงขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

โดยมีเปาหมายในการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้ ความกาวหนาของวิทยาการ

และเทคโนโลยีสงผลใหเกิดการวิจัยพัฒนาการเกษตรกวางขวางรวดเร็ว และชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

และมูลคาสินคาเกษตร และจังหวัดสุราษฎรธานี มีสถาบันการศึกษาในพื้นที ่สามารถวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีเพื ่อสร างม ูลคาแก ผลผลิตทางการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจ ัดการ 

ดังนั้น การกําหนดเปาประสงคการพัฒนา “การเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของยางพาราและปาลมนํ้ามันให

สูงขึ้น” จึงเปนเปาหมายหลักในการพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนาที่มีจุดมุงเนน ดังน้ี  

พัฒนาภาคการผลิตและอุตสาหกรรมยางพาราและปาลมน้ํามันแบบครบวงจร (การผลิต 

การแปรรูป การตลาด) เพ่ือเพ่ิมมูลคาและศักยภาพในการแขงขัน  

ทิศทางของกระแสโลกที่การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรโลก ทําใหความตองการสินคาเกษตร

และอาหารมีปริมาณสูงและผูบริโภคใหความสําคัญกับกิจกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสินคาเกษตร
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ปลอดภัย  ดังน้ันจึงกําหนดเปาประสงคการพัฒนา “ไมผล สินคาประมง และผลิตภัณฑอาหารพ้ืนบาน มีคุณภาพ

และความปลอดภัยระดับมาตรฐาน” เปนเปาประสงคหลัก โดยมีกลยุทธการพัฒนาที่มีจุดมุงเนน ดังน้ี  

สงเสริมและพัฒนายกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร (พืช/ประมง/ปศุสัตว) โดยใชมาตรฐาน GAP  

ซึ่งเปนมาตรฐานระดับนานาชาติเปนมาตรการสําคัญ 

ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัว (GPP per capita) ป 2560  ของ

จังหวัดสุราษฎรธานี เทากับ 200,471 บาท ตอคนตอป เพิ่มขึ้นจาก 185,608 บาท ตอคนตอป เทากับ  

14,863  บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  8.01  เปนลําดับที่ 18 ของประเทศ  และเปนลําดับที่ 4 ของภาคใตรอง

จากจังหวัดภูเก็ต  พังงา และกระบ่ี 

2)  การสรางโอกาสบนความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (Inclusive Growth)  

(1)  จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย จากผลการดําเนินงาน 3 ป (พ.ศ.2560-2562) พบวามีคาปการศึกษา

เฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปในจังหวัดสุราษฎรธานี 3 ป (พ.ศ.2560-2562)  อยูที่ 8.53 ป ตํ่ากวาคาเฉลี่ย

เปาหมายที่กําหนดไวคือ จํานวน 12 ป เนื่องมาจากหลายปจจัย อาทิ นักเรียนตองออกกลางคัน อาจเพราะการ

ต้ังครรภระหวางเรียน หรือสภาพเศรษฐกิจทางครอบครัวไมเอ้ือตอการสงเสริมการเรียน รวมทั้งเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มีขอจํากัดในการบริหารจัดการใหสถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ครูไมตรงสาขาวิชา,งบประมาณไม

เพียงพอ) สงผลใหผูปกครองสงบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนเอกชนมากขึ้น และโรงเรียนขนาดเล็กมีเพ่ิมมากขึ้นทําให

ครูไมครบชั้นสงผลตอคุณภาพการศึกษา อยางไรก็ตามจังหวัดก็มีแนวทางในการพัฒนาดานการศึกษา เพื่อให

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป (พ.ศ.2562-2565)  ไดแก การจัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษาในระดับ

สถานศึกษาและระดับหนวยงานทางการศึกษา รวมทั้งพัฒนาสรางเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใตโครงการ

ชุมชนดี ชีวีมีสุข 

(2)  คาเฉลี่ย O-net ม.3 ที่เพิ่มขึ้น จากผลการดําเนินงาน 3 ป (พ.ศ.2560-2562) พบวา

จังหวัดมีคาเฉลี่ย O-net ม.3  อยูที่ 35.97 คะแนน ต่ํากวาคาเฉลี่ยเปาหมาย 3 ป กําหนดไว 47.16 คะแนน 

สาเหตุก็มีลักษณะเดียวกันกับประเด็นจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยคือ เขตพื้นที่การศึกษา มีขอจํากัดในการ

บริหารจัดการใหสถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ครูไมตรงสาขาวิชา,งบประมาณไมเพียงพอ) 

สงผลใหผู ปกครองสงบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนเอกชนมากขึ ้น ในขณะเดียวกันโรงเรียนขนาดเล็ก 

มีเพ่ิมมากขึ้นทําใหครูไมครบช้ันสงผลตอคุณภาพการศึกษา  

(3)  สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานที่กําหนด (HA) (รอยละ 100) จากผลการ

ดําเนินงานเฉลี่ย 2 ป (พ.ศ.2559-2560) พบวาจังหวัดมีคาเฉลี่ยสถานบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน 

ที่กําหนด (HA) อยูที่ รอยละ 77.5  ตํ่ากวาคาเปาหมายเฉลี่ย 2 ป พ.ศ.(2559-2560)  ที่กําหนดไว คือ  

รอยละ 88 เนื่องจากความไมตอเนื่องของทีมนําและการพัฒนาคุณภาพ  แนวทางบริการ คือ การพัฒนา 

ทีมนําขององคกร พัฒนาการจัดการความรูขององคกร 
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(4) รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ (รอยละ 20/ป) จากผลการดําเนินงาน

เฉลี ่ย 2 ป (พ.ศ.2559-2560) พบวาจ ังหวัดมีค าเฉลี ่ยของผู ส ูงอายุท ี ่ ได ร ับการฟ นฟูสมรรถภาพ  

รอยละ 46.26  สูงกวาคาเปาหมายเฉลีย่ 2 ป พ.ศ.2559-2560)  ที่กําหนดไว คือ รอยละ 20  

3)  การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Growth)  

(1)  รอยละของปริมาณขยะที ่ลดลง (รอยละ 0.01 ตอป) จากผลการดําเนินงาน 4 ป      

(พ.ศ.2557-2560) พบวาจังหวัดมีปริมาณขยะเฉลี่ย อยูที่ 382,99.06 ตัน ตํ่ากวาคาเฉลี่ยเปาหมาย 4 ป 

กําหนดไว โดยตองมีปริมาณขยะ 363,635 ตัน เนื ่องจากระบบการบริหารจัดการยังไมเหมาะสม  

รวมทั้ง องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมจริงจังเพียงพอในการจัดการ 

(2)  คุณภาพนํ้า (ผิวดิน/ทะเลและชายฝง) มีคุณภาพอยูในเกณฑระดับพอใชไมนอยกวา 

รอยละ 80 ของสถานีที่มีการตรวจวัด (รอยละ 80) จากผลการดําเนินงานเฉลี่ย 3 ป (พ.ศ.2557-2559) 

พบวา มีคุณภาพนํ้าเฉลี่ย รอยละ 64.01  ตํ่ากวาเปาหมายเฉลี่ย 3 ป ที่กําหนด รอยละ 80 เนื่องจากการบริหาร

จัดการในการสรางความรู ความเขาใจในการดูแลสภาพนํ ้ายังไมมีประสิทธิภาพ รวมทั ้ง การเติบโต 

ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะธุรกิจทองเที่ยว สงผลใหมีจํานวนของแหลงมลพิษเพ่ิมขึ้น ประกอบการการขยายตัว

ของชุมชนเมืองในปจจุบัน อยางไรก็ตาม จังหวัดไดดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  

(พ.ศ.2557-2560) ไดแก การจัดโครงการอนุรักษ ฟนฟูระบบนิเวศ พื้นที่ตนนํ้า พื้นที่อุทยาน พื้นที่ชุมนํ้า 

เพ่ือสรางสมดุล   

(3)  รอยละของพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นจากพื้นที่ของจังหวัด (รอยละ 0.05/ป) จากผลการ

ดําเนินงานเฉลี่ย 3 ป (พ.ศ.2557-2559) พบวา มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นจากพื้นที่ของจังหวัด รอยละ 28.55  

ตํ่ากวาเปาหมายเฉลี่ย 3 ป ที่กําหนด รอยละ 28.62 เนื่องจากยังไมสามารถดําเนินการตามเปาหมาย 

ที่กระทรวงกําหนด อยางไรก็ตามจังหวัดไดดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป (พ.ศ.2557-2560) 

ไดแก โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรูปาชายเลนและทรัพยากรชายฝง โดยสรางจิตสํานึกอนุรักษปาชายเลน  

เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใหจังหวัดมีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้น 

(4)  รอยละที่เพิ่มขึ้นของชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัยที่ไดรับการเตรียมความพรอมในการบริหาร

จัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ (รอยละ 10 ตอป) จากผลการดําเนินงานเฉลี่ย 4 ป (พ.ศ.2557-2560) 

พบวา มีชุมชนพื้นที่เสี ่ยงภัยที่ไดรับการเตรียมความพรอมในการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

รอยละ 28.32  ตํ่ากวาเปาหมายเฉลี่ย 4 ป ที่กําหนด รอยละ 63 เนื่องจากจังหวัดยังขาดความตอเนื่อง 

ในการดําเนินการโครงการเพ่ิมศักยภาพเครือขายและชุมชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  (Government Efficiency)  

(1)  สัดสวนคดียาเสพติดลดลง (รอยละ 10 ตอป) จากผลการดําเนินงานจังหวัดเฉลี่ย 4 ป   

มีสัดสวนคดียาเสพติดเพิ ่มขึ ้นจํานวน 863 คดี ซึ ่งตํ่ากวาคาเปาหมายเฉลี ่ยตามแผนพัฒนาจังหวัด  

(พ.ศ.2557-2560) ที ่ก ําหนด ตองมีสัดสวนคดียาเสพติดลดลง เปน 261 คดี หรือลดลงรอยละ 10  

เมื ่อเทียบกับปที ่ผ านมา เนื ่องจากปริมาณของประชากรและผู มาเยือนเพิ ่มขึ ้น รวมทั ้งสภาพสังคม 
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มีความออนแอ เกิดการมั่วสุมเพิ่มมากขึ้น สงผลตอการคาและใชยาเสพติด โดยการจัดกุมสวนใหญเปน 

การจัดกุมขอหาผลิตพืชกระทอม รองลงมาเปนกัญชาสดและกัญชาแหง ที่ผานมา จังหวัดไดดําเนินการ 

ตามแผนปฏิบัต ิการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดมาโดยตลอด โดยมีแผนปองกันยาเสพติด  

แผนบําบัดรักษายาเสพติด และแผนบริหารจัดการอยางบูรณาการ เพื่อแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน 

อยางมีคุณภาพและการมีสวนรวมของประชาชน แตในดานสถานการณของการแพรระบาดของยาเสพติดที่

เขาถึงเด็กและเยาวชน จากการที่ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎรธานี  

ไดดําเนินการสุมตรวจและคัดกรองนักเรียน อายุระหวาง 15-24 ป จากสถานศึกษาทั้งหมด 39 แหง  

ทําการสุมนักเรียน จํานวน 5,147 คน  พบสารเสพติดในเด็กและเยาวชนกลุมเปาหมาย รอยละ 5.49  

(โดยมีการแจงผลกลับไปยังสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด) เพื่อดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน (แจงตามหนังสือลับที่ สฎ.0017/4877 ลว. 18 มีนาคม 2563)  อยางไรก็ตาม จังหวัดไดโครงการ

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 การบูรณาการโครงการหนวยงาน 

หลายภาคสวนที่เกี่ยวของ ไดแก โครงการพัฒนาชุมชนสุขภาพดี วิถีไทย โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ฯ  

โครงการชุมชนดี ชีวีมีสุข โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ฯ ซึ่งไดบูรณาการ

หนวยงานเพื่อคัดเลือกหมูบานตนแบบตามเกณฑ สุขภาพดี ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง เชิดชูวัฒนธรรม และ

สภาพแวดลอมดี และโครงการสุราษฎรธานีเมืองแหงรอยยิ้มและความสุข โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ  

ซึ่งไดขับเคลื่อนชุมชนตนแบบเมืองคนดีเพ่ือนําสูคุณภาพชีวิตที่ดีกวา  

(2)  สัดสวนคดีเกี ่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินที่ลดลง (รอยละ 4 ตอป)  

จากผลการดําเนินงานจังหวัดฯ มีสัดสวนคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินที่ลดลง เฉลี่ย 4 ป 

จํานวน 407.25 คดี ซึ ่งสูงคาเปาหมายเฉลี ่ยตามแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) ที ่ก ําหนด  

ตองมีสัดสวนคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินที่ลดลง เปน 569 คดี เนื่องจาก จังหวัดได

ดําเนินมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยที ่ม ีประสิทธิภาพ  

อีกทั้ง จังหวัดไดดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป (พ.ศ.2557-2560) ไดแก โครงการตาม

รอยพออยูอยางวิถีพอเพียงของที่ทําการปกครองจังหวัดฯ โดยตอยอดหมูบานตนแบบเมืองคนดีดวยการ

จัดระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมถึงการปองกันภัยพิบัติและการจัดการชุมชน 

และโครงการชุมชนตนแบบแหงอาหารทะเล โดยสรางเครือขายชุมชนตนแบบและจัดการทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอมเพ่ือการจัดการความมั่นคงทางอาหาร โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือปองกันอาชญากรรม

ในพื้นที่เสี่ยง เพื่อสรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันความปลอดภัย

สถานที่และบุคคลสําคัญ เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว

โดยเฉพาะพื้นที่เกาะหลัก และเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชุมชน ฝกทักษะการใชอาวุธ 

การจับกุมตรวจคน ใหราษฎรในหมูบานหรือชุมชน 
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12. สถานการณเก่ียวกับโรคระบาดรุนแรงเชื้อไวรัสโควิด – 19      

การศึกษาพื้นฐานในยุค โควิด – 19 : จะเปด - ปด 
การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 สงผลตอระบบการศึกษาเปนอยางมาก ตั้งแตเชื้อไวรัสเริ่ม

ระบาดในประเทศจีนปลายชวงเดือนธันวาคม 2562 จนถึงปจจุบัน UNESCO รายงานวารัฐบาล 191 

ประเทศทั่วโลก ประกาศปดสถานศึกษาทั้งประเทศ มีผูเรียนไดรับผลกระทบกวา 1.5 พันลานคน (มากกวา

รอยละ 90 ของผูเรียนทั้งหมด) สําหรับประเทศไทยสถานการณการระบาดเกิดขึ้นในชวงสถานศึกษา       

ขั้นพื้นฐานปดภาคเรียน โดยในชวงตนเดือนเมษายน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหเลื่อนวันเปดเทอมภาค

เรียนที่ 1 ไปเปนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ไทยจึงมีโอกาสทบทวนบทเรียนจากตางประเทศเพื่อเตรียมตัวให

พรอมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหมที่สอดรับกับมาตรการปองกันการระบาด พรอมกับเตรียม

มาตรการตาง ๆ เพ่ือปองกันไมใหผูเรียนไดรับผลกระทบจากรูปแบบการเรียนที่เปลี่ยนไป 

สิ่งแรกที่รัฐตองตัดสินใจ คือ การเปด-ปดโรงเรียน แตผลของการปดโรงเรียนอาจไดไมคุมเสีย 

มาตรการเรงดวนที่รัฐบาลหลายประเทศใชเพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อไวรัสคือ มาตรการกึ่งปด

เม ือง (Semi-lockdown) และมาตรการเว นระยะหางทางสังคม (Social Distancing)  โรงเร ียนจึง

จําเปนตองถูกปดไปดวยเพื่อลดชองทางการแพรเชื้อไวรัส  อยางไรก็ตามงานวิจัยศึกษาผลของการปด

โรงเรียนในประเทศจีน ฮองกง และสิงคโปร ประกอบกับบทเรียนในอดีตจากสถานการณแพรระบาดของ

เช้ือไวรัส SARs บงช้ีวาการปดโรงเรียนอยางเดียวสงผลนอยมากตอการลดจํานวนของผูติดเช้ือ เมื่อเทียบกับ

มาตรการอ่ืน 

นอกจากนี้ธนาคารโลกยังแสดงความเปนหวงตอสถานการณปดโรงเรียนวา จะสงผลใหนักเรียน

สวนใหญเสียโอกาสในการเรียนรู โดยเฉพาะนักเรียนในครอบครัวที่มีฐานะยากจน  เน่ืองจากไมมีรายไดมาก

พอที่จะนํามาใชสนับสนุนการเรียนของบุตรหลานเพิ่มเติม ที่รายแรงที่สุดการปดโรงเรียนอาจผลักให

นักเรียนกลุมน้ีหลุดออกจากระบบการศึกษา ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียตอชีวิตเด็กในระยะยาว ดังนั้น สิ่งที่

จําเปนคือการวางแนวทางเปดโรงเรียนเพ่ือใหเด็กไดไปโรงเรียนอีกครั้ง โดยใหสอดคลองกับความรุนแรงของ

สถานการณ ควบคูกับการใชมาตรการทางดานสาธารณสุขและมาตรการทางสังคมอยางเครงครัดใน

โรงเรียน หากตองปดโรงเรียน เรียนทางไกลสามารถแกปญหาได แตรัฐควรดูแลเด็กยากจนเปนพิเศษ ชวง

การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 หลายประเทศใชวิธีการสอนทางไกล ไมวาจะเปนการสอนออนไลนผาน 

Massive Open Online Courseware (MOOC) หรือแอปพลิเคชันที ่ชวยใหครูสอนในหองเรียนเสมือน 

(Virtual Classroom) หรือใชการถายทอดการสอนผานสัญญาณโทรทัศน เพ่ือใหเด็กเรียนตอที่บานไดขณะ

ปดโรงเรียน แตการใชวิธีดังกลาวทําใหเด็กบางกลุมโดยเฉพาะเด็กในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเสียเปรียบ 

เพราะไมมีอุปกรณดิจิทัลที่บาน นอกจากน้ี ในการเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เด็กจําเปนตองไดรับการ

เอาใจใส การเรียนที่บานจึงเปนการผลักภาระใหผูปกครอง อาจทําใหเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

หากผูปกครองไมมีความพรอมในการชวยเหลือบุตรหลานของตนในการเรียน เพื่อปองกันไมใหเด็กที่ไมมี

ความพรอมเสียโอกาส รัฐบาลของหลายประเทศไดจัดหาอุปกรณการเรียนใหแกเด็กกลุมดังกลาว เชน 
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รัฐบาลฮองกงใหโรงเรียนสํารวจความพรอมนักเรียน และจัดหาคอมพิวเตอรใหนักเรียนยืมเรียน รัฐนิวยอรก

เตรียม iPad พรอมอินเทอรเน็ตใหนักเรียนยืมกวา 3 แสนเครื่อง และรัฐแคลิฟอรเนียรวมมือกับบริษัท 

Google จัดหา Chromebooks และ Mobile Hotspot ใหนักเรียน รวมทั้งออกคูมือใหผูปกครองสามารถ

ชวยเหลือเด็กในการใชอุปกรณ 

ประเทศไทยยังมีขอจํากัดในการเรียนทางไกลคอนขางสูง ขอมูลของสหภาพโทรคมนาคมระหวาง

ประเทศ (ITU) บงชี้วา สัดสวนของครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอรคอนขางตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของ

ประเทศพัฒนาแลว นอกจากน้ี การสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติยังสะทอนใหเห็นความเหลื่อมลํ้าสูงใน

การเขาถึงอุปกรณดิจิทัล โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีฐานะยากจน และครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ย่ิง

ไปกวานั้น ยังมีนักเรียนกวา 8 หมื่นคน อยูในพื้นที่ที่ไฟฟาเขาไมถึง  ดังนั้น รัฐบาลตองสํารวจความพรอม

ของครัวเรือนเด็ก และมีมาตรการที่หลากหลายเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาถึงการเรียนทางไกลของ

เด็กที่มีสภาพความขาดแคลนแตกตางกัน 

จากบทเรียนขางตน รัฐบาลไทยควรมีมาตรการเปด-ปดโรงเรียนใหสอดรับกับความรุนแรงของ

การระบาดของโรค มีความยืดหยุนในแตละพื้นที่ และใชมาตรการดานอื่นควบคูในกรณีเปดโรงเรียน 

นอกจากนี้ ควรเรงสํารวจความพรอมในการเขาถึงการเรียนทางไกลของเด็ก เพื่อเตรียมอุปกรณหรือสื่อการ

เรียนใหเหมาะสมกับบริบทของครอบครัวเด็กที่แตกตางกัน โดยดําเนินการ 6 ประการ ดังน้ี 

ประการที่ 1 กําหนดมาตรการเปด-ปดโรงเรียนใหสอดคลอง และยืดหยุนตามความรุนแรงของ

การระบาดของไวรัส โควิด-19 โดยวางแนวทางให พื้นที่ที ่พบผูติดเชื้อรายใหมอยางตอเนื่องในชวง 2 

สัปดาหที่ผานมา ตองปดโรงเรียน และใหเด็กเรียนทางไกลที่บานจนสถานการณลดความรุนแรงลงจน

สามารถกลับมาเปดโรงเรียนได   ในกรณีพื้นที่ที่พบผูติดเชื้อรายใหมประปราย หรือไมมีผูติดเชื้อรายใหม

ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา ใหพิจารณาเปดโรงเรียนไดภายใตขอจํากัดความพรอมของหองเรียน และความ

พรอมในการเรียนทางไกลของเด็ก ทั้งน้ีควรกําหนดใหแนวทางการเปด-ปดโรงเรียนยืดหยุนตามสถานการณ 

สามารถเปลี่ยนแปลงไดทั้งในกรณีที่สถานการณระบาดรุนแรงขึ้น และสถานการณผอนคลายลง 

ประการที่ 2 ปรับปรุงหองเรียนใหเปน “หองเรียนปลอดภัย หางไกล โควิด-19” โดยกําหนด

แนวทางใหโรงเรียนทุกแหงสํารวจความพรอมของหองเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการ ควรประสานงานกับ

หนวยงานที่เชี่ยวชาญดานระบาดวิทยากําหนดลักษณะของหองเรียนที่เหมาะสม เชน จัดระยะหางระหวาง

นักเรียนอยางนอย 1 เมตร และมีอากาศหมุนเวียนอยางนอย 10 เทาของปริมาณอากาศในหองเรียน เปน

ตน เพื่อใหโรงเรียนทุกแหงประเมินความพรอมดานกายภายของตน ทั้งน้ี กระทรวงศึกษาธิการควรสื่อสาร

อยางชัดเจน โดยกําหนดแนวทางที่อิงกับแบบแปลนอาคารเรียนมาตรฐาน หรือในกรณีที่โรงเรียนไมไดใช

แบบแปลนมาตรฐาน ควรแจงใหโรงเรียนทราบถึงมาตรฐานของการระบายอากาศอยางชัดเจน 

ประการท ี  3 ส ํารวจความพร อมการเร ียนทางไกลของเด ็กเพ ื ่ อประเม ินความเส ี ่ ย ง

กระทรวงศึกษาธิการ หรือหนวยงานตนสังกัดโรงเรียน ควรประสานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อนํา

ขอมูลพื้นฐานครัวเรือนนักเรียนมาบูรณาการรวมกันเพื่อจัดกลุมตามระดับความเสี่ยงในการเขาถึงการเรียน
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ทางไกล โดยแบงเด็กเปน 3 กลุม ไดแก กลุมที่มีความพรอม ไดแก เด็กมีอุปกรณดิจิทัลพรอมอินเทอรเน็ตที่

บาน กลุมที่มีความเสี่ยง ไดแก เด็กที่ไมมีอุปกรณดิจิทัลและอินเทอรเน็ตที่บาน แตเขาถึงไฟฟาได และกลุม

ที่มีความเสี่ยงสูง ไดแก เด็กที่ไมมีอุปกรณดิจิทัลและอินเทอรเน็ตที่บาน และไมมีไฟฟาใช  ทั้งนี้ ควรใช

ขอมูลเพื่อประเมินความพรอมของผูปกครองดวย เชน เปนเด็กอยูกับพอแมหรือไม เพื่อวางแผนใหการ

สนับสนุนเพิ่มเติมแกครอบครัวที่ผูปกครองไมพรอมสนับสนุนบุตรหลานในกรณีที่ตองเรียนที่บาน ในกรณี

พื้นที่ที่พบผูติดเชื้อรายใหมประปราย และพื้นที่ที่ไมมีผูติดเชื้อรายใหมในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา โรงเรียน

ควรเปดการเรียนการสอนตามปกติ หากมีหองเรียนพรอมรองรับนักเรียนทุกคน โดยยังสามารถรักษา

ระยะหางได สวนโรงเรียนที่ไมสามารถจัดช้ันเรียนตามมาตรฐานรักษาระยะหางที่ปลอดภัยได ควรใชวิธีการ

สอนในโรงเรียนตามปกติผสมกับการสอนทางไกล เชน โรงเรียนประถมศึกษาหรือขยายโอกาส ใหนักเรียน

อนุบาลหรือในชวงช้ันที่ 1 (ป.1 ถึง ป.3) มาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ  แตใหนักเรียนระดับ ป.4 ขึ้นไปเรียนที่

บาน สวนโรงเรียนมัธยม ครูอาจประเมินนักเรียนตามผลการเรียน (เชน คะแนนสอบ หรือพฤติกรรม เปน

ตน) แลวใหเด็กที่จําเปนตองดูแลใกลชิดมาเรียนตามปกติ นอกจากน้ันใหเรียนที่บาน เปนตน 

ประการที่ 4 จัดเตรียมอุปกรณใหแกนักเรียนที่มีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสจากการเรียนทางไกล 

ในกรณีโรงเรียนตองปดเพราะพ้ืนที่มีการระบาดรุนแรง หรือโรงเรียนที่ไมสามารถจัดช้ันเรียนในหองเรียนแก

เด็กทุกคนได กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานตนสังกัดควรจัดเตรียมอุปกรณ รวมทั้งสื่อการเรียนการ

สอนแกเด็กที่อยูในกลุมเสี่ยงและกลุมเสี่ยงสูง เชน จัดเตรียมแท็บเล็ต (Tablet) พรอมเขาถึงอินเทอรเน็ต 

ใหยืมเรียน แกเด็กที่ขาดแคลนอุปกรณที่บาน แตสามารถเขาถึงไฟฟาได เพื่อใหเด็กสามารถเรียนออนไลนได 

และจัดเตรียม “สื่อแหง” ในรูปชุดสื่อการเรียนรู (Learning Packages) สําหรับเด็กที่บานไมมีไฟฟาใช เปนตน 

ประการที่ 5 ใชมาตรการทางสาธารณสุข และมาตรการทางสังคมเพื่อปองกันการแพรระบาด ใน

โรงเรียนที่เปดการเรียนการสอน ในกรณีที่โรงเรียนสามารถจัดการสอนได หรือใชการสอนแบบผสม ควร

บังคับใชมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดตาม “แนวทางปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาเพื่อปองกัน

และควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19)” ที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ

องคกร UNICEF อยางเครงครัด เชน ไมใหนักเรียน ครู หรือเจาหนาที่ที่เจ็บปวยมาโรงเรียน กําหนดใหมีการ

ลางมือดวยสบูเปนประจํา และรณรงคสงเสริมใหสวมใสหนากากอนามัย เปนตน 

ประการที่ 6 สื่อสารใหผูปกครองทราบความจําเปนของมาตรการเปด-ปดโรงเรียน รวมทั้งใหคูมือ

สนับสนุนเด็กสําหรับการเรียนทางไกล โดยใหผูปกครองทราบวารัฐบาลมีแนวทางการเปด-ปดโรงเรียน 

อยางไร เพื่อใหผูปกครองสามารถประเมินสถานการณในอนาคตได  นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการควร

จัดทําคูมือสําหรับผูปกครองสําหรับสนับสนุนบุตรหลานในกรณีเรียนที่บาน เชน วิธีการใชอุปกรณดิจิทัล

เพื่อเรียนออนไลน แนวทางแกปญหาเบื้องตน หรือคูมือการใชสื่อการเรียนรู เปนตน การเปด-ปดโรงเรียน

เปนเพียงมาตรการหนึ่งเพื่อตอบโจทย “การศึกษาตองปรับตัวอยางไรในชวงสถานการณ โควิด-19” เพื่อให

เด็กกลับมาเรียนตามปกติใหไดเร็วที่สุดเทานั้น  แตจะทําอยางไรใหเด็กสามารถเรียนไดอยางตอเนื่องใน

สถานการณที่อาจตองเรียนที่บานชวงหนึ่ง แลวสลับกลับมาเรียนตามปกติภายหลังสถานการณระบาดลด
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ความรุนแรงลง รวมทั้งระบบการศึกษาทั้งระบบจําเปนตองปรับตัวใหสอดคลองกับรูปแบบที่ซับซอนมากขึ้น 

โดยเฉพาะกระบวนการจัดการเรียนการสอน   

(ที่มา TDRI Policy Series on Fighting Covid-19 โดย พงศทัศ วนิชานันท)  
 

คุณภาพชีวติของเด็กในชวงโรคระบาดรุนแรงเชือ้ไวรัสโควิด – 19  

โรงเรียนไมไดเปนเพียงสถานที่จัดการศึกษา แตยังใหบริการสวัสดิการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิต

ความเปนอยูของเด็ก เมื่อมีมาตรการปดโรงเรียนเนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ความ

เสียหายจึงไมไดเกิดขึ้นกับการศึกษาเทานั้น แตยังมีตนทุนอื่นที่กระทบคุณภาพชีวิตของเด็กไปดวย ทั้งดาน

โภชนาการ ความปลอดภัยและสุขภาพจิต 

ดานโภชนาการของนักเรียน 

ในประเทศไทย โรงเรียนรัฐทุกแหงไดรับเงินอุดหนุนสําหรับจัดสรรอาหารกลางวันและนมใหเด็ก

ทุกคนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กจนถึงระดับประถมศึกษา โดยไมมีเงื่อนไขดานสถานะทางเศรษฐกิจ จากขอมูล

โครงการอาหารกลางวันทั ่วโลกของ The Global Child Nutrition Foundation พบวา เงินอุดหนุน

ดังกลาวครอบคลุมเด็กประถมของไทยจํานวนเกือบ 4.1 ลานคน มาตรการปดโรงเรียนจึงอาจทําใหเด็ก

เหลาน้ันมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับสวัสดิการดังกลาว 

แมจะเปนเพียงมื ้อเดียวของวัน อาหารกลางวันที ่โรงเรียนอาจเปนโอกาสเดียวที ่จะไดรับ

สารอาหารครบถวนของกลุมเด็กในพื้นที่ชนบทหรือกลุมที่มาจากครอบครัวฐานะยากจน ซึ่งมีแนวโนม

นํ้าหนักรางกายตํ่ากวาเกณฑมากกวาเด็กกลุมอื่นในวัยเดียวกัน ขอมูลของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง

การศึกษา (กสศ.) ชี ้ว า จากนักเรียนยากจนพิเศษทั ้งหมดจํานวน 720,946 คน มีนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาจํานวน 29,991 คนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (น้ําหนักและสวนสูงไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ที่กรมอนามัยกําหนด) 

ในชวงที่ใชมาตรการปดโรงเรียน รัฐควรเรงหาแนวทางประกันสวัสดิการนี้ใหคงอยูตอไป  

โดยประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ที ่มีหนาที่จัดสรรนมและอาหารกลางวัน  

เพื่อหาแนวทางการจัดสรรงบประมาณใหมสําหรับสรางหลักประกันดานโภชนาการแกนักเรียนใน 

ชวงกักตัวอยูบาน เชน จัดสรรเปนเงินอุดหนุนใหแกครอบครัวนักเรียนโดยตรง หรือใชแนวทางแบบ 

สหราชอาณาจักร ที่ใหรัฐบาลทองถิ่นเปนผูแจกอาหารใหครอบครัวนักเรียน หรือใหเปนคูปองเพื่อนําไป 

แลกอาหารกับรานคาในพื้นที่ได นอกจากนี้ รัฐควรใหความรูทางดานโภชนาการแกครอบครัวนักเรียน

ในชวงปดโรงเรียน 

ดานความปลอดภัยและสุขภาพจิตของนักเรียน 

ในบทความ ระวังความรุนแรงในโรคระบาด เมื่อ “บาน” อาจไมใชที่ปลอดภัยสําหรับทุกคน  

ดร.บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร ไดยกบทเรียนจากหลายประเทศที่แสดงใหเห็นวา อัตราความรุนแรงใน

ครอบครัวที่เกิดขึ้นกับเด็กและผูหญิงเพิ่มสูงขึ้นกวาปกติ ในชวงมาตรการปดเมืองและมาตรการกักตัว 

อยูบาน ไมวาจะเปนเหตุการณแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ในมณฑลหูเปย ประเทศจีนและเขต Nassau 

https://tdri.or.th/2020/04/domestic-violence-victims-during-covid19/
https://tdri.or.th/2020/04/domestic-violence-victims-during-covid19/
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ในนิวยอรก เหตุการณแพรระดับของเชื้ออีโบลาในแอฟริกาชวงป พ.ศ. 2557-2559  ตลอดจนเหตุการณ 

นํ้าทวมใหญในประเทศไทย เมื่อป พ.ศ. 2554 ที่ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก และประชาชนตอง

ติดอยูในบานเปนเวลานาน 

แมประเทศไทยยังไมมีขอมูลเชิงสถิติเรื่องการเพิ่มขึ้นของความรุนแรงในครอบครัวในชวงที่ใช

มาตรการกักตัวเพื่อควบคุมการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19  แตขอมูลในชวงปกติที่ผานมาก็เตือนใหเรา

เห็นวา โดยปกติเด็กและผูหญิงในประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับความรุนแรงคอนขางสูง  

ความเสี่ยงของปญหาดังกลาว จากการสํารวจพหุดัชนีแบบจัดกลุม (Multiple Indicator Cluster 

Survey: MISC) ขององคการ UNICEF ประเทศไทย พบวา สถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย 

มีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับความรุนแรงคอนขางสูง เห็นไดจากจํานวนเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป จํานวนกวา

ร อยละ 75 เคยถูกผ ู ด ูแล (Caregivers) ทุบตี (Physical Punishment) หรือทําร ายทางจิตใจ 

(Psychological Aggression) และในแตละป ม ีเด ็กมากกวา 10,000 คนที ่ เข าร ับการร ักษาที่

โรงพยาบาล เนื ่องจากถูกทําร ายรางกาย โดยสวนใหญเปนการลวงละเมิดทางเพศ (Sexual 

Abuse)  สาเหตุเปนเพราะพอแมผูปกครองสวนหนึ่งของไทยยังเชื่อวา การทํารายรางกายเพื่อลงโทษ

เปนสิ่งจําเปนในการเลี้ยงดู และอบรมสั่งสอนบุตรหลานของตน 

ดังนั้นในชวงที่ปดโรงเรียน เด็กไทยจํานวนหนึ่งอาจมีความเสี่ยงที่จะประสบกับความรุนแรง

ในครอบครัวมากขึ้น เพราะในชวงเปดเรียนปกติ เด็กกลุมนี้สามารถหลบหลีกปญหาไดจากการไป

โรงเรียน พบปะสังสรรคกับเพื่อนๆ โดยมีครูคอยสอดสองดูแลอยางใกลชิด 

บทเรียนจากตางประเทศดานมาตรการปองกันความรุนแรงในครอบครัวมีหลากหลาย

รูปแบบ เชน มอบหมายครูเปนผูใหความรูเรื่องความรุนแรงในครอบครัว มีบริการสายดวนในการชวยเหลือเด็ก 

หรือในกรณีหมูเกาะคานารี่ ประเทศสเปน ที่ใชโคดลับ ‘MASK 19’ รับมือกับปญหาความรุนแรงตอผูหญิงที่

เพ่ิมขึ้นระหวางการแพรระบาดของโรคโควิด-19 และวางแผนความรวมมือระหวางภาครัฐและรานขายยาใน

ชุมชน เมื่อไดรับโคดลับ เภสัชกรก็จะชวยติดตอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือรับดําเนินการตอไป เปนตน 

สําหรับประเทศไทย เพื ่อปองกันความเสี ่ยงที ่เด็กจะเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัวใน 

ชวงดังกลาว ครูควรคอยสอดสองสัญญาณของความรุนแรงและใหความรูเรื่องสายดวนขอความชวยเหลือใน

ประเทศไทยกับเด็ก ๆ สําหรับเด็กที่ไมสามารถขอความชวยเหลือไดหรือไมกลาสื่อสาร ครูอาจชวยไดดวย

การสรางโคดลับระหวางครูและนักเรียนเพื่อใหนักเรียนใชสื่อสารกับครู วากําลังประสบกับความรุนแรงใน

บานอยู โดยไมใหผูกระทําทราบ สวนกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานตนสังกัด ควรประสานกับ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เพื่อวางมาตรการปองกันความเสี่ยง รวมทั้ง

แนวทางการสังคมสงเคราะหเม่ือเด็กเผชิญกับความรุนแรง 

หลังยกเลิกมาตรการปดโรงเรียนและสิ้นสุดการระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนควรชวย 

สรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดู เพื่อไมใหเด็กไดรับความรุนแรงและผลกระทบทางจิตใจที่

อาจเกิดขึ้นจากการเลี้ยงดูที่ผิด ในระยะยาว กระทรวงศึกษาธิการควรพิจารณาจัดสรรใหมีตําแหนง
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นักจิตวิทยาประจําโรงเรียนอยางจริงจังและประสานกับหนวยงานทางดานสังคมสงเคราะหในระดับ

ชุมชน เพื่อสรางระบบการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพจิต ทั้งนี้ เพื่อใหครูมีหนวยสนับสนุน ไมตอง

รับมือกับปญหาสุขภาพจิตของเด็กเพียงลําพัง รวมถึงเปนหลักประกันความปลอดภัยของเด็ก ในกรณีที่

โรงเรียนเองก็เปนพื้นที่ของความรุนแรง 

(ที่มา TDRI Policy Series on Fighting Covid-19 โดย ณัฐนันท อมรานันทศักด์ิ) 
 

จัดการเรียนการสอนอยางไรในสถานการณโควิด-19 : จากบทเรียนตางประเทศสู

การจัดการเรียนรูของไทย  

ในสถานการณโควิด-19 ระบาด เราควรเปลี่ยนใหทุก ๆ ที่กลายเปนโรงเรียน เพราะการเรียนรู

ยังตองดําเนินอยูแมนักเรียนไมสามารถไปโรงเรียนตามปกติ  ในหลายประเทศที่ประกาศมาตรการปด

โรงเรียน รัฐบาลมักจะออกมาตรการดานการเรียนรูมารองรับ ดวยการเรียนทางไกลรูปแบบตาง ๆ โดย

พิจารณาจากเง่ือนไขความพรอมดานอุปกรณ ความพรอมของพอแม และความพรอมตามชวงวัยของเด็ก 

สําหรับประเทศไทย ความทาทายในการเปลี่ยนครั้งนี้ไมใชแคการแกไขปญหาเฉพาะหนาในสถานการณ

โควิด-19 เทานั้น แตควรเปนการ “เปลี่ยนวิกฤติใหเปนโอกาส” ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ

สอนใหดีกวาเดิม ดังนั้นมาตรการการเรียนรูของไทยจึงไมควรปรับแคกระบวนการเรียนรูในหองเรียน 

แตตองปรับใหญทั้งระบบการเรียนรูที่ตองสอดคลองกันและเชื่อมโยงกับการเรียนรูของเด็ก โดยควร

ดําเนินการดังนี้ 

1. กระชับหลักสูตร ปรับใหสอดคลองกับสถานการณโควิด-19 และสื่อสารใหผูเกี่ยวของทุก

ภาคสวนทราบ หลักสูตรการศึกษาพ้ืนฐานของไทยในปจจุบัน เนนเนื้อหามาก ครูจําเปนตองใชเวลาเยอะ

เพ่ือสอนไดครบถวน และไมเอ้ือใหนักเรียนมีสวนรวม (Active Learning) เทาที่ควร และหากยังใชหลักสูตร

เดิมในการเร ียนการสอนภายใตสถานการณโควิด-19 ครูจะตองใชเวลาสอนมากขึ ้นเพื ่อสอนให

ครบถวน  การปรับหลักสูตรใหกระชับควบคูไปกับจัดลําดับความสําคัญ รวมทั้งผอนคลายตัวชี้วัดเรื่อง

โครงสรางเวลาเรียนจะสามารถชวยลดความกดดัน โดยยังคงคุณภาพขั้นตํ่าไวได ตัวอยางของ มลรัฐ 

Alberta ประเทศแคนาดา ไดกระชับหลักสูตรโดยเนนเนื้อหาจําเปนตามมาตรฐานของแตละชวงวัย เพื่อให

ครูสามารถนําไปวางแผนการสอนและใชเวลาไดอยางเหมาะสม รวมทั้งออกคูมือหลักสูตรฉบับยอสําหรับ

ผูปกครอง เพื่อสื่อสารใหเขาใจถึงหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไป  หลักสูตรแกนกลางไทยจัดประเภทตัวชี้วัดแลว   

แตตองเพิ่มความชัดเจนในการสื่อสารแกครูและผูปกครอง หลักสูตรแกนกลางของไทยกําหนดตัวชี้วัด 

“ตองรู” และ “ควรรู” ในแตละสาระวิชาแลว แตตองเพิ่มความชัดเจน โดยระบุเนื้อหาจําเปนของแตละชวงวัย 

และเปดใหครูมีอิสระในการจัดการเรียนรู เนื ้อหาสวนอื ่น ๆ ตามความเหมาะสม ในขณะเดียวกัน

กระทรวงศึกษาธิการควรใหศึกษานิเทศกทําหนาที่เปนโคชใหแกครู โดยใหคําแนะนําในการเลือกตัวชี้วัด

และเนื ้อหานอกเหนือจากสวนที ่จ ําเปนเพื ่อใหเหมาะกับบริบทและสถานการณของพื ้นที ่ อีกทั้ง

กระทรวงศึกษาธิการควรออกคูมือหลักสูตรฉบับยอสําหรับผูปกครอง เพื่อใหผูปกครองเขาใจบทบาทใหม 
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และสามารถติดตามการเรียนรูของเด็กได นอกจากนี้ โรงเรียนตองไมละเลยการใหความรูแกนักเรียน 

แตละชวงวัยในการปองกันตนเองจากโรคระบาด ซึ่งองคกรอนามัยโลกไดจัดทําคูมือไวแลว 

2. เพ ิ ่มความย ืดหย ุ นของโครงสร างเวลาเร ียนและความหลากหลายของร ูปแบบ 

การเรียนรู ความยืดหยุนในการใชเวลาและการเลือกรูปแบบการเรียนจะทําใหครูสามารถออกแบบ 

หนวยการเรียนรูที่เหมาะสมและสงเสริมการเรียนรูรายบุคคล (personalized learning) ได ดังตัวอยาง

ของมลรัฐ Alberta ประเทศแคนาดา ซึ ่งมีแนวทางสนับสนุนใหครูจัดการเรียนรู ดวยแบบผสมผสาน 

(blended learning) โดยแนะนําการกําหนดจํานวนช่ัวโมงการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ ไดแก 

• ชั่วโมงเรียนรูผานจอสําหรับเด็กแตละชวงวัย โดยคํานึงถึงพัฒนาการดานรางกาย (ปญหา

ดานสายตา) และพัฒนาการดานสังคม (ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน) 

• ช่ัวโมงการเรียนรูดวยตนเองที่บานจากการทําใบงาน ช้ินงาน คนควาดวยตัวเอง และ 

• ช่ัวโมงที่ครูและนักเรียนทํากิจกรรมเรียนรูรวมกัน 

สวนในกรณีของสหรัฐอเมริกา พบวา ใหความสําคัญตอการตอบสนองของผูเรียนแตละคน

แตกตางกัน โดยจัดทําฐานขอมูลของสื่อการเรียนรูตาง ๆ ที่ครูและนักเรียนสามารถเขาถึงไดอยางอิสระโดย

ไมเสียคาใชจาย  นอกจากนี้ ยังเปดชองใหหนวยงานอื่น ๆ และแหลงเรียนรูในพื้นที่ เชน พิพิธภัณฑ 

หองสมุดชุมชน เขามามีสวนรวมในการสนับสนุนการเรียนรูของเด็ก ในขณะที่นิวซีแลนดเตรียมชุดการ

เรียนรูพื้นฐานใหนักเรียน ซึ่งประกอบดวยคูมือออนไลน และชุดการเรียนรู (สื่อแหง) เพื่อใหนักเรียนทุกคน

ทั้งที่สามารถเขาถึงและไมสามารถเขาถึงระบบเรียนออนไลนสามารถใชเรียนรูได 

ในกรณีของไทย แมหลักสูตรแกนกลางของไทยเปดใหมีความยืดหยุนในการกําหนดชั่วโมงเรียน 

แตก็ยังมีขอกําหนดเกี่ยวกับโครงสรางเวลาเรียนที่คอนขางแข็งตัว ดังนั้นหากกระทรวงศึกษาธิการ 

ชวยผอนคลายโครงสรางเวลาเรียนลง และเปดชองทางการสื่อสารใหครูไดสอบถามขอสงสัย ก็จะชวยสราง

ความมั่นใจใหแกครูออกแบบการเรียนรูอยางยืดหยุน  นอกจากน้ี กระทรวงศึกษาธิการยังสามารถเปดให

เอกชน และภาคประชาสังคม ที่มีความเชี่ยวชาญดานระบบการเรียนรู และสื่อการเรียนรู  เขามา 

มีสวนรวมพัฒนา แลกเปลี่ยนเครื่องมือและเทคนิคใหม ๆ ซึ่งจะชวยเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายและ

เหมาะสมกับเด็กมากขึ้น 

3. ออกแบบหนวยการเรียนรู และสอนอยางมีแผนที่เหมาะสม  ในสถานการณที่เปลี่ยนไป 

ครูจะตองเตรียมความพรอมกอนการสอนแบบใหม  วิธีการหนึ่งคือ การออกแบบหนวยการเรียนรู ซึ่งจะ

นําไปสูการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะหลังการระบาดของโควิดสิ้นสุดลง  ทั้งนี้ควรเริ่มตนโดยการจัด

กลุมตัวชี้วัดใหเปนหนวยการเรียนรู ซึ่งจะทําใหแผนการเรียนรูมีความยืดหยุนตามสถานการณการระบาด 

เชน ครูสามารถออกแบบหนวยการเรียนรูหนวยละ 2 สัปดาห เพื่อใหสอดคลองกับระยะเวลาการประเมิน

สถานการณการระบาด  ทั้งนี ้ หากครูสามารถออกแบบหนวยการเรียนรู แตละหนวยใหรอยเรียงกัน 

อยางเปนระบบทั้งเทอมหรือทั้งป ก็จะชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพไดดียิ่งขึ้น และได

พัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งเปนทักษะจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในอนาคต ในทางปฏิบัติ การ
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จัดหนวยการเรียนรูสามารถจัดตามเนื้อหาหรือตามประเด็นที่นาสนใจ และยังสามารถบูรณาการขามวิชา

หรือในวิชาเดียวกัน หลังจากนั้นครูควรกําหนดคําถามสําคัญของแตละหนวย และวางแผนการติดตามการ

เรียนรูตามตัวชี้วัดดานความรู ทักษะ และเจตคติอยางชัดเจน  เลือกสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมกับเด็ก และ

สื่อสารกับพอแมใหทราบถึงบทบาทที่จะเปลี่ยนไป เน่ืองจาก การเสริมทักษะออกแบบหนวยการเรียนรู ต้ัง

คําถาม เลือกใชสื่ออยางเหมาะสมจะทําใหครูออกแบบหนวยการเรียนรูไดมีคุณภาพมากขึ้น ดังน้ัน

กระทรวงศึกษาธิการควรจะสนับสนุนการเพิ่มทักษะเหลานี้ตามความตองการของครูในแตละพื้นที่ โดย

อาจจะเปดใหผูเชี่ยวชาญในภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม ชวยพัฒนาศักยภาพครูใหตรงกับทักษะที่

ตองการ และสนับสนุนใหมีการเพ่ิมทักษะใหแกศึกษานิเทศก เพ่ือเปน “โคชหนางาน” ใหแกครูตอไป 

4. ยกระดับการประเมินเพื่อการพัฒนา (formative assessment) เพื ่อไมใหเด็กเสีย

โอกาสพัฒนาความรูและทักษะ เมื่อนักเรียนไปโรงเรียนตามปกติไมได ครูกับนักเรียนก็จะมีปฏิสัมพันธ 

ตอกันลดลง ทําใหครูไมสามารถติดตามพัฒนาการของนักเรียนไดเต็มที่ อาจทําใหไมสามารถรูปญหาของ

นักเรียนไดทันเวลา โดยเฉพาะความรูดานภาษาและการคํานวณ ซึ่งอาจจะสงผลเสียตอการเรียนรูระยะ

ยาว  การประเมินเพื่อพัฒนาจึงไมสามารถลดหรือละทิ้งไปไดทั้งการประเมินเพื่อการเรียนรู (assessment 

for learning) ของเด็ก เพ่ือใหครูทราบถึงกระบวนการเรียนรูของเด็ก โดยจะสามารถให feedback กับเด็ก

และปรับแผนการเรียนรูไดตรงตามสถานการณ และการประเมินซึ่งทําใหเกิดการเรียนรู (assessment as 

learning) ของเด็ก โดยครูเปดโอกาสใหเด็กยอนคิดถึงกระบวนการเรียนของตนเอง กระบวนการนี้จะทําให

เด็กมีความรับผิดชอบและเปนเจาของการเรียนรูของตนเองมากขึ้น รวมถึงเมื่อเด็กเขาใจตนเองก็จะเปน

โอกาสที่จะวางแผนการเรียนรูของตนเองรวมกับผูปกครองและครูได การประเมินเพื่อพัฒนาทั้ง 2 ลักษณะ

จึงตองอาศัยการทํางานรวมกันระหวางเด็ก ผูปกครองและครูมากขึ้น วิธีหนึ่งที่ทําไดคือ การประเมินเพ่ือ

พัฒนาอยางไมเปนทางการรายบุคคล (personalized check-ins) เพื่อติดตามการเรียนรู สุขภาพกายและ

สุขภาพจิตของนักเรียน โดยใหผูปกครองเขามามีสวนรวมดวย  ในกรณีของเด็กโต อาจจะเพิ่มการประเมิน

ตนเองและการประเมินเพื่อน (self & peer assessment) เขาไปดวย ซึ่งจะมีประโยชนในการชวยฝก

ทักษะการสะทอนคิดใหเด็กไดอีกทางหนึ่งดวย การประเมินเพื่อพัฒนาจะประสบความสําเร็จก็ตอเม่ือ 

มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม คือ (1) มีการเสริมศักยภาพครูในการใชและออกแบบเครื่องมือประเมิน (2) มี

การใหเอกชน และภาคประชาสังคม ที่มีความเชี่ยวชาญดานการประเมินเขามารวมพัฒนาเครื่องมือการ

ประเมินใหมๆ และ (3) มีการเปดเวที (platform) การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครูกับผูเช่ียวชาญ 

5. การประเมินเพื่อรับผิดรับชอบ (assessment for accountability) ยังคงควรไว แต

ควรใหนํ ้าหนักการประเมินโอกาสทางการเร ียนของเด็ก มากกวาการวัดความรู ด วยคะแนน

สอบ   สถานการณโรคระบาดในปจจุบันทําใหตองใชรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย ดังน้ัน 

คุณภาพการศึกษาที่เด็กจะไดรับในแตละพื้นที่จะไมเหมือนกัน จึงไมสามารถใชคะแนนวัดความรูหรือทักษะ

แบบเดียวกันเพื ่อใหเกิดความรับผิดรับชอบได  มิฉะนั ้นก็อาจสงผลใหเกิดความเหลื ่อมลํ ้ามากขึ้น 

กระทรวงศึกษาธิการจึงควรปรับเกณฑขอสอบวัดความรู (test-based) มาสูการใหน้ําหนักกับตัวช้ีวัดที่ไมใช
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ดานวิชาการ (non-academic measure) มากขึ้น เชน อัตราการเขาเรียน (attendance rate) หรืออัตรา

การออกกลางคัน (drop-out rate) เปนตน  โดยการเก็บขอมูลตัวชี้วัดเหลานี้ที่สามารถใชเทคโนโลยีเขามา

ชวย เพื ่อลดภาระครู เชน ใชระบบ Google Classroom บันทึกการใชงาน ซึ ่งจะชวยทําใหเขตพื้นที่

สามารถติดตามและใหการสนับสนุนโรงเรียนไดตรงกับความตองการมากขึ้นดวย 

(ที่มา TDRI Policy Series on Fighting Covid-19 โดย ภูษิมา ภิญโญสินวัฒน) 
 

ความปกตใิหมหรือ New Normal ดานการศึกษา  

เมื่อวิกฤตการณการแพรระบาดของโควิด-19 ระลอกแรกเริ่มคลี่คลายลง หลายๆ ภาคสวนเริ่มพูด

ถึง “ความปกติใหม” หรือ “New Normal” ที่จะตามมา ภาคการศึกษาเปนอีกภาคสวนหนึ่งที่เกิดการ

ปรับตัวครั้งใหญทั่วโลกและในประเทศไทย โดยเฉพาะการปดโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ทําใหทั้งภาค

นโยบาย โรงเรียน ครู และนักเรียนนักศึกษา ตองหันมาใชการเรียนการสอนทางไกลอยางเรงดวน ชวนให

หลายคนคิดวา เมื่อโควิด-19 ผานไป การเรียนรูทางไกลและการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูจะกลายเปน

ความปกติใหมของการศึกษาไทย ทวา ความปกติใหมนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม เพราะอะไร หากมิใชแลว 

ความปกติใหมของการศึกษาไทยจะเปนอยางไรแน และใครจะเปนผูกําหนดหนาตาของความปกติใหมน้ี 

ทําไมการเรียนทางไกลและการเรียนออนไลนจะยังไมใช “ความปกติใหม” แตอาจเปลี่ยน

พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีของคร ู

การจัดการเรียนทางไกลและการเรียนออนไลนที่ทั่วถึงและมีประสิทธิผลสูงสําหรับผูเรียนทุกคน 

ตองพึ่งพาหลายปจจัย ทั้งความพรอมดานเทคโนโลยี ความพรอมของครูในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ใหม และความพรอมของครอบครัวและนักเรียนในการเรียนรูจากที่บาน ปจจัยเหลาน้ีมีตนทุนมหาศาล เชน 

หากรัฐจะจัดสรรเงินชวยเหลือคาคอมพิวเตอรแกนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ยากจนคนละ 10,000 บาท 

จะตองใชงบประมาณถึง 2,800 ลานบาท (จากบทความ โดย ดร.เสาวรัจ รัตนคําฟู) และหากรัฐบาลจะ

จัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อคอมพิวเตอรใหเฉพาะนักเรียนกลุมยากจนพิเศษที่มีอยูกวา 700,000 คนตาม

เกณฑการคัดกรองของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) คนละ 10,000 บาท จะตองใช

งบประมาณกวา 7,000 ลานบาท 

นอกจากนี้ ยังมีตนทุนที่ครอบครัวนักเรียนตองจาย ทั้งคาอินเทอรเน็ต คาอาหารกลางวัน ตนทุน

คาเสียโอกาสของพอแมผูปกครองที่ตองใชเวลาดูแลการเรียนของลูกแทนการทํางานหารายได และตนทุน

คาเสียโอกาสของนักเรียนจากการเรียนทางไกลหรือเรียนออนไลน ที ่งานวิจัยจํานวนไมนอยบงชี ้วา 

กอใหเกิดผลลัพธต่ํากวาการเรียนตามปกติกับครูในหองเรียน 

เมื่อคํานึงถึงตนทุนที่สูงมากในการเปลี่ยนผานไปสูการเรียนทางไกลดวยเทคโนโลยี และ

ผลลัพธเชิงคุณภาพและความเสมอภาคที่ไมชัดเจน ผูเขยีนเชื่อวา เม่ือสถานการณการระบาดของโควิด-

19 ยุติลง ระบบการศึกษาในภาครวมจะกลับไปสูการจัดการเรียนในโรงเรียนเปนหลัก สวนการเรียน

ทางไกลดวยเทคโนโลยีจะเปนเพียงทางเลือกที่ถูกนํามาใชในบางสถานการณ กับนักเรียนแคบางกลุม 

และในบางพื้นที่ แตจะยังไมใชความปกติใหมของการศึกษาไทยในอนาคต 

https://tdri.or.th/2020/04/digital-divide-online-education-inequalities/
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อยางไรก็ตาม ในชวงเวลาเดียวกันนี ้ บุคลากรทางการศึกษาจํานวนมากไดปรับตัวเพื ่อใช

เทคโนโลยีในการทํางานทางไกล เชน การประชุมออนไลน การจัดการเอกสารออนไลนผานคลาวด เปนตน 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกลาว แมวาจะไมไดเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูในหองเรียนโดยตรง แตนาจะ

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาได จึงมีแนวโนมที่จะดําเนินตอไปแม

การระบาดสิ้นสุดลง 

“ความปกติใหม” ของภาคการศึกษาไทย ควรเปนการใหนํ้าหนักแบบใหมเพื่อจัดการปญหา

เดิม ปรากฏการณของโควิด-19 ที่ทําใหนักเรียนไมไดไปโรงเรียน ครูจัดการเรียนการสอนไมไดเหมือนที่ผาน

มา ทําใหเกิดความตระหนักรู ใหมถึงสิ ่งที ่มีความสําคัญและจําเปนแทจริงตอการเรียนรู ของนักเรียน

เชน หลักสูตรแกนกลางที่มีอยูเดิมเทอะทะเกินไปและไมเหมาะกับบริบทของเด็กแตละคน และ กฎเกณฑ

เรื่องการแตงกายและการไวทรงผมไมมีความสําคัญเม่ือเด็กเรียนรูอยูที่บาน เปนตน 

เราควรใชความตระหนักรูที่เกิดขึ้นจากสถานการณนี้ มาออกแบบอนาคตของการศึกษาไทย 

โดยใหนํ้าหนักกับสิ่งที่สําคัญตอการเรียนรูของนักเรียน มากกวา เงื่อนไขที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อตอบสนอง

นโยบาย แนวคิดหรือผลประโยชนบางอยางที่ไมสอดคลองกับการเรียนรูของนักเรียน เชน 

• ใหนํ้าหนักกับ ปฏิสัมพันธที่มีคุณภาพระหวางครูและนักเรียน มากกวา จํานวนชั่วโมงที่

นักเรียนอยูในหองเรียนหรือเรียนผานสื่อโทรทัศนหรือสื่อออนไลน 

• ใหนํ้าหนักกับ การเรียนรูที่เชื่อมโยงกับความสนใจของนักเรียน เชื่อมโยงกับชุมชนและ

บริบทที่นักเรียนอยู มากกวา การเรียนรูอิงตามมาตรฐานแบบเดียวกันทั้งประเทศ 

• ใหนํ ้าหนักกับ การประเมินผลเพื ่อการพัฒนาการเรียนรู ของนักเรียน (formative 

assessment) จากช ิ ้ น ง านและพฤต ิ ก รรมของน ั ก เ ร ี ยน  มากกว  า  การประ เม ิ น เพ ื ่ อ กา ร

ตัดสิน (summative assessment) เพ่ือนําไปใชใหคุณใหโทษแกโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

• ใหนํ้าหนักกับ การชวยเหลือนักเรียนที่มีความทาทายในการเรียน ควบคูกับ การสงเสริม

นักเรียนกลุมอื่น ๆ ใหเต็มตามศักยภาพ เนื่องจากนักเรียนที่ขาดแรงจูงใจในการเรียนเปนทุนเดิมหรือมา

จากครอบครัวยากจนมีแนวโนมจะหลุดออกจากระบบการศึกษามากขึ้นเมื่อสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 

• ให น ํ ้ าหน ักก ับ  การเร ียนร ู  เพ ื ่ อส ุขภาพกายและใจ  ควบค ู ก ับ  การเร ียนร ู ด าน

วิชาการ สถานการณโรคระบาดสงผลตอสุขภาพกายและใจของทุกคนรวมถึงเด็ก ๆ ทุกวัย ความรูดาน

วิทยาศาสตรของสมองชี้ใหเห็นวา การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดยากเมื่อเด็กมีความเครียดหรืออยูในภาวะที่เปน

อันตราย ครูจึงควรสอดแทรกเน้ือหาความรูเรื่องสุขภาวะ การดูแลสุขภาพกายและใจ เพ่ือใหเด็กเรียนรูและ

ปรับตัวไดทามกลางสถานการณครอบครัวและสังคมที่ไมแนนอน 

• ใหนํ้าหนักกับ การจัดสรรทรัพยากรออฟไลนแกเด็กและครอบครัว ควบคูกับ ทรัพยากร

ออนไลน เชน จัดสรรหนังสือเด็กใหแกครอบครัวดอยโอกาสเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรูที่บาน จัดใหมี

อาสาสมัครติดตามสถานการณเด็กในแตละครอบครัวและใหความรูแกผูปกครองในการดูแลลูก ในลักษณะ

เดียวกันกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ที่ใหความรูเรื่องการดูแลสุขภาพ เปนตน ควบคู
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ไปกับการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งจะเปนประโยชนกับประชาชนในดาน

ตาง ๆ ไมเพียงแคการศึกษาเทาน้ัน 

การสรางความปกติใหมตามขอเสนอนี้สามารถทําไดโดยไมจําเปนตองใชทรัพยากรมหาศาล 

เพียงอาศัยการปรับมุมมองของผูกําหนดนโยบาย ปรับกระบวนการทํางานของบุคลากรทางการศึกษา 

สรางความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและหนวยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ 

รวมถึง ถอดบทเรียนองคความรูจากทั้งในและตางประเทศ เนื่องจากแนวทางการจัดการศึกษาที่กลาวมา

น้ี คือ “ความปกติเดิม” ที่เกิดขึ้นมาแลวในระบบการศึกษาของหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงบางโรงเรียนใน

ประเทศไทยที่ปรับการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 มากอนหนาน้ี และนาจะยังคงสอดคลองกับโลกในอนาคต 

บทสรุป: มีหรือไมมีโควิด-19 ก็ตองรวมออกแบบความปกติใหมที่การศึกษาไทยตองการ 

(desirable new normal) 

แมไมมีโควิด-19 ระบบการศึกษาไทยก็กําลังเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาจากปจจัยขับเคลื่อน

จํานวนมาก ทั ้งดานเศรษฐกิจ เชน สภาวะเศรษฐกิจที ่ตกตํ ่า ดานสังคม เชน โครงสรางประชากรที่

เปลี่ยนแปลง ดานเทคโนโลยี เชน disruptive technology ที่ทําใหทักษะที่เปนที่ตองการเปลี่ยนไป และ

ดานการเมืองการปกครอง เชน การดําเนินนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เปนตน โควิด-19 เปนทั้ง 

“ตัวเรงปฏิกิริยา” ที่ทําใหการเปลี่ยนแปลงที่รอทาอยูเกิดขึ้นเร็วขึ้น เชน การนําเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูมา

ใชในวงกวาง และเปน “ตัวหนวงปฏิกิริยา” ใหแผนการบางอยางชะลอออกไป เชน การนํารองทดลองใช

หลักสูตรฐานสมรรถนะในปการศึกษา 2563 

การเรงปฏิกิริยาและการหนวงปฏิกิริยาของโควิด-19 สงผลใหผูที่เกี่ยวของบางสวนตองปรับตัว

ดวยความจําเปน เชนเดียวกับแรงดึงและแรงผลักของปจจัยขับเคลื่อนตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการศึกษา

ไทยมาโดยตลอด หากขาดการออกแบบเชิงรุกและการต้ังรับปรับตัวของผูมีสวนไดสวนเสียในภาคการศึกษา 

ก็เปนไปไดสูงมากวาอนาคตของการศึกษาไทยจะเคลื่อนคลอยไปตามแรงเหลานี้จนไมสามารถควบคุม

ทิศทางไปสูจุดหมายที่ตองการได 

ดวยเหตุนี ้ การจินตนาการถึง “ความปกติใหม” ที ่กําลังจะมาถึง ไมควรถูกตีกรอบไวดวย

สถานการณความจําเปนจากโควิด-19 และปจจัยอ่ืน ๆ ที่ควบคุมไมไดเทาน้ัน แตควรเปนการจินตนาการถึง 

“ความปกติใหมที่เปนที่ตองการ” (desirable new normal) จากการหารือและวางแผนรวมกันของบุคคล

ที่มีสวนเกี่ยวของในทุกภาคสวน ตั้งแตผูกําหนดนโยบาย ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางศึกษา 

ผูประกอบการในภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม พอแม ผูปกครอง และที่สําคัญที่สุด คือตัวนักเรียนเอง 

(ที่มา TDRI Policy Series on Fighting Covid-19 โดย ณิชา พิทยาพงศกร) 
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การออกแบบการศึกษาในชวิีตวิถีใหม: ผลกระทบจากการแพรระบาด COVID-19 

การแพรระบาดของ COVID-19 ไดสงผลกระทบอยางรุนแรงตอการศึกษาทุกระดับทั ่วโลก         

ทําใหสถานศึกษาเกือบทุกแหงทั่วโลกตองปดการเรียนการสอน ขอมูลของ UNESCO (World Economic 

Forum, (2020) พบวามีจํานวนนักเรียน 1.38 พันลานคน ไดรับผลกระทบจากการปดสถานศึกษา           

ซึ่งเปนผลกระทบตอเนื่องอยางกวางขวาง และเกิดการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการศึกษา ที่เดนชัดที่สุด   

คือ การเรียนการสอนที่ตองดําเนินงานตอมิใหหยุดชะงัก เพราะจะสงผลตอคุณภาพของนักเรียน นั่นก็คือ

คุณภาพของประชากรในอนาคต จึงมีการปรับการเรียนสอนในหลายรูปแบบ เกิดนวัตกรรมทางความคิดมี

รูปแบบใหมทางการเรียนการสอนจากนักเรียนไมสามารถมาโรงเรียนได แตสามารถเรียนได แนวคิดทางการ

เรียนการสอนทางไกลโดยใชสื่อออนไลน จึงระดมเขามาชวยแกปญหาทางการเรียนการสอน การทํางานก็

เชนเดียวกัน ทั้งครูและพนักงานก็ทํางานที่บานชวงระบาดหนัก แตไมสามารถดําเนินงานไดสมบูรณ เพราะ

ทางโรงเรียนและนักเรียนบางสวนไมสามารถหาเครื่องมือทางการเรียนไดครบ เชน สมารทโฟนที่มีคุณภาพ

ดี ผูปกครองก็เดือดรอนเพราะระบบเศรษฐกิจหยุดชะงัก คนตกงานจํานวนมาก ซึ่งถือวารุนแรง อาจจะ

รุนแรงกวาเกิดสงครามโลก เพราะมีคนเสียชีวิตจํานวนมาก และติดเชื ้อระบาดกระจายเปนทวีคูณ 

ผลกระทบตอทางการศึกษาครั้งนี้ มีผลโดยตรงตอนักศึกษาซึ่งจะเปนกําลังของชาติในอนาคต และสงผล

กระทบในระยะยาว ทําใหเกิดระบบการจัดการศึกษาในรูปแบบใหม สถาบันการศึกษาทุกระดับตองปรับตัว

ในสถานการณปจจุบัน และตองเตรียมเพื่ออนาคต ในบทความนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหผลกระทบ

ของ COVID-19 ตอระบบการศึกษา โดยเฉพาะการเรียนการสอน การเขาสูชีวิตวิถึใหม (New Normal) 

และการออกแบบการศึกษาในชีวิตวิถีใหมผูเขียนไดวิเคราะหและสรุปจากเอกสาร เว็บไซต และหนังสือ   

โดยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) จัดกลุมและสรุปประเด็น แยกเปน 3 ประเด็น คือ ผลกระทบ

การแพรระบาด COVID-19 การเขาสูชีวิตวิถีใหม (New Normal) และการออกแบบการศึกษาในชีวิตวิถี

ใหม มีผลสรุปดังภาพ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 การปรับตัวของสถานศึกษาจากผลกระทบและการแพรระบาดใน

ปจจุบันและอนาคต 

1 

2 3 

COVID-19 

ชีวิตวิถีใหม 

ดานการดํารงชีพปจจุบัน 

ดานการเรียนการสอน 

ดานการบริหารภาวะวิกฤติ 

 

ผลกระทบ 

ดานสังคม 

ดานเศรษฐกิจ 

ดานการศึกษา 

 
การออกแบบการศึกษาในชีวิตวิถีใหม 

ดานการบริหาร 

ดานการจัดการเรียนการสอนและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดานระบบฐานขอมูล 

ดานความสัมพันธกับชุมชน 
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COVID-19 

การระบาดของไวรัสโคโรนาในปลายป 2562 จากเมืองหวูฮ่ันจนถึงปจจุบัน (14 สิงหาคม 2563) 

ไดมีการระบาดไปทั่วโลก ซึ่งตอมา WHO ไดประกาศต้ังช่ืออยางเปนทางการสําหรับเช้ือไวรัสโคโรนาสาย

พันธุใหม 2019 วา COVID-19 ซึ่งยอมาจาก “Coronavirus Disease 2019” หรือโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา

ที่เริ่มตนในป 2019และตอมา วันที่ 11 มีนาคม 2563 องคการอนามัยโลกไดประกาศใหการระบาดน้ีเปน

โรคระบาดทัว่ไป ปจจุบัน (14 สิงหาคม 2563) มีผูติดเช้ือยืนยันแลวทั่วโลก จํานวนทั้งสิ้น 21,991,954 คน 

เสียชีวิตจากโรคระบาดแลว จํานวน 777,018 คน ขณะทีม่ีผูหายปวยแลว จํานวน 13,981,129 คน สําหรับ

ประเทศไทยซึง่เปนประเทศแรกที่มีการพบผูติดเช้ือ COVID-19 นอกประเทศจีน พบผูติดเช้ือรายแรกเมื่อ

วันที่ 13 มกราคม 2563 และปจจุบันประเทศไทยมีจํานวนผูติดเช้ือที่ยืนยันแลว จํานวน 3,382 คน จํานวน

ผูเสียชีวิต 58 คน และผูปวยที่มีการรักษาและหายแลว จาํนวน 3,199 คน (วิกิพีเดีย, 2563) สําหรับการ

แพรเช้ือของไวรัสชนิดน้ีมีการแพรเช้ือระหวางคนในลักษณะเดียวกับไขหวัดใหญ โดยผาน การติดเช้ือจาก

ละอองเสมหะจากการไอ สําหรับการสัมผสัผูติดเช้ือผูสัมผสัจะมีอาการแสดงโดยทั่วไป 5 วัน อยางไรก็ตาม

อาจจะมีระยะการฟกตัวกอนแสดงอาการไดถึง 14 วัน ลักษณะอาการของผูติดเช้ือโดยทั่วไปที่พบบอย 

ไดแก มีไข ไอแหง ๆ ไมมีเรีย่วแรง ไอแบบมีเสมหะ อยูระหวางรอยละ 38 - 88 และการหายใจลําบาก เจ็บ

คอ ปวดกลามเน้ือ ปวดหัว และหนาวสั่น อยูระหวางรอยละ 11-18 การรักษามุงเปาไปที่การจัดการกับ

อาการและการรักษาแบบประคับประคอง และสําหรับมาตรการปองกัน คือ การลางมอื การอยูหางจาก

บุคคลอ่ืนโดยเฉพาะกับบุคคลที่ปวย สําหรบับุคคลที่ตองสงสัยวาอาจจะมีการติดเช้ือตองกักตัวหางจาก

บุคคลอ่ืน ๆ เปนเวลา 14 วัน สําหรับคาระดับการติดเช้ือพ้ืนฐาน ระหวางมนุษยสูมนุษยของไวรัสอยูที่

ประมาณ 2.13 ถึง 4.82 ซึ่งคลายกับไวรัสโคโรนาสายพันธกลุมอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 

(SARS-CoV) สําหรับการเสยีชีวิตจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนาจะมีระยะต้ังแตการพัฒนาการของโรคจนถึง

แกชีวิต จะอยูระหวาง 6-41 วัน ซึ่งบุคคลทีเ่สียชีวิตสวนใหญเปนผูสูงวัย ที่มีอายุมากกวา 60 ป และ

นอกจากน้ันมีปญหาทางดานสุขภาพ เชน เบาหวาน และโรคหัวใจหลอดเลือด (Pornphol and 

Chittayasothorn, 2020) 

ผลกระทบการแพรระบาด  

COVID-19 คําวา ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลสะทอนที่เกิดจากการแพรระบาด COVID-19 

ตอการจัดการศึกษา ประกอบดวย  

1. ดานสังคม สังคมการเรียนรูมีผลกระทบจากมาตรการทางสาธารณสุข ในการเวนระยะหางทาง

สังคม (Social Distancing) หมายถึง การใหบุคคลอยูหางกัน อยางนอย 1-2 เมตร ในการทํากิจกรรมทาง

สังคม เชน การประชุม การน่ังคุยกัน การรับประทานอาหารโตะเดียวกัน การปฏิสัมพันธ การยืนหางกันใน

ลิฟทโดยสาร เปนตน ทุกคนสวมหนากากอนามัย แมแตการเดินทางก็ตองสวมหนากากอนามัยดวยเชนกัน 

ระบบการประชุมออนไลนที่สามารถประชุมในที่ทํางานหรอืที่บาน โดยไมตองไปน่ังรวมกันในที่ประชุม

เดียวกัน  
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2. ดานเศรษฐกิจ มีผลกระทบอยางรุนแรง COVID-19 สงผลใหคนวางงาน เพราะโรงงานปด

กิจการ ผูปกครองไมมีรายได นักเรียน นักศกึษาไมมีเงินใชจายเปนคาหนวยกิต และอุปกรณการศึกษา 

สถาบันการศึกษามีรายไดลดลง สงผลกระทบตอระบบการจัดการเรียนการสอน รัฐบาลมีงบประมาณ

อุดหนุนการศึกษาลดลง สถานการณเหลาน้ีมีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของประเทศ 

 3. ดานการศกึษา การศึกษาไดรับผลกระทบหลายดาน กลาวคือ  

    3.1 การจัดการเรียนการสอน เปนหัวใจในการเรียนรูของผูเรียน วิกฤติ COVID-19 ไดเปน

โอกาสใหสรางแนวคิดใหมทางการเรียนรู หรือการเรยีนการสอนดวยวิธีการใหม นวัตกรรมใหม เชน ทาํงาน

ที่บาน เรียนทีบ่าน ในชวงระบาดหนัก ทุกคนอยูบาน ทํางานที่บานพอสถานการณคลีค่ลายลงก็มีการเรียน

สลับกัน ทั้งที่โรงเรียนและบานพบวานวัตกรรมทางการเรียนที่เหมาะสมทีสุ่ดในชวงระบาด คือ การเรียน

แบบผสมผสาน (Schwenger, 2018) เปนวิธีสอนในระบบผสมผสานในหลายลักษณะตามแนวคิดและ

ประสบการณของผูสอนและความสามารถของผูเรียน เชน การใชระบบการสอนออนไลนผสมผสานกับ

สาระการเรียนรูในลักษณะอ่ืน ๆ เชน ผสมผสานกับวิธีการของ Web-Based Technology ผสมผสานกับ

วิธีการสอนหลาย ๆ วิธี ผสมผสานกับเทคโนโลยีทางการสอนกับการสอนในช้ันเรียนปกติ และการใช

เทคโนโลยีทางการสอนกับการปฏิบัติงานจริง ซึ่งนิยมใชกันมาก แตก็มผีลกระทบในลักษณะเปนขอสังเกต

วา การสอนในระบบออนไลนอยางเดียวไดผลนอย เพราะนักเรียนอาจไมสนใจ หรือไมมีวินัยในตนเอง การ

สอนแบบน้ีตองใชระบบติวเตอรมาชวยเสริมการเรียนรูดวย   

    3.2 นักเรียนกับอาหารและสุขภาพของนักเรียน นักเรียนที่เคยไดรับการดูแลจากโรงเรียน เชน 

โครงการอาหารกลางวัน การตรวจสุขภาพจากโรงเรียนจะไดรับผลกระทบเมื่อปดโรงเรียน        

              3.3 ผลลัพธการเรียนรูนักเรียนตองหยุดเรียนระบบการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลง โอกาส

ทางการเรียนรูแบบตัวตอตัวกับการเรียนดวยตนเอง ผลลัพธการเรียนรูก็ไดรับผลกระทบสวนที่เกี่ยวของกับ

การฝกทักษะหรือการปฏิบัติ จะมีผลกระทบไปดวยผลลัพธการเรียนรูไมเปนไปตามความคาดหวังเมื่อ

สถานศึกษาปดนักเรียนอยูบานผูปกครองดูแลในวัยเด็ก สวนระดับอุดมศึกษา แมวาจะสามารถเรียนรูดวย

ตนเองได ก็มีขอจํากัดในการเขาถึงทรัพยากรการเรียนรู 

    3.4 ผลกระทบทางจิตวิทยาตอนักเรียน นักเรียนนักศึกษาเกิดความเครียดจากภาวะที่ตองอยูใน

บาน แมวาจะมีการคลายมาตรการแลวก็ตาม แตการเขาเรียนหรือเดินทางยังกังวลกับการกลับมาของการ

ระบาดในรอบที่สองหรือสาม ความสูญเสียจากรายได ผลกระทบจากรายไดของผูปกครองการชวยเหลือ

ของรัฐก็ไมสามารถชวยเหลือไดทั่วถึง และเน่ืองจากยังไมสามารถผลิตวัคซีนได กอใหเกิดความกังวลและ

ความเครียด        

3.5 ผลกระทบตอผูบริหารและครูผูสอน 
        3.5.1 การบริหารวิกฤติ เปนชวงภาวะที่ผูไดรับผลกระทบในการบริหารที่ยาก ตองจัดการ

กับภาวะวิกฤติที่เกิดจากมาตรการของรัฐ สถานการณที่เกี่ยวของปองกันไมใหเกิดแกไขสถานการณดวย

ความรวดเร็ว การสื่อสารที่ดีเปนปจจัยความสําเร็จ จึงตองเปนนักสื่อสารที่ดี หรือหาคนที่มีประสบการณ
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การสื่อสารมาชวย และมีทีมงานชวยเหลือ ทั้งระหวางการเกิดวิกฤติ และภายหลังวิกฤติ        

               3.5.2 ครูผูสอน ตองปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน จากการสอนในช้ันปกติ มาเปนการ

สอนแบบผสมผสาน และการเตรียมการสอนเมื่อสถานการณคลี่คลาย ซึ่งทั้งสองลักษณะตองมีการออกแบบ

การเรียนการสอนการทดลองกอนสอนจริงสิ่งเหลานี้ยอมสงผลกระทบ การจัดหองเรียน สื่อการเรียนการ

สอน การจัดชวงเวลาสอน การทดสอบ รวมทั้งระเบียบและเกณฑการประเมินการเรียนรูที่ตองปรับปรุง 

 3.6 ผลกระทบตอการใหบริการของสถานศึกษา เครือขาย ผู ปกครองจะไดรับผลกระทบเมื่อ

สถานศึกษาปดดําเนินงาน โครงการที ่ตกลงตองเลื ่อน หรือยกเลิก การรวมกลุ มตองยกเลิกเชนกัน 

งบประมาณก็ยกไปใชจายในการบริหารวิกฤติ COVID-19                   

 สรุปการระบาดของ COVID-19 ไดสงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ในภาวะวิกฤติไดกอใหเกิด

โอกาสสรางสรรคงานใหม ๆ ในดานตาง ๆ คือ ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ การจัดการเรียนการสอน อาหาร

และสุขภาพ ผลลัพธการเรียนรู ทางจิตวิทยาตอนักเรียน ตอผูบริหารและครูผู สอน การใหบริการของ

สถานศึกษา สวนตาง ๆ เหลานี้ ที่เคยปฏิบัติไมสามารถดําเนินงานไดดังเดิม หรือตองปรับปรุง เพราะ

สถานการณเปลี่ยนในขณะเดียวกันก็พัฒนาสิ่งใหมมาแทน การเรียนการสอนแบบใหม การทํางานแบบใหม 

สังคมแบบใหม ภายใตสิ่งแวดลอม แบบใหมโดยการปฏิบัติตัวเปนเวลานาน ซึ่งจะกลายเปนชีวิตวิถีใหมใน

การดําเนินชีวิตในบริบทการศึกษาการเขาสูชีวิตวิถีใหมความเปลี่ยนแปลงของชีวิตประจําวันหลังโควิดที่เริ่ม

กลับสูสภาวะปกติ แตเปนภาวะปกติแบบใหม หรือที่เรียกวา “New Normal” นั้น สงผลกระทบตอทุกคน

ในสังคม เมื่อรัฐบาลประกาศการผอนคลายระยะที่ 5 อนุญาตใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในช้ัน

เรียนปกติ (On - Site) จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมที่โรงเรียน ที่ตองเปนไปตามมาตรการทาง

สาธารณสุข และตามบริบททางการศึกษา ในระดับชั้นตาง ๆ ระดับปฐมวัยหรือเด็กเล็ก ประถมศึกษา และ

ระดับอุดมศึกษา อาจเปนชีวีตวิถีทางการศึกษาใหม ชีวิตวิถีใหม (New Normal) ราชบัณฑิตยสภา โดย

คณะกรรมการบัญญัติศัพทนิเทศศาสตรราชบัณฑิตยสภา ไดอธิบายคํานี้เอาไววา New Normal แปลวา 

ความปกติใหม ฐานวิถีชีวิตใหม หมายถึง รูปแบบการดําเนินชีวิตอยางใหมที่แตกตางจากเดิม เนื่องจากมี

บางสิ่งมากระทบ จนแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุนเคยอยางเปนปกติและเคยคาดหมายลวงหนาได ตอง

เปลี่ยนแปลงไปสูวิถีใหมภายใตหลักมาตรฐานใหมสําหรับ New Normal ในที่นี้จะใชชีวิตวิถีใหม ในบริบท 

COVID-19 นั้น ชีวิตวิถีใหมพื้นฐาน คือ ดานการสาธารณสุขของเมืองไทย โดยทางศูนยบริหารสถานการณ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. มีการประกาศมาตรการการปองกันและควบคุม

การระบาดของโควิด-19 ที่ทุกคนตองใหความสําคัญและปฏิบัติตามอยางเครงครัด ไดแก สวมใสหนากากผา

หรือหนากากอนามัยเสมอ ตองเวนระยะหาง 2 เมตร ลางมือบอย ๆ พกเจลแอลกอฮอล หลีกเลี่ยงสถานที่

แออัด หลีกเลี่ยงกลุมเสี่ยงหรือผูที่มีอาการปวย เปนพื้นฐานสําคัญในการออกแบบชีวิตวิถีใหมชีวิตวิถีใหม

ทางการศึกษา ประกอบดวย 

 1. ดานการดํารงชีพปจจุบัน มาตรการการปองกันและควบคุมการระบาดของ COVID-19 ในดาน

การสาธารณสุขของเมืองไทยที่เปนกรอบการดํารงชีวิตประจําวัน รวมทั้งการจัดการศึกษาในระดับช้ันตาง ๆ 
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โดยเฉพาะการเวนระยะหาง และดานสุขภาพอนามัย การเดินทาง กิจกรรมทางสังคมในสถานศึกษา เชน 

การเรียนการสอนที่เปนภารกิจหลักตองเปนไปตามมาตรฐานสาธารณสุข คือ สวมใสหนากากผาหรือ

หนากากอนามัยเสมอตองเวนระยะหาง ลางมือบอย ๆ ใชเจลหรือแอลกอฮอล หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ไม

เปดแอรเพื่อใหอากาศไหลเวียน ในขณะเดียวกัน ตองปรับกระบวนการเรียนการสอนที่มีการใชเทคโนโลยี 

การทํางานที่บานของครูและบุคลากรของสถาบันการศึกษา และการเรียนการสอน เปนตน ซึ่งตองเวน

ระยะหางทางสังคมในการติดตอสื่อสารในทุกรูปแบบ โดยบุคคลที่ทํากิจกรรมทางสังคมตองอยูหางกัน 1-2 

เมตร ในทุกกิจกรรม  

2. ดานการเรียนการสอน การปรับแนวทางการเรียนการสอน ที่มีการนําเทคโนโลยีมาใช ที่เรียกวา

สอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ที่ครูและผูบริหารตองปรับบทบาทในการสอน การบริหาร และ

วิธีการสอนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรูในมิติแบบใหม ที่ผสมผสานการสาธารณสุขกับการจัด

การศึกษาในระบบใหม ในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาแนวคิดแบบใหม (Design Thinking) การพัฒนาทักษะ

ชีวิต (Life Skill) ในภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในดานความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ

กระบวนการทางความคิด (Mindset)  

3. ดานการบริหารภาวะวิกฤติ การบริหารแบบใหมที่มีผลกระทบจาก COVID-19 ในชวงระหวาง

การแพรระบาดยังอยู เปนการบริหารในระหวางภาวะวิกฤติ (During Crisis) ที่ตองคํานึงถึงมาตรการทาง

สาธารณสุข และการบริหารที่ตองปรับเปลี่ยนที่เปนลักษณะที่นําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชตามบริบทและ

งบประมาณของสถาบันการเงินในรูปแบบใหม ระบบการเงินของสถาบันการศึกษา จะเขาสู ระบบ

อิเล็กทรอนิกส (e-Service) และการบริหารหลังจากภาวะวิกฤติ COVID-19 ยุติลง (After Crisis) ตอง

เตรียมการบริหารแบบใหมลวงหนา จัดทําแผนการบริหารหลังวิกฤติ COVID-19สรุปผลกระทบจาก 

COVID-19 กอใหเกิดชีวิตวิถีใหม (New Normal) คือ รูปแบบใหมในการจัดการศึกษา ในระหวางการ

ระบาดของ COVID-19 บนหลักการและพื้นฐานตามมาตรการทางสาธารณสุขของรัฐบาล ซึ ่งการจัด

การศึกษาไดมีการปรับตัวบนเงื่อนไขในเวลากําลังระบาดหรือสถานการณวิกฤติ (During Crisis) มีปจจัยที่

เกี่ยวของ คือ การดํารงชีพปจจุบัน ดานการเรียนการสอน ดานการบริหาร การเวนระยะหางทางสังคม 

การเงินในรูปแบบใหม และการเตรียมการหลังการยุติการแพรระบาด COVID-19 (After Crisis) การ

ออกแบบการศึกษาในชีวิตวิถีใหมคํา วา การออกแบบการศึกษาในชีวิตวิถีใหม หรือ Design-Based New 

Normal เปนคําใหมที่บูรณาการมาจากสถานการณชีวิตวิถีใหมกับแนวคิดของ Morrison (2010) เสนอ

รูปแบบ เรียกวา ADDIE Model of Instructional Design ไดเสนอแนวทางการออกแบบไว 5 ขั้นตอน คือ 

1) การวิเคราะห (Analysis) 2) การออกแบบ (Design) 3) การพัฒนา (Development) 4) การนําไป

ปฏิบัติ (Implement) และ 5) การประเมินผล (Evaluation) และแนวคิด Design - Based Research 

จากการสังเคราะหงานวิจัย 162 เรื่อง ระหวางป 2004-2013 พบวา การศึกษาในองคประกอบที่สอดคลอง

กับแนวคิดของ Morrison (2010) คือ ประกอบดวย Design, Development and Redesign ที่คํานึงถึง

สภาพแวดลอม ดังนั ้น จากผลกระทบและชีวิตวิถีใหม (New Normal) สถานศึกษา การออกแบบใน
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ระหวางวิกฤติ และหลังวิกฤติ COVID-19 จึงมีความจําเปน โดยผูบริหารและบุคลากรของสถาบันการศึกษา

ตองปรับตัว หรือปรับเปลี่ยนแนวคิดจากที่เคยทํางานแบบเดิม ตองปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงระหวาง 

COVID-19 ยังแพรระบาด หรือยุติลง ชีวิตวิถีใหมจึงไมใชการแกปญหาเดิม ๆ ปรากฏการณ COVID-19   

จึงควรออกแบบอนาคตของการศึกษาใหมในการเรียนรูรูปแบบใหมที่ใหความสําคัญตอการเรียนรูของ

นักเรียน ใหนํ้าหนักการปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนใหมากกวาการนับชั่วโมงเรียน การเรียนรูที่

สงเสริมความสนใจของนักเรียนและความคิดสรางสรรค การสรางความรักสามัคคีในครอบครัว สังคมและ

ประเทศชาติ เปนคนดีมีคุณธรรม สงเสริมนักเรียนที่มีความคิดสรางสรรค ทาทายทางการเรียน พรอมกับ

กลุมอ่ืน ๆ โดยไมทิ้งใครไวขางหลัง ในสถานการณที่ปรับเปลี่ยนรวดเร็ว (Disruption) การพัฒนาทักษะชีวิต

ที่สามารถยืดหยุน ปรับตัวอยูไดในสถานการณที่เปนจริง (Resilience) บนพื้นฐานของการสาธารณสุขที่ดี 

มาตรฐานทางการสาธารณสุขที่ดีจะเปนพื้นฐานในการจัดการศึกษาในอนาคต  ที่เปนการศึกษาตลอดชีวิต 

สถานศึกษาทุกระดับจะเปนการเรียนรูของทุกชวงวัย ระบบชั้นเรียนจะเปลี่ยนไป เปนระบบความสามารถ

ของผูเรียน การนําระบบเทคโนโลยีมาจัดระดับความสําเร็จของผูเรียน อาจารยมหาวิทยาลัยจากสังกัด

มหาวิทยาลัย ไมมีคณะและภาควิชา แตจะเปนการรวมความเชี่ยวชาญของอาจารยในการทํางานเปนกลุม

งาน เปนตน ดังนั้นการปรับตัวในอนาคตทางการศึกษาในอนาคต จากการวิเคราะหผลกระทบ COVID-19 

นําไปสูการปรับตัวในอนาคตที่มีการออกแบบการศึกษาใหม นําแบบไปปฏิบัติ มกีารประเมินผลเปนระยะ ๆ 

และการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ซึ่งการออกแบบเพื่อการปรับตัวสถาบันการศึกษาโดยผูบริหารและทีมงาน

ตองตระหนักถึงภาวะวิกฤติที่ตองปรับแนวคิดคือ การปรับเปลี่ยน Mindset คําวา Mindset ประกอบดวย 

Growth Mindset คือ กรอบความคิดหรือทัศนคติ และแนวคิดแบบปรับตัวและพัฒนาตอไปขางหนา ใน

การพัฒนาตนเองรูปแบบใหม ที่มีลักษณะยืดหยุน (Resilience) สวน Fixed Mindset คือการคิดแบบเดิม

และพอใจจะเปนเชนนั้น Growth Mindset จึงพลิกกลับความคิดใหตางจากเดิม และพัฒนาตนเองใหกาว

หนาที่ตองการจะเปนในรูปแบบใหม (Desired New Normal) การปรับ Mindset จึงเปนบันไดขั้นแรกของ

การปรับตัวหรือการออกแบบสถานศึกษาในอนาคตวา 5 ป 10 ป วาจะเปนอยางไร บนพื้นฐานทางการ

สาธารณสุขที่ดีและการเรียนรูตลอดชีวิต มีเปาหมายใหเปนพลเมืองที่ดี (Smart Citizen) และมีอาชีพมั่นคง 

เปนการออกแบบที่ทาทายยิ่ง และควรเปนการออกแบบเฉพาะตัวมากกวาการออกแบบโดยใชทั่วไป ดังน้ี  

1. ดานการบริหาร ควรตองปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะของการออกแบบและขับเคลื่อนใหเปนตาม

แบบและเปาหมายทีก่ําหนด ลักษณะการบริหารในขณะวิกฤติ COVID-19 จึงตองเปนไปตามขอกําหนดของ

มาตรการทางสาธารณสุข และกรอบของทางราชการ แตการบริหารภายในสถาบันการศึกษา แตละสถาบัน

ตองออกแบบในการบริหาร และตองระมัดระวังวา จะระบาดรอบสอง หรือเชื้อระบาดสายพันธุใหมที่กําลัง

แพรระบาดที่เวียดนามจะขามมาเมืองไทยหรือไม และตองคํานึงถึงวาหลังพนวิกฤติ COVID-19 แลว จะ

บริหารอยางไร และถาอนาคตจะปองกันไมใหเกิดวิกฤติเกิดแลวจะแกไขอยางไร เปนการมองอนาคต

ทางการบริหารไมใชรอใหเกิดและจึงแกไขศึกษาบทเรียนจากการบริหารวิกฤติที่ผานมา หรือที่ประเทศไทย

ดําเนินการแกไข เชน สถานการณ 13 ชีวิตทีมหมูปาติดถํ้าขุนนํ้านางนอน จังหวัดเชียงราย ซึ่งประสบ
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ความสําเร็จลงไดเพราะ “พลังสามัคคี” จนเปนที่ยอมรับทั่วโลก หรือกรณีของประเทศนิวซีแลนดที่ประสบ

ความสําเร็จในการบริหารวิกฤติ COVID-19 และการบริหารสถานการณวิกฤติ COVID-19 ของประเทศไทย

ในปจจุบัน “การดอยาตก” Global COVID-19 จัดไทยฟนตัวจาก COVID-19 อันดับ 2 ของโลก ไดรับการ

ยกยองทั่วโลก สรุปในภาพรวมจากตัวอยางที่กลาวมาจะมีหลักการบริหารคลายกัน คือ ตัวผูนําตองเปนผูนํา

ในการตัดสินใจ ลงมือทําอยางรวดเร็ว และอยูในพื้นที่สรางความมั่นใจ โดยการสื่อสารที่ชัดเจนและเปน

ระบบเดียวมีทีมทํางานเฉพาะทางการสื่อสารเปนหัวใจสําคัญตองสื่อสารจากแหลงที่ถูกตองขอความรวม

จากทุกภาคสวน และตัดสินใจแกปญหาทีละจุดอยางเปนระบบที่มีการสื่อสารที่ถูกตอง โดยกระบวนการ

ทางการบริหารคือการกําหนดเปนนโยบาย การจัดทําแผนการบริหารหลัง COVID-19 ยุติหรือแผนการ

บริหารความตอเน่ือง (Education Continuity Plan-ECP) การกํากับติดตามและประเมินนําผลมาปรับการ

ออกแบบ ทั้งน้ีตองจัดงบประมาณสนับสนุนดวย  

2. ดานการจัดการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศการออกแบบหลักสูตรเปนเรื่องสําคัญ

ควรเปนหลักสูตรที่สนองตอบตอสังคมในอนาคต และความตองการของผูเรียนการศึกษาที่รับปริญญามี

ความสําคัญนอยลงคนรุนใหมมีความคิดและความเชื่อที่ไดรับอิทธิพลจากโซเชียลมีเดีย จะจัดหองเรียน

อยางไรที่สอดคลองกันหองเรียนหองเลนเปนหองเดียวหรือหองเรียน หองสมุด หองทํางานเปนหองเดียวกัน

ที่ไมมีหนังสือ (e-Library) หองทํางานอยูใน Café (Co-working space) รวมทั้งสภาพแวดลอมที่สนับสนุน

การเรียนรู เชน ลานกิจกรรม และลานสุขภาพอนามัย เปนตน ครู และผูปกครองก็ตองปรับบทบาทมาเปน

ผูสนับสนุนการเรียนรูมากกวาเปนผู สอนการเรียนการสอนจะมีลักษณะการผสมผสานหลากหลายวิธี 

(Blended Learning) ตามความตองการของผูเรียนและสังคมที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาความสามารถในการ

ยืดหยุนและเปลี่ยนแปลง (Resilience and Flexibility) ของครูจึงมีความทาทายนโยบายของสถานศึกษา 

จึงเปนกรอบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ใหแนวปฏิบัติที ่ชัดเจน รวมทั้งการวัดผลเพื่อเนนพัฒนาการ 

(Formative Evaluation) ที่นําระบบเทคโนโลยีมาใช เมื่อประเมินออกมาแลววิเคราะหไดวาบกพรองเรื่อง

ใด จะศึกษาเพิ่มไดจากเอกสารอะไรหรือสื่ออะไรในประเด็นอะไร เปนตน เทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวโนม

จะเขามามีบทบาทสําคัญตอการจัดการศึกษาในอนาคตเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว แตก็จะมีงบประมาณคาใชจาย 

และตองมีผูเชี่ยวชาญ แมวาจะทราบวาการจัดการเรียนสอนออนไลนจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต แตการขาด

แคลนอุปกรณการเรียนความมีวินัยของผูเรียนความเช่ียวชาญของครู ผลจากการทดลองใชในชวงล็อคดาวน

ที่ผานมา การสอนออนไลนยังมีปญหาที่ตองปรับปรุงหลายประการ เชน รูปแบบการสอน เครื่องมือของครู 

เครื่องมือของนักเรียน การกํากับติดตามและการประเมินผล อาจทําใหเกิดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา

มากขึ้นครูหรือผูบริหาร รวมทั้งสถาบันผลิตครูอาจตองพิจารณาใชการเรียนการสอนทางไกลจากมูลนิธิ

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ-DLTV เสริมจุดออน หรือวิธีการอยางอ่ืนเพ่ิมเติม  

3. ดานระบบฐานขอมูลระบบฐานขอมูลเปนปญหาสําคัญเรื่องหน่ึงของการจัดการศึกษาไทยใน

ปจจุบัน และอาจโยงไปถึงอนาคต คือ ขอมูลทางการศึกษาทุกระดับเช่ือมโยงกันตรงกัน และพรอมใช แตใน

ความเปนจริงในปจจุบันขอมูลไมตรงกันมีฐานขอมูลแยกยอย นํามาใชในการวางแผนไดยากการวางแผนจึง
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อิงขอมูลไดแตไมตรงกันระบบฐานขอมูลทางการศึกษาจึงเปนเรื่องเรงดวน และตองเตรียมการรับระบบ

เทคโนโลยีใหม ๆ เขามาในอนาคต ที่ทุกอยางจะเปน ระบบ e-Service, e-Money, e-Government จึง

ตองวางระบบรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตมาใชทางการศึกษา โดยเฉพาะการเตรียมบุคลากร

ของสถานศึกษา  

4. ดานความสัมพันธกับชุมชนชุมชนกับสถานศึกษามีความสัมพันธใกลชิดกัน จึงมีความจําเปนที่

สถาบันการศึกษาตองใหความสําคัญ นักเรียน นักศึกษามาจากชุมชนกลับจากสถานศึกษาก็อยูในชุมชน 

ชุมชนก็เปนสถานศึกษาสนับสนุนการศึกษาสําหรับนักเรียนนักศึกษา ชุมชนบางแหงรวมถึงวัดก็จัด

การศึกษาเพิ่มเติมจากสถานศึกษาระบบการจัดการศึกษาแบบเดิม “บวร” ก็ยังใชได แตจะทําอยางไรใน

การรวมมือกันใหเกิดผลสูงสุดกลาวไดวา การออกแบบการศึกษาในชีวิตวิถีใหม คือ การออกแบบเพื่อการ

ปรับตัว หรือพิมพเขียวทางการศึกษาในอนาคต ที่ใหความสําคัญกับการปรับแนวคิดความเชื่อของบุคลากร

วาจะตองปรับตัวอยางมาก และสรางพลังใจในการพัฒนาตนเองบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบเรียกวา 

Growth Mindset เปนเรื่องสําคัญ ผูบริหารและครูในการขับเคลื่อนการเรียนการสอนการใชเทคโนโลยีใน

การบริหารหรือในการจัดการศึกษา เชน การเรียนการสอนออนไลน การทํางานที่บานการประชุมออนไลน

การสื่อสารรวมทั้งการซื้อของออนไลนเพิ่มมากขึ้น เปนตน ความสัมพันธกับชุมชนระบบฐานขอมูล และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปนกลไกสําคัญสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาบทสรุปและขอเสนอแนะการ

ระบาดของ COVID-19 สงผลกระทบตอการศึกษาทั่วโลก จากผลระบาดแพรกระจายจากคนสูคน จากคน

หนึ่งกระจายแบบลูกโซ ตามการเคลื่อนยายประชาชน คนติดเชื้อเดินทางไปที่ใดถาไมปองกันก็จะเปดจุด

การแพรเชื้อที่นั่น และกระจายจากจุดนั้นออกไป จากจุดเกิดติดเชื้อ COVID-19 ครั้งแรก ที่เมืองหวูฮ่ัน 

ประเทศจีน จนปจจุบันแพรกระจายไปทั่วโลกสงผลกระทบตอการศึกษาเพราะสถานศึกษาเปนแหลงรวม

คนการหยุดการแพรเช้ือคือ การเวนระยะหาง จึงจําเปนตองปดสถานศึกษา เมื่อปดสถานศึกษาทําใหการจัด

การศึกษาไดรับผลกระทบตอเน่ือง คือ ดานเศรษฐกิจ การจัดการเรียนการสอน อาหารและสุขภาพ ผลลัพธ

การเรียนรูทางจิตวิทยาตอนักเรียนตอผูบริหารและครูผู สอนการใหบริการของสถานศึกษา ผลกระทบ

ดังกลาวกอเกิดชีวิตวิถีใหมรูปแบบใหมในการจัดการศึกษาบนหลักการและพื้นฐานตามมาตรการทาง

สาธารณสุขของรัฐบาล ซึ่งการจัดการศึกษาไดมีการปรับตัวในเวลากําลังระบาดหรือสถานการณวิกฤติ 

(During Crisis) มีปจจัยที่เกี่ยวของ คือ การดํารงชีพปจจุบัน ดานการเรียนการสอนดานการบริหารการเวน

ระยะหางทางสังคมการเงินในรูปแบบใหม คือ การใชระบบอิเล็กทรอนิกสในดานการเงินและการใหบริการ

ผานทางสมารทโฟน เปนตน การออกแบบเพื่อการปรับตัว (Design-Based New Normal) หรือพิมพเขียว

ทางการศึกษาในอนาคต ที่ใหความสําคัญกับการปรับแนวคิดความเชื่อของบุคลากรวาจะตองปรับตัวอยาง

มากและสรางพลังใจในการพัฒนาตนเอง บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบเรียกวา Growth Mindset เปน

เรื่องสําคัญการเรียนการสอนการใชเทคโนโลยี เชน การเรียนการสอนออนไลน การทํางานที่บาน การ

ประชุมออนไลนการสื่อสาร รวมทั้งการซื้อของออนไลนเพ่ิมมากขึ้น เปนตน ระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยี

สารสนเทศ จะเปนกลไกสําคัญสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา สรางความเขมแข็งและยั่งยืนของชุมชน
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ดังนั้น ในขณะนี้ก็จะยังอยูในระหวางวิกฤติแมจะควบคุมไดในประเทศแตตางประเทศยังเพิ่มแบบทวีคูณ 

และไมรู วาจะจบเมื่อไรและเมื ่อจบแลวจะจัดการศึกษาอยางไรหลังวิกฤติ COVID-19 อนาคตจากน้ัน

สถานการณจะเปนอยางไร วิกฤติจะเกิดอีกหรือไม วิกฤติทางการศึกษาอยางอื่นมีอีกหรือไมจากขอมูล

ขางตนจึงมีขอเสนอแนะดังน้ี 

1. สรุปและถอดบทเรียนในการเผชิญวิกฤติครั้งน้ี เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการจัด

การศึกษาในอนาคตและการออกแบบการบริหารการศึกษาหลังวิกฤติ เชน การปดสถานศึกษา การจัดการ

เรียนการสอน การเงินของสถาบัน การบริหาร และการสื่อสารในกรณีเกดิวิกฤติการบริหารจัดการเปนเรื่อง

สําคัญและที่สอดคลองกันจากผลวิกฤติที่ผานมา คือ ผูบรหิารตองอยูในพ้ืนที่ การสื่อสารที่ดี ทํางานที่

รวดเร็วการมอบหมายผูรับผดิชอบการรวมมือกับทุกภาคสวน เปนตน 

2. ระบบฐานขอมูลของสถานศึกษามีความจําเปนตอการตัดสินใจในภาวะปกติและวิกฤติ จึงควร

พัฒนาระบบฐานขอมูลอยางรอบดาน และควรทําเปนระบบเอกสารกอน เมื่อขอมูลนิ่งหรือตรงกัน จึงนํา

ระบบเทคโนโลยีมาใช 3. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาที่รวมแผนบริหารวิกฤติอื่น ๆ 

จัดทําเปนแผนตอเน่ือง (Education Continuity Plan) เชน อุบัติเหตุตาง ๆ และจัดทําเปนคูมือการบริหาร

วิกฤติ ที่ใหความสําคัญกับภาวะผูนํา การสื่อสาร ความรวดเร็ว บทบาทของบุคลากร และงบประมาณ และ

อาจมีการซอมการบริหารวิกฤติ ในสถานการณฉุกเฉิน เปนตน เพ่ือปองกัน แกไข และพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นปญหาการจัดการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี 

การจัดการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี มีประเด็นปญหาการจัดการศึกษา ดังน้ี 

1. ดานผูเรียน 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ที่บงชี้การแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

1) ระดับปฐมวัย      

นักเรียนมีอัตราการออกกลางคัน รอย

ละ 0.59 ที่นาสังเกตคือมีเฉพาะ

สถานศึกษาเอกชน 

 

 17. สัดสวนนักเรียนปฐมวัย (3 – 5 ป) ตอประชากร

กลุมอายุ 3 – 5 ป เพ่ิมขึ้น (รอยละ 90) 

 

   

มีเด็กพิการเรียนรวม 9 ประเภท รอย

ละ 0.12 พบเด็กประเภทออทิสติกถงึ

รอยละ 0.05 

 

     

เด็กไมไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

เน่ืองจากขาดครูที่มีความรูเกี่ยวกับการ

จัดการศึกษาปฐมวัย และขาดสื่อ 

อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน

ปฐมวัย 

-  สงเสริมใหหนวยงานทางการศึกษาที่

จัดการศึกษาปฐมวัยอบรมครู

ประจําการใหมีความรูเกี่ยวกับจัด

การศึกษาปฐมวัย 

-  สนับสนุนงบประมาณใหหนวยงาน

ทางการศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย

25. รอยละของเด็กแรกเกิด – 5 ป มีพัฒนาการ

สมวัยเพ่ิมขึ้น (รอยละ 85) 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ที่บงชี้การแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

จัดหาสื่อ อุปกรณในการจัดการเรียน 

การสอนปฐมวัย 

 

2) ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน      

ผูเรียนระดับประถมศึกษามีอัตราการ

ออกกลางคัน รอยละ 0.22 

 

 32. อัตราการออกกลางคันของผูเรียนระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง (เปาหมาย 0.10)  

   

ผูเรียนระดับมัธยมศึกษามีอัตราการ

ออกกลางคัน รอยละ 0.72 

 

     

ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ไม

ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น รอยละ 1.99 

 

 18. ประชากรอายุ 6 – 11 ปไดเขาเรียน ระดับ

ประถมศึกษาทุกคน (รอยละ 100) 

 

   

ผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ไม

ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น รอยละ 1.09 

 

 19. ประชากรอายุ 12 – 14 ป ไดเขาเรียน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาทุกคน (รอยละ 

100) 
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ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ที่บงชี้การแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

ผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ไม

ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น รอยละ 1.89 

 

 20. สัดสวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ

เทียบเทา (15–17 ป) ตอประชากร กลุมอายุ 15 – 

17 ป เพ่ิมขึ้น (รอยละ 95) 

   

ผูเรียนดอยโอกาสสังกัด 9 ประเภท     

มีอัตรารอยละ 22.67 และพบวามี

ผูเรียนประเภทยากจนถึงรอยละ 22.58 

 

 24. ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเขาเรียน

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจ

และพ้ืนที่ลดลง (รอยละ 1.0) 

 

   

มีเด็กพิการเรียนรวมระดับประถมศึกษา 

9 ประเภท รอยละ 7.04  พบเด็ก

ประเภทบกพรองทางการเรียนรูถึงรอย

ละ 6.28  

 34. รอยละของผูเรียนพิการไดรับการพัฒนา

สมรรถภาพหรอืบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 

(รอยละ100)  

   

มีเด็กพิการเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา 

9 ประเภท รอยละ 2.37  พบเด็ก

ประเภทบกพรองทางการเรียนรูถึงรอย

ละ 1.96 

 

 35. รอยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความตองการ

จําเปนพิเศษ ไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

เพ่ิมขึ้น (จําแนกตามกลุม ประเภทของความจําเปน

พิเศษ) (รอยละ 20) 

 

   

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ัน

 26. รอยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แตละ
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ที่บงชี้การแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศกึษา 2562 

ทดสอบ 4 วิชาหลัก (ภาษาไทย อังกฤษ 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร) ยังมีต่ํากวา

ฐานเดิมทุกวิชา  

วิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น 

(รอยละ 50) 

27. ความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-

NET) ของนักเรียนระหวางพ้ืนที่/ภาคการศึกษาใน 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 

ทดสอบ 4 วิชาหลัก (ภาษาไทย อังกฤษ 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร) ยังมีต่ํากวา

ฐานเดิม ยกเวนวิชาภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ  

 วิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษลดลง                    

(นอยกวา 5) 

28. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผล

นักเรียนรวมกับนานาชาติ (Programmer for 

International Student Assessment หรอื PISA) 

ของนักเรียนอายุ 15 ป ในวิชาวิทยาศาสตร การอาน

และคณิตศาสตรสูงขึ้น (เฉลีย่ 500 คะแนน)29. 

ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเฉลี่ย

ของผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับเมื่อ 

ทดสอบตามาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

(CEFR) สูงขึ้น (A1/A2/B2) 

   

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ัน

 30. รอยละการอานของคนไทย (อายุต้ังแต 6 ปขึ้น

ไป) เพ่ิมขึ้น (รอยละ 85) 
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ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ที่บงชี้การแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

มัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562 

ทดสอบ 5 วิชาหลัก (ภาษาไทย สังคม

ศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร) ยังมีต่ํากวาฐานเดิม 

ยกเวนวิชาสังคมศึกษา 

ผูเรียนสวนใหญขาดทักษะการคิด

วิเคราะห คิดสังเคราะห และคิด

สรางสรรค เน่ืองจากการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนไมเนนบรรยากาศที่จะ

กระตุนสงเสริมใหผูเรียนคิดวิเคราะห 

สังเคราะหและคิดสรางสรรค 

สงเสริมใหมีการพัฒนาหลักสตูรที่

สอดคลองกับการคิดในรูปแบบตาง ๆ  

ที่หลากหลาย 

    

ผูเรียนสวนใหญขาดคุณธรรม จริยธรรม 

คุณลักษณะทีพึ่งประสงคและสมรรถนะ

สําคัญ เน่ืองจากขาดแรงจูงใจใน

การศึกษาเลาเรียน และการขาดความ

มุงมั่นอดทน ความที่ไมสามารถทนได

กับกฎ ระเบียบหรือขอตกลงการปฏิบัติ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ

ที่พึงประสงค สมรรถนะสําคญั               
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ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ที่บงชี้การแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

ที่เครงครัดหรอืกติกาที่เขาจะตองปฏิบัติ

ตาม 

ผูเรียนในบางระดับการศกึษายังมีอัตรา

เสี่ยงในการออกกลางคันสูง เน่ืองจาก

ตองไปชวยผูปกครอง บิดา มารดาหรือผู

ที่อยูอาศัยดวย ในการหารายได/

ประกอบอาชีพ หรือดูแลชวยเหลือบิดา 

มารดา ผูปกครองที่มีภาวะพ่ึงพา และ

หรือมีเหตุจําเปนตองใหการชวยเหลอื 

จากการเจ็บปวย จิตเภท พิการหรืออ่ืน ๆ 

จัดหาทุนการศึกษา/จัดหลักสตูรระยะ

สั้น 

    

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

O-NET ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ต่ํากวา

ฐานเดิมทุกรายวิชา สําหรับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 ต่ํากวาฐานเดิมทุก

รายวิชายกเวนวิชาภาษาอังกฤษ และ 

ภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ต่ํา

กวาฐานเดิมทุกรายวิชายกเวนวิชาสังคม

ศึกษาเน่ืองจากเทคนิควิธีการสอนและ

พัฒนาครูเพ่ือสงเสริมเทคนิควิธีการสอน

และการจัดกระบวนการเรียนโดยเฉพาะ

ในระดับช้ันประถมศึกษา 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ที่บงชี้การแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

การจัดกระบวนการเรียนไมสงเสริมให

เด็กรูจักการคิดวิเคราะห 

3) การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 

     

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ดานการศึกษานอกระบบ (N-NET)              

ปการศึกษา 2562 จําแนกตามสาระ

ความรู 5 สาระหลัก (ทักษะการเรียนรู, 

ความรูพ้ืนฐาน, การประกอบอาชีพ, 

การดําเนินชีวิต, การพัฒนาสังคม)

ระดับช้ันประถมศึกษา พบวา ต่ํากวา

ฐานเดิม2รายวิชาคือ การดําเนินชีวิต

และการพัฒนาสังคม  

     

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ดานการศึกษานอกระบบ (N-NET)              

ปการศึกษา 2562 จําแนกตามสาระ

ความรู 5 สาระหลัก (ทักษะการเรียนรู, 

ความรูพ้ืนฐาน, การประกอบอาชีพ, 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ที่บงชี้การแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

การดําเนินชีวิต, การพัฒนาสังคม)

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน พบวา  

ต่ํากวาฐานเดิม2รายวิชาคือ การดําเนิน

ชีวิตและทักษะการเรียนรู 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ดานการศึกษานอกระบบ (N-NET)              

ปการศึกษา 2562 จําแนกตามสาระ

ความรู 5 สาระหลัก (ทักษะการเรียนรู, 

ความรูพ้ืนฐาน, การประกอบอาชีพ, 

การดําเนินชีวิต, การพัฒนาสังคม)

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา  

ต่ํากวาฐานเดิม2รายวิชาคือ การดําเนิน

ชีวิตและทักษะการเรียนรู 

     

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน

หลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐานอยูใน

เกณฑต่ํา (N-net) เน่ืองจากความรู

ความสามารถของบุคลากรโดยเฉพาะ

อยางยิ่งการมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอนของ

- ปรับวิธีการคัดเลือก/สอบบรรจุครูให

ตรงตามวิชาเอก 

- เช่ือมโยงเครือขายใหครอบคลุมทุก

พ้ืนที่ของ กศน.ตําบล 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ที่บงชี้การแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

ครูผูสอนยังไมเพียงพอ อีกทั้งผูเรียนมี

ความหลากหลายทั้งอาชีพและพ้ืน

ฐานความรู รวมถึงกลุมเปาหมายใน

พ้ืนที่หางไกลมีขอจํากัดในการเขาถึง

บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงผล

ใหไมไดรับขอมูลที่ทันสมัยและถูกตอง 

4) การศึกษาอาชีวศึกษา      

ผูเรียนระดับอาชีวศึกษามีอัตราการออก

กลางคัน รอยละ 6 

 

     

มีเด็กพิการเรียนรวม 9 ประเภท รอย

ละ 0.08  พบ 

เด็กประเภทบกพรองทางรางกายหรือ

สุขภาพถึงรอยละ 0.04 

 

     

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ปการศึกษา 

     

- 8
7 

- 



- 88 - 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ที่บงชี้การแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

พบวา สูงกวาฐานเดิม  

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ปการศึกษา 

2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูงพบวา สูงกวาฐานเดิม  

     

ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษามีสมรรถนะไมสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดแรงงาน 

เน่ืองจากผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

สวนใหญไมออกสูตลาดแรงงานมุงแต

เขาเรียนตอในสถาบันอุดมศึกษาที่เปด

สอนระดับปริญญาตรีในสาขาอ่ืน ๆ ทํา

ใหขาดแคลนแรงงานระดับกลางอยาง

ตอเน่ือง 

สถาบันอาชีวศึกษาควรจัดหลักสูตรให

สอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงานตามบริบทพ้ืนที ่

    - 8
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ที่บงชี้การแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

ผูเรียนไมนิยมเรียนสายอาชีวศึกษา 

เน่ืองจากภาพลักษณ เจตคติและ

คานิยมของการเรียนอาชีวศึกษาไมดี 

ประกอบกับคาตอบแทนและการ

ยอมรับในสังคมต่ํา 

หนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดกิจกรรม

สรางเจตคติที่ดีในการศึกษาตอในระดับ

อาชีวศึกษา 

    

5) การศึกษาอุดมศึกษา      

บัณฑิตขาดการคิดวิเคราะห แกปญหา

และทักษะความรูพ้ืนฐานที่จําเปน 

เน่ืองจากเทคนิควิธีการสอนและการจัด

กระบวนการเรียนไมสงเสริมใหบัณฑิต

รูจักการคิดวิเคราะห การแกปญหา 

สงเสริมรูปแบบการคิดในรูปแบบตาง ๆ 

ที่หลากหลาย 

    

บัณฑิตมีสมรรถนะไมสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน เน่ืองจาก

ผูเรียนตัดสินใจเขาศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา ไมมีขอมลูประกอบการ

ตัดสินใจและไมรูทิศทางความตองการ

กําลังคน 

สถาบันอุดมศึกษารวมกับสถาบัน

อาชีวศึกษาในการวิเคราะหความ

ตองการของตลาดแรงงานและปรับ

หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

2. ดานครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ที่บงชี้การแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

ครูสวนใหญไมไดจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

เน่ืองจากไมนํากระบวนการวิจัยในช้ัน

เรียนไปใชพัฒนาการเรียนการสอน 

สงเสริมใหสถานศึกษานํากระบวนวิจัย

ในช้ันเรียนมาใชในการพัฒนาการเรียน

การสอน 

    

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีปญหาขาด

แคลนครสูอนสาขาวิชาหลักโดยเฉพาะ

ภาษาตางประเทศ วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร เน่ืองจากมาตรการควบคุม

อัตรากําลังภาครัฐทําให

กระทรวงศึกษาธิการถูกตัดอัตรากําลัง

ครูจากการเกษียณอายุราชการและ

เกษียณกอนกําหนด 

จัดสรรอัตรากําลังทดแทนครทูี่เกษียณ     

ครูและบุคลากรทางการศึกษามี

ภาระหนาที่อ่ืน นอกเหนือจากการจัดการ

เรียนการสอน  เน่ืองจากไมมีบุคลากรทํา

หนาที่อ่ืน ๆ ทีไ่มใชการจัดการเรียนการ

สอนภาระดังกลาวจึงตกอยูที่ครูผูสอน 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ที่บงชี้การแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

การศึกษานอกระบบฯ ขาดครูและ

บุคลากรที่มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน

เน่ืองจากครูประจําการที่ไดรับการบรรจุ

เขามาเปนครูอัตราจางเดิมที่มีวุฒิ

การศึกษาไมตรงกับวิชาเอกอยูกอนแลว 

     

การศึกษาพิเศษขาดนักวิชาชีพที่จะจัด

การศึกษาสําหรับเด็กพิการ และครูสวน

ใหญขาดประสบการณในการจัด

การศึกษาสําหรับเด็กพิการ 

 

     

การอาชีวศึกษาขาดแคลนครดูาน

วิชาชีพ เน่ืองจากไมสามารถรบัผูที่มี

ความรูและประสบการณจากผูที่ไมมใีบ

ประกอบวิชาชีพครูไดทําใหเกิดปญหา

ขาดแคลนครูอาจารยที่มีความรู ความ

เช่ียวชาญที่เหมาะสมอยางตอเน่ือง 

     

ในระดับอุดมศึกษา สัดสวนอาจารยตอ

นิสิตในบางสาขาวิชายังไมเปนไปตาม
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ที่บงชี้การแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

เกณฑ รวมทั้งอาจารยประจําสวนใหญ

ยังขาดประสบการณ และบางสาขายัง

ขาดคณาจารยที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ

ทาง เน่ืองจากไมมีสถาบันผลติครูใหมที่

มีความเช่ียวชาญเฉพาะในการพัฒนาครู 

คณาจารยประจําการอยางเปนระบบ 

รวมทั้งศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู

อยางตอเน่ือง เพ่ือสรางความเปนมือ

อาชีพและสงเสริมสนับสนุนใหวิชาชีพ

ครูเปนที่ยอมรบัในสังคม 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

3. ดานการสรางความเขมแข็งของสถานศึกษา/จังหวัด 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ที่บงชี้การแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

มีสถานศึกษาขนาดเล็ก รอยละ 38.52 

และเปนสถานศึกษาที่ยังไมเขมแข็ง

จํานวนมาก เน่ืองจากยังขาดความ

พรอม ขาดรูปแบบเทคนิคการบริหาร

จัดการ และจดัการเรียนการสอน 

และนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียน

ขนาดเล็กมีทิศทางการพัฒนาไมแนนอน 

สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาขนาด

เล็กมีความพรอม รูปแบบเทคนิคการ

บริหารจัดการ และจัดการเรียนการ

สอนใหมีประสทิธิภาพและความคุมคา 

23. สถานศึกษาทุกแหงมีอินเทอรเน็ตความเร็วสูง

และมีคุณภาพ (รอยละ 100) 

46. รอยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไมผานเกณฑ

การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง (รอยละ 100) 

   

จังหวัดสุราษฎรธานีมีจํานวนลูกเสือ

สํารอง ลูกเสือสามัญ/สามัญรุนใหญและ

วิสามัญถึง 60,690 คน แตไมมีคาย

ลูกเสือที่ไดมาตรฐานประจําจังหวัด 

 

 22. รอยละของแหลงเรียนรู (พิพิธภัณฑ สวนสัตว 

หองสมุด ศูนย ฯลฯ) ที่ไดรับการพัฒนาใหสามารถ

จัดบริการทางการศึกษาและมีการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น (50 ศนูย) 

 

   

จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากร

ในจังหวัดสุราษฎรธานี ชวงอายุ 15 – 

59 ป อยูที่ 9.09 ถึงแมวาคาเฉลี่ยจะ

เพ่ิมขึ้นทุกปแตก็ยังไมถึงคาเฉลี่ย

ระดับประเทศ 12 ป 

 11. รอยละของประชากรวัยแรงงาน  

(15 – 59 ป) ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเทาขึ้นไปเพ่ิมขึ้น (รอยละ 60) 

21. ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ป)  

มีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น (12 ป) 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ที่บงชี้การแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

 

สัดสวนผูเรียนสายสามัญตอสายอาชีพ 

71 : 29 ซึ่งยังไมเปนไปตามเปาหมาย

ระดับประเทศ (50 : 50)  

 4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษามีสมรรถนะเปนทีพอใจของสถาน

ประกอบการเพ่ิมขึ้น (รอยละ 75) 

9. สัดสวนผูเรยีนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับ 

ผูเรียนสามญัศกึษา (50 : 50) 

12. อัตราการไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระของ

ผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาระดับ

อาชีวศึกษา (ไมนับศึกษาตอ) ภายในระยะเวลา 1 ป

เพ่ิมขึ้น (รอยละ 80) 

 

 

   

สถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานขาดอิสระ

และความคลองตัวในการบริหารจัดการ

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

เน่ืองจากการกระจายอํานาจสูเขตพ้ืนที่

การศึกษา และสถานศึกษาได

ดําเนินการแลวตามกฎหมาย แตยัง

สรางความเขมแข็งใหสถานศึกษาโดยให

สถานศึกษาเปนนิติบุคคล 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ที่บงชี้การแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

ประสบปญหาในทางปฏิบัติ และใน

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยังมีความ

เคยชินของหนวยปฏิบัติในการรับคําสั่ง

จากหนวยงานสวนกลางและหนวยงาน

สวนกลางเคยชินกับการมอบหมาย/สั่ง

การใหหนวยปฏิบัติดําเนินการตาม

ประกอบกับหนวยปฏิบัติ บุคลากรใน

พ้ืนที่ และสถานศึกษาไมคุนเคยใน

ระบบการบริหารแบบเปนอิสระดวย

ตนเอง บุคลากรบางสวนยังไมมีความ

มั่นใจในการตัดสินใจทิศทางของ

หนวยงาน และความไมพรอมของระบบ

เพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ 4 ดาน 

สูสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาใน

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปญหาความไมพรอมของเขตพ้ืนที่

การศึกษาในการสนับสนุนสงเสริมการ
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ที่บงชี้การแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให

เขมแข็ง 

การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษายัง

ขาดความเปนอิสระ คลองตัวและความ

เขมแข็งในการปฏิบัติภารกิจ  

สถาบันอาชีวศึกษาบางสวนยังไมเปน

นิติบุคคลทําใหไมสามารถดําเนินภารกิจ 

ใหสนองความตองการทั้งของประชาชน

และประเทศได 

    

การอุดมศึกษาไมสามารถพัฒนาสูความ

เปนเลิศในการดําเนินภารกิจทั้ง 4 ดาน  

อันไดแก 1) การจัดการเรียนการสอน  

2) การวิจัยและสรางองคความรู   

3) การใหบริการทางวิชาการ  

4) ศลิปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

เน่ืองจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสวน

ใหญยังบริหารภายใตระบบราชการ 

แมวาจะไดมีความพยายามนํา

มหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ แตการ

ดําเนินงานยังไมบรรลุผลทั้งหมด และ 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ที่บงชี้การแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

สภามหาวิทยาลัยและนายกสภา

มหาวิทยาลัยยังไมมีบทบาทในการ

พัฒนามหาวิทยาลัยและรับผดิชอบตอ

มหาวิทยาลัยเทาที่ควร 

 

4. ดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ที่บงชี้การแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช

เปนเครื่องมือชวยในการเรียนการสอน

ของครูยังมีนอย เน่ืองจากครูขาด

ความสามารถและทักษะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศทีจ่ะนํามาสรางและใช

บทเรียนผานสือ่อิเล็กทรอนิกส และชวย

ในการเรียนการสอนใหมคีุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

จัดหา... 

 

    

ทรัพยากรดานเทคโนโลยีมีไมเพียงพอ

ทําใหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ที่บงชี้การแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

การเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาทักษะ

ในการคนควา เปนเครื่องมือใน

การศึกษาหาความรูแกตนเองยังทําได

นอย เน่ืองจากขาดการพัฒนาครูและ

บุคลากรใหรูจกัใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการเรียนการสอน 

รวมทั้งการแกปญหาขาดแคลนคร ู

สาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐานไม

เอ้ือตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใชใน  การเรียนการสอนอยางสมบูรณ 

เน่ืองจากขาด Content และ 

courseware สําหรับการทําบทเรียน

เพ่ือการเรียนรูทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 

     

ขาดการเช่ือมโยงเครือขายเพ่ือ

การศึกษาที่มีอยูเพ่ือนําไปสูการเรียนรู

รวมกัน เชน Uni net, Moe Net  

เปนตน เน่ืองจากความแตกตางในการ

เขาถึงบริการ internet ระหวางพ้ืนที่ใน
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ที่บงชี้การแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

เมือง นอกเมือง ขนาดและประเภท

โรงเรียน 

ขาดการใชสื่อสารมวลชน สื่อวิทยุโทรทัศน 

สื่อหนังสือ ตําราเรียน และอุปกรณตาง ๆ 

รวมทั้งหองสมุดเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู

อยางเพียงพอและมีคุณภาพ เน่ืองจาก

ขาดการสนับสนุนอยางจริงจังและ

ตอเน่ืองจากภาครัฐในการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

รวมทั้งขาดกลไกที่จะจูงใจให

ภาคเอกชนเขามารวมระดมทรัพยากร 

     

ขาดหนวยงานกลางเพ่ือดูแลและบริหาร

จัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา เน่ืองจากหนวยงานที่

ดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดําเนินการในลักษณะตางคนตางทํา 

เกิดความซํ้าซอน ขาดการบูรณาการ
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ที่บงชี้การแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

และเช่ือมโยงกันเปนเครือขายกัน เปน

เครือขายเพ่ือประหยัดทรัพยากรรวมกัน 

 

5. ดานการจัดระบบการศึกษาที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา 

ปญหาหรือประเด็น วิธีการแก KPI ที่บงชี้การแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

1) ระดับปฐมวัย      

ความไมพรอมในการจัดการศษาปฐมวัย

ทั้งดานครู อาคาร สถานทีแ่ละวัสดุ

อุปกรณ และขาดความเขมแข็ง 

เน่ืองจากศูนยเด็กปฐมวัยมีจํานวนไม

เพียงพอที่จะใหบริการในการเตรียม

ความพรอมแกเด็กปฐมวัยไดอยางทั่วถึง 

มีคุณภาพ เน่ืองจากขาดการประสาน

และดําเนินการในเชิงบูรณาการรวมกัน

ระหวางหนวยงานที่ดูแลเด็กปฐมวัย

อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งระหวาง

หนวยงานภาครัฐดวยกันและกับ

- จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอและ

ทัดเทียมกันทั้งในสถานศึกษาของรัฐ

และเอกชน 

- ขาดการประสานและดําเนินการใน

เชิงบูรณาการรวมกันระหวาง

หนวยงานที่ดูแลเด็กปฐมวัยอยางมี

ประสิทธิภาพ ทั้งระหวางหนวยงาน

ภาครัฐดวยกันและกับ 

- สรางเครือขายบุคลากรทาง

การศึกษาปฐมวัยในการแลกเปลี่ยน

องคความรูและแบงปนขอมูลในการ
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ปญหาหรือประเด็น วิธีการแก KPI ที่บงชี้การแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

ภาคเอกชนทั้งในระดับนโยบายและ

ระดับปฏิบัติ 

 

 

 

ดูแลและพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย

อยางทั่วถึง 

2) ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน      

ขาดความเช่ือมโยงระหวางระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

กับการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอน เน่ืองจากขาดการ

ประสานความรวมมือเปนเครือขาย

ระหวางสถานศึกษาเพ่ือรวมมือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา รวมทั้งความรวมมือ

ระหวางสถานศึกษาตางระดับ ตาง

สังกัด และกับชุมชนทองถิ่น อปท.และ

ภาคเอกชน 

 

     

- 1
01

 - 
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ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

3) การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 

     

ความไมคลองตัวในการบริหารจัดการ

และการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติของ

หนวยงานสถานศึกษาในสังกดัและภาคี

เครือขาย เน่ืองจาก ขาดแคลนบุคลากร

ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และขาดสื่อ

และวัสดุอุปกรณสงเสริมการเรียนรูที่มี

คุณภาพหลากหลายตรงกับความ

ตองการของผูเรียนเฉพาะกลุม  

-      

ขาดการประสานความรวมมือและการ

ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่มี

เอกภาพ เน่ืองจากการมีสวนรวมของ

ภาคีเครือขายยังไมกวางขวางและ

เขมแข็งเพียงพอ และขาดความ

คลองตัวในการบริหารจัดการ การ

ประสานความรวมมือ และการควบคุม

-      

- 1
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คุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4) การศึกษาอาชีวศึกษา -      

การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไมเนนการ

ฝกปฏิบัติและสมรรถนะไมสอดคลองกับ

ความตองของตลาดแรงงาน เน่ืองจาก

ขาดกลไกการพัฒนาระบบมาตรฐาน

สมรรถนะและกลไกการเรียนรู/การ

จัดการเรียนการสอนรวมกับสถาน

ประกอบการอยางเปนระบบและ

ตอเน่ือง 

-      

ระบบการเช่ือมโยงการจัดอาชีวศึกษากับ

การศึกษาระดับพ้ืนฐานและอุดมศึกษา ไม

สามารถดึงดูด จูงใจผูเรียนใหสนใจเรียน

อาชีวศึกษาไดมากเทาที่ควร เน่ืองจาก

ขาดระบบการแนะแนวการศกึษาอาชีพ 

และการประชาสัมพันธเพ่ือสรางความ

-      

- 1
03
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ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

เขาใจในอาชีพ เสนทางความกาวหนา

ในอาชีพ รายได คาตอบแทน 

 

5) การศึกษาอุดมศึกษา      

สถาบันอุดมศึกษามุงเนนการจัดการ

เรียนการสอนเชิงพาณิชย เนนการผลิต

บัณฑิตเชิงปริมาณ มีลกัษณะเปนอุด

ศึกษาเพ่ือมวลชน ในขณะที่กลไกการ

ควบคุมคุณภาพไมเขมแข็ง เน่ืองจาก

การจัดการศึกษาเชิงพาณิชย จัดการ

เรียนการสอนอุดมศึกษาที่ไมมีการ

ควบคุมคุณภาพโดยไมคํานึงถึง

ภาวการณทํางานของบัณฑิตที่จะ

กอใหเกิดมูลคาเพ่ิมตอสังคมในอนาคต

เปนการผลิตทีเ่นนปริมาณมากกวา

คุณภาพ 

 

     

- 1
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ปญหาหรือประเด็น วิธีการแก KPI ที่บงชี้การแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนขาด

การเนนฝกภาคปฏิบัติและการเช่ือมโยง

กับการทํางาน ทําใหผูสําเร็จการศึกษา

ขาดคุณลักษณะที่สําคัญบางประการที่

ผูใชตองการ  

     

การผลิตกําลังคนยังไมสามารถ

ตอบสนองความตองการ โดยเฉพาะใน

สาขาที่ขาดแคลน  

การบริหารจัดการและภาวะผูนํา ระบบ

การบริหารจัดการที่อยูภายใตระบบ

ราชการ ทําใหขาดความอิสระ คลองตัว

การบริหารจัดการ รวมทั้งขาดระบบ

การพัฒนาผูบริหารและคณาจารยอยาง

ตอเน่ือง สงผลกระทบตอการพัฒนา

คุณภาพอุดมศึกษา 

    

 ขาดระบบกลไกสงเสริมการวิจัยและ

สรางองคความรู นวัตกรรมและการวิจัย

ขาดระบบการสรางความเขมแข็งดาน

การผลิตผลงานวิจัย รวมทั้งระบบความ

เช่ือมโยงระหวางอุดมศึกษาและภาค

การผลิต 

    

- 1
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ปญหาหรือประเด็น วิธีการแก KPI ที่บงชี้การแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

 การจัดสรรงบประมาณยังไมสะทอน

คุณภาพการศึกษา และยังมิไดใชเปน

กลไกกํากับเชิงนโยบาย และการพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานอุดมศึกษา 

    

    

ซึ่งจากการวิเคราะหสถานการณ แนวโนมตาง ๆ เพื่อประกอบการพัฒนาในทุก ๆ ดานของจังหวัดสุราษฎรธานี ที่ใหมีความเปนไปไดและสอดคลองกับบริบท 

ความสามารถ ตลอดจนศักยภาพของจังหวัด จึงไดมีการกําหนดทิศทางการพัฒนา เปนนโยบายการพัฒนาของจังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย วิสัยทัศน เปาประสงค 

พันธกิจ ดังน้ี 

 - 1
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นโยบายจังหวัดสุราษฎรธานี 

วิสัยทัศน (Vision) 

“เมืองเกษตรคุณภาพ การทองเที่ยวย่ังยืน สังคมเปนสุข” 

เปาประสงครวม (Goals)  

1. เพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรการทองเที่ยวและ

การขนสงโลจิสติกส 

2. สูสังคมเปนสุขดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. มีฐานทรัพยากรธรรมชาติ และบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่ย่ังยืน 

พันธกิจ (Missions)  

1) พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมตอเนื่องและการทองเที่ยว) 

ใหมีความมั่งคั่งและเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ 

2) พัฒนาสังคม คุณธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหย่ังยืน 

4) บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด (Strategic issues)  

1) การเพ่ิมศักยภาพการแขงขันภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และการพลังงาน 

2) การสงเสริมอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยวที่ย่ังยืน 

3) การเช่ือมโยงเสนทางคมนาคมและศูนยโลจสิติกส (Logistics) ภาคใตตอนบน 

4) การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมศีักยภาพในการแขงขนั  

5) การสรางฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 

ดานการศึกษาและสังคม 

1. การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

1.1  การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  

1.2  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคณุภาพ เทาเทียมและทั่วถึง โดย 

(1)  ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม 

เพ่ือสรางความรับผิดชอบ ตอผลลัพธ (Accountability)  

(2)  ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 

(3)  พัฒนาคุณภาพครูทั ้งระบบ ตั ้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือก 

ใหได คนดี คนเกง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ 
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(4)  ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพื่อ สรางสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั ้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื ่อการ เรียนรู ปรับหลักสูตรและ 

ผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและ

สื่อเพ่ือการเรียนรู  

1.3  การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย      

เพื่อรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุทั้งในดานผลิตภัณฑสุขภาพและที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ ยกระดับ 

การบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมลํ้าและสรางความย่ังยืนในระยะยาว  

1.4  การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดํารงชีพในสังคมสูง 

2.  การลดความเหลื่อมลํ้าทางสงัคม  

2.1 การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ งเนนการเพิ่มผลิตภาพ 

แรงงาน โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน

ปรับโครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันให 

การใชระบบ มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

2.2   การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก โดย  

(1)  พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย  

(2)  สนับสนุนการจัดหาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค          

(3)  การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย (Customized 

Welfare) ที่คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน 

2.3  การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที ่ด ินเพื ่อการเกษตร  

รวมทั้งปรับโครงสรางภาษีที่เปนธรรม เชน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน  

2.4  การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุ มครองสิทธิขั ้นพื ้นฐาน และ              

การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแก 

ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดปญหาความเหลื่อมลํ้า  

3. การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 

3.1  การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพรอม

รองรับความเปนเมือง  

3.2  การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื ่อมโยงกับเพื ่อนบาน สงเสริมและเรงรัด        

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพื่อเพิ่ม ความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ทั้งดานการคา การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอ สิ่งแวดลอม (Green Logistics) 

3.3  การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให

ความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อดึงดูดให นักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุน

ในไทยและประเทศเพ่ือนบาน รวมทั้งสงเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษในพ้ืนที่ชายแดน  
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4.  การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

4.1  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื ่อการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ           

โดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุกภาค

สวน นําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม 

เพ่ิมพ้ืนที่ปาไม 

4.2  การสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใชแลว                

ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตาง ๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและ 

คาธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดลอม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน  

4.3  การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพื ่อยกระดับประเทศ              

สูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการ

ใหสามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาที ่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain/ 

Green Value Chain) สงเสริมการทาการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบ 

ตอสิ่งแวดลอมนอย เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  

4.4  การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษ  

ทั้งทางอากาศ ขยะ นํ ้าเสีย และของเสียอันตราย ที ่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื ่อสรางคุณภาพ

สิ่งแวดลอมที่ดี  ใหกับประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลาดับแรก สรางวินัยของคนในชาติ

มุงสูการจัดการที่ยั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย  

4.5  การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทาแผนแมบท  

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียน 

และอนุภูมิภาคลุ มนํ ้าโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื ่อนยายแรงงาน การบริหาร 

จัดการพลังงาน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

4.6   การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ

และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี ่ยงดานภัยพิบัติ เพิ ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัว                   

ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

5.  การบริหารราชการแผนดินทีม่ีประสิทธิภาพ  

5.1  การสรางความโปรงใสในทุกขั ้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางให              

ทุกภาคสวนสามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได  

5.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนภารกิจ 

ภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหระบบราชการเล็กกระทัดรัด           

แตมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง  
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5.3  การสร างร ูปแบบการพัฒนา อปท. ให  เหมาะสม สามารถร ับม ือการเปล ี ่ยนแปลง 

ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื ่อมโยง 

ภาคสวนตาง ๆ  ในระดับพ้ืนที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.4 การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สรางผลงานที่มี

ค ุณภาพ รวดเร็วและนาเชื ่อถือ สามารถเปนเครื ่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจ 

ในเชิงนโยบายได  

13. สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2563 - 2565) 

ฉบบัทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไดมีกําการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนา

การศึกษา (2563-2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันพุธ ที่ 28 เมษายน 

2564 ณ หองประชุมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี อําเภอเมือง จังหวัด สุราษฎรธานี แตเนื่องจาก

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทั้งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี

ไดสํารวจขอมูลสําหรับจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) จังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับทบทวน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564) ผานชองทางออนไลน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 แลวน้ัน เพ่ือเปนการปองกันการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสอดรับกับมาตรการการควบคุมโรค สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุ

ราษฎรธานี จึงขอยกเลิกการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎร

ธานี ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไดมีการทบทวนยุทธศาสตรดานการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

พ.ศ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ใหผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และทุกสังกัด จํานวน 36 หนวยงาน 

ไดแสดงความคิดเห็นใหขอเสนอแนะในการทบทวนยุทธศาสตรดานการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ ๒๕๖๓-

๒๕๖๕ ไดขอสรุป ดังน้ี 

     จากการระดมความคิดเห็นและจัดการคาดคะเนแนวโนมประเด็นการวิเคราะหสําคัญจากผูทรงคุณวุฒิ

และผูนําทางการศึกษาของแตละหนวยงาน 38 หนวยงานที่จัดสงแบบทบทวนยุทธศาสตรดานการศึกษาจังหวัดสุ

ราษฎรธานี พ.ศ 2563-2564 ตอบกลับมาทั้งสิ ้น 32 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 84.21 มีหนวยงานเสนอใหใช

ยุทธศาสตรดานการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ ๒๕๖๓-๒๕๖๕ คงเดิมจํานวน 30 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 

93.75 และมีหนวยงานเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรดานการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

จํานวน 2 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 6.25 จากขอมูลดังกลาวจึงยังคงใชยุทธศาสตรดานการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

พ.ศ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  

   นําเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) สุราษฎรธานี เพื่อขอความ

เห็นชอบและประกาศใชแผนพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 จังหวัดสุราษฎรธานี 

เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 
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สวนท่ี 2 

บริบทท่ีเก่ียวของดานการศึกษา 
 

 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดนําบริบทที่เกี่ยวของดานการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี  มาเชื่อมโยงกับอํานาจ

หนาที่ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีและกําหนดเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา

การศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี

รายละเอียดบริบทที่เกี่ยวของดานการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี  ตามหัวขอดังน้ี  

 1. พระบรมราโชบายดานการศึกษา   

 2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

 3. ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  

 4. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

 5. แผนการปฏิรูปประเทศ  

 6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564    

 7. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  

 8. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  

 9. นโยบายความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564)  

 10. เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  

 11. 12 จุดเนนเชิงนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)  

 12. แผนปฏิรปูประเทศดานการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 

 13. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

  14. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 

  15. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี  
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1. พระบรมราโชบายดานการศึกษา   

 พระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐ 

การศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียน ๔ ดาน 

  ๑. มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 

   ๑) มีความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง 

   ๒) ยึดมั่นในศาสนา 

   ๓) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย 

   ๔) มีความเอ้ืออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน 

  ๒. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 

   ๑) รูจักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ช่ัว – ดี 

   ๒) ปฏิบัติแตสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 

   ๓) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ช่ัว 

   ๔) ชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง 

  ๓. มีงานทํา – มีอาชีพ 

   ๑) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝกฝนอบรมในสถานศึกษาตองมุงใหเด็กและ

เยาวชน รักงาน สูงาน ทําจนงานสําเร็จ 

   ๒) การฝกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ตองมีจุดมุงหมายใหผูเรียนทํางานเปน

และมีงานทําในที่สุด 

   ๓) ตองสนับสนุนผูสําเร็จหลักสูตรมีอาชีพมีงานทํา จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 

  ๔. เปนพลเมืองดี 

   ๑) การเปนพลเมืองดี เปนหนาที่ของทุกคน 

   ๒) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการ ตองสงเสริมใหทุกคนมีโอกาส 

ทําหนาที่เปนพลเมืองดี 

   ๓) การเปนพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะทําเพื่อบานเมืองไดก็ตองทํา” เชน งานอาสาสมัคร 

งานบําเพ็ญประโยชน งานสาธารณกุศล ใหทําดวยความมีน้ําใจ และความเอ้ืออาทร 
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2. รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเปนกฎหมายหลักในการปกครอง

ประเทศ มีประเด็นสําคัญที่เกี ่ยวกับการจัดการศึกษา การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและ 

การเขารับบริการการศึกษาของประชาชน ไดแก 

หมวดหนาที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหนาที่เขารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 

 หมวดหนาที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป 

ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายรัฐตองดําเนินการใหเด็ก

เล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม 

และสติปญญา ใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามา 

มีสวนรวมในการดําเนินการดวยรัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการใน 

ระบบตาง ๆ รวมทั้งสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิตและจัดใหมีการรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดําเนินการ กํากับ สงเสริมและ

สนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ทั้งน้ี ตามกฎหมายวาดวยการศึกษา

แหงชาติซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติและการดําเนินการและ

ตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวยการศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียน 

ใหเปนคนดี มีวินัยภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอ

ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับ การดูแลและพัฒนาตาม 

วรรคสอง หรือใหประชาชนไดรับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับ

การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตนใหจัดตั้งกองทุนเพื่อใชในการชวยเหลือ 

ผูขาดแคลนทุนทรัพย เพ่ือลดความเหลื่อมลํ้า  ในการศึกษาและเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพครู  โดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณใหแกกองทุนหรือใชมาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้ง 

การใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุนไดรับประโยชนในการลดหยอนภาษีดวย ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ซึ่งกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองกําหนดใหการบริหารจัดการกองทุนเปนอิสระและกําหนดใหมีการใชจาย

เงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 

 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศในดานการศึกษาใหเกิดผล

ดังตอไปน้ี 

(1) ใหสามารถเริ ่มดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา                  

ตามมาตรา 54 วรรคสอง เพื่อใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา

ใหสมกับวัยโดยไมเก็บคาใชจาย 

 (2) ใหดําเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ใหแลวเสร็จภายใน

หน่ึงป นับต้ังแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี 
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 (3) ใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารยใหได      

ผูมีจิตวิญญาณแหงความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับ

ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ                 

ผูประกอบวิชาชีพครู 

 (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัด      

และปรับปรุงโครงสรางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยสอดคลองกันทั้งในระดับชาติ      

และระดับพ้ืนที่ดังกลาว 

 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ.ดานการศึกษาใหมี

คณะกรรมการที่มีความเปนอิสระคณะหนึ่ง ที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งดําเนินการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะ

และรางกฎหมายที่เกี่ยวของ ในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการ 
 

3. ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  

คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ป โดยกําหนด

วิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตร ดังน้ี  

 วิสัยทัศน  

 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

ความมั่นคง หมายถึง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง                        

ทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจก

บุคคลและมีความมั ่นคงในทุกมิติ ทั ้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ ่งแวดลอม และการเมือง  

เชน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย

ทรงเปนพระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหน่ียว

จิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใส

ตามหลักธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน 

มีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั ่นคง พอเพียงกับ 

การดํารงชีวิตมีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และนํ้า มีที ่อยู อาศัย และ 

ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

 ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน 

จนเขาสู กลุ มประเทศรายไดส ูง ความเหลื ่อมลํ ้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู ด ีม ีสุข 

ไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวน  

มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนที่อยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจ 

ในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ ทั ้งใน
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ตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ เพื่อใหสามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจน 

มีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพื่อใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และ

ประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับ

ประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา 

การลงทุน และการทําธุรกิจ เพื ่อใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนั ้น ยังมีความสมบูรณในทุน 

ที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เปน

เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใช การรักษาและ

การฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอ

สิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากขึ้น

และสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน

สวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ

ประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา

อยางสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 

โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ

พัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน

หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและ        

ความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม และมีภาครัฐ             

ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 

ประกอบดวย  

 1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

   2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 

   3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

   4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

   5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

   6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ  
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  ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) มี 6 ยุทธศาสตร ซึง่เกี่ยวของกับภารกิจของสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด 6 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

  1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 

ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 

อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับต้ังแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ 

เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญ ใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได 

ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยู 

ในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ 

ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพื้นฐาน 

ของหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชนตอการดําเนินการของยุทธศาสตรชาติ ดานอ่ืน ๆ ใหสามารถ

ขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายที่กําหนด 
 

  2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนน                  

การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก  

  1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที ่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม 

ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ

ของประเทศในดานอื่น ๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใหสอดรับกับบริบท 

ของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม 

  2) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ 

ในมิติตาง ๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล

และการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

  3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม 

รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคต 

บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศ

ไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนใน เวทีโลก ควบคู

ไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมลํ้าของคนใน

ประเทศไดในคราวเดียวกัน 

 3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมาย                   

การพัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทย 

มีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ 

รับผิดชอบตอสังคมและผูอื ่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดี 

ของชาติ  มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 

และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตสูการเปน 
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คนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตาม 

ความถนัดของตนเอง 

 4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมาย 

การพัฒนาที่สําคัญที่ใหความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน 

ทองถิ่น มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการรวมคิด รวมทําเพื่อสวนรวม  

การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสราง                  

ความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ 

เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทําประโยชนแกครอบครัว 

ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปน

ธรรมและทั่วถึง 

 5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติดาน สังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและภายนอก

ประเทศอยางบูรณาการ ใชพ้ืนที่เปนตัวต้ังในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายที่เกี่ยวของ

ไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที ่จะเปนไปไดโดยเปนการดําเนินการ บนพื้นฐาน 

การเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสราง

สมดุลทั้ง 3 ดาน อันจะนําไปสูความย่ังยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 

  6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และ

ประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงาน 

ของรัฐที่ทําหนาที่ในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขันมีขีดสมรรถนะสูง  

ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัย

และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางย่ิงการนํานวัตกรรม 

เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงาน 

เทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้ง มีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามา

มีสวนรวม เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวน

ในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยม ความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธ 

ไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่

จําเปนมีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหลื่อมลํ้าและเอื้อตอ 

การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรม มีการบริหารที ่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและ 

การอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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4. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

ตามพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติวา เมื่อมีพระบรมราชโองการ 

ประกาศใชยุทธศาสตรชาติแลว ใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติแตละดานจัดทําแผนแมบทเพ่ือบรรลุ

เปาหมายตามที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ เสนอคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอตอ

คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนแมบทเพื ่อบรรลุเปาหมายตามที ่ก ําหนดไว                          

ในยุทธศาสตรชาติ มีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐที่เกี ่ยวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมทั้ง 

การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปตองสอดคลองกับแผนแมบทดวย โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ประกอบดวย 6 ดาน 23 ประเด็น ดังน้ี 

 1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง  

  1) แผนแมบทประเด็นความมั่นคง 

  2) แผนแมบทประเด็นการตางประเทศ 

 2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

  3) แผนแมบทประเด็นการพัฒนาการเกษตร 

  4) แผนแมบทประเด็นอุตสาหกรรมและบรกิารแหงอนาคต 

5) แผนแมบทประเด็นการทองเที่ยว 

6) แผนแมบทประเด็นการพัฒนาพ้ืนที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ 

7) แผนแมบทประเด็นโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล 

   8) แผนแมบทประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหมและวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม 

     9) แผนแมบทประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

          23) แผนแมบทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

  10) แผนแมบทประเด็นการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 

  11) แผนแมบทประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

  12) แผนแมบทประเด็นการพัฒนาการเรียนรู 

  13) แผนแมบทประเด็นการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี      

     14) แผนแมบทประเด็นการพัฒนาศักยภาพการกีฬา 

 4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม   

  15) แผนแมบทประเด็นการเสริมสรางพลังทางสังคม 

    16) แผนแมบทประเด็นการพัฒนาความเสมอภาค และสงเสริมเศรษฐกจิฐานราก 

                    17) แผนแมบทประเด็นการสรางหลักประกันทางสังคม 
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 5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

     18) แผนแมบทประเด็นการสรางการเติบโตอยางย่ังยืน 

     19) แผนแมบทประเด็นการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ 

    6. ดานการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  20) แผนแมบทประเด็นการพัฒนาการบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 

                     21) แผนแมบทประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                     22) แผนแมบทประเด็นการพัฒนากฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
 

5. แผนการปฏิรปูประเทศ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กําหนดใหรัฐจัดใหมียุทธศาสตรชาติ เพื่อเปน

เปาหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กําหนดใหทําการปฏิรูป

ประเทศเพื ่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอยางยั ่งยืน  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และ 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยจะตองดําเนินการปฏิรูปอยางตอเน่ืองในชวงหาปขางหนา เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายที่กําหนดไวในแผนการปฏิรูปแตละดาน คือ 1) ดานการเมือง 2) ดานการบริหารราชการแผนดิน 

3) ดานกฎหมาย 4) ดานกระบวนการยุติธรรม 5) ดานเศรษฐกิจ 6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ ่งแวดลอม 7) ดานสาธารณสุข 8) ดานสื ่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ดานสังคม  

10) ดานพลังงาน 11) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีประเด็นที่เกี่ยวของ

กับภารกิจของหนวยงานทางการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 7 ดาน ดังน้ี 

 1. แผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง 

    การธํารงไวซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ที่มีความมั่นคง มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กอใหเกิดประโยชนสุขแกประเทศชาติ 

บานเมืองและประชาชน สรางการมีสวนรวม รู จ ักยอมรับความเห็นที ่แตกตางกัน พรรคการเมือง 

ดําเนินกิจกรรมโดยเปดเผยและตรวจสอบไดและพัฒนาเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชน  

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบตอประชาชนในการปฏิบัติ

หนาที่ของตน และสรางใหเกิดการแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี โดยมีเปาหมาย 

และประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวของกับหนวยงานทางการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี ดังน้ี 

  เปาหมายที่ 1 ใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดทั้ง                   

การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ รู จ ักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที ่แตกตางกัน และ 

ใหประชาชนใชสิทธิเลือกต้ังและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงําไมวาดวยทางใด 
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   ประเด็นปฏิรูปที่ 1 การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีสวนรวมของ

ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

    พันธกิจที่ 1 การใหการศึกษาและเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง                     

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของพลเมือง 

     กลยุทธ ท ี ่  1 การให การศึกษาและเสร ิมสร างว ัฒนธรรมทางการเม ือง 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของพลเมือง 

     กลยุทธที่ 2 จัดใหมีการใหความรูทางดานการเมืองการปกครอง (Political Education)  

วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ          

 2. แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน 

  เปาหมายปรับเปลี่ยนภาครัฐ สูการเปน “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน” ตามยุทธศาสตรชาติ 

ที ่ย ึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการของประชาชน อันจะสงผลใหภาครัฐไดรับ 

ความเชื่อถือไววางใจจากประชาชน (Public Trust)  แผนปฏิรูประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน

กําหนดประเด็นปฏิรูปไว 6 ประการ และกําหนดกลยุทธ แผนงาน ไวในแตละประเด็นปฏิรูป ในสวนของ

หนวยงานทางการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานีเกี่ยวของอยู 2 ประเด็นปฏิรูป 

  ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน กาวสูรัฐบาลดิจิทัล  

   กลยุทธที่ 2 นําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 

    แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือนําระบบดิจิทัลมาใชปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 

     เปาหมาย : หนวยงานภาครัฐสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชงาน 

      กิจกรรม : พัฒนาหรือนําระบบดิจิทัล เพ่ือรองรับทํางานตามภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

      กิจกรรม  : พัฒนาหรือนําระบบดิจิทัล เพ่ือรองรับงานพ้ืนฐานของหนวยงาน  

เชน งานสารบรรณ งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหารบุคคล เปนตน 

    กลยุทธที่ 3 บูรณาการขอมูลของหนวยงานภาครัฐเพ่ือการบริหารราชการแผนดิน 

    แผนงานที่ 1 การปรับปรุงพัฒนาการจัดทํา รวบรวมและวิเคราะหขอมูลดิจิทัล 

ของหนวยงานภาครัฐ   

       เปาหมาย : หนวยงานภาครัฐมีการจัดทําขอมูลสําคัญตามมาตรฐานที่กําหนด  

และเช่ือมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอกได 

      กิจกรรม : จัดทําชุดขอมูลสําคัญของหนวยงานใหอยูในรูปแบบดิจิทัลที่เปนไป

ตามมาตรฐานที่กําหนด 

     เปาหมาย :  ผูบริหารระดับสูงมีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ทันสมัย สําหรับใชในการ

ตัดสินใจและการบริหารราชการแผนดิน 
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      กิจกรรม :  เชื ่อมโยงขอมูลสําคัญของตนเขาสู ศูนยขอมูลกลางภาครัฐ 

เพื ่อใหผู บริหารระดับสูงสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและการบริหารราชการแผนดินไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

    แผนงานที่ 3 สนับสนุนใหนําขอมูลไปใชประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน 

การบริการประชาชน และการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

     เป าหมาย :  บุคลากรภาคร ัฐม ีสมรรถนะด านการบร ิหารจ ัดการข อมูล                         

การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 

      กิจกรรม : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในดานการบริหารจัดการขอมูล

การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลและการใชประโยชนรวมกัน 

  ประเด็นปฏิรูปที่ 3 : โครงสรางภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวไดเร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง 

   กลยุทธที ่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/

ละลายความเปนนิติบุคคลของกรม 

    แผนงานที่ 1 การดําเนินการจัดทําแผนปฏิรูปองคการ 

        เปาหมาย : สวนราชการมีการจัดทําแผนปฏิรูปองคการ โดยมีการทบทวน               

4 ดาน ไดแก โครงสราง กระบวนงาน บุคลากร และกฎหมาย 

      กิจกรรม : การดําเนินการจัดทําแผนปฏิรูปองคการ 

    แผนงานที่ 2 การปฏิรูประบบราชการ (Government Reform) 

     เปาหมาย : ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ 

      กิจกรรม : การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย 

  กฎหมายเปนเครื่องมือสนับสนุนการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศใหทันตอ  

การพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน เปนธรรม และขจัดความเหลื่อมลํ้าในสังคม โดยมีเปาหมายและประเด็น           

การปฏิรูปที่เกี่ยวของกับหนวยงานทางการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี ดังน้ี 

  เปาหมายที่ 1 มีกลไกใหการออกกฎหมายเปนกฎหมายที่ดีและเทาที่จําเปน รวมทั้งมีกลไก 

ในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแลวเพื่อใหสอดคลองกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย 

   ประเด็นปฏิรูปที่ 1 : มีกลไกใหการออกกฎหมายเปนกฎหมายที่ดีและเทาที่จําเปน  

รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมาย ที่มีผลบังคับแลวเพื่อใหสอดคลองกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

    กิจกรรม จัดทาํกฎหมายเพ่ือกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดทํารางกฎหมายการ

กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการตรวจสอบความจําเปนในการ ตรากฎหมาย การรับฟงความคิดเห็นของ 
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ผูเกี่ยวของ การวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพ่ือเปนหลักเกณฑประกอบการจัดทําราง

กฎหมายรวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายที่มีผลใชบังคับแลว 

 6. แผนการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมไดร ับการรักษา ฟ นฟูใหสมบูรณและยั ่งยืน 

เปนรากฐานในการพัฒนาประเทศอยางสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม มีการใชประโยชน

ทรัพยากรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสังคม เกิดความสมดุลระหวางการคุมครองรักษาและการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีสวนรวม

ของภาคสวนตาง ๆ โดยมีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี ่ยวของกับหนวยงานทางการศึกษาของ

จังหวัดสุราษฎรธานี ดังน้ี 

  เปาหมายที่ 1 ระบบบริหารจัดการมลพิษทีแ่หลงกําเนิดมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพ

สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีสําหรับประชาชน 

   ประเด็นปฏิรูปที่ 1 : เสรมิสรางระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหลงกําเนิดใหมีประสทิธิภาพ 

    กิจกรรม  ใหความรูและทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัดแยกขยะแตละ

ประเภท รวมทั้งผนวกความรูเรื่องการคัดแยกขยะเขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 

 8. แผนการปฏิรปูประเทศดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  การสรางดุลยภาพระหวางเสรีภาพของการทําหนาที ่ของสื ่อบนความรับผิดชอบกับ 

การกํากับที่มีความชอบธรรม และการใชพ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอยางมีจรรยาบรรณ ดํารงรักษาเสรีภาพ

ของการแสดงออก การรับรูของประชาชน ดวยความเชื ่อวาเสรีภาพของการสื่อสาร คือ เสรีภาพของ

ประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย สื่อเปนโรงเรียนของสังคม ในการใหความรูแกประชาชน ปลูกฝง

วัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝงทัศนคติที่ดี โดยมีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวของกับหนวยงาน

ทางการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี ดังน้ี 

  เปาหมาย  

   1. การมุงเนนการสรางดุลยภาพระหวางเสรีภาพของการทําหนาที่ของสื่อบนความรับผิดชอบ

กับการกํากับที่มีความชอบธรรม และการใชพื้นที่ดิจิทัล เพื่อการสื่อสารอยางมีจรรยาบรรณดํารงรักษา

เสรีภาพของการแสดงออก การรับรูของประชาชนดวยความเชื่อวาเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของ

ประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย 

   2. สื่อเปนโรงเรียนของสังคม ในการใหความรูแกประชาชน ปลูกฝงวัฒนธรรมของชาติ 

และปลูกฝงทัศนคติที่ดี 

   ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปการรูเทาทันสื่อของประชาชน 

    กิจกรรม การจดัสัมมนาเรื่อง “การรูเทาทันสื่อ” ในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัย

และในสถานทีส่าธารณะสําหรับกลุมเปาหมายที่อยูนอกสถานศึกษาในกรงุเทพมหานครและตางจังหวัด

อยางตอเน่ือง      
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 9. แผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม 

  คนไทยมีหลักประกันทางรายไดในวัยเกษียณที่เพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ

และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ ้น สังคมไทยเปนสังคมแหงโอกาสและ 

ไมแบงแยก ภาครัฐมีขอมูลและสารสนเทศดานสังคมที่บูรณาการทุกหนวยงานและเปดโอกาสใหประชาชน

สามารถเขาถึงได และใหชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการชุมชนไดดวยตนเอง  

โดยมีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวของกับหนวยงานทางการศึกษาของจังหวัดตาก ดังน้ี 

   เปาหมาย คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูการมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น  

    ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การมีสวนรวม การเรียนรู การรับรูและการสงเสริมกิจกรรมทางสังคม 

       กิจกรรม สรางพลังแผนดิน 
 

 11. แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับการทุจริต มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการของหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน และยกระดับการบังคับใชมาตรการทางวินัยและกฎหมายตอเจาพนักงานของรัฐ  

โดยมีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวของกับหนวยงานทางการศึกษาของจังหวัดตาก ดังน้ี 

  เปาหมาย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions  

Index : CPI) อยูใน 20 อันดับแรกของโลกในป 2579 

   ประเด็นปฏิรูปที่ 1 ดานการปองกันและเฝาระวัง 

     กลยุทธที ่ 1 เรงสรางการรับรู และจิตสํานึกของประชาชนในการตอตาน                          

การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

      กิจกรรม  สรางทัศนคติ ความรูและปลูกฝงเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ

ใหรังเกียจการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอรรัปช่ันตอประเทศชาติ 

   ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 ดานการปองปราม 

     กลยุทธที่ 2 ใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูบังคับบัญชา                  

มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ 

เปนตัวอยางในการบริหารงานดวยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอยปละละเลยไมดําเนินการ 

ใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดอาญา 

      กิจกรรม  ปลุกจิตสํานึกใหเจาหนาที ่ของรัฐมีคุณธรรม ความซื ่อตรง 

(Integrity) โดยเนนความซื ่อตรงตอหนาที ่ (ซื ่อสัตยสุจริตตามเปาหมายอยางดีที ่สุด) และซื ่อตรงตอ

ประชาชน 

     กลยุทธที ่ 3 เสริมสรางหนวยงานตรวจสอบภายในใหเปนกลไกอิสระและ                       

มีการเฝาระวังการทุจริตในหนวยงาน 

      กิจกรรม  วางระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบใน

สวนราชการเปนประจําทุกป และรายงานผลการปฏิบัติตอผูบังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาที่กําหนด          
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     กลยุทธที ่4 ทาํใหการใหสนิบนแกเจาหนาทีข่องรัฐเปนเรื่องที่นารังเกียจไมพึง กระทํา 

      กิจกรรม  พัฒนาแนวทางการกําหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

เพื ่อใชในองคกรภาครัฐและเอกชนในการปองกัน การใหสินบนและการเรียกรับสินบนของเจาหนาที่ของรัฐ                                                                   

ในทุกรูปแบบ 

 นอกจากนี ้จากแนวทางการสนับสนุนจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร แผนการปฏิรูป

ประเทศ การพัฒนาจังหวัดระดับพื้นที่ ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 135 ลงวันที่ 

27 มีนาคม 2563  สาระสําคัญ ระบุ “คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการสนับสนุนจังหวัดในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และทิศทางการพัฒนาจังหวัดในระดับพ้ืนที่ โดยใหหนวยงานของรัฐที่

ปฏิบัติงานในจังหวัดที่จะดําเนินการหรือปฏิบัติงานใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่แจงใหผูวา

ราชการจังหวัดทราบกอน ที่จะดําเนินการในทุกเรื่อง โดยเปนไปตาม 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และที่แกไขเพิ่มเติม  มาตรา 57(4) กําหนดใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจและ

หนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใชราชการสวนภูมิภาคของขาราชการซึ่งประจําอยูในจังหวัดนั้น ให

ปฏิบัติราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั ่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของ

คณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไวช่ัวคราวแลวรายงาน กระทรวง ทบวง กรมที่เก่ียวของ  และ 

 มาตรา 57 (8) กําหนดใหผูวาราชการาจังหวัดมีอํานาจและหนาที่กํากับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานองคการ

ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ใหมีอํานาจทํารายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของ

องคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจตอรัฐมนตรีเจาสังกัดองคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ และพระราช

กฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 10 (3) (4) และ (5) 

กําหนดใหผูแทนหัวหนาสวนราชการที่มีสํานักงานอยูในจังหวัด ไมวาจะมีฐานะเปนราชการบริหารสวนภูมิภาค

หรือราชการบริหารสวนกลาง ผูแทนรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินกิจการอยูในจังหวัด และผูแทนหัวหนาหนวยงานอ่ืน

ของรัฐที่มีสํานักงานอยูในจังหวัด เปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)  

ซึ่งขอเสนอแนวทางการสนับสนุนจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรขาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และ 

ทิศทางการพัฒนาจังหวัดในระดับพื้นที่ เพ่ือเปนการวางแนวทางการกํากับดูแลการปฏิบัติราชการ หรือกํากับ

การปฏิบัติหนาที่หนวยงานของรัฐที่ปฏิบัติงานในจังหวัด ตามมาตรา 57(4) และ (8) แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหาราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือ

ประทับ ศธ.ที่ 02136/ว6569 วันที่ 22 เมษายน 2563) ดังน้ี 

 1) ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีคําสั่งการเปนหนังสือใหหัวหนาหนวยงานของรัฐที่ปฏิบัติงาน

ในจังหวัดดําเนินกิจการหรือปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 

ทิศทางการพัฒนาของจังหวัด ตามที่ผูวาราชการจังหวัดสั่งการหรือมอบหมายอยางเครงครัด 

 2) ใหหนวยงานของรัฐที่ปฏิบัติงานในจังหวัดที่จะดําเนินกิจการหรือปฏิบัติงานใด ๆ ที่อาจมี

ผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ และตองแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบกอนดําเนินการในทุกเรื่อง และ 
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ในกรณีที่ผู วาราชการจังหวัดเห็นวาการดําเนินการดังกลาวอาจมีผลกระทบตอแผนการพัฒนาจังหวัด  

ใหหารือกับหัวหนาหนวยงานของรัฐโดยเร็ว เพ่ือรวมกันกําหนดแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสม 
 

6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่12 พ.ศ. 2560-2564 สําหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป ซึ่งเปน

การแปลงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป สู การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพื ่อเตรียมความพรอมและ

วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศที ่พัฒนาแลว มีความมั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน  

ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สําคัญ คือ  

 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื ่อใหเกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ                      

อยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ มกันและการบริหารจัดการความเสี ่ยงที ่ดี  

ซึ ่งเปนเงื ่อนไขที่จําเปนสําหรับการพัฒนาที่ยั ่งยืนซึ ่งมุ งเนนการพัฒนาคน มีความเปนคนที่สมบูรณ 

สังคมไทยเปนสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปดโอกาสใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และ 

อยูรวมกัน อยางสมานฉันท  

 2) ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”มุงสรางคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สําหรับคนไทย 

พัฒนาคนใหมีความเปนคนที่สมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี 

รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ

อยางมีคุณภาพ รวมถึงการสรางคนใหใชประโยชนและอยูกับสิ่งแวดลอมอยางเกื้อกูล อนุรักษ ฟนฟู 

ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม  

 3) ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทย               

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 วิสัยทัศน “ประเทศไทย                           

มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

 4) ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทย ป 2579” ที ่เปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ  

ระยะ 20 ป มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา 

ควบคูกับกรอบเปาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  

 5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมลาและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 

จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” 

 6) ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิ      

ที่เปนเปาหมายระยะยาว”  
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 วัตถุประสงค 

  1. เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยคานิยมที่ดี 

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกง 

ที่มีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเน่ืองตลอดชีวิต 

  2. เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง

ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็ง

พ่ึงพาตนเองได 

  3. เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็ง

ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็ง

ของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 

  4. เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุน                         

การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5. เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางาน                    

เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

6. เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ                    

การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม 

7. เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตาง ๆ ทั้งใน

ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทย 

มีบทบาทนําและสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ ทั้งใน

ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

 เปาหมายรวม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายรวมการพัฒนา

ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบดวย 

  1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที ่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม 

บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื ่นรู  มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรู เทาทัน

สถานการณมีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม

ทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเปนไทย 

  2. ความเหล ื ่อมล ํ ้ าทางด านรายได และความยากจนลดลง เศรษฐก ิจฐานราก 

มีความเขมแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคม 

ที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเปนธรรม  

  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจ                      

ฐานบริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดเล็กที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ 
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มีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ

ฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการใหบริการ 

สูภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมลํ้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

  4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตร                       

กับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา  

 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของ

หนวยงานทางการศึกษาของจังหวัดตาก 9 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

  ยุทธศาสตรที ่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ใหความสําคัญกับ 

การวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เริ่มต้ังแตกลุมเด็กปฐมวัยที่ตองพัฒนาใหมีสุขภาพกายและ

ใจที ่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู  และทักษะชีวิต เพื ่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ควบคู กับ 

การพัฒนาคนไทยในทุกชวงวัยใหเปนคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกที่ดี

ตอสังคมสวนรวมมีทักษะความรู และความสามารถปรับตัวเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว  

บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เขมแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 

สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่รวมกันพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเปนทุนทางสังคมสําคัญใน

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

  ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม ใหความสําคัญกับ             

การดําเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมใหทั่วถึงโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาและสาธารณสขุ 

รวมทั้งการปดชองวางการคุมครองทางสังคมในประเทศไทยซึ ่งเปนการดําเนินงานตอเนื ่องจากที ่ได

ขับเคลื่อนและผลักดันในชวงแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 11 และมุงเนนมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและ

การใชนโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสรางรายไดสูงขึ้น และการสรางโอกาส

ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอยางย ิ ่งการสนับสนุนในเร ื ่องการสร างอาชีพ รายได และ 

ใหความชวยเหลือที่เชื่อมโยง การเพิ่มผลิตภาพสําหรับประชากรกลุมรอยละ 40 รายไดตํ่าสุด ผูดอยโอกาส

สตรี และผูสูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดยอม วิสาหกิจชุมชนและ

วิสาหกิจเพื ่อสังคมการพัฒนาองคกรการเงินฐานรากและการเขาถึงเง ินทุนเพื ่อสรางอาชีพ และ 

การสนับสนุนการเขาถึงปจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเปนธรรม เปนตน และในขณะเดียวกันก็ตองเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใชงบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพ่ือการลดความเหลื่อมลํ้า 

  ยุทธศาสตรท ี ่   3 การสร างความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงข ันได อย างย ั ่งยืน 

เนนใหเศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคสงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและ

เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและ

เอกชน มีการขยายตัวอยางตอเน่ืองและมาจากความรวมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผูประกอบการเขาสูระบบ

ภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเนนให

เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอยางเขมแข็ง ภาคการเกษตรเนนเกษตรกรรมย่ังยืนและใหเกษตรกรมีรายได
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เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การทองเที่ยวสามารถทารายไดและแขงขันไดมากขึ้น วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และ 

ใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั ้นกาวหนาที ่เขมขนมากขึ ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  

การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของกําลังคน และความคิดสรางสรรคในการขยายฐานเศรษฐกิจ การพัฒนา

พื้นที่เศรษฐกิจใหมและการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเขากับการคาและ

การเตรียมความพรอมของภาคบริการใหสามารถรองรับการแขงขันที่เสรีขึ้น  

  ยุทธศาสตรที ่ 4 การเติบโตที ่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอมเพื ่อการพัฒนาอยางยั ่งยืน 

ประเด็นทาทายที่ตองเรงดําเนินการในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดแก การสรางความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ

คุณภาพชีวิตของประชาชน เรงแกไขปญหาวิกฤติสิ ่งแวดลอมเพื ่อลดมลพิษที ่เกิดจากการผลิต และ 

การบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปรงใสเปนธรรม สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับ

สิ ่งแวดลอมเปนวงกวางมากขึ ้นต องเร งเตร ียมความพรอมในลดการปลอยกาซเร ือนกระจกและ 

เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง

ดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่ง

และยั่งยืน ใหความสําคัญตอการฟนฟูพ้ืนฐานดานความมั่นคงที่เปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็นตางทางความคิดและ

อุดมการณบนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขและการเตรียมการ

รับมือกับภัยคุกคามขามชาติซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยยะสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ ในระยะ 20 ปขางหนา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ

ธรรมาภิบาลสังคมไทย เปนชวงเวลาสําคัญที่ตองเรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

อยางจริงจัง เพื ่อใหเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญที ่จะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในทุกดานให 

ประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ 

ตรวจสอบไดอยางเปนธรรม และประชาชน มีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบ 

ที่เหมาะสม ระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อใหบรรลุตามกรอบเปาหมาย

อนาคตในป 2579 

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส มุงเนนการขยาย                

ขีดความสามารถและพัฒนาคณุภาพการใหบริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลกัและ

สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุมในสังคม สนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียน                 

อยางเปนระบบ โดยมีโครงขายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตาง ๆ                 

การพ ั ฒนาระบบการบร ิ หารจ ั ดการและการก ํ าก ั บด ู แลให  สอดคล  องก ั บมาตรฐานสากล 
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เพ่ือเพิ่มประสิทฺธิภาพ การดําเนินการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการพื้นฐาน และการคุมครอง

ผูบริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ และการพัฒนา

ผูประกอบการในสาขาโลจิสติกสและหนวยงานที่มีศักยภาพเพ่ือไปทําธุรกิจในตางประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหความสําคัญ

กับการใชองคความรูทางวิทยาศาสตร ผลงานวิจัยและพัฒนา ความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและ

ความคิดสรางสรรคอยางเขมขนทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งใหความสําคัญกับ 

การพัฒนาสภาวะแวดลอมหรือปจจัยพื้นฐานที่เอื้ออํานวยทั้งการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา

บุคลากรวิจัย โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อชวยขับเคลื่อน

การพัฒนาประเทศใหกาวสูเปาหมาย  

ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ประเทศไทยตองใชประโยชน

จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อเสริมจุดเดนในระดับภาค

และจังหวัดในการเปนฐานการผลิตและบริการที่สําคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมือง

จะเปนโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายไดของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองใหเปนเมือง

นาอยูและมีศักยภาพในการรองรับการคาการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนา

ในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสูภูมิภาค นอกจากนี้ การเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยังเปนโอกาสในการเปดพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเชื่อมโยงการคาการลงทุนในภูมิภาคของไทย 

กับประเทศเพ่ือนบานอีกดวย 
 

7. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579  

  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เปนแผนที่วางกรอบเปาหมายและทิศทาง 

การจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาค          

ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนใหมีสมรรถนะ             

ในการท ํ า ง านท ี ่ สอดคล  อ งก ั บความต  อ งการของตลาดแรงงานและการพ ัฒนาประ เทศ  

แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษาประกอบดวย  

หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียม และทั่วถึง 

(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวม

ของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals : SDGs 2030)  ประ เด ็ นภาย ในประ เทศ  (Local Issues)  อ าทิ  ค ุณภาพของคนช  ว ง วัย  

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศ ความเหลื่อมลํ้าของการกระจายรายได และวิกฤติดานสิ่งแวดลอม 

โดยนํายุทธศาสตรชาติมาเปนกรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

 วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพดํารงชีวิต                   

อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
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 วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

  2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 

  3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี 

และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  4. เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมลํ้า

ภายในประเทศลดลง 

 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงานทางการศึกษา

ของจังหวัดตาก ทั้ง 6 ยุทธศาสตร ดังน้ี 
 

 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

  เปาหมาย 

  1. คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  2. คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษไดรับ

การศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

  3. คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 

  แนวทางการพัฒนา 

  1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื ่อเสริมสรางความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติและ                         

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  2. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ

กิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

  3. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่

ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม                

กลุมชน-ชายขอบ และแรงงานตางดาว) 

  4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม 

อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม 

ภัยจากไซเบอร เปนตน 
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 ยุทธศาสตรที ่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจ ัย และนวัตกรรมเพื ่อสราง                               

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

  เปาหมาย 

  1. กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและ                       

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

  2. สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ 

เปนเลิศเฉพาะดาน 

  3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจ   

  แนวทางการพฒันา 

  1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดงานและ                      

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

  2. สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเช่ียวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 

  3. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและ

มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

  เปาหมาย 

  1. ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ 

ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 

  2. คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 

  3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู ตามหลักสูตรได 

อยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 

  4. แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน และ

ประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ 

  5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 

  6. ระบบการผลติครู อาจารย และบุคลากรทางการศกึษาไดมาตรฐานระดับสากล 

  7. คร ูอาจารย และบุคลากรทางการศกึษาไดรบัการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
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  แนวทางการพฒันา 

  1. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู ความสามารถ และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 

  2. สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ใหมีคุณภาพ

มาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ 

  3. สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค 

  4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมปีระสิทธิภาพ 

  5. พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

  6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

  7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

  เปาหมาย 

  1. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

  2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 

  3. ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน                       

เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 

  แนวทางการพัฒนา 

  1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 

  3. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเขาถึงได 

 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศกึษาเพื่อสรางเสริมคณุภาพชวิีตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมาย 

  1. คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 

  2. หลักสูตร แหลงเรียนรู  และสื ่อการเรียนรู ที ่ส งเสริมคุณภาพชีวิตที ่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 

  3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมติร

กับสิ่งแวดลอม 
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  แนวทางการพัฒนา 

  1. สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และ 

นําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 

  2. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  3. พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม  

 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

  เปาหมาย 

  1. โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจนและ

สามารถตรวจสอบได 

  2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

  3. ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของ

ประชาชนและพ้ืนที่ 

  4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ                         

ที่แตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ 

  5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม สรางขวัญ

กําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 

  แนวทางการพัฒนา 

  1. ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา 

  2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

  3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 

  4. ปรับปรุงกฎหมายเกี ่ยวกับระบบการเงินเพื ่อการศึกษาที ่สงผลตอคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

  5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
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8. นโยบายรฐับาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  

  นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื ่อวันพฤหัสบดีที่  

25 กรกฎาคม 2562 โดยไดกําหนดนโยบายไว เปนนโยบายหลัก 12 ดาน และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง 

โดยมีนโยบายที่เกี่ยวของกับหนวยงานทางการศึกษาของจังหวัดตาก ดังน้ี    

 1. การปกปองและเชดิชูสถาบันพระมหากษัตริย   

    สถาบันพระมหากษัตริยมคีวามสําคัญยิ่งตอประเทศและประชาชนชาวไทย รัฐบาลถอืเปน

หนาที่สําคัญทีจ่ะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยและปกปองรักษาพระบรมเดชานุภาพ ดวยความจงรักภักดี 

ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายดําเนินการ ดังน้ี  

    1.1 สืบสาน รักษา ตอยอดศาสตรพระราชาและโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว มาเปนหลักสําคัญในการบําบัดทุกข และบํารุงสุขใหประชาชน และ 

พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้ง สงเสริมการเรียนรูหลักการทรงงาน การนํามาประยุกตใชใน

การปฏิบัติราชการและการพัฒนา ประเทศ เพื่อประโยชนในวงกวาง รวมทั้งเผยแพรศาสตรพระราชาและ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไปสูเวทีโลกเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยางย่ังยืน  

    1.2 สรางความตระหนักรู เผยแพร และปลูกฝงใหประชาชนมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง

และเปนจร ิงเก ี ่ยวก ับสถาบันพระมหากษัตร ิย และพระราชกรณียก ิจ เพ ื ่อประชาชน ตลอดจน 

พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยทุกพระองค เพื ่อกอใหเกิด การมีสวนรวมอยางถูกตองกับ 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในบริบทของไทย  

 

 2. การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  

    ปลูกจิตสํานึก เกียรติภูม ิ และศักดิ ์ศรีความเปนชาติไทย การมี จิตสาธารณะและ 

การมีสวนรวมทําประโยชนใหประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติ  ความสามัคคีปรองดองและ 

ความเอื้อเฟอเผื่อแผระหวางกันของประชาชน  โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝงวินัยของคนในชาติ 

หลักคิดที ่ถูกตอง สรางคานิยม “ประเทศไทยสําคัญที ่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม  

ปรับสภาพแวดลอมทั ้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาใหเอื ้อตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และ 

จิตสาธารณะ   

 3. การทํานุบํารุงศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม    

    รัฐบาลใหความสําคัญกับการสงเสริมใหสถาบันทางสังคมรวมปลูกฝงคานิยม และ

วัฒนธรรมที่ดี รวมทั้งการทํานุบํารุงศาสนา การอนุรักษ ฟ นฟู ศิลปวัฒนธรรมไทย และการยอมรับ 

ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีที ่มีความหลากหลาย เพื่อสรางสังคมใหมีคุณภาพ คุณธรรม และอยูรวมกัน  

ไดอยางมีความสุข ดังน้ี 
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    3.1 ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม กตัญู ความซื่อสัตย  

การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีสวนรวม ทําประโยชนใหประเทศ และเปนพลเมืองที่ดี 

โดยสงเสริม  ใหสถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชนเปนฐานในการบมเพาะ สงเสริมใหภาคเอกชน 

ดําเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล ใหสื่อ มีบทบาทกระตุนและสรางความตระหนักในคานิยมที่ดี รวมถึงผลิตสื่อ

ที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบ และเปดพ้ืนที่สาธารณะใหประชาชนไดแสดงออกอยางสรางสรรค  

    3.2 สรางความรู ความเขาใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบาน 

ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ มชาติพันธุ  และ ชาวตางชาติที ่มีความหลากหลาย  

ในลักษณะพหุสังคมที ่อยู ร วมกัน โดยสนับสนุนการเรียนรู  ภาษาตางประเทศควบคู กับการสงเสริม 

สรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรมที่เปนสากล เพ่ือการเปน สวนหน่ึงของประชาคมโลก  

 4. การพฒันาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย   

    4.1 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม   

  4.1.1 สรางกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ ผู ประกอบการรายใหม                        

โดยการสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเขาถึงเทคโนโลยี การวิจัย  และนวัตกรรม การปรับปรุงกฎระเบียบ

ใหเอ้ือตอการพัฒนาผูประกอบการ การเขาถึงแหลงเงิน  การพัฒนาศูนยทดสอบหรือวิจัยและออกแบบที่ได

มาตรฐานสากล และการใชสถาบันการศึกษาที่มีอยู ในพื้นที่มาสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิม

คุณคาใหกับสินคาและบริการ  

  4.1.2 พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดลอมใหมีประสิทธิภาพในการสนับสนุน

ผูประกอบการ โดยการจัดทําแพลตฟอรมที่เหมาะสมสําหรับกลุมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 

และกลุมวิสาหกิจเริ่มตนในการสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑดวยการใชนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐาน การตลาด และการบัญชี เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบมเพาะผูประกอบการและสถาบันเฉพาะทางตาง ๆ  

ใหสามารถเปนกลไกหลักที่เขมแข็งในการรวมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาและบมเพาะศักยภาพ 

ผูประกอบการในการสรางมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑ  

 4.2 พัฒนาภาคการทองเที่ยว   

   สงเสริมใหเกิดการกระจายรายไดจากธุรกิจทองเที่ยวสูชุมชน โดยพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ

ใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาความเช่ือมโยงระหวางธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน และการพัฒนา

เชื ่อมโยงในเชิงกลุ มพื ้นที ่ที ่มีศักยภาพ รวมทั้งพัฒนา ทักษะและองคความรูของทองถิ ่น ชุมชน และ

สถาบันการศึกษา เพื่อสนับสนุนใหมีสวนรวม ในการพัฒนาและทําธุรกิจการทองเที่ยวในพื้นที่ใหมากขึ้น 

อาทิ การพัฒนายุวมัคคุเทศก  

 4.3 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม   

  ดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงเขามาชวยบมเพาะผูประกอบการ ขนาดกลางและขนาดยอม                 

ยุคใหมของไทย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมขั้นสูง และเปดโอกาสใหผูประกอบการ                  
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ขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหมของไทยสามารถทํางานรวมกับ นักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย

และพัฒนา ปจจัยแวดลอมอ่ืน ๆ ใหเอ้ือตอการพัฒนา เทคโนโลยีขั้นสูง   

 5. การพฒันาสรางความเขมแข็งจากฐานราก   

    รัฐบาลใหความสําคัญกับชุมชนในการนําความรูและทรัพยากรในพื้นที่ มาผลิตเปนสินคา

และบริการ เพื ่อเพิ ่มศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากใหสามารถสรางรายได กระจายรายไดสู ชุมชน 

สนับสนุนสินคาชุมชนและยกระดับวิสาหกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง พัฒนาชองทางการตลาดเชื่อมโยงกับ

ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และสรางพลงัสังคม พลังชุมชน รวมทั้งสรางการเรียนรู ฝกอาชีพกลุมอิสระใน

การรวมขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ รัฐบาล จึงมีนโยบายดําเนินการ ดังน้ี  

 5.1 สงเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑชุมชน   

  สงเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่อสรางงานในชุมชน  โดยพัฒนาระบบและกลไก รวมทั้ง

พัฒนากลุมอาชีพตามศักยภาพของประชาชนในพื้นที่  เพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจใหคนในชุมชนและ

ทองถิ่น แบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม  ลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ และลดอัตราการยายถิ่น 

เพื ่อทํางานในเมือง สนับสนุนการจัดตั ้งวิสาหกิจชุมชนตามความพรอมและศักยภาพในแตละพื ้นที่  

ใชเศรษฐกิจดิจิทัลตอยอดการพัฒนาควบคูกับการสงเสริมการเรียนรูของชุมชนดวยการสงเสริมการเช่ือมโยง

ภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิต ทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการ และการทองเที่ยว 

 6. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย  

    6.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย   

  6.1.1 จัดใหมีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอยางตอเนื่องจนถึง เด็กวัยเรียนใหมีโอกาสพัฒนา                 

ตามศักยภาพ เพื่อสรางคนไทยที่มีพัฒนาการเต็ม ตามศักยภาพผานครอบครัวที ่อบอุนในทุกรูปแบบ

ครอบครัว เพื่อสงตอการพัฒนาเด็กไทย ใหมีคุณภาพสูการพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการใหความชวยเหลือ 

ที่คํานึงถึงศักยภาพ ของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพรอมการเปนพอแม ความรูเรื่องโภชนาการและสุขภาพ    

การอบรมเลี้ยงดู การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผานการใหบริการสาธารณะที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะ                     

การยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศใหไดมาตรฐาน และพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร

ทางการศึกษาและผูดูแลเด็กปฐมวัยใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ  

  6.1.2 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคํานึงถึงพหุปญญาที ่หลากหลายของเด็ก 

แตละคนใหไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ ผานการออกแบบการจัดการเรียนรู 

ที่เช่ือมโยงกับระบบโรงเรียนปกติที่เปนระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน   

 6.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม   

  6.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรูและการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ และอาชีพของคนทุกชวงวัย

สําหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสรางหลักสูตรการศึกษา ใหทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีและการเรียนรู                 

ผานประสบการณจริงเขามามีสวนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิต

และพัฒนาครู ท ี ่น ําไปสู การมีคร ูสมรรถนะสูง เปนครูย ุคใหมท ี ่สามารถออกแบบและจัดระบบ 
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การสรางความรู  สรางวินัย กระตุ น และสราง แรงบันดาลใจ เปดโลกทัศนมุมมองของเด็กและครู 

ดวยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมากขึ้น ควบคูกับหลักการทางวิชาการ  

  6.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานเพื ่อพัฒนา สมรรถนะของผู เร ียน 

ทั้งในสวนฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความตองการของประเทศ 

ในอนาคต และเปนผูเรียนที่สามารถปฏิบัติไดจริงและสามารถกํากับการเรียนรูของตนเองได รวมถึงมีทักษะ

ดานภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสาร และแสวงหาความรูได มีความพรอมทั้งทักษะความรู 

ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตกอนเขาสูตลาดแรงงาน   

 6.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับ อุตสาหกรรม 4.0                        

โดยการจัดระบบและกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนที ่ช ัดเจนเปนระบบ 

ในการพัฒนากําลังคนที่มีทักษะขั้นสูงใหสามารถนําความรูและทักษะมาใช ในการแกไขปญหา รวมถึง 

การสรางและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งตองครอบคลุมการพัฒนากําลังคนที่อยูในอุตสาหกรรมแลว กําลังคน 

ที ่ก ําลังจะเขาสู อ ุตสาหกรรม และเตรียมการสําหรับผลิตกําลังคนในสาขาที ่ขาดแคลนเพื ่อรองรับ

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเรงรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝมือ

แรงงานในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน  

 6.4 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ    

  6.4.1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีขั้นสูง                  

เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน สามารถตอบสนองตอ ความเปลี่ยนแปลง และสรางความเปนเลิศ

ของประเทศในอนาคต โดยมุงเนนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนในเชิงธุรกิจ 

กําหนดวาระการวิจ ัยแหงชาติ สงเสริม ความรวมมือและการเปนหุ นสวนของทุกฝายทั ้งภาครัฐ  

ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชน ในทุกสาขาการผลิตและบริการ สรางสภาพแวดลอมและ

องคประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมใหเขมแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมกับการนําไปใช ประโยชนในเชิงพาณิชย   

  6.4.2 สรางเครือขายการทําวิจัยระหวางภาคสวนตาง ๆ ปฏิรูป และบูรณาการระบบ 

การเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ใหเอื้อตอการเพิ่มศักยภาพ ดานนวัตกรรมของประเทศ  

เพื ่อสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวที การคาโลก สงเสริมกระบวนการ 

การทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมใหเปน

ระบบเปด และมีการบูรณาการการทํางานกันอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับ

ภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ ่งการสรางนักวิจ ัยมืออาชีพและนวัตกรที ่สามารถ 

สรางมูลคาเพ่ิม และยกระดับงานวิจัยสูการเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ  

 6.5 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย   

  6.5.1 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร                

จ ัดการศ ึกษาในทุกระด ับบนพื ้นฐานการสนับสน ุนท ี ่ค ําน ึงถ ึง ความจ ําเป นและศักยภาพของ
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สถาบันการศึกษาแตละแหง พรอมทั้งจัดใหมีมาตรฐานขั้นตํ่าของ โรงเรียนในทุกระดับ และสรางระบบ 

วัดผลโรงเรียนและครูที่สะทอนความรับผิดชอบตอผลลัพธ ที่เกิดกับผูเรียน คืนครูใหนักเรียนโดยลดภาระ

งานที่ไมจําเปน รวมถึงจัดใหมีระบบฐานขอมูล เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการเชื่อมโยงหรือสงตอ

ขอมูลครอบครัวและผูเรียนระหวางหนวยงานตาง ๆ ต้ังแตแรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดชวงชีวิต ตลอดจน

พัฒนาชองทางใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  

  6.5.2 พัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรู ผานระบบดิจิทัล พรอมทั้ง สงเสริมใหมีการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสรางสรรคที ่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน ออนไลนแบบเปด 

ที่หลากหลายเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับชวงวัย ตลอดจนพัฒนา

แหลงเรียนรูและอุทยานการเรียนรูสําหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และสงเสริมการเรียน

การสอนที่เหมาะสมสําหรับผูที่เขาสูสังคมสูงวัย  

  6.5.3 ลดความเหลื ่อมลํ ้าทางการศึกษา โดยบูรณาการการดําเน ินงานระหวาง 

หนวยจัดการศึกษากับกองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุ งเนนกลุ มเด็กดอยโอกาสและ 

กลุมเด็กนอกระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับความจําเปนของผูเรียน

และลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยง จับคูระหวางโรงเรียนขนาดใหญที่มีคุณภาพ

การศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการสงเสริมใหภาคเอกชน ชุมชน 

ในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการออกแบบการศึกษาในพื้นที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแตไมมีทุนทรัพย

เปนกรณีพิเศษ ตลอดจนแกไขปญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสรางหนี้กองทุนเงินใหกูยืม 

เพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบการใหกูยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม  

  6.5.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกชวงวัย โดยกําหนดระบบที่เอื้อตอ การพัฒนาทักษะและ                    

เพิ่มประสิทธิภาพของทุกชวงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ใหเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิ

วิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรูและ ประสบการณหนวยการเรียนที่ชัดเจน 

สงเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพดานกีฬาใหสามารถพัฒนา ไปสูนักกีฬาอาชีพ การกําหนดมาตรฐานฝมือ

แรงงาน การจัดใหมีระบบที่สามารถรองรับความตองการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกชวงวัย  

เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโนม

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในอนาคต   

  6.5.5 สงเสริมหลักคิดที่ถูกตอง โดยสอดแทรกการปลูกฝงวินัย และอุดมการณที่ถูกตอง

ของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกา

ของสังคมเขาไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคูไปกับ การสงเสริมกลไกสรางความเขมแข็งของ

สถาบันครอบครัวในทุกมิติอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษาใหเอื้อตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผูละเมิดบรรทัดฐานที่ดี 

ทางสังคม ตลอดจนสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ   
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  6.6 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น  เนนออกแบบหลักสูตร

ระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะตาง ๆ ที่ใชในการดํารงชีวิตประจําวัน และทักษะอาชีพของคน 

ทุกชวงวัยในพื้นที่และชุมชนเปนหลัก พรอมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนา เปนรูปแบบธนาคารหนวยกิต  

ซ ึ ่ ง เป นการเร ียนเก ็บหน วยก ิตของว ิชาเร ียนเพ ื ่อให ผ ู  เร ียนสามารถเร ียนข ามสาขาว ิชาและ 

ขามสถาบันการศึกษา หรือทํางานไปพรอมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสรางโอกาสของ

คนไทยทุกชวงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในดานการศึกษาและการดํารงชีวิต   

 7. การพฒันาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  

     มุงเนนการจัดบริการสาธารณสุขและระบบความคุมครองทางสังคม ที่ครอบคลุมประชากร                      

ทุกกลุมอยางเหมาะสมนําไปสูความเสมอภาค สรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมดานการศึกษา 

สุขภาพ การมีงานทําที่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาหมาย เพ่ือชวยเหลือ

กลุมคนยากจนและกลุมผูดอยโอกาสโดยตรง จัดใหมีระบบบําเหน็จบํานาญ หลังพนวัยทํางาน ปฏิรูประบบ

ภาษีให ส งเสร ิมความเสมอภาคทางสังคม สรางความเสมอภาคทางการศึกษาผานกลไกกองทุน 

เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษา ผานการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึง

คุ มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบใหไดรับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทํางาน  

ไดรับรายได สวัสดิการ และสิทธิประโยชนที่เหมาะสมแกการดํารงชีพ  

 8. การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน  

     แกไขปญหาการจัดการขยะและของเสียอยางเปนระบบ โดยเริ่มจากการสงเสริมและ 

ใหความรูในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การนํากลับมาใชซํ้า การคัดแยกขยะตั้งแต 

ตนทาง เพ่ือลดปริมาณและตนทุนในการจัดการขยะของเมือง และสามารถนําขยะกลับมาใชประโยชนได

โดยงาย รวมทั้งพัฒนาโรงงานกําจัดขยะและของเสียอันตรายที่ไดมาตรฐาน  
 

 9. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  

     เพื่อใหการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัล เขามาชวยในการใหบริการของ

ภาครัฐ และการบูรณาการการทํางานของหนวยงานตาง ๆ นอกจากน้ี กระบวนการยุติธรรมจะตองเปนที่พ่ึง

ของประชาชนไดอยางแทจริง กฎหมายจะตอง ไดรับการปรับปรุงใหมีความทันสมัย เปนธรรม และ 

เกิดประโยชนตอประชาชนโดยรวม  โดยรัฐบาลไดกําหนดนโยบายการดําเนินการ ดังน้ี  

     9.1 เปดเผยขอมูลภาครัฐสูสาธารณะ โดยหนวยงานของรัฐในทุกระดับ ตองเปดเผยและ

เชื่อมโยงขอมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหวางหนวยงานของรัฐดวยกันเอง และระหวางหนวยงานรัฐกับ

ประชาชน เพื ่อใหทุกภาคสวนมีความเขาใจถึงสถานการณ  และแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ  

ของประเทศที่มีความซับซอน ปรับเปลี่ยนใหเปนการทํางานเชิงรุก เนนการยกระดับไปสูความรวมมือกัน

ของทุกภาคสวนอยางจริงจัง แสวงหาความคิดริเริ่ม และสรางนวัตกรรม โดยมีการคาดการณสถานการณ 
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วิเคราะหความเสี่ยงและผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นไวลวงหนา เพื่อใหสามารถเตรียมความพรอมรองรับ

การเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน ในดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

     9.2 สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสราง ความเช่ือมั่น ศรัทธา 

และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาขาราชการ บุคลากร และเจาหนาที ่ของรัฐ อยางจริงจัง โดยเฉพาะ 

การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดใหคํานึงถึงผลประโยชนของชาติ และเนนประชาชนเปนศูนยกลาง 

พรอมกับยึดมั ่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและความรู ความสามารถพรอมตอ 

การปฏิบัติงาน ดําเนินการปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิต ความเปนอยู  ตลอดจนสรางขวัญกําลังใจและ 

ความผูกพันในการทํางาน   

     รัฐบาลไดกําหนดเรื่องเรงดวนที่ตองดําเนินการ เพื่อบรรเทาปญหาและลดผลกระทบกับ

ประชาชน และระบบเศรษฐกิจ ดังน้ี นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง และในสวนที่เกี่ยวของกับหนวยงานทาง 

การศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี มีดังน้ี  

 1. การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน  

     โดยลดขอจํากัดในการประกอบอาชีพของคนไทย การจัดการระบบการขนสงสาธารณะ                     

ผานเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวน รูปแบบและมาตรฐานหาบเรแผงลอยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล     

เพื่อยังคงเอกลักษณของเมืองหลวงแหงรานอาหารริมถนน ทําใหบานเมืองเปนระเบียบเรียบรอยและ

สวยงาม แกไขปญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สินของประชาชนในกองทุนหมู บาน กองทุนเงินใหกู ยืม 

เพื่อการศึกษา หนี้สินนอกระบบ การฉอโกงหลอกลวงประชาชนโดยครอบคลุมไปถึงการฉอโกงหลอกลวง 

ผานระบบออนไลน ปรับปรุงระบบภาษีและการใหสินเชื่อที่เอื้อใหประชาชนสามารถมีที่อยูอาศัยเปนของ

ตนเองไดตามความพรอม ปรับปรุงระบบที ่ดินทํากินใหเกษตรกรสามารถเขาถึงได จัดทําแนวทาง 

การกําหนดสิทธิและการจัดการสิทธิในที่ดินของเกษตรกรที่เหมาะสม ลดอุปสรรคในธุรกิจ ประมงพาณิชย

และประมงชายฝง รวมทั้งชวยเหลือดูแลประมงพื้นบาน โดยยังตองสอดคลองกับมาตรฐานดานการประมง

ขององคกรระหวางประเทศ   

 2. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21  

     โดยสรางแพลตฟอรมการเรียนรูใหม ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูมุงสูระบบ                    

การเร ียนการสอนวิทยาศาสตร  เทคโนโลย ี ด านว ิศวกรรม คณิตศาสตร  โปรแกรมเมอร  และ

ภาษาตางประเทศ สงเสริมการเรียน ภาษาคอมพิวเตอร (Coding) ตั้งแตระดับประถมศึกษา การพัฒนา

โรงเรียนคุณภาพในทุกตําบล สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลนของสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพื่อแบงปน

องคความรูของสถาบันการศึกษาสูสาธารณะเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ   

สรางนักวิจัยใหมและนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ  สรางความรู 

ความเขาใจการใชเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน และโครงขายสังคมออนไลนของคนไทย เพื่อปองกันและ 

ลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร และสามารถใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ
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ในการกระจายขอมูลขาวสารที่ถูกตอง การสรางความสมานฉันทและความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรมที่จําเปนในการดําเนินชีวิต   

 3. การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นทีช่ายแดนภาคใต  

     โดยเรงรัดการแกไขปญหายาเสพติดโดยใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวม 

จากทุกภาคสวน และการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด รวมถึงการรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและ

ประเทศทุกภูมิภาค ปราบปรามแหลงผลิตและเครือขายผูคายาเสพติด ทั้งบริเวณชายแดนและพื้นที่ภายใน 

ฟนฟูดูแลรักษาผูเสพผานกระบวนการทางสาธารณสุข สรางโอกาส สรางอาชีพ รายได และการยอมรับของ

สังคมสําหรับผูที่ผานการฟนฟู  
 

9. นโยบายความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558-2564)   

  นโยบายความมั่นคงแหงชาติกําหนดขึ้นเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินการดานความมั่นคง

ของภาครัฐในระยะ 7 ป แบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 นโยบายเสริมสรางความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติ

และสวนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแหงชาติทั่วไป โดยกําหนดกรอบความคิดหลักจากการกําหนดนโยบายได

คํานึงถึงคานิยมหลักของชาติ 12 ประการ ดังน้ี   

  วิสัยทัศน “ชาติมีเสถียรภาพและเปนปกแผน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา                   

อยางตอเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามขามพรมแดน พรอมเผชิญวิกฤติการณ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม

อาเซียนและดําเนินความสัมพันธกับนานาประเทศอยางมีดุลยภาพ”  

  นโยบายความม่ันคงที่เก่ียวของกับภารกิจของหนวยงานทางการศึกษาของจังหวัดตาก มีดังนี้  

  นโยบายสําคัญเพื่อเสริมสรางความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติ (ศธ. เปนหนวยหลัก) เกี่ยวของ 

ใน 3 นโยบาย ดังน้ี 

นโยบายที่ 1 เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

1.1) เสริมสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

   นโยบายที่ 2 สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ           

   2.4) สงเสริมใหประชาชนเกิดความรูสึกเปนสวนหน่ึงของชาติ อยูรวมกันอยางสันติสุข  

มีความรัก ความภาคภูมิใจในความเปนชาติและเปนสังคมพหุวัฒนธรรมที่เขมแข็ง  

   นโยบายที่ 3 ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต              

   3.3) เสริมสรางสันติสุขและการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของ                     

ทุกภาคสวนเปนพลังในการเขาถึงประชาชน 
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10. เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององคการ

สหประชาชาต ิ

องคการสหประชาชาติจึงไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนา

เปนมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมใหมีความเช่ือมโยงกันเรียกวาเปาหมาย 

การพัฒนาที่ย่ังยืนหรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใชเปนทิศทางการพัฒนา 

ต้ังแตเดือนกันยายน ป 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ป โดยประกอบไปดวย  

17 เปาหมาย  คือ 

 เปาหมายที ่1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบทุกที่ 

 เปาหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหยบรรลุเปาความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้นและสงเสริม

เกษตรกรรมยั่งยืน 

 เปาหมายที่ 3 ทําใหแนใจถึงการมีสุขภาวะในการดํารงชีวิตและสงเสริมความเปนอยูที่ดีของทุกคน        

ในทุกชวงอายุ 

 เปาหมายที่ 4 ทําใหแนใจถึงการไดรับการศึกษาที่ไดคุณภาพอยางเทาเทียมและทั่วถึงและสงเสริม

โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตแกทุกคน 

 เปาหมายที ่5 บรรลุถึงความเทาเทียมทางเพศและเสริมสรางพลังใหแกสตรีและเด็กหญิงทุกคน 

 เปาหมายที่ 6 ทําใหแนใจวาเรื่องนํ้าและการสุขาภิบาลไดรับการจัดการอยางยั่งยืนและมีสภาพ

พรอมใชสําหรับทุกคน 

 เปาหมายที่ 7 ทําใหแนใจวาทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานที่ทันสมัยย่ังยืนเช่ือถือไดตามกําลังซื้อของตน 

 เปาหมายที่ 8 สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั ่งยืนและทั่วถึงใหเปนไปอยางยั ่งยืน            

สงเสริมศักยภาพการมีงานทําและการจางงานเต็มที่และงานที่มีคุณคาสําหรับทุกคน 

 เปาหมายที่ 9 พัฒนาโครงสรางพื ้นฐานที ่พร อมรับการเปลี ่ยนแปลงสงเสร ิมการปร ับตัว                  

ใหเปนอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนและทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม 

 เปาหมายที ่10 ลดความเหลื่อมลํ้าทั้งภายในและระหวางประเทศ 

 เปาหมายที่ 11 ทําใหเมืองและการตั้งถิ ่นฐานของมนุษยมีความปลอดภัยทั่วถึงพรอมรับการ

เปลี่ยนแปลงและย่ังยืน 

 เปาหมายที ่12 ทําใหแนใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน 

 เปาหมายที่ 13 ดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ                  

ที่เกิดขึ้น 

 เปาหมายที่ 14 อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทรทะเลและทรัพยากรทางทะเลสําหรับ           

การพัฒนาที่ย่ังยืนใหเปนไปอยางยั่งยืน 
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 เปาหมายที่ 15 พิทักษบูรณะและสงเสริมการใชประโยชนที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบกจัดการ           

ปาไม   อยางยั่งยืนตอสูกับการแปรสภาพเปนทะเลทรายหยุดยั้งและฟนฟูความเสื่อมโทรมของที่ดินและ

หยุดย้ังการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

 เปาหมายที่ 16 สงเสริมใหสังคมมีความเปนปกติสุขไมแบงแยกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีการเขาถึง      

ความยุติธรรมโดยถวนหนาและสรางใหเกิดสถาบันอันเปนที่พึ่งของสวนรวมมีประสิทธิผลและเปนที่ยอมรับ       

ในทุกระดับ 

 เปาหมายที่ 17 เสริมสรางความเขมแข็งในวิธีการปฏิบัติใหเกิดผลและสรางพลังแหงการเปน

หุนสวนความรวมมือระดับสากลตอการพัฒนาที่ย่ังยืน 

สวนที่เกี่ยวของดานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการพิจารณาตัวชี้วัดหลักภายใต

เปาหมายที่ 4 ซึ่งประกอบดวย 10 เปาประสงค และมีตัวชี้วัดทดแทน (proxy) ในสวนของประเทศไทย 

จํานวน 17 ตัวชี ้วัด จําแนกเปนตัวชี ้วัดหลัก ตามที ่ UN กําหนด จํานวน 8 ตัวชี ้วัด ตัวชี ้วัดทดแทน            

9 ตัวช้ีวัด  ดังน้ี 

เปาประสงคที ่ 4.1 สรางหลักประกันวาเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนสําเร็จการศึกษา 

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เทาเทียมและไมมีคาใชจาย นําไปสูผลลัพธทางการเรียนที่มี

ประสิทธิผล ภายในป 2573 ใชตัวช้ีวัดทดแทน จํานวน 6 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

 ตัวชี้วัดหลักที่องคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) กําหนด 

 4.1.1 รอยละของเด็ก/เยาวชนใน : (ก) ระดับชั้น ป.2 หรือ ป.3 (ข) ป.6 และ (ค) ม.3            

ที่มีความสามารถตามเกณฑขั้นตํ่าเปนอยางนอย ใน (1) ดานการอาน และ (2) ดานคณิตศาสตร หรือ            

การคิดคํานวณ จําแนกตามเพศ 

 ตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม 

 4.1.1 รอยละของนักเรียนระดับ ป.3 ที่มีผลคะแนนการทดสอบความสามารถพื้นฐาน          

ของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ป.3 ผานเกณฑที่กําหนด* จําแนกรายดาน ดังน้ี 

  - ดานภาษา (Literacy) 

  - ดานคํานวณ (Numeracy) 

  - ดานเหตุผล (Reasoning Ability) 

  *เกณฑที่กําหนด : คะแนนเฉลี่ยรอยละ 50 ขึ้นไป 
 

เปาหมาย : 

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

40 50 60 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : ศธ. (สพฐ.) 

หนวยสนับสนนุ : ศธ. (สช., สป., สกอ.)/มท. (สถ.)/ตร. (บช. ตชด.)/กทม. (สํานักการศึกษา)/พัทยา 
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 4.1.2 ร อยละของนักเร ียนระดับ ป.6 และ ม.3 ที ่ม ีคะแนนเฉลี ่ยผลการทดสอบ            

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑที่กําหนด*  

  *เกณฑที่กําหนด : คะแนนเฉลี่ยรอยละ 50 ขึ้นไป 

เปาหมาย : หากกําหนดตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

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

50 55 60 

ระยะ 5 ปแรก พิจารณาสถิติรอยละของนักเรียนที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ย (Mean)  

ของประเทศขึ้นไปควบคูดวย 

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

สูงขึ้นจากปที่ผานมา  

รอยละ 5 (รายป) 

N/A N/A 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : ศธ. (สทศ.) 

 4.1.3 รอยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะตั้งแตระดับพื้นฐานขึ้นไปในการทดสอบโครงการ

ประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ป 

เปาหมาย : จําแนกเปน 3 ดาน ดังน้ี 

ดาน พ.ศ. 2562 

(PISA 2018) 

พ.ศ.2565 

(PISA 2021) 

การรูเรื่องการอาน 50 N/A 

การรูเรื่องวิทยาศาสตร 47 N/A 

การรูเรื่องคณิตศาสตร 53 N/A 

*ระดับพ้ืนฐาน คือ ระดับ 2 นักเรียนเริ่มรูและใชประโยชนจากความรูในชีวิตได 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : ศธ. (สสวท.) 

 4.1.4 อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา 

เปาหมาย : กําหนดตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

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

100 100 100 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : ศธ. (สกศ.) 

หนวยสนับสนนุ : ศธ. (ศทก. สป.) 

 4.1.5 อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา 
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เปาหมาย : กําหนดตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 

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

ม.ตน 100 100 100 

ม.ปลาย 80 85 90 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : ศธ. (สกศ.) 

หนวยสนับสนนุ : ศธ. (ศทก. สป.) 

 4.1.6 อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เปาหมาย :  

ระดับ กศ. พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 - 2573 

- ประถมศึกษา 100 100 100 

- ม.ตน 100 100 100 

- ม.ปลาย    

   - สายสามญั 90 95 100 

   - สายอาชีวศึกษา 

     (ปวช.) 

80 85 90 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : ศธ. (สกศ.) 

หนวยสนับสนนุ : ศธ. (ศทก. สป.) 

1.1.7 เด็กที่ไมไดเรียนหนังสือ/เด็กที่อยูนอกระบบการศึกษา (Out of school rate) 

จําแนกเปน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เปาหมาย : 

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

N/A N/A N/A 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : ศธ. (สกศ.) 

หนวยสนับสนนุ : ทกุหนวยงานที่จัดการศึกษา 

เปาประสงคที่ 4.2 สรางหลักประกันวาเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเขาถึงการพัฒนา การดูแล

และการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในป 2573 เพื ่อให 

เด็กเหลานั ้นมีความพรอมสําหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในป 2573 ใชตัวชี ้ว ัดหลักที่  

UN กําหนด 2 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

 ตัวชี้วัดหลักที่องคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) กําหนด 

 4.2.1 รอยละของเด็กอายุตํ ่ากวา 5 ปที่มีพัฒนาการทางดานสุขภาพ การเรียนรูและ

พัฒนาการทางดานสุขภาพ การเรียนรูและพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัยจําแนกตามเพศ  

เปาหมาย :  
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พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 - 2573 

92 93 94 

หมายเหตุ : ใชรายงาน MICS จัดเก็บทุก ๆ 3 ป ทั้งนี้ รายป ใชสถิติรอยละของเด็ก 0 - 5 ป มีพัฒนาการ

สมวัย ที่กรมอนามัยจัดเก็บ 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : สสช. และ UNICEF สธ. (กรมอนามัย) 

หนวยสนับสนนุ : ศธ. (สป., สพฐ.) พม. (กรมกิจการเด็กฯ) / มท. (สถ.) / ตร. (บช. ตชด.) / กทม. 

4.2.2 อัตราการเขาเรียนปฐมวัย (1ป กอนถึงเกณฑอายุเขาเรียนประถมศึกษา) จําแนกตามเพศ  

เปาหมาย : กําหนดตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

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

90 100 100 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : ศธ. (สกศ.), สสช. 

หนวยสนับสนนุ : ศธ. (สป., สพฐ.) พม. (กรมกิจการเด็กฯ) / มท. (สถ.) / ตร. (บช. ตชด.) / กทม. 

 คํานิยาม  

 เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กตั้งแตปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ป 11 เดือน 29 วัน หรือตํ่ากวา 6 ป 

โดยการจัดการศึกษาปฐมวัยตองเนนผู เรียนเปนสําคัญและจัดกระบวนการเรียนรู ตามความถนัดและ           

ความสนใจของผู เร ียน เนื ่องจากชวงปฐมวัยเปนชวงที ่ม ีการพัฒนาการดานสมอง และการเรียนรู                 

อยางรวดเร็วที ่สุด ดังนั ้นจึงถือ    ไดวาชวงปฐมวัยเปนสชวงวัยที่ตองการการปลูกฝงดูแลเปนพิเศษ              

เพื ่อจะไดเปนรากฐานที่สําคัญของการเรียนรู  และการพัฒนาตลอดชีวิตใหเติบโตเปนเด็กฉลาดและ            

ประสบความสําเร็จในชีวิต (ที ่มา นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ป) ระยะยาว               

(พ.ศ. 2550 – 2559) 

เปาประสงคที่ 4.3 ใหหญิงและชายทุกคนเขาถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา 

รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีราคาที่สามารถจายไดและมีคุณภาพ ภายในป 2573 ใชตัวชี้วัดหลักที่ UN กําหนด            

1 ตัวช้ีวัด  โดยมีการจําแนกเปนตัวช้ีวัดยอย 4 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

 ตัวชี้วัดหลักที่องคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) กําหนด 

 4.3.1 อัตราการเขาเรียนของเยาวชนและผูใหญทั้งในระบบ นอกระบบการศึกษา รวมทั้ง

การอบรม จําแนกตามเพศ โดยจําแนกเปนตัวช้ีวัดยอยตามระดับและประเภทการศึกษา จํานวน 4 ตัวช้ีวัดยอย ดังน้ี  

  4.3.1.1 อัตราการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา 

- สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีวศึกษา : สายสามัญศึกษา  

เปาหมาย : กําหนดตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

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

45 : 55 50 : 50 60 : 40 
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หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : ศธ. (สกศ. และ ศทก. สป.) 

หนวยสนับสนนุ : ศธ. (สป., สอศ.) กก. (สถาบันการพลศึกษา) วธ. (วิทยาลัยนาฏศิลป, วิทยาลัยชางศิลป)  

                      กห.(กรมยุทธศึกษาทหาร)/คค./ มท. (สถ.) 

  4.3.1.2 อัตราการเขาเรียนระดับอุดมศึกษา  

เปาหมาย : กําหนดตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

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

- อนุปริญญา 

  ประเภทอาชีวศึกษา 

60 65 70 

- อุดมศึกษา 50 60 70 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : ศธ. (สกศ. และ ศทก. สป.) 

หนวยสนับสนนุ : ศธ. (สอศ., สกอ., ม/ส) กก. (สถาบันการพลศึกษา) วธ. (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)  

                      กห.(กรมยุทธศึกษาทหาร) คค./ สธ. (สป. สถาบันพระบรมราชชนก) /  

                      สตช. (ร.ร.นายรอยตํารวจ)/ กทม. (ม.นวมินทราธิราช) 

  4.3.1.3 จํานวนผูเรียนการศึกษานอกระบบ ระดับ ปวช. 

เปาหมาย :  

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

N/A N/A N/A 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : ศธ. (ศทก. สป.) 

หนวยสนับสนนุ : ศธ. (กศน.)  

  4.3.1.4 จํานวนผูรับบริการหลักสูตรการอบรม  

เปาหมาย :  

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

N/A N/A N/A 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : ศธ. (สกศ. และ ศทก. สป.) 

หนวยสนับสนนุ : ศธ. (สป., สอศ., สกอ.) กก., วธ., สธ., รง., อก., กทม. 
 

 คํานิยาม  

 เยาวชน หมายถึง บุคคลอายุเก ินสิบหาปบริบ ูรณแตย ังไมถ ึงสิบแปดปบริบูรณ                 

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

เปาประสงคที่ 4.4 เพ่ิมจํานวนเยาวชนและผูใหญที่มีทักษะที่จําเปน รวมถึงทักษะทางเทคนิค

และอาชีพสําหรับการจางงาน การมีงานที่ดีและการเปนผูประกอบการ ภายในป 2573 ใชตัวชี้วัดทดแทน            

2 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
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 ตัวชี้วัดหลักที่องคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) กําหนด 

 4.4.1 สัดสวนของเยาวชน/ผูใหญที่มีทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ICT) จําแนกตามประเภททักษะ 

  ตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม 

 4.4.1 รอยละของผูมีงานทําที่ใชคอมพิวเตอร (จําแนกตามกลุมอายุ 15 ปขึ้นไป, 15 – 24 ป,         

25 – 64 ป) 

เปาหมาย :  

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

N/A N/A N/A 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : สสช. 

 4.4.2 รอยละของผูมีงานทําที่ใชอินเตอรเน็ต (จําแนกตามกลุมอายุ 15 ปขึ้นไป, 15 – 24 ป,         

25 – 64 ป) 

เปาหมาย :  

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

N/A N/A N/A 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : สสช. 

เปาประสงคที ่ 4.5 ขจัดความเหลื ่อมลํ ้าทางเพศในการศึกษาและสรางหลักประกันวา                  

กลุมที่เปราะบาง  ซึ่งรวมถึงผูพิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เขาถึงการศึกษาและการฝกอาชีพทุกระดับ   

อยางเทาเทียม ภายในป 2573 ใชตัวชี้วัดหลักที่ UN กําหนด 1 ตัวชี้วัด โดยมีการจําแนกเปนตัวชี้วัดยอย          

4 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

 ตัวชี้วัดหลักที่องคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) กําหนด 

 4.5.1 ดัชนีความเทาเทียมกัน (ผูหญิง/ผูชาย/ในเขต/นอกเขต/ความมั่งคั่งสูง-ต่ํา และอ่ืนๆ 

เชน สถานะความพิการ คนพื้นเมือง และความขัดแยงอื่น ๆ หากมีขอมูล) โดยในระยะแรก ใหใชอัตรา        

การเขาเรียนในแตละระดับ เพ่ือประเมินความเทาเทียมกัน ดังน้ี 

       1) ดัชนีความเทาเทียมของอัตราการเขาเรียนระดับปฐมวัย (หญงิ/ชาย/ในเขต/นอกเขต) 

       2) ดัชนีความเทาเทียมของอัตราการเขาเรียนระดับประถมศึกษา (หญิง/ชาย/ในเขต/นอกเขต) 

       3) ดัชนีความเทาเทียมของอัตราการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษา (หญิง/ชาย/ในเขต/นอกเขต) 

       4) ดัชนีความเทาเทียมของอัตราการเขาเรียนระดับอุดมศึกษา (หญิง/ชาย/ในเขต/นอกเขต) 

 

เปาหมาย : ดัชนีความเทาเทียม 

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

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

 คํานิยาม  

 ความเหลื ่อมลํ ้าทางเพศ หมายถึง การเล ือกปฏิบ ัต ิโดยไม เป นธรรมตอบุคคล               

เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องเพศ หรือ ชายและหญิงมีสิทธิไมเทาเทียมกัน  

เปาประสงคที่ 4.6 สรางหลักประกันวาเยาวชนทุกคนและผูใหญในสัดสวนที่สูง ทั้งหญิงและ

ชาย สามารถอานออกเขียนได และคํานวณได ภายในป 2573 ใชตัวชี้วัดหลักที่ UN กําหนด 1 ตัวชี้วัด               

โดยมีการจําแนกเปนตัวช้ีวัดยอย 3 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

 ตัวชี้วัดหลักที่องคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) กําหนด 

 4.6.1 รอยละของประชากรในกลุมอายุที่กําหนดมีความรูสําหรับการทํางานในระดับพื้นฐาน  

a. อานออกเขียนได b. ทักษะในการคํานวณจําแนกตามเพศ ใชตัวช้ีวัดตามที่กําหนดโดยจําแนก ดังน้ี 

  1) อัตราการอานออกเขียนไดของประชากร อายุ 15 ป ขึ้นไป จําแนกตามเพศ 

  2) อัตราการคํานวณของประชากร อายุ 15 ป ขึ้นไป จําแนกตามเพศ 

  3) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากร อายุ 15-59 ป จําแนกตามเพศ 

เปาหมาย : กําหนดตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

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

10.7 11.5 12 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : สกศ. 

เปาประสงคที่ 4.7 สรางหลักประกันวาผูเรียนทุกคนไดรับความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับ

สงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสําหรับการพัฒนาอยางยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน 

สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหวางเพศ การสงเสริมวัฒนธรรมแหงความสงบสุข และไมใชความรุนแรง 

การเปนพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในสวนรวมของวัฒนธรรม 

ตอการพัฒนาที่ย่ังยืน ภายในป 2573 ใชตัวช้ีวัดหลักที่ UN กําหนด 1 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

 ตัวชี้วัดหลักที่องคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) กําหนด 

 4.7.1 ม ีการดําเน ินการเก ี ่ยวก ับ ( i) การศึกษาเพื ่อความเปนพลเม ืองโลก และ                

(ii) การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงความเสมอภาคทางเพศ และสิทธิมนุษยชน  ซึ่งถูกให

ความสําคัญทุกระดับใน (a) นโยบายการศึกษาของประเทศ (b) หลักสูตร (c) การศึกษาของครู และ (d) 

การประเมินผลนักเรียน 

เปาประสงคที่ 4.A สรางและยกระดับอุปกรณและเครื่องมือทางการศึกษาที่ออนไหวตอเด็ก            

ผูพิการ และเพศภาวะ และใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนรูที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุม

และมีประสิทธิผลสําหรับทุกคน ใชตัวช้ีวัดหลักที่ UN กําหนด 1 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

 ตัวชี้วัดหลักที่องคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) กําหนด 
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 4.A.1 สัดสวนของโรงเรียนที่มีการเขาถึง (a) ไฟฟา (b) อินเทอรเน็ตที่ใชในการเรียน         

การสอน  (c) เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอน (d) โครงสรางพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณที่ไดรับ

การปรับใหเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกาย (e) น้ําด่ืมพ้ืนฐาน (f) สิ่งอํานวยความสะดวก

พ้ืนฐานดานสุขอนามัยที่แบงแยกตามเพศ และ (g) สิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานในการทําความสะอาดมือ 

(ตามนิยามตัวช้ีวัดของ WASH ในเรื่อง น้ํา สุขอนามัย และสุขลักษณะสําหรับทุกคน)  

เปาหมาย : รอยละ 100 ภายในป 2573 

 คํานิยาม  

 เครื่องมือทางการศึกษาที่ออนไหวตอเด็ก ผูพิการ และเพศภาวะ หมายถึง เครื่องมือ

ทางการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็ก ผูพิการ และเพศภาวะ 

เปาประสงคที่ 4.B ขยายจํานวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ใหสําหรับประเทศกําลังพัฒนา 

โดยเฉพาะประเทศที ่พัฒนานอยที ่สุด รัฐกําลังพัฒนาที ่เปนเกาะขนาดเล็กและประเทศในแอฟริกา             

เพื่อเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝกอาชีพ และโปรแกรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ         

การสื่อสารดานเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตรในประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ 

ภายในป 2573 ใชตัวช้ีวัดหลักที่ UN กําหนด 1 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

 ตัวชี้วัดหลักที่องคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) กําหนด 

 4.B.1 ปริมาณความชวยเหลือเพื ่อการพัฒนาอยางเปนทางการที ่เปนทุนการศึกษา          

ตามสาขาและประเภทการศึกษา 

เปาหมาย :  

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

ฐานะผูให N/A N/A N/A 

ฐานะผูรับ N/A N/A N/A 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : กต. (TICA) 

หนวยสนับสนนุ : ศธ., กพ., อว. 

 คํานิยาม  

 เ ง ินช วยเหล ือด  านการพ ัฒนาอย าง เป นทางการ (official development 

assistance) หมายถึง ความชวยเหลือที่ใหแกประเทศตาง ๆ ที่ปรากฏในรายชื่อประเทศกําลังพัฒนา         

ผ ู  ร ั บความช  วย เหล ือของ DAC (Development Assistance Committee) และองค กรพห ุภาคี                     

ที่ดําเนินงานดานการพัฒนาใหแกประเทศผูรับ โดยตองเปนความชวยเหลือที่ใหโดยหนวยงานภาครัฐ 

รวมทั ้งร ัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ ่น หรือ โดยหนวยงานบริหารของรัฐและมีการดําเนินการ 

โดยมีวัตถุประสงคในการชวยพัฒนาเศรษฐกิจและสวัสดิการของประเทศกําลังพัฒนา (ที่มา : กระทรวง 

การตางประเทศ) 
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เปาประสงคที่ 4.C เพิ่มจํานวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการดําเนินการผานทางความรวมมือระหวาง

ประเทศในการฝกอบรมครูในประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ ่งในประเทศพัฒนานอยที ่สุด           

และรัฐกําลังพัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก ภายในป 2573 ใชตัวช้ีวัดหลักที่ UN กําหนด 1 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

 ตัวชี้วัดหลักที่องคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) กําหนด 

 4.C.1 สัดสวนของครูในระดับ (a) กอนประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา (c) มัธยมศึกษา

ตอนตน และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา) ที่อยางนอยไดรับ

การอบรมครู (เชน การฝกอบรมการสอน) ทั้งกอนประจําการ (pre-service) หรือระหวางประจําการ          

(in-service) ในระดับ/เกณฑมาตรฐานของประเทศ จําแนกตามเพศ 

เปาหมาย : กําหนดตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 

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

100 100 100 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : ศธ. (สกศ., สป.) 

หนวยสนับสนนุ : ศธ. (สพฐ., สอศ., สกอ.) กก. (สถาบันการพลศึกษา/โรงเรียนกีฬา) มท. (สถ.)  

                      พม. (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) วธ. (วิทยาลัยนาฏศิลป) ตร. (บช. ตชด.)  

                      พศ. (โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) กทม. (สํานักการศึกษา) 
 

11. 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเรงดวน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

(นางสาวตรีนุช เทียนทอง)  

 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เขารับตําแหนงอยางเปนทางการ

ในวันที ่ 29 มีนาคม 2564 แถลง 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเรงดวน (Quick Win) ของ

กระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 

 เปนรูปแบบการทํางานที่จะทําใหครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง ผูเรียน และประชาชน 

กลับมาใหความไววางใจในการทํางานของกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ง 
 

T        ยอมาจาก Transparency (ความโปรงใส) 

R        ยอมาจาก Responsibility (ความรับผิดชอบ) 

U        ยอมาจาก Unity (ความเปนอันหน่ึงอันเดียว) 

S        ยอมาจาก Student-Centricity (ผูเรียนเปนเปาหมายแหงการพัฒนา) 

T        ยอมาจาก Technology (เทคโนโลยี) 
 

 รูปแบบการทํางาน “TRUST” คือการพัฒนาตอยอดจากรูปแบบการทํางาน “MOE ONE 

TEAM” หรือ “การทํางานรวมกันเปนหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” ที่กระทรวงศึกษาธิการได

ดําเนินการมาโดยตลอด ซึ่ง “TRUST” จะเขามาเปนสวนเสริมในเรื่องความโปรงใส ทั้งในเชิงกระบวนการ
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ทํางานและกระบวนการตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ การสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานทุกคนดําเนินการตาม

ภารกิจของตน 

 ดวยความรับผิดชอบตอตัวเอง องคกร ประชาชน และประเทศชาติ ใหความสําคัญกับการ

ประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน (Participation) ผานกลไกการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการ

ดําเนินงานตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการเปนพื้นที่ของทุกคน มีความเปนอันหนึ่งอันเดียว ระหวางครู บุคลากร

ทางการศึกษา ผูปกครอง ผูเรียน และประชาชน ซึ่งมีเปาหมายรวมกัน คือ การมีผูเรียนเปนเปาหมายแหง

การพัฒนา โดยการทําใหผูเรียนมีวิธีคิดและทักษะที่เปนสากลสอดคลองกับพลวัตในศตวรรษที่ 21 ควบคูไป

กับสํานึกและความเขาใจในความเปนไทย ผานการมีความพรอมดานเทคโนโลยี ทั ้งในเชิงโครงสราง 

(Infrastructure) คือ การเขาถึงสิ่งจําเปนและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการศึกษาอยางทั่วถึง เพื่อลด

ความเหลื่อมลํ้าของโอกาสในการศึกษา และในเชิงการเรียนรู (Learning) คือแหลงขอมูล แหลงเรียนรู

รูปแบบตาง ๆ ที่ทันสมัย และจะชวยใหผูเรียนทุกคนถึงพรอมซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงคทุกประการ 

 เพื่อเปนการตระหนักถึงความสําคัญของยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นการพัฒนา

ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย การ

พัฒนาเด็กตั้งแตชวงตั้งครรภจนถึงปฐมวัย การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ

วัยแรงงาน รวมถึงการสงเสริมศักยภาพวัยผูสูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรูที่ตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

 12 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน

ศตวรรษที่ 21 โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษาใหมีความรู ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ

บริบทสังคมไทย 

 2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารยในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและ

อาชีวศึกษา ใหมีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อใหครูและอาจารยใดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะทั้ง

ดานการจัดการเรียนรู ดวยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใชสื่อทันสมัย และมี

ความรับผิดชอบตอผลลัพธทางการศึกษาที่เกิดกับผูเรียน 

 3. การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลฝานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ (NDLP) และ

การสงเสริมการฝกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจําวัน เพื่อใหมีหนวยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอรมการ

เรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ ที่สามารถนําไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูที่ทันสมัยและเขาถึงแหลงเรียนรู

ไดอยางกวางขวางผานระบบออนไลน และการนําฐานขอมูลกลางทางการศึกษามาใชประโยชนในการ

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
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 4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุน

สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช

จังหวัดเปนฐาน โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายการศึกษาแหงชาติที่ไดรับการปรับปรุงเพ่ือกําหนดใหมีระบบ

บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสรางหนวยงานใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 

สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัดเปนฐาน มี

ระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พรอมจัดทดสอบวัดความรู 

และทักษะที่จําเปนในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อใหระบบการ

ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย 

ตอบสนองผลลัพธทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม 

 6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรใหทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาจากความรวมมือทุกภาคสวน เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเปนธรรมและ

สรางโอกาสใหกลุมเปาหมายไดเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุมอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้ง

บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีไดอยางทั่วถึง 

 7. การนํากรอบคุณวุฒิแหงชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน (AQRF) สูการปฏิบัติ 

เปนการผลิตและการพัฒนากําลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใชกรอบคุณวุฒิแหงชาติ เชื่อมโยงระบบ

การศึกษาและการอาชีพ โดยใชกลไกการเทียบโอนประสบการณดวยธนาคารหนวยกิตและการจัดทํา

มาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอางอิงอาเซียนได 

 8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพื่อพัฒนารางกาย 

จิตใจวินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย เพื่อเปนการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สูการปฏิบัติเปนรูปธรรม โดยหนวยงานที่

เกี่ยวของนําไปเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความกาวหนา

เปนระยะ 

 9. การศึกษาเพื ่ออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื ่อใหผู จบ

การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายไดที่เหมาะสมกับการดํารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีมี

สวนชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกได 

 10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยดวยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการ

จัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือใหสถาบันการศึกษาทุกแหงนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช

ในการจัดการศึกษาผานระบบดิจิทัล 

 11. การเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา และ

ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุม

ผูดอยโอกาสทางการศึกษา และผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 
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 12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรูตลอดชีวิต

และการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุม

ผูดอยโอกาสทางการศึกษาและผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 

 เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปจจุบัน 

ไดกอใหเกิดความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน (Online) มากยิ่งขึ้น สงผลกระทบอยางมี

นัยสําคัญตอการเตรียมผูเรียนไทยใหมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมุงเนนความเปนผูประกอบการ 

(Entrepreneurship) และความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ (Resilience) รวมถึง

ปญหาความปลอดภัยของสถานศึกษาและปญหาความเหลื่อมลํ้าของโอกาสในการศึกษาที่นับวันจะทวีความ

รุนแรงมากย่ิงขึ้นจึงเสนอใหมีวาระเรงดวน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังตอไปน้ี 

 7 วาระเรงดวน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 วาระที่ 1 เรื่องความปลอดภัยของผูเรียน โดยจัดใหมีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข และไดรับการปกปองคุมครอง

ความปลอดภัยทั้งดานรางกายและจิตใจ รวมถึงการสรางทักษะใหผูเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง

จากภัยอันตรายตาง ๆ ทามกลางสภาพแวดลอมทางสังคม 

 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุงเนนการจัดการเรียนรูที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ

ผูเรียนเปนหลัก และพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะที่ตองการ 

 วาระที่ 3 Big Data พัฒนาการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและไมซํ้าซอน เพื่อใหไดขอมูลภาพ

รวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถวน สมบูรณ ถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถนํามาใชประโยชน

ไดอยางแทจริง 

 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ

ดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแตละ

สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ สอดคลองกับความตองการของประปจจุบันและอนาคต ตลอดจนมี

การจัดการเรียนการสอนดวยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน 

 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ สงเสริมการจัดการศึกษาที่เนนพัฒนาทักษะอาชีพของผูเรียน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางอาชีพและรายไดที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ 

 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ

และมาตรฐาน ประซาชนในแตละชวงวัยไดรับการศึกษาตามความตองการอยางมีมาตรฐาน เหมาะสมและ

เต็มตามศักยภาพต้ังแตวัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพรอมในการเขา

สูสังคมผูสูงวัย 
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 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสําหรับผูที่มีความตองการจําเปนพิเศษ สงเสริมการจัดการศึกษาใหผู

ที่มีความตองการจําเปนพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพสามารถดํารงชีวิตในสังคมอยางมีเกียรติ 

ศักด์ิศรีเทาเทียมกับผูอ่ืนในสังคม สามารถชวยเหลือตนเองและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
 

12. แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 

การปฏิรูปการศึกษา มุงเนนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมลํา้ทางการ

ศึกษาและปฏิรปูระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา

และตอบโจทยการพัฒนาของโลกอนาคต โดยมีเปาหมายเพ่ือใหผูเรียนทกุกลุมวัยไดรับการศึกษาที่มี

คุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จําเปนของโลกอนาคต สามารถแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน

รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล มีวินัย มนิีสัยใฝเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต และเปนพลเมืองที่รูสิทธิ

และหนาที่มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเปนไทย โดยมีขอบเขต

ครอบคลุมทั้งการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแตระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ลดความเหลื่อมลํา้ทางการศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ 

เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การปฏิรปูกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหมีคณุภาพมาตรฐาน จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาโดยใชระบบทวิภาคีหรือ

ระบบอ่ืน ๆ ที่เนนการฝกปฏิบัติอยางเต็มรูปแบบ เพ่ือนาไปสูการจางงาน และการสรางงาน และการปฏิรูป

บทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจาก

กับดักรายไดปานกลางอยางยั่งยืน นําไปสูการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ โดยมีกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนที่สําคัญ ไดแก การเรงผลักดันราง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ใหมีผลบังคับใชการสรางความรวมมือกับภาคีเครือขายทางสังคมและสื่อ 

ในการสรางความรู ความเขาใจ และมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการปฏิรูป และความเปนเจาของของรวมใน

เปาหมายและความสําเร็จของการปฏิรูปของประชาชน การกระจายอํานาจสูสถานศึกษา และการทดลอง

นํารองกิจกรรมปฏิรูปที่เกี่ยวของกับภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองตอบริบทพ้ืนที่

อยางยั่งยืน  การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data for Education) ใหสามารถนา

มาใชประโยชนในการบริหารจัดการศึกษา ติดตาม เฝาระวังเด็กไมใหออกจากระบบการศึกษา เพ่ือใหการ

ชวยเหลือไดอยางทันทวงที รวมถึงการติดตามผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนรายบุคคลใหไดรับการพัฒนาอยางเต็ม

ตามศักยภาพและความสนใจของผูเรียนการเปลี่ยนโลกทัศนทางการศึกษาของสาธารณชนในการสื่อสาร 

ปลูกฝง พัฒนาวิธีคิด ปรับเปลี่ยนคานิยม ทศันคติ ความคาดหวังตอระบบการศึกษาที่มุงเนนไปสูการพัฒนา

ระบบการศึกษาอิงฐานสมรรถนะ ที่มุงใหครูและนักเรียนมีความสุขกับการเรียนรูและพัฒนาความเปน

มนุษยที่สมบูรณ การก าหนดหนวยงานเจาภาพหลักในการติดตาม รวบรวมผลการดําเนินงานจากเจาภาพ

หลักในแตละกจิกรรม และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษาตอ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาทั้งน้ี  กิจกรรมปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา

ดังกลาว ไดคานึงถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ ที่บัญญัติ
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ใหมีการดําเนินการใหเด็กทกุคนไดรับการศึกษาเปนเวลา ๑๒ ป ต้ังแตกอนวัยเรียนจนถึงการศึกษาภาค

บังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายรวมทั้งสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนเขามามี

สวนรวมในการจัดการศึกษา และมาตรา ๒๕๘ จ (๔) ที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาเด็กเล็ก การสรางโอกาส

ทางการศึกษา การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาครู และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ

ดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษยที่เนนการปฏิรูปการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษที่ ๒๑ การพัฒนาและสงเสริมพหุปญญาที่หลากหลาย การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และ

การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนา และยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค

ทางสังคมที่ใหความสําคัญกบัการลดความเหลื่อมลํ้า สรางความเปนธรรมในทุกมิติ การสรางโอกาสในการ

เขาถึงบริการทางการศึกษาการพัฒนาทักษะ 
 

13. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

โดยไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตมาใชเปนกรอบในการดําเนินงานเพื่อสรางผลผลิต 

ผลลัพธใหเกิดกับผูเรียน ไดอยางมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในชวงของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยสาระสําคัญ ดังน้ี 

 วิสัยทัศน 

   “มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุขในสังคม”  

 พันธกิจ 

  1. ยกระดับคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล 

    2. เสริมสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางทั่วถึง เทาเทียม 

    3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 เปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ (Extreme Goals) 

  1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกันตอ 

การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 

    2. กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ 

    3. มีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 

    4. คนไทยไดรบัโอกาสในการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

    5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีสวนรวม

จากทุกภาคสวน 

 ตัวชี้วัดตามเปาหมายหลัก   

    1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชา  

  2. รอยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา                     

ขั้นพ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ   
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  3. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  

  4. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีความเปนพลเมืองและพลโลก  

     5. สัดสวนผูเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตอสายสามัญ  

  6. รอยละความพึงพอใจของนายจางผู ประกอบการที ่มีตอผู ส ําเร็จการศึกษาระดับ

อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่ทํางานให  

  7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

  8. รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค สิ่งประดิษฐไดรับการเผยแพร/ตีพิมพ  

  9. รอยละขององคความรูและสิ่งประดิษฐที่นําไปใชประโยชน หรือแกไขปญหาชุมชนทองถิ่น  

  10. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ป  

  11. รอยละของกําลังแรงงานที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป  

  12. รอยละของนักเรียนตอประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15–17 ป  

    13. สัดสวนผูเรียนในสถานศกึษาทุกระดับของรัฐตอเอกชน  

    14. จํานวนภาคีเครือขายที่เขามามีสวนรวมในการจัด /พัฒนาและสงเสริมการศึกษา  

 ยุทธศาสตร 

  1. พัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล    

  2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา    

  3. ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยทีส่อดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ 

  4. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศกึษา และการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต  

  5. สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือการศึกษา  

  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสรมิใหทุกภาคสวนมสีวนรวมในการจัดการศึกษา 
 

14. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค  

1) ทิศทางการพฒันาภาคเหนอื  

   พัฒนาภาคเหนือ “ฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศใน

กลุมอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง” 

1. พัฒนาการทองเที่ยวและธุรกิจบริการตอเนื่องใหมีคุณภาพ สามารถสรางมูลคาเพ่ิม

อยางยั่งยืน และกระจายประโยชนอยางทั่วถึง รวมทั้งตอยอดการผลิตสินคาและบริการที่มีศักยภาพสูงดวย

ภูมิปญญาและนวัตกรรม 

 2. ใชโอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ 

AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  

3. ยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสูอุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูปที่สรางมูลคาเพ่ิมสูง  
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 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาความยากจน  

 5. อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําใหคงความสมบูรณ จัดระบบบริหารจัดการน้ําอยางเหมาะสม

และเช่ือมโยงพ้ืนที่เกษตรใหทั่วถึง ปองกันและแกไขปญหามลพิษหมอกควันอยางย่ังยืน  

  2) ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

   พัฒนาอีสานสูมิติใหมเปน “ศนูยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง” 

 1. บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน  

2. สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับ การแกไขปญหาดานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

3. ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาค

กลาง และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมๆ ของภาค  

4. พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศเพ่ือนบาน  

   3) ทิศทางการพัฒนาภาคกลาง  

 “พัฒนากรุงเทพฯ สูมหานครทันสมัย และภาคกลางเปนฐานการผลิตสินคาและบริการทีมี่

มูลคาสูง” 

1. พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัยระดับโลกควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

แกไขปญหาสิ่งแวดลอมเมือง 

2. พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสรางความเชื่อมโยง 

เพ่ือกระจายการทองเที่ยวทั่วทั้งภาค 

3. ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใชนวัตกรรม เทคโนโลยี และ

ความคิดสรางสรรค เพ่ือใหสามารถแขงขันไดอยางย่ังยืน 

 4. บริหารจัดการนํ้าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแกไขปญหานํ้าทวม ภัยแลง และคงความสมดุล

ของระบบนิเวศอยางย่ังยืน 

5. เปดประตูการคา การลงทุน และการทองเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย- 

ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

6. พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพและ 

ลดความเหลื่อมลํ้าภายในประเทศ 

  4) ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก  

 “ฐานเศรษฐกิจชั้นนาํของอาเซียน” 

 1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของฐานอุตสาหกรรมเดิม และสงเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมแหงอนาคต 

2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินคาเกษตร 

3. ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเที่ยว 
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4. พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองสําคัญของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู เอ้ือตอการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจและสังคมอยางมีสมดุล 

5. พัฒนาพ้ืนทีเ่ศรษฐกิจชายแดนใหเปนประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 

ใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและเกิดผลที่เปนรูปธรรม 

6. พัฒนาคนและชุมชนใหมีคณุภาพโดยการจัดบริการสังคมใหมีคณุภาพและไดมาตรฐาน 

7. ปกปองและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมใหมคีวามหลากหลาย อุดมสมบูรณ 

 5) ทิศทางการพัฒนาภาคใต 

 “ภาคใตเปนทองเที่ยวพักผอนตากอากาศระดับโลกเปนศนูยกลางผลิตภัณฑยางพาราและ

ปาลมนํ้ามันของประเทศและเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการคาการลงทนุกับภูมิภาคอ่ืนของโลก” 

1. พัฒนาการทองเที่ยวของภาคใหเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพช้ันนําของโลก 

2. พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาลมน้ํามันแหงใหมของประเทศ 

3. พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรหลักของภาค 

4. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการทองเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และ 

การเช่ือมโยงการคาโลก 

 6) ทิศทางการพัฒนาภาคใตชายแดน 

 “เปนแหลงผลติภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปูที่สาํคัญของประเทศ และ 

เปนเมืองชายแดนเชื่อมโยงการคาและการทองเที่ยวกับพื้นที่ภาคใตและการพัฒนาเศรษฐกิจของ

มาเลเซียและสิงคโปร” 

 1. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพ่ือความมั่นคงใหกับภาคการผลิต 

2. พัฒนาเมืองสุไหงโกลกและเมืองเบตงใหเปนเมืองการคาและเมืองทองเที่ยวชายแดน 

3. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
 

15. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

วิสัยทัศน (Vision) 

“เมืองเกษตรคุณภาพ การทองเที่ยวย่ังยืน สังคมเปนสุข” 

เปาประสงครวม (Goals)  

1. เพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรการทองเที่ยว

และการขนสงโลจิสติกส 

2. สูสังคมเปนสุขดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. มีฐานทรัพยากรธรรมชาติ และบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่ย่ังยืน 

พันธกิจ (Missions)  

1) พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ด านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมตอเน ื ่องและ               

การทองเที่ยว) ใหมีความมั่งคั่งและเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ 
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2) พัฒนาสังคม คุณธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหย่ังยืน 

4) บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด (Strategic issues)   
      ยุทธศาสตรที่ 1 การเพ่ิมศักยภาพการแขงขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร 
      ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยวที่ย่ังยืน 

      ยุทธศาสตรที่ 3 การเช่ือมโยงเสนทางคมนาคมและศนูยโลจิสติกส (Logistics) ภาคใตตอนบน 

      ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศกัยภาพในการแขงขัน 

      ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 
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สวนท่ี 3 

สาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี          

ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

          ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไดศึกษาวิเคราะหนโยบายทางการศึกษา สภาพการจัดการศึกษา

จากขอมูลสารสนเทศ ปญหาและความตองการในการพัฒนาซึ่งทุกฝายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 

ไดร วมกันกําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ป (พ.ศ.2563 - 2565) จากการวิเคราะห

สภาพแวดลอมและบริบทที ่เกี ่ยวของ จึงกําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

ภายใต วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และ กลยุทธ ดังน้ี 
 

วิสัยทัศน (Vision)  

“ยกระดับคุณภาพการศึกษา สรางคนดี มีคณุธรรม เปนสงัคมแหงการเรียนรู มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 

คําอธิบายวิสัยทัศน  

ยกระด ับค ุณภาพการศ ึกษา  หมายถ ึ ง  การพ ัฒนาและยกระด ับค ุณภาพการศ ึกษา  

ตามองคประกอบคุณภาพใหเปนไปตามเกณฑและมาตรฐานการศึกษากําหนด โดยองคประกอบคุณภาพ

การศึกษาที ่ส ําคัญ คือ 1) คุณภาพการบริหารจัดการของหนวยงานที ่จ ัดการศึกษาทุกระดับ และ  

2) คุณภาพผูเรียนทุกชวงวัย  มีหลักสูตรตอบโจทยการพัฒนาทุกชวงวัย 

สร างคนดี หมายถึง การพัฒนาและส งเสร ิม สน ับสนุนให ผ ู  เร ียนทุกช วงว ัยเป นคนดี  

โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค คานิยมไทยและความเปนคนดีเพ่ือสรางสังคมที่เปนสุขของจังหวัดสุราษฎรธานี 

มีคุณธรรม หมายถึง การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงปลูกฝงดานปญญา 

พัฒนากระบวนการคิดของผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ และ 

มุงพัฒนาความสามารถทางอารมณ โดยการปลกูฝงใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง เขาใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

สามารถแกป ญหาข ัดแย งทางอารมณได อย างถ ูกต องเหมาะสมทั ้ ง 8 ประการ ประกอบดวย 

 1) ขยัน 2) ประหยัด 3) ซื่อสัตย 4) มีวินัย 5) สุภาพ 6) สะอาด 7) สามัคคี 8) มีนํ้าใจ และมีการนอมนํา

พระบรมราโชบาย ร.10 ทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย 1) มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่

มั่นคง – มีคุณธรรม 3) มีงานทํา มีอาชีพ 4) เปนพลเมืองที่ดี 

สังคมแหงการเรียนรู หมายถึง หนวยงานทางการศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงาน

ผูจัดการศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรูโดยการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในหนวยงานทางการศึกษา 

และใชประโยชนจากแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทั้งจากภายในและภายนอกหนวยงานทางการศึกษาเพื่อพัฒนา     

การเรียนรูของผูเรียนทุกชวงวัย และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันของผูเรียนทุกชวงวัย บุคลากร 

หนวยงานทางการศึกษา ครอบครัว ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ มีเทคโนโลยีที่ตอบสนอง เขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง คุณภาพการดําเนินชีวิตของผูเรียนจากการมีสมรรถนะและทักษะ

สําคัญทั้งในดานรางกาย(Physical Domain) ดานจิตใจ (Psychological Domain) ความสัมพันธทางสังคม 

(Social Relationships) และดานส ิ ่งแวดล อม (Environment Environment) โดยม ีสมรรถนะและ 

ทักษะสําคัญเพื่อการมีคุณภาพการดําเนินชีวิต ไดแก สมรรถนะดานการคิดวิเคราะหสังเคราะห  สมรรถนะ

ดานความใฝรูใฝเรียน สมรรถนะดานทักษะชีวิตและความปลอดภัย  สมรรถนะดานการใชเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ และสมรรถนะดานทักษะทางดานภาษาตางประเทศและการสื่อสารสากล สรางงาน สรางอาชีพ

ที่ตอบสนองในพ้ืนที่ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง  การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่

องคพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแกปวงชนชาวไทยในการดําเนินชีวิต

โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล                 

การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ

และการกระทําใหเกิดคุณภาพชีวิตที่เพียงพอและพอเพียง 

การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยรวมปจจุบัน

สังคมโลกและสังคมไทยกําลังกาวเขาสู ศตวรรษที ่ 21 อันเปนยุคที ่ม ีความสลับซับซอนและมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหการศึกษาของไทยถึงเวลาปรับเปลี่ยนอีกครั้งหน่ึง เพ่ือใหการศึกษาสามารถ

สรางผลผลิตไดสอดคลองกับความตองการและบริบทของสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผงัเชื่อมโยงสาระสําคญัของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธาน ีฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วิสัยทัศน ยกระดับคุณภาพการศึกษา สรางคนด ีมีคุณธรรม เปนสังคมแหงการเรียนรู มีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

  

 

 

 
พันธกิจ 

สงเสริมความม่ันคงแกสถาบันชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย 

ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และนอม

นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และพระบรมราโชบาย 

สูการปฏิบัติ 

ผลิต พัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพกําลังคนใหมีความ

พรอมรอบรับการพัฒนาจังหวัด 

สุราษฎรธาน ี

 

พัฒนาศักยภาพและการเรียนรู

ตลอดชวงอายุอยางมีคุณภาพ 

พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ

ที่ 21 และรองรับยุทธศาสตร

การพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี 

เสริมสรางโอกาสและความเสมอ

ภาคในการเขาถึงการศึกษาอยาง

ทั่วถึงตามศักยภาพของผูเรียน 

เพื่อลดความเหลื่อมลํ้า 

ทางการศึกษา 

สรางเสริมคุณภาพชีวิตที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมี

ประสิทธิภาพตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

 

สงเสริมและประสานความรวมมือ

จากองคกรภาคีเครอืขายและทุกภาค

สวนของสังคมในการพัฒนา ผูเรียน

ทุกชวงวัยใหเปนคนดี ตลอดจนการ

ยกยอง เชดิชูเกียรติและใหเปน

แบบอยาง 

        

 

 
ยุทธศาสตร 

การจัดการศึกษา 

เพือ่เสริมสรางความม่ันคง 

ของชาต ิ

พัฒนาผูเรียนใหไดมาตรฐานตาม

หลักสูตรและเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขัน                

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

สรางโอกาส 

ความเสมอภาคและ 

ลดความเหลื่อมลํ้า 

ทางการศึกษา 

สงเสริมการจัดการศึกษา

เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิง

บูรณาการในพื้นที่ใหมี

ประสิทธิภาพตาม     

หลักธรรมาภิบาล 

สงเสริมและประสานความรวมมือ

ระหวางหนวยงานทางการศึกษากบั

องคกร ภาคีเครือขาย และทุกภาคสวน

ของสังคมในการสรางคนดี 

   
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
เปาประสงค 

ผูเรียนมีความจงรักภักดีตอ

สถาบันหลักของชาติ ยดึม่ันการ

ปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมี

ศักยภาพตอบสนองตอความ

ตองการของจังหวัด 

 

ผูเรียนไดรับการศึกษาและการ

เรียนรูทุกชวงวัยที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของ

ชาติและสงเสริมทักษะที่จําเปน

ในศตวรรษที่ 21 

คนทุกชวงวัยไดรับโอกาสในการ

เขาถึงบริการการศึกษาและการ

เรียนรูที่มีคุณภาพ ตอบสนอง

ความตองการผูเรียนทุกชวงวัย

และผูที่มีความตองการจําเปน

พิเศษ 

คนทุกชวงวัยมีจิตสํานึกและ

พฤติกรรมรักษสิ่งแวดลอม 

หนวยงานทางการศึกษามี

ระบบบริหารจัดการ 

ที่มีประสิทธิภาพตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

 

ผูเรียนทุกชวงวัยไดรบัการใหเปนคน

ดี การไดรับการ 

ยกยองเชิดชูเกียรต ิสามารถเปน

แบบอยางที่ดีของสังคม 

 

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม วิถีชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและพระบรมราโชบาย 

 

ผูเรียนมีวิจัย สิ่งประดิษฐ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่

สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่มใน

การรองรับ 

การพัฒนาจังหวัด 

คนทุกชวงวัยของจังหวัดไดรับ

การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

ตามความถนัดและ

ความสามารถของ 

พหุปญญาและมีคุณภาพในการ

ดํารงชีวิตที่ด ี

    

ผูเรียนมีความรู ทักษะ และมี

ภูมิคุมกันจากปญหาภัยคุกคามใน

ทุกรูปแบบ 

 คนทุกชวงวัยของจังหวัดเขาถึง

การศึกษาโดยผานเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
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ตารางที่ 30  แสดงความเชื่อมโยงพันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงครวม และตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี          

ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

พันธกิจ 1. สงเสริมความมั่นคงแกสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ พระบรมราโชบายสูการปฏิบัติ 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

วัยการต้ังครรภ/

ปฐมวัย 
วัยเรยีน/วัยรุน 
วัยแรงงาน 
วัยผูสูงอาย ุ

1. การจัดการ

ศึกษาเพือ่เสริมสราง

ความมั่นคงของชาติ 

 

1. ผูเรียนมีความจงรักภกัดี

ตอสถาบันหลักของชาติ ยึด

มั่นการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข 

1. รอยละของสถานศึกษา

ที่มีการจัดการเรียนการ

สอน/กิจกรรมเพื่อ

เสริมสรางความเปน

พลเมือง (Civic 

Education) เพิ่มข้ึน 

94.61 95 95 1. สงเสรมิและสนับสนุนการจัด

การศึกษาเพื่อเสริมสรางความ

จงรักภักดีตอสถาบันหลกัของชาติ 

การปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

1. โครงการปลูกฝงผูเรยีนใหเลื่อมใสและ

ศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย 

 
 

- สพฐ. / สอศ. 

- สช. 

- กศน. 

- ตชด. 

- สํานักพระพุทธฯ 

- ปริยัติธรรม 

- การศึกษาโดยครอบครัว 

- การศึกษาโดยสถาน

ประกอบการ 

- อปท. 

2. ผูเรียนมคีุณธรรม 

จริยธรรม วิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและพระบรมรา

โชบาย 
 

    2. ปลูกฝงคุณธรรม จรยิธรรม และ

นอมนําหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และพระบรม 
ราโชบายสู 
การปฏิบัติ 

1. โครงการหลักสูตรพทุธทาสศึกษา 
2. โครงการพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรมผูเรียน

ในการดํารงชีวิต 

3. โครงการปลูกฝงผูเรยีนใหยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. โครงการนอมนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง สูการปฏิบัติในสถานศึกษา 
 

- สพฐ. / สอศ. 

- สช. 

- กศน. 

- ตชด. 

- สํานักพระพุทธฯ 

- ปริยัติธรรม 

- การศึกษาโดยครอบครัว 

- การศึกษาโดยสถาน

ประกอบการ 

- อปท. 

- 1
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

      5. โครงการนอมนําหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีงสูการปฏิบัติทุกหนวยงาน 
 

- สพฐ./อบจ./ศธจ. 

- สอศ. 

- กรมแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

- ประกันสังคม 

- สํานักนายกรัฐมนตร ี

- กระทรวง มหาดไทย 

- กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย 

- กระทรวงการอุดมศกึษา 

วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 

- อุตสาหกรรมจังหวัด 

- ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน 

      6. โครงการหลักสูตรระยะสั้นสําหรับ

พระภิกษุดานการเทศน (หลักสูตรระยะสั้น 1 

ป) 
7. โครงการปฏิบัติธรรม วิปสสนากรรมฐาน 
8. โครงการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิต (บน

พื้นฐานของความเปนจริง) โดยใชหลักคําสอน

ทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการ (หลักสูตรระยะ

สั้น 1 ป) 
9. โครงการประชุม ประชาพิจารณ การมีสวนรวม

ในการใหความคิดเห็น 

- วิทยาลัยสารพัดชาง/อาชีวะ/
เทศบาล/ พัฒนาชุมชน 
- กระทรวงสาธารณสุข (รพ.

สาธารณสุขชุมชน) 
- เทศบาล / อบจ. 
- เทศบาล/สาธารณสุข/พัฒนาชุมชน 

 - องคกรภาครัฐ/กรมกิจการ

ผูสูงอาย ุ

 -  กรมแรงงาน/ 
กรมพัฒนาฝมอืแรงงาน 

 - หนวยงานกรมประชาสงเคราะห 

- 1
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

      10. โครงการเกษตรชุมชนบนรากฐานชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง สูการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

- สํานักงานจังหวัดสุราษฎรธานี 

- ศธจ./สพป.สฎ. 1, 2, 3/สพม.11 

- ว.เทคนิคสฎ./ว.เทคนิค กด./ 

ว.พยาบาลพระบรมราชชนน ี

- อบจ./ทม.เกาะสมุย/         

- การยางฯจ.สฎ.   

- มูลนิธิกุศลศรัทธาสฎ. 

- การทองเทีย่วจ.สฎ.   

      11. โครงการขับเคลือ่น 
สวนพฤกษศาสตรโรงเรยีนในพื้นที่จังหวัดสุ

ราษฎรธานี 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร

ธานี 

3. ผูเรียนมีความรู ทักษะ 

และมีภูมคิุมกันจากปญหา

ภัยคุกคามในทุกรูปแบบ 

2. รอยละของสถานศึกษา

ที่ปลอด 
ยาเสพติดเพิ่มข้ึน 

100 100 100 3. สงเสรมิและสนับสนุนการจัด

การศึกษาเพื่อปองกันและแกไข

ปญหาภัยคุกคามในทุกรูปแบบ 

1. โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและ

ภูมิคุมกันในการดํารงชีวิตภายใตสังคมที่เปน 
พหุวัฒนธรรม 

- สพฐ. / สอศ./ สช./ กศน. 

- ตชด., - อปท. 

- สํานักพระพุทธฯ 

- ปริยัติธรรม 

- การศึกษาโดยครอบครัว 

- การศึกษาโดยสถาน

ประกอบการ 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

พันธกิจ 2. ผลิต พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพกําลังคนใหมีความพรอมรองรับการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี 
 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

วัยการต้ังครรภ/

ปฐมวัย 
วัยเรยีน/วัยรุน 
วัยแรงงาน 
วัยผูสูงอาย ุ

2. พัฒนาผูเรียนให

ไดมาตรฐานตาม

หลักสูตร และเพิ่ม

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน 

4. ผูเรียนไดรับการพฒันาให

มีศักยภาพตอบสนองตอ

ความตองการของจังหวัดฯ 

3. รอยละของแรงงานทีข่อ

เทียบโอนความรูและ

ประสบการณเพือ่ยกระดับ

คุณวฒุิการศึกษาเพิ่มข้ึน 
4. รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาระดับอาชีวศกึษา 

และอุดมศึกษา  มีสมรรถนะ

เปนที่พอใจของสถาน

ประกอบการเพิม่ข้ึน 
5. อันดับความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ  

ดานการศึกษาดีข้ึน (IMD) 
6. อันดับความพึงพอใจของ

ผูประกอบการ  

ตอผูจบอุดมศึกษาเพิม่ข้ึน 

(IMD) 
7. จํานวนหลักสูตรของ

สถานศึกษาที่จัดการศึกษา ทวิ

วุฒิ (Dual Degree) 

รวมกับตางประเทศเพิ่มข้ึน 
8. รอยละของผูเรียนทีเ่รียนใน

ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาใน

สถานประกอบการที่มี

มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ไมมีการเก็บ

ขอมูล 

 

 
-ปวช. 

88.76% 
-ปวส. 

92.61% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 
75 

 

 

 

 

 

 
48 

 

 

 

 
45 

 

 

 

4. ผลิตและพฒันากําลังคนใหมี

ทักษะ สมรรถนะตรงตามความ

ตองการของตลาด แรงงานของ

จังหวดัฯ 

1. โครงการปลูกจิตสํานึกใน 
การสงเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐานใหกับ

ผูปกครอง 
2. โครงการแนะแนวการศึกษาตอและคนหา

ความถนัดสูอาชีพ 
3. โครงการสงเสริมความรวมมือในการจัด

การศึกษาระบบทวิภาค ีสถานศึกษาสังกัด

อาชีวศึกษา 
สุราษฎรธานี 
4. โครงการจัดการศึกษาเพือ่การมงีานทํา 

5. โครงการพัฒนาผูเรยีนใหมีความรูและ

ทักษะอาชีพที่สอดคลองกับบริบทของจังหวัด 
สุราษฎรธานีและประเทศ 

 

 

 

 

 

6. โครงการยกระดับศกัยภาพแรงงาน 

7. โครงการหน่ึงสถานศึกษา 
หน่ึงสถานประกอบการ 

8. โครงการสํารวจความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

- สพฐ. / สอศ. 

- สช. 

- กศน. 

- ตชด. 

- สํานักพระพุทธฯ 

- ปริยัติธรรม 

- การศึกษาโดยครอบครัว 

- การศึกษาโดยสถาน

ประกอบการ 

- อปท. 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

9. สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษา

สูงข้ึน เมือ่เทยีบกับ ผูเรยีน

สามญัศึกษา

10. สัดสวนผูเรยีนวิทยาศาสตร

สุขภาพ วิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยสีูงข้ึน เมือ่เทยีบกับ

ผูเรยีนสังคมศาสตร

11. รอยละของประชากรวัย

แรงงาน

(15 – 59 ป) ที่มีการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทยีบเทาข้ึนไปเพิ่มข้ึน

12. อัตราการไดงานทํา/

ประกอบอาชีพอิสระ

ของผูสาํเรจ็การศึกษา

ระดับอาชีวศึกษา

(ไมนับศึกษาตอ) ภายใน

ระยะเวลา 1 ป เพิ่มขึ้น

ไมมีการเก็บ

ขอมูล

ไมมีการเก็บ

ขอมูล

30:70 

ไมมีการเก็บ

ขอมูล
35:65 

5

30

50:50 

9. โครงการแนะแนวการศึกษาแบบเชิง

บูรณาการ (สหวิชาชีพ,  
ผูประสบความสําเร็จทางดานวิชาชีพ

10. โครงการพัฒนาเครือขาย

สถาบันการศึกษา (เช่ือมโยง MOU,

อาชีวะ, สพฐ.)

11. โครงการสรางชุมชนอาชีพ เชน เพิม่

ชองทางการขาย,  
รวมพลังการสรางเครอืขายประกอบอาชีพ

12. โครงการสงเสริมอาชีพอิสระที่เปนเลิศ

13. โครงการสงเสริมการบริหารจัดการ

ทางดานการเงินสูความยั่งยืน

14. โครงการสงเสริมการเรยีนรูในการ

บริหารจัดการสาํหรับผูประกอบการใหม

15. โครงการสนับสนุน

คาครองชีพแรงงานนอกระบบ

- สพฐ./อบจ./ศธจ.

- สอศ.

- กรมแรงงาน กระทรวงแรงงาน

- ประกันสังคม

- สํานักนายกรัฐมนตรี

- กระทรวง มหาดไทย

- กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย

- กระทรวงการอุดมศกึษา

วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 

- อุตสาหกรรมจังหวัด

- ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

13. อัตราการไดงานทาํ/

ประกอบอาชีพอิสระ ของ

ผูสําเร็จการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

ภายในระยะเวลา 1 ป เพิ่มข้ึน

14. มีฐานขอมูลความตองการ

กําลังคน (Demand) จําแก

ตามกลุมอุตสาหกรรมอยาง

ครบถวน 

ไมมีการเก็บ

ขอมูล

ไมมีการเก็บ

ขอมูล

ไมมีการเก็บ

ขอมูล

30:70 

60

80 

16. โครงการอบรมวิชาชีพ

เสริมรายได

-สรางงานสรางอาชีพ (คนไมมีอาชีพ)

-สรางโอกาสในการทําอาชีพรองรับวัยเกษียณ

17. โครงการสงเสริมพฒันาอาชีพสาํหรับ

ผูสูงอายุ

18. โครงการขยายโอกาสการมงีานทาํใหผูสงู

วัย

- วิทยาลัยสารพัดชาง/อาชีวะ/
เทศบาล/ พัฒนาชุมชน

- กระทรวงสาธารณสุข (รพ.

สาธารณสุขชุมชน)

- เทศบาล / อบจ.

- เทศบาล/สาธารณสุข/พัฒนาชุมชน

- องคกรภาครัฐ/กรมกิจการ

ผูสูงอายุ

- กรมแรงงาน/
กรมพัฒนาฝมอืแรงงาน

- หนวยงานกรมประชาสงเคราะห

19. โครงการแลกเปลีย่นเรียนรูงานอาชีพเพือ่

การมีงานทาํ สาํหรับนักเรียนพิการ เด็กดอย

โอกาส นักเรียนและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร

จังหวัดสุราษฎรธานี

1. หนวยงาน (หลัก) สํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดสุราษฎรธานี

2.หนวยงาน (รวม) โรงเรียน

สอนคนตาบอดภาคใต จังหวัด

สุราษฎรธานี / โรงเรียนศึกษา

สงเคราะหสุราษฎรธานี /

ศูนยการศึกษาพิเศษประจํา

จังหวัดสุราษฎรธานี /

โรงเรียนตํารวจตระเวนชาย

เดนในจังหวัดสุราษฎรธานี

- 1
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

75 

100 
5. ผูเรียนมีวิจัย สิ่งประดิษฐ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่

สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่ม

ในการรองรับการพัฒนา

จังหวดัฯ

15. จํานวนโครงการ/งานวิจัย

เพื่อสรางองคความรู/นวัตกรรม

ที่นําไปใชประโยชนในการ

พัฒนาประเทศเพิม่ข้ึน

16. รอยละของผลงาน วิจัยที่

ไดรับการตีพิมพใน ระดับ

นานาชาติเพิม่ข้ึน

4 5. สงเสรมิ สนับสนุน และ

พัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ

เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพือ่

สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดฯ- 1
70
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

พันธกิจ 3. พัฒนาศักยภาพและการเรียนรูตลอดชวงอายุอยางมีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และรองรับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธาน ี

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

วัยการต้ังครรภ/

ปฐมวัย

วัยเรยีน/วัยรุน 

วัยแรงงาน

วัยผูสูงอายุ

3. พัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

6. ผูเรียนไดรับการศึกษา

และการเรยีนรูทุกชวงวยัที่มี

คุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของชาติและ

สงเสริมทักษะที่จําเปนใน

ศตวรรษที่ 21

7. คนทุกชวงวัยของจังหวัดฯ

ไดรบัการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพตามความถนัดและ

ความสามารถของพหุปญญา

และ

มีคุณภาพในการดํารงชีวิตที่

ดี

8. คนทุกชวงวัยของจังหวัดฯ

เขาถึงการศึกษาโดยผาน

เทคโนโลยีดิจิทลัเพือ่

การศึกษา

17. สัดสวนนักเรียน

ปฐมวัย (3 – 5 ป) ตอ

ประชากรกลุมอายุ

3 – 5 ป เพิ่มข้ึน

18. ประชากรอายุ

6 – 11 ปไดเขาเรียน

ระดับประถมศึกษาทุกคน

19. ประชากรอายุ 

12 – 14 ป ไดเขา

เรียน ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนหรือเทยีบเทาทกุ

คน

20. สัดสวนนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทยีบเทา(15–17
ป) ตอประชากร กลุมอายุ 

15 – 17 ป เพิ่มข้ึน 

21. ประชากรวัย

แรงงาน (15 – 59 ป)  
มีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน

22. รอยละของ

แหลงเรยีนรู (พิพิธภัณฑ

สวนสัตว หองสมุด

50 

100 

95 

90 

100 

100 

95 

90 

100 

100

95 

6. สงเสรมิ สนับสนุนระบบการเรียนรูให

เอื้อตอการพฒันาทักษะสําหรับศตวรรษ

ที่ 21

7. สงเสรมิ สนับสนุน

พหุปญญา   ผานครอบครัว ระบบ

สถานศึกษา สภาพแวดลอม รวมทั้งสือ่

ต้ังแตระดับปฐมวัย

8. สงเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาผูมี

ความสามารถพิเศษใหมบีทบาทเดนใน

ระดับตาง ๆ

ทั้งดานกีฬา ภาษา และวรรณกรรม

สุนทรยีศลิปตลอดจนการวิจัย

9. สงเสรมิเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่

การศึกษาสาํหรับคน

ทุกชวงวัย

1. โครงการเตรียมความพรอมกอนมี

ครอบครัว

2. โครงการเตรยีมความพรอมคู

สมรสกอนแตงงาน

3. โครงการเตรยีมความพรอมกอน

การมีบุตร

4. โครงการครอบครัวมสีุข มีลูกเมื่อ

พรอมบริการใหคําปรกึษา และให

ความรูเก่ียวกับการวางแผน

ครอบครัวสําหรบัพอแมมือใหม

5. โครงการตรวจสุขภาพเพือ่เตรยีม

ความพรอมกอนการมบุีตร

6. โครงการจัดทาํคูมือการให

คําปรึกษาการวางแผนครอบครวั

สําหรับพอแมมือใหม

7. โครงการจัดทาํคูมือการใหบริการ

ในการเตรียมความพรอมกอนสมรส

และกอนมีบุตร

8. โครงการโรงเรียนพอแม

9. โครงการต้ังครรภคณุภาพ

เพื่อลูกเกิดรอดปลอดภยั

10. โครงการสํารวจหญงิต้ังครรภ

และมารดา ที่ครัวเรอืนยากลําบาก 

เพื่อใหเขารับการบริการกอนและ

หลังคลอดอยางตอเน่ืองและครบ

วงจร 

(ตรวจเยีย่ม ติดตาม ดูแล สุขภาพ

หญิงมีครรภ)

1. กระทรวงสาธารณสขุ

- กรมการแพทย

- กรมอนามัย

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

2. กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

3. กระทรวงศึกษาธิการ

4. กระทรวงมหาดไทย

- องคการปกครองสวนทองถ่ิน

5. กระทรวงยุติธรรม

6. สํานักงานประกันสงัคม

7. ผูปกครองและประชาชน

- 1
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

ศูนย ฯลฯ) ที่ไดรับการ

พัฒนาใหสามารถ

จัดบริการทางการศึกษา

และมีการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูตลอดชีวิตที่มี

คุณภาพเพิ่มข้ึน

23. สถานศึกษาทุก

แหงมอีินเทอรเน็ต

ความเรว็สงู และ

มีคุณภาพ

24. ดัชนีความเสมอ

ภาคของอัตราการเขา

เรียน ระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ตามฐานะ

ทางเศรษฐกิจและ

พ้ืนที่ลดลง
25. รอยละของเด็กแรก

เกิด – 5 ป มีพัฒนาการ

สมวยัเพิม่ข้ึน

26. รอยละของนักเรยีนที่

มีคะแนนผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติ

ข้ันพื้นฐาน (O-NET)

แตละวิชาผานเกณฑ

คะแนนรอยละ 50 ข้ึนไป

เพิ่มข้ึน

ไมมีการเก็บ

ขอมูล

100

50 

11. โครงการพัฒนาการใหบริการ

การคลอดตามมาตรฐาน

12. โครงการสมุดบันทกึสุขภาพแม

และเด็กในรูปแบบ E-Book และ

Application 
13. โครงการสงเสริมแมเฝาระวังลูก

14. โครงการเยี่ยมแมดูแลลูก

15. โครงการสงเสริมการฝากครรภ

16. โครงการสงเสริมคณุภาพชีวิต

ของแมและเด็กหญิงใหนมบุตร

- กิจกรรมโภชนาการแมและเด็ก

- กิจกรรมเลี้ยงลูกดวยนมแม

17. โครงการสงเสริมการเลีย้งลูกดวย

นมแมอยางเดียว 6 เดือน

18. โครงการสรางกระแสสังคมให

หญิงไทยมีความรูและตระหนักใน

การเลีย้งดูบุตรดวยนมแม

19. โครงการสงเสริมโภชนาการหญิง

ใหนมบุตร

20. โครงการสงเสริมการจัดต้ัง

มุมนมแมในสถานทีท่ํางาน

21. โครงการขับเคลื่อนนโยบาย

โภชนาการ

22. โครงการแมอิ่มลูกไมอด

23. โครงการสรางเสรมิภูมิคุมกันโรค

ดวยวัคซีนในเด็ก

24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เสริมสรางพัฒนาการเด็กปฐมวัย

- 1
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

27. ความแตกตาง

ระหวางคะแนนเฉลีย่ ผล

การทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-

NET) ของนักเรียน

ระหวางพื้นที่/ภาค

การศึกษาในวิชา

คณิตศาสตรและ

ภาษาอังกฤษลดลง

28. คะแนนเฉลีย่ผลการ

ทดสอบโครงการ

ประเมินผลนักเรยีน

รวมกับนานาชาติ

(Programme for

International

Student

Assessment หรือ 

PISA) ของนักเรียนอายุ 

15 ป ในวิชาวิทยาศาสตร

การอานและคณิตศาสตร

สูงข้ึน

29. ระดับความสามารถ

ดานการใชภาษาอังกฤษ

เฉลี่ยของผูสําเร็จ

การศึกษาในแตละระดับ

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 

100 100

1.0

85

50

25. โครงการสงเสริมดูแลและจัด

ประสบการณเรยีนรูจากการเลนเพือ่

พัฒนาเด็กปฐมวัย

26. โครงการสงเสริมพฒันาการดาน

อารมณจิตใจ และสังคม ของเด็ก

ปฐมวัย

27. โครงการปลูกฝงคณุธรรม

จริยธรรม ของเด็กปฐมวัย

28. โครงการวันครอบครัว

29. โครงการเสริมสรางปฏิสัมพันธ

เชิงบวก เพื่อสรางความรักความ

อบอุนในครอบครัว

30. โครงการจัดทําคูมอือาหารตาม

วัน 

31. โครงการบรโิภคดี ชีวีมีสุข

32. โครงการครอบครวัโภชนาการ

33. โครงการสงเสริมเด็กปฐมวัยสูงดี

สมสวน

34. โครงการสรางเสรมิภูมิคุมกันโดย

ใหวัคซีนพื้นฐาน

35. โครงการพัฒนาสื่อเพื่อปฐมวยั

36. โครงการสนับสนุนสิ่งปลูกสรางที่

ปลอดภัยเพื่อเด็กปฐมวัย

37. โครงการเลี้ยงดูลูกนอยตาม

มาตรฐานสากล

38. โครงการผลิตสือ่การเรียนรูที่

เหมาะสมกับการพฒันาของเด็กตาม

วัย

39. โครงการบริการดูแลเด็กใน

สถานทีท่ํางานของพอแม

- 1
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน

ความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษ 

(CEFR) สูงข้ึน 
30. รอยละการอานของ

คนไทย (อายุต้ังแต 6 ป

ข้ึนไป) เพิ่มข้ึน

31. มีระบบเครือขาย

เทคโนโลยีดิจิทลัเพือ่

การศึกษาทีท่ันสมยั

สนองตอบความตองการ

ของผูใชบริการอยางมี

ประสิทธิภาพ

32. อัตราการออก

กลางคันของผูเรียนระดับ

การศึกษา

ข้ันพื้นฐานลดลง

33. รอยละของ

สถานศึกษาที่จัด

การศึกษาโดยบูรณาการ

องคความรูแบบสะเต็ม

ศึกษาเพิม่ข้ึน

ม.6 
ท. 66.88 

ค. 8.93 

ว. 12.43 

อ. 4.40 

ส. 3.73 
นอยกวา 5

-วิทยาศาสตร

426

-การอาน
393

-คณิตศาสตร

419

นอยกวา 

5

นอยกวา 5

500 

40. โครงการวิจัยและพฒันา

องคความรู นวัตกรรมเก่ียวกับเด็ก

ปฐมวัย

41. โครงการพัฒนารูปแบบการ

จัดสรรงบประมาณตอบสนองการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย

42. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มี

ความตองการพิเศษ

43. โครงการจัดการศึกษาทางไกล

ผานดาวเทียม (DLTV/DLIT)
44. โครงการพัฒนาระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ตครอบคลมุทุกโรงเรยีน

ทุกหองเรียน

45. โครงการพัฒนาระบบดูแล

ชวยเหลือผูเรยีนใหสําเรจ็หลักสูตร

การศึกษาภาคบังคับ

46. โครงการยกระดับการเรยีนการ

สอนภาษาตางประเทศ (อังกฤษ -

จีน)

47. โครงการPartnership

School หรือโรงเรียนรวมพฒันา

48. โครงการพัฒนาสุขภาวะผูเรยีน

49. โครงการกอสรางสนามกีฬา

ระดับตําบล

50. โครงการพัฒนาหลักสูตร

Online ภาษาเพือ่การสือ่สาร

- 1
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 -
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

ไมมีการ

ดําเนิน

การทดสอบ

85 

A1/ 

A2/ 

B2 

51. โครงการจัดต้ังกองทุนพัฒนา

ผูสูงอายุ

52. โครงการสุขภาพดีชีวีสดใส

- กิจกรรมออกกําลังกาย

- กิจกรรมรองเลน เตนรํา ทํางาน

อดิเรก

- กิจกรรมผักสวนครัวรัว้กินได (คน

แกชอบปลูก)

53. โครงการสูงวัยสุราษฎรธานี หลีก

หนีโรคภยั

54. โครงการสวนสุขภาพเพือ่

ผูสูงอายุ

55. โครงการเยีย่มบาน

- กิจกรรมบรกิารถึงบาน

(เฝาระวังสุขภาพ)

- การดูแลเอาใจใสใหความสาํคญักับ

ผูสูงอายุ

56. โครงการคืนบานใหผูสูงวยั

57. โครงการปราชญชาวบาน

- กิจกรรมเลาเรื่องจากเจาถ่ิน (ชอบ

ของขม/ชมเด็กสาว)

- วิทยากรชุมชน (เลาความหลัง)

- 1
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

0.78

85 

0.50 

85 

มี 

0.10

58. โครงการพัฒนาความสามารถ

ทางดานภาษาอังกฤษของบุคลากรครู

และผูบริหาร

59. โครงการศูนยบมเพาะ

วัฒนธรรมพื้นบาน มโนราห จังหวัดสุ

ราษฎรธานี

60. โครงการพัฒนาระบบการ

เรียนรูตามหลักสูตรพัฒนาทักษะทาง

สังคมและภาษาตางประเทศ

61. โครงการลูกเสือมัคคุเทศก กศน.- 1
76
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

30 

- สพฐ. / สอศ.

- สช.

- กศน.

- ตชด.

- สํานักพระพุทธฯ

- ปริยัติธรรม

- การศึกษาโดยครอบครัว

- การศึกษาโดยสถาน

ประกอบการ

- อปท.

- 1
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 -
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

- วิทยาลัยสารพัดชาง/อาชีวะ/
เทศบาล/ พัฒนาชุมชน

- กระทรวงสาธารณสุข (รพ.

สาธารณสุขชุมชน)

- เทศบาล / อบจ.

- เทศบาล/สาธารณสุข/พัฒนาชุมชน

- องคกรภาครัฐ/กรมกิจการ

ผูสูงอายุ

- กรมแรงงาน/
กรมพัฒนาฝมอืแรงงาน

- หนวยงานกรมประชาสงเคราะห

- 1
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

ศธจ.สุราษฎรธานี/

คณะกรรมการประสานและ

สงเสริมการศึกษาเอกชน

จังหวัดสุราษฎรธานี 

โรงเรยีนศึกษาสงเคราะห 

สุราษฎรธานี / 

จังหวัดสุราษฎรธานี

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร

ธานี

- 1
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

สํานักงาน กศน.จังหวัดสุราษฏรธานี 

- 1
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

พันธกิจ 4. เสริมสรางโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาอยางทั่วถึง ตามศักยภาพของผูเรียนเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

วัยการต้ังครรภ/

ปฐมวัย

วัยเรยีน/วัยรุน

วัยแรงงาน

วัยผูสูงอายุ

4. สรางโอกาสความ

เสมอภาคและลด

ความเหลื่อมลํา้

ทางการศึกษา

9. คนทุกชวงวัยไดรับโอกาส

ในการเขาถึงบริการ

การศึกษาและการเรยีนรูที่มี

คุณภาพตอบสนองความ

ตองการผูเรียนทุกชวงวัย

และผูที่มคีวามตองการ

จําเปนพิเศษ

34. รอยละของผูเรยีนพกิาร

ไดรบัการพัฒนาสมรรถภาพ

หรือบริการทางการศกึษาที่

เหมาะสม

35. รอยละของเด็กในวยัเรยีนที่

มคีวามตองการจําเปนพเิศษ

ไดรบัการศึกษาเต็มตาม

ศักยภาพ

เพิ่มข้ึน (จําแนกตามกลุม

ประเภทของความจําเปนพิเศษ)

36. ผูเรียนระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐานทุกคนไดรับการ

สนับสนุนคาใชจายในการศึกษา

15 ป

ไมมีการเก็บ

ขอมูล 

(พมจ.)

ไมมีการเก็บ

ขอมูล (กลุม

พัฒนา

การศึกษา)

100

20

100 

100 

20

100 

10. เพิ่มโอกาสในการเขาถึงบริการ

การศึกษาและการเรยีนรูที่มคีุณภาพ

ตอบสนองความตองการผูเรยีนทุกชวง

วัยและผูที่มคีวามตองการจําเปนพิเศษ

11. พัฒนากระบวนการจัดทําระบบ

ฐานขอมลูกลางทางการศึกษาของภาค

และระบบการรายงานผลของฐานขอมลู

โดยเช่ือมโยงขอมลูการศึกษาทุกระดับ

และประเภทการศึกษาที่เปนเอกภาพ

เปนปจจุบันและมีมาตรฐานเดียวกัน

1. โครงการพัฒนาผูเรียนเต็ม

ตามศักยภาพใหสอดคลองกับ

ความสามารถและความสนใจ

- ผูเรยีนที่มคีวามสามารถพิเศษ

ผูเรยีนดอยโอกาสผูเรียนพิการ

2. โครงการพัฒนาเด็กพิเศษ

ทางการเรียนรู

3. โครงการกองทุนเพื่อความ

เสมอภาคทางการศึกษา

- สพฐ. / สอศ.

- สช.

- กศน.

- ตชด.

- สํานักพระพทุธฯ

- ปริยัติธรรม

- การศึกษาโดยครอบครัว

- การศึกษาโดยสถานประกอบการ

- อปท.

พันธกิจ 5. สรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

- 1
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

วัยการต้ังครรภ/

ปฐมวัย

วัยเรยีน/วัยรุน 
วัยแรงงาน 
วัยผูสูงอายุ

5. สงเสรมิการจัด

การศึกษาเพื่อ

เสริมสรางคณุภาพ

ชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม

10. คนทุกชวงวัยมีจิตสาํนึก

และพฤติกรรมรักษ

สิ่งแวดลอม

37. รอยละของผูเรยีนทกุระดับ

การศึกษามพีฤติกรรมที่

แสดงออกถึงความตระหนักใน

ความสําคัญของการดํารงชีวิตที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ความมี

คุณธรรม จรยิธรรมและการ

ประยุกตใชหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีงในการดําเนิน

ชีวิตเพิ่มข้ึน

37.1 รอยละของจํานวน

นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม/

โครงงานที่เก่ียวของกับการ

สรางเสรมิคณุภาพชีวิตที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มข้ึน

37.2 รอยละของจํานวน

โรงเรยีนที่ใช กระบวนการ

เรียนรูเพือ่สรางเสริม คณุธรรม

จริยธรรมเพิ่มข้ึน

37.3 รอยละของจํานวน

นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมตาม

โครงการนอมนําแนวคิดตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสูการปฏิบัติเพิม่ข้ึน

ไมมีการ

จัดเก็บ

ขอมูล

100

100

30 

100

100 

30 

100

100 

12. สงเสริมและสนับสนุนการสรางจิต

สึกนึกและพฤติกรรมรักษสิ่งแวดลอม

ของคนทุกชวงวยั

13. ปรับเปลี่ยนคานิยม วัฒนธรรมดาน

สิ่งแวดลอม

1. โครงการพัฒนารูปแบบการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อ

สรางสุราษฎรธานีเมืองนาอยู

สํานักงาน กศน.จังหวัด 
สุราษฎรธานี 

2. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพ

การบริหารจัดการขยะใน

โรงเรยีน

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุ

ราษฎรธานี 

พันธกิจ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

- 1
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

วัยการต้ังครรภ/

ปฐมวัย

วัยเรยีน/วัยรุน 

วัยแรงงาน

วัยผูสูงอายุ

6. พัฒนาระบบ

บริหารจัดการเชิง

บูรณาการในพื้นที่ให

มีประสทิธิภาพตาม

หลักธรรมาภิบาล

11. หนวยงานทางการ

ศึกษามีระบบบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ

ตามหลักธรรมา

ภิบาลโดยการมสีวนรวม

จากทุกภาคสวน

38. มีระบบการบริหารงานบุคคลของครู

อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพและเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน

39. รอยละของสถานศกึษาที่มีคณุภาพ

ตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา

เพิ่มข้ึน

40. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ที่เหมาะสม สอดคลองกับบริบทและความ

ตองการจําเปนของสถานศึกษา

41. จํานวนฐานขอมูลรายบุคคลดาน

การศึกษาของประเทศที่เปนปจจุบัน

สามารถเช่ือมโยงและใชขอมูลระหวาง

หนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน

มี 

100

มี

N/A

มี 

100

มี

N/A 

มี 

100

มี

N/A 

14. ปรับปรุงกลไกและการ

บริหารจัดการองคกรให

ทันสมยัเหมาะสมตอการ

เปลี่ยนแปลง คลองตัวมี

ประสิทธิภาพ

15. พัฒนาระบบและกลไก

การติดตาม ประเมินผล และ

ตรวจสอบคณุภาพการศึกษา

1. โครงการสถานศึกษาคุณภาพ

- กิจกรรมหลักสูตรคณุภาพ/กิจกรรม

ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา คณุภาพ/กิจกรรมพัฒนา

ปรับปรุงอาคาร สือ่ สิ่งอํานวยความ

สะดวกปลอดภยัมคีุณภาพได

มาตรฐาน

2. โครงการพัฒนาผูบรหิาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา

3. โครงการสงเสริมใหผูปกครอง

ชุมชน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา

1. กระทรวงสาธารณสขุ

- กรมการแพทย

- กรมอนามัย

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

2. กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

3. กระทรวงศึกษาธิการ

4. กระทรวงมหาดไทย

- องคการปกครองสวนทองถ่ิน

5. กระทรวงยุติธรรม

6. สํานักงานประกันสังคม

7. ผูปกครองและประชาชน

4. โครงการพัฒนาครแูละบุคลากร

ทางการศึกษา
สพฐ./สอศ./สช./กศน. / 

ตชด./ สํานักพระพุทธฯ / 

ปริยัติธรรม/การศึกษาโดย

ครอบครัว/การศึกษาโดยสถาน

ประกอบการ/อปท./ 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

42. มีฐานขอมูลดานการศึกษาเพื่อใช

ประโยชน ในการวางแผน การบริหารจัด

การศึกษา

การติดตามและประเมนิผล

43. มีกลไกสงเสริมใหทกุภาคสวน

สนับสนุน ทรพัยากรเพือ่การจัดการศึกษา

44. มีการปรับระบบการจัดสรรเงินไปสู

ดาน

อุปสงค หรอืตัวผูเรียน

45. มีการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่

เก่ียวกับความเปนอิสระและความ

รับผิดชอบของสถานศึกษา

(Autonomous & 

Accountability) 
46. รอยละของสถานศกึษาขนาดเล็กที่ไม

ผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก

ลดลง

47. สัดสวนงบประมาณตามประเด็น

(Agenda) สูงข้ึน เมือ่เทยีบกับ

งบประมาณตามภารกิจ (Function)

48. สัดสวนผูเรยีนเอกชนสูงข้ึนเมือ่เทยีบ

กับรัฐ

49. รอยละของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาที่

ไดรบัการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและ

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสทิธิภาพ

เพิ่มข้ึน

มี 

มี 

มี 

มี 

ผานทุก

แหง 

40:60 

มี 

มี 

มี 

มี 

ผานทุก

แหง 

40:60 

มี 

มี 

มี 

มี 

ผานทุก

แหง 

40:60 

5. โครงการการพฒันาระบบการ

นิเทศทางไกลผานเครอืขาย

อินเทอรเน็ต เพื่อสงเสรมิการจัด

การศึกษายคุ 4.0

สํานักงานศึกษาธิการจังหวสุราษฎร

ธานี 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

50. จํานวนหนวยงาน องคกรภาครัฐ/

เอกชน

ที่มีสวนรวมจัดการศึกษาแบบประชารัฐ

เพิ่มข้ึน

51. จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ

200 อันดับแรกของโลกเพิ่มข้ึน 

20:80 

ไมมีการ

เก็บ

ขอมูล 

ไมมีการ

เก็บ

ขอมูล 

25:75 30:70 

100 

2 แหง 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

พันธกิจ 7. สงเสริมและประสานความรวมมือจากองคกร ภาคีเครือขายและทุกภาคสวนของสังคมในการพัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหเปนคนดี ตลอดจนการยกยอง 

   เชิดชูเกียรติและใหเปนแบบอยาง 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

วัยการต้ังครรภ/

ปฐมวัย

วัยเรยีน/วัยรุน

วัยแรงงาน

วัยผูสูงอายุ

7. สงเสรมิและ

ประสานความ

รวมมอืระหวาง

หนวยงานทาง

การศึกษากับองคกร

ภาคีเครอืขาย และ

ทุกภาคสวนของ

สังคมในการสรางคน

ดี

12. ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับ

การพัฒนาใหเปนคนดี การ

ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ

สามารถเปนแบบอยางที่ดี

ของสังคม

52. รอยละของจํานวนผูเรยีนที่ไดรับ

การพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรมที่

หนวยงานทางการศึกษา สมัชชา

การศึกษาหรอืเครือขายทาง

การศึกษา และองคกรตาง ๆ เปนผู

จัดเพื่อพฒันาใหผูเรียนเปนคนดี

แลวมคีุณลักษณะหรือคณุสมบัติ

สมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ

สามารถเปนแบบอยางที่ดีงามของ

สังคมไดตามเกณฑที่กําหนด

53. จํานวนผูเรียนทุกชวงวัยทีไ่ดรับ

การยกยองเชิดชูเกียรติ และเปน

แบบอยางที่ดีงามของสงัคมในระดับ

ตาง ๆ จําแนกตามระดับการศึกษาแต

ละระดับ  อยางนอยปละ 1 คนตอ 1 

สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา

54. จํานวนขาราชการ ครู คณาจารย

บุคลากรทางการศึกษาไดรบัการยกยองเชิด

ชูเกียรติ และ เปนแบบอยางที่ดีงามของ

สังคมในจําแนกตามประเภท/สายงาน อยาง

นอยปละ 1 คนในแตละสายงานตอ 

1 หนวยงานทางการศึกษา 

55. สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา

รอยละ 80 ของทั้งหมดสามารถ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม

เพื่อสรางความมีระเบียบวนัิย การ

16. สงเสริมและประสาน

ความรวมมือกับทุกองคกร

ภาคีเครอืขาย และทุกภาค

สวนของสังคมในการสราง

และสนับสนุน

ยกยอง “คนดี”

1. โครงการพัฒนาและจัดทํา

ฐานขอมลูเมอืงคนดี

2. โครงการผูนําสันติภาพ

เมืองคนดี : Messengers of

Peace Suratthani

- สพฐ. / สอศ.

- สช.

- กศน.

- ตชด.

- สํานักพระพุทธฯ

- ปริยัติธรรม

- การศึกษาโดยครอบครัว

- การศึกษาโดยสถาน

ประกอบการ

- อปท.

1) ศธจ.สุราษฎรธานี

2) สพป.สฎ.เขต 1

3) สพป.สฎ.เขต 2

3) สพป.สฎ.เขต 3

4) สพม.11

6) ว.เทคนิคสุราษฎรธานี

7) ว.เทคนิคกาญจนดิษฐ

8) ว.พยาบาลพระบรมราชชนนี

9) ทม.เกาะสมุย

10) การยาง จ.สฎ.

11) อบจ.สฎ.

12) มูลนิธิกศุลศรัทธา จ.สฎ.
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

เคารพกฎหมายและปลูกฝงความซ่ือสัตย 

โดยมีผูเรียนทุกชวงวัยที่อยูใน

สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาน้ันเขา

รวมและผานเกณฑประเมินคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค บรรลุเปาหมายของ

โครงการ/กิจกรรม 

56. สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา

รอยละ 80 ของทั้งหมดสามารถ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม

เพื่อสรางผูเรยีนทุกชวงวัยมคีวามเปน

คนดี  มีสุนทรียศาสตร ตระหนักรู

ซาบซ้ึงในประวัติศาสตร

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี แหลง

เรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน

57. สถานศึกษาทุกแหงสงเสริม

สนับสนุนใหครูแนะแนวที่ไดรับการ

พัฒนาใหมคีวามรู ความสามารถใน

การแนะแนวไดอยางมปีระสิทธิภาพ

และสามารถสรางเครอืขายกับ

ผูปกครอง ชุมชนหรอืเครือขายการ

แนะแนวเพื่อการพัฒนาผูเรยีนสูการ

เปนคนดีสูสังคมทีม่ีความสุขอยาง

นอยแหงละ 1

58. รอยละของสถานศึกษาที่มีผูเรยีนที่

ไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม ใหมีคานิยมไทย 12 ประการ

และคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม

หลักสูตรฯ กําหนด ผานโครงการ/

กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือหนวยงาน

ตาง ๆ จัดข้ึน

13) การทองเที่ยว จ.สฎ.

14) สํานักงานจังหวัดสุราษฎร

ธานี
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- 188 - 
 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สวนท่ี 4 

การนําแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 สูการปฏิบัติ 

การแปลงแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสูการปฏิบัติจําเปนตองอาศัยปจจัยสนับสนุนและแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจน         

จึงกําหนดแนวทางการดําเนินการที่สําคัญ ดังน้ี 
 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติ 
 

1. สรางเครือขายความรวมมือของหนวยงานทางการศึกษา สถาบันทางการศึกษาและสถานศึกษาใน

จั งหว ั ดส ุ ราษฎร  ธาน ี ในการด ํ าเน ิ นการแปลงเป  าหมาย ย ุ ทธศาสตร   กลย ุ ทธ  และแนวทาง 

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานีไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยแผนงาน 

โครงการ กิจกรรมหลัก 

2. สรางความเช่ือมโยงระหวางแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสรุาษฎรธานี ฉบับ

ทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศกึษาธิการ แผนพัฒนาจงัหวัด

และแผนปฏิบัติราชการประจาํปของจังหวัดรวมทั้งแผนพัฒนาของหนวยงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 

3. ผูบริหารหนวยงานทางการศึกษา สถาบันทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานีตอง

ใหความสําคัญและการใชแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนกรอบในการดําเนินงานและบริหารของหนวยงาน และสถาบันและสถานศึกษา 

4. การดําเนินการชี้แจง ประชาสัมพันธสรางความรู ความเขาใจ สาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษา 

(พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหบุคลากรผูปฏิบัติได

รับทราบอยางชัดเจนเพ่ือการมีสวนรวมและสนับสนุนใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

5. ตองพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานดวยเทคนิควิธีการใหมๆ 

อยางตอเนื่อง รวมทั้งสรางขวัญและกําลังใจดวยการยกยอง ชมเชยใหรางวัล เมื่อสามารถดําเนินการไดประสบ

ผลสําเร็จ 

6. ประสานงานใหหนวยงานในสวนกลางและจังหวัดสนับสนุนทรัพยากรอยางพอเพียงตอ 

การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการของหนวยปฏิบัติการในพ้ืนที ่
 

แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและมีสวนรวมทางการศึกษา 

1. แหลงงบประมาณ 

- งบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

- งบประมาณจากแผนบูรณาการ 

- งบประมาณจากแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 

- งบประมาณจากสวนราชการตนสังกัดของหนวยงานทางการศึกษา 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- งบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน และภาคเอกชน  

2. แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีสวนรวมทางการศึกษา 

- จัดทําขอมูลเพื่อการประสานงานระหวางหนวยงานทางการศึกษา หนวยงานดานสังคม องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและภาคสวนอื่น รวมทั้งแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบาน เพื่ออํานวยความ

สะดวกในการติดตอประสานงานขอความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษา 

- การประสานความรวมมือ หรือจัดทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับหนวยงานที่มีภารกิจ

เกี่ยวของหรือทุกภาคสวนที่มีแนวทางใหความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษา 

- การแตงตั ้งหัวหนาหนวยงานหรือผู แทนจากหนวยงานที ่เกี ่ยวของรวมเปนคณะกรรมการ 

คณะทํางานในการบริหารจัดการศึกษา 

- ประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติผูทําคุณประโยชนตอการจัดการศึกษา 
 

แนวทางการติดตามประเมินผล 

การติดตามประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับ

ทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสูการปฏิบัติ มีแนวทางและกระบวนการสําคัญ ดังน้ี 

1. ให ความสําค ัญกับการติดตามความกาวหนา การประเม ินผลสําเร ็จและผลกระทบของ 

การดําเนินงานอยางตอเน่ืองและผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 

2. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ทําหนาที่กําหนดแนวทางการติดตาม ความกาวหนา 

บริหารจัดการแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานีสูการปฏิบัติ พัฒนาตัวชี้วัดความสําเร็จตามวิสัยทัศน

ของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

โดยนําวิธีการติดตามประเมินผลที่เหมาะสมมาใชและประสานการติดตามประเมินผลกับหนวยงานทางการศึกษา

และภาคสวนอ่ืนที่เก่ียวของรวมทั้งดําเนินการติดตามประเมินผลกระทบการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 

3. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อใหได

ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการทบทวน ปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

กลไกแหงความสาํเร็จ 

 1. หนวยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวของทุกหนวยงานมีความมุงมั่นที่จะรวมมือกันในการขับเคลื่อนและ

ผลักดันการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี 

 2. หนวยงานที่เกี่ยวของใหการสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานและการประสานการปฏิบัติทุกมิติ 

 3. คณะกรรมการศึกษาธ ิการจ ังหว ัด (กศจ.ส ุราษฎรธานี) คณะอนุกรรมการบริหารราชการ 

เชิงยุทธศาสตรและคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ  ใหความ

เห็นชอบและสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี เปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย 

 4. การไดรับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาตามแผนงาน/โครงการที่เสนอเขาสูที่

ประชุมระดับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขอมูลพื้นฐานดานการศกึษาทุกประเภทและทุกระดับของจังหวัดสุราษฎรธานี 
 

 ตารางที่ 31 จํานวนสถานศึกษา นักเรียน ครูและบคุลากรทางการศกึษาในจังหวัดสุราษฎรธานี  

                จําแนกตามสังกัด ปการศึกษา 2563  

สังกัด 
สถานศึกษา 

(แหง) 
นักเรียน (คน) 

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (คน) 

รวม  666   222,395    12,275 

1.  กระทรวงศึกษาธิการ   614   188,162   11,451  

     1.1  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  103   50,095  2,071  

            1.1.1  สํานกังานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 84 41,133 2,135 

                      - โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุราษฎรธานี     

            1.1.2  สาํนกังานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัด 

สุราษฎรธานี 

19     8,962   n/a 

     1.2  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
499  123,994      9,005  

             1.2.1  สพป.สุราษฎรธานี เขต  1 119 26,028 1,897 

             1.2.2  สพป.สุราษฎรธานี เขต  2 180 30,776 2,422 

             1.2.3  สพป.สุราษฎรธานี เขต  3 154 27,346 2,044 

             1.2.4  สพม.11 (สุราษฎรธานี) 44 39,074 2,527 

             1.2.5  โรงเรียนสังกดัสํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ

จังหวัดสุราษฎรธานี  

          

2 770 115 

     1.3  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 12    14,073  375 

            1.3.1  วิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐบาล 8 12,084 274 

            1.3.2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาของเอกชน 4     1,989   101 

2.  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 4 581 49 

     - โรงเรียนสังกดักองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนจังหวัดสุราษฎรธาน ี    

3.  สํานักนายกรัฐมนตรี 4 83 n/a 

     - โรงเรียนสังกดัสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎรธานี    

4.  กระทรวงมหาดไทย 40 16,253 n/a 

     - โรงเรียนสังกัดองคการปกครองสวนทองถ่ิน    

5.  กระทรวงสาธารณสุข 1 507 51 

     - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัด 

สุราษฎรธานี 

   

6.  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 3 16,809 724 

ท่ีมา  ขอมูล EDU statistics ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตารางที่ 32  จํานวนสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธาน ีจําแนกตามระดับการศึกษาและสังกัด  

                   ปการศึกษา 2563 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

กอนประถม ประถม มัธยมตน มัธยมปลาย ปวช. ปวส. อุดมศึกษา 

สพฐ. 422 455 154 50 0 0 0 

เอกชน 74 46 21 13 0 0 0 

ตชด. 4 4 0 0 0 0 0 

พศ. 0 0 4 4 0 0 0 

อปท. 35 26 10 5 2 0 0 

กศน. 0 19 19 19 0 0 0 

สอศ. 0 0 0 0 12 11 0 

สบช. 0 0 0 0 0 0 1 

อว. 0 0 0 0 0 0 3 

รวม 535 550 208 91 14 11 4 

ท่ีมา  ขอมูล EDU statistics ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 

 

ตารางที่ 33  จํานวนนักเรียนในจังหวัดสรุาษฎรธานี จําแนกตามระดับการศึกษาและสังกัด  

                 ปการศึกษา 2563 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

กอนประถม ประถม มัธยมตน มัธยมปลาย ปวช. ปวส. อุดมศึกษา 

สพฐ. 16,516 59,127 31,921 16,430 0 0 0 

เอกชน 11,105 22,729 4,842 2,457 0 0 0 

ตชด. 194 387 0 0 0 0 0 

พศ. 0 0 58 25 0 0 0 

อปท. 3,898 7,864 3,271 849 254 117 0 

กศน. 0 461 3,744 4,757 0 0 0 

สอศ. 0 0 0 0 9,868 3,952 253 

สบช. 0 0 0 0 0 0 507 

อว. 0 0 0 0 0 0 16,809 

รวม 31,713 90,568 43,836 24,518 10,122 4,069 17,569 

ท่ีมา  ขอมูล EDU statistics ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตารางที่ 34  จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2563 

สังกัด 
ระดับท่ีสอน 

อ่ืน ๆ   
กอนประถม ประถม มัธยมตน มัธยมปลาย ปวช. ปวส. อุดมศึกษา 

สพฐ. 733 3,496 1,545 1,018 0 0 0 2,213 

เอกชน 616 965 226 113 0 0 0 151 

ตชด. 7 42 0 0 0 0 0 0 

พศ. n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

อปท. n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

กศน. n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

สอศ. 0 0 0 0 28 44 0 303 

สบช. 0 0 0 0 0 0 51 0 

อว. 0 0 0 0 0 0 724 0 

รวม 1,356 4,503 1,771 1,131 28 44 775 2,667 

ท่ีมา  ขอมูล EDU statistics ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563  

 

ตารางที่ 35 สดัสวนนักเรียนตอครูของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                  ในพื้นทีจ่ังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามระดับการศึกษา ปการศึกษา 2562 – 2563 

ปการศึกษา 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

จํานวน (คน) สัดสวน จํานวน (คน) สัดสวน 

นักเรียน ครู ครู : นักเรียน นักเรียน ครู ครู : นักเรียน 

2562* 85,749 5,588 1 : 15 37,412 2,012 1 : 19 

2563** 84,920 6,478 1 : 13 39,074 2,527 1 : 15 

ท่ีมา  *ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2562 

       **ขอมูล EDU statistics ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563 

  
ตารางที่ 36  สัดสวนของผูเรียนสายสามัญตอสายอาชวีศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี  

                    ปการศกึษา 2562 - 2563   

ปการศึกษา 
จํานวนผูเรียน (คน) 

สัดสวน 
สายสามัญ สายอาชีวศึกษา 

2562* 25,336 10,856 70 : 30 

2563** 24,518 10,122 71 : 29 

ท่ีมา  *ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2562 

       **ขอมูล EDU statistics ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 

หมายเหตุ  

สายสามัญ หมายถึง จํานวนผูเรียนที่ศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2563 

สายอาชีพ หมายถึง จํานวนผูเรียนที่ศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปการศึกษา 2563 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตารางที่ 37 ขอมูลนักเรยีนดอยโอกาสของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

               ในพืน้ที่จังหวัดสุราษฎรธาน ีระดับประถมศึกษา จําแนกตามสังกัด  

               แยกตามประเภทดอยโอกาส 

ประเภทออกกลางคัน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สพป.1 สพป.2 สพป.3 โรงเรียนสังกัด สศศ. รวม 

เด็กถูกบังคับใหขายแรงงาน 0 0 0 1 1 

เด็กท่ีอยูในธุรกิจทางเพศ 0 0 0 2 2 

เด็กถูกทอดท้ิง 1 3 6 396 406 

เด็กในสถานพินิจและคุมครองเยาวชน 0 0 0 50 50 

เด็กเรรอน 0 1 1 11 13 

ผลกระทบจากเอดส 0 1 1 2 4 

ชนกลุมนอย 0 0 1 363 364 

เด็กท่ีถูกทํารายทารุณ 0 0 0 7 7 

เด็กยากจน 6,609 8,882 11,131 5,858 32,480 

เด็กท่ีมีปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 0 0 0 11 11 

กําพรา 17 19 39 0 75 

ทํางานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 1 0 0 0 1 

มีความดอยโอกาสมากกวา  

1 ประเภท 
13 13 19 0 45 

อายุนอกเกณฑ 0 0 0 0 0 

อ่ืน ๆ 0 0 0 0 0 

รวม 6,641 8,919 11,198 6,701 33,459 

ท่ีมา  ขอมูลระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียน (Data Management Center) ขอมูล วันที่ 6 ตุลาคม 2563 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตารางที่ 38 ขอมูลนักเรยีนดอยโอกาสของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

                  ในพื้นทีจ่ังหวัดสุราษฎรธานี ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จําแนกตามสงักัด  

                  แยกตามประเภทดอยโอกาส 

ประเภทออกกลางคัน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สพป.1 สพป.2 สพป.3 สพม.11 โรงเรียนสังกัด สศศ. รวม 

เด็กถูกบังคับใหขายแรงงาน 0 0 0 1 0 1 

เด็กท่ีอยูในธุรกิจทางเพศ 0 0 0 0 4 4 

เด็กถูกทอดท้ิง 1 0 1 1 603 606 

เด็กในสถานพินิจและคุมครองเยาวชน 0 0 0 0 71 71 

เด็กเรรอน 0 0 0 3 6 9 

ผลกระทบจากเอดส 0 0 0 0 9 9 

ชนกลุมนอย 0 0 0 0 756 756 

เด็กท่ีถูกทํารายทารุณ 0 0 0 2 6 8 

เด็กยากจน 1,014 1,766 1,690 12,414 11,923 28,807 

เด็กท่ีมีปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 0 0 0 1 36 37 

กําพรา 1 2 7 18 0 28 

ทํางานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 0 0 0 16 0 16 

มีความดอยโอกาสมากกวา  

1 ประเภท 
0 0 3 18 0 21 

อายุนอกเกณฑ 0 0 0 0 0 0 

อ่ืน ๆ 0 0 0 0 0 0 

รวม 1,016 1,768 1,701 12,474 13,414 30,373 

ท่ีมา  ขอมูลระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียน (Data Management Center) ขอมูล วันที่ 6 ตุลาคม 2563 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตารางที่ 39 ขอมูลนักเรยีนดอยโอกาสของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

                ในพืน้ที่จังหวัดสุราษฎรธาน ีระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย จําแนกตามสังกัด  

                แยกตามประเภทดอยโอกาส 

ประเภทออกกลางคัน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สพป.1 สพป.2 สพป.3 สพม.11 
โรงเรียนสังกัด 

สศศ. 
รวม 

เด็กถูกบังคับใหขายแรงงาน 0 0 0 0 0 0 

เด็กท่ีอยูในธุรกิจทางเพศ 0 0 0 0 2 2 

เด็กถูกทอดท้ิง 0 0 0 2 300 302 

เด็กในสถานพินิจและคุมครองเยาวชน 0 0 0 0 8 8 

เด็กเรรอน 0 0 0 1 3 4 

ผลกระทบจากเอดส 0 0 0 0 7 7 

ชนกลุมนอย 0 0 0 0 434 434 

เด็กท่ีถูกทํารายทารุณ 0 0 0 1 6 7 

เด็กยากจน 6 38 0 5,653 8,328 14,025 

เด็กท่ีมีปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 0 0 0 1 18 19 

อ่ืน ๆ 0 0 0 0 0 0 

กําพรา 0 0 0 15 0 15 

ทํางานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 0 0 0 15 0 15 

มีความดอยโอกาสมากกวา  

1 ประเภท 
0 0 0 7 

0 
7 

อายุนอกเกณฑ 0 0 0 0 0 0 

รวม 6 38 0 5,695 9,106 14,845 

ท่ีมา  ขอมูลระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียน (Data Management Center) ขอมูล วันที่ 6 ตุลาคม 2563 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตารางที่ 40  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทยีบ 

                    ปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก ระดับชัน้ประถมศึกษาปที ่6 

รายวิชา ปการศึกษา 
ผลการทดสอบ O-NET 

ประเทศ +สูง/-ต่ํา จังหวัด +สูง/-ต่ํา 

 ภาษาไทย 2560 46.58 -6.40 49.99 -6.48 

  2561 55.90 9.32 58.82 8.83 

  2562 49.07 -6.83 51.77 -7.05 

 อังกฤษ 2560 36.34 1.75 37.11 5.93 

  2561 39.24 2.90 35.48 -1.63 

  2562 34.42 -4.82 34.48 -1.00 

 คณิตศาสตร 2560 37.12 -3.35 39.66 -4.14 

  2561 37.50 0.38 40.55 0.89 

  2562 32.90 -4.60 34.61 -5.94 

 วิทยาศาสตร 2560 39.12 -2.10 39.47 -3.69 

  2561 39.93 0.81 41.82 2.35 

  2562 35.55 -4.38 41.22 -0.60 

ท่ีมา  ฐานขอมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน)       ขอมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 

 
ตารางที่ 41  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทยีบ 

                    ปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 

รายวิชา ปการศึกษา 
ผลการทดสอบ O-NET 

ประเทศ +สูง/-ต่ํา จังหวัด +สูง/-ต่ํา 

 ภาษาไทย 2560 48.29 4.93 49.36 1.57 

  2561 54.42 6.13 55.93 6.57 

  2562 55.14 0.72 56.53 0.60 

 อังกฤษ 2560 30.45 -1.35 27.24 -3.94 

  2561 29.45 -1.00 28.59 1.35 

  2562 33.25 3.8 32.49 3.9 

 คณิตศาสตร 2560 26.3 -3.01 26.29 -2.83 

  2561 30.04 3.74 29.67 3.38 

  2562 26.73 -3.31 26.54 -3.13 

 วิทยาศาสตร 2560 32.28 -2.71 32.30 -4.09 

  2561 36.10 3.82 36.58 4.28 

  2562 30.07 -6.03 29.97 -6.61 

ท่ีมา  ฐานขอมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน)        ขอมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตารางที่ 42    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทยีบ 

                    ปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

รายวิชา ปการศึกษา 
ผลการทดสอบ O-NET 

ประเทศ +สูง/-ต่ํา จังหวัด +สูง/-ต่ํา 

 ภาษาไทย 2560 49.25 -3.04 49.41 -2.60 

  2561 47.31 -1.94 47.78 -1.63 

  2562 42.21 -5.10 42.21 -5.57 

สังคม 2560 34.70 -1.19 30.33 -3.00 

 2561 35.16 0.46 34.94 4.61 

 2562 35.7 0.54 35.8 0.86 

 อังกฤษ 2560 28.31 0.55 26.28 0.17 

  2561 31.41 3.10 29.51 3.23 

  2562 29.20 -2.21 27.23 -2.28 

 คณิตศาสตร 2560 24.53 -0.35 23.08 -0.77 

  2561 30.72 6.19 29.71 6.63 

  2562 25.41 -5.31 23.71 -6.00 

 วิทยาศาสตร 2560 29.37 -1.89 28.72 -2.32 

  2561 30.51 1.14 30.15 1.43 

  2562 29.20 -1.31 26.68 -3.47 

ท่ีมา  ฐานขอมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน)        ขอมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563  
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตารางที่ 43     ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศกึษานอกระบบ (N-NET)  

                   เปรียบเทียบปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกตามสาระความรู 5 สาระหลัก  

                   ระดับชั้นประถมศึกษา                  

สาระ ปการศึกษา 
ผลการทดสอบ N-NET 

ประเทศ +สูง/-ต่ํา จังหวัด +สูง/-ต่ํา 

ทักษะการเรียนรู 2560 42.78 2.98 43.09 4.52 

 2561 43.16 0.38 45.94 2.85 

 2562 42.61 -0.55 46.23 0.29 

ความรูพ้ืนฐาน 2560 34.06 -1.41 36.34 4.41 

 2561 35.98 1.92 36.02 -0.32 

 2562 38.93 2.95 38.39 2.37 

การประกอบอาชีพ 2560 43.06 4.65 44.32 4.99 

 2561 39.50 -3.56 42.07 -2.25 

 2562 41.29 1.79 44.06 1.99 

การดําเนินชีวิต 2560 52.01 -1.60 52.1 -8.61 

 2561 49.15 -2.86 54.13 2.03 

 2562 44.93 -4.22 48.04 -6.09 

การพัฒนาสังคม 2560 46.64 2.85 48.27 5.54 

 2561 43.27 -3.37 48.19 -0.08 

 2562 43.69 0.42 47.17 -1.02 

ท่ีมา  ฐานขอมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน)         ขอมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตารางที่ 44  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศกึษานอกระบบ (N-NET)    

                เปรียบเทียบปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกตามสาระความรู 5 สาระหลัก  

                  ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน 

สาระ ปการศึกษา 
ผลการทดสอบ N-NET 

ประเทศ +สูง/-ต่ํา จังหวัด +สูง/-ต่ํา 

ทักษะการเรียนรู 2560 36.93 -2.32 40.01 -0.05 

 2561 43.56 6.63 47.44 7.43 

 2562 35.73 -7.83 39.07 -8.37 

ความรูพ้ืนฐาน 2560 30.06 -1.51 30.64 -1.41 

 2561 30.54 0.48 31.23 0.59 

 2562 35.1 4.56 36.03 4.80 

การประกอบอาชีพ 2560 45.8 3.37 49.34 4.67 

 2561 39.88 -5.92 42.66 -6.68 

 2562 39.99 0.11 44.74 2.08 

การดําเนินชีวิต 2560 44.29 -2.55 48.83 -2.18 

 2561 44.42 0.13 48.20 -0.63 

 2562 43.08 -1.34 47.90 -0.30 

การพัฒนาสังคม 2560 36.55 -0.16 39.04 1.87 

 2561 37.77 1.22 40.11 1.07 

 2562 40.55 2.78 44.77 4.66 

ท่ีมา  ฐานขอมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน)        ขอมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 201 - 
 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตารางที่ 45  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศกึษานอกระบบ (N-NET)  

                   เปรียบเทียบปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกตามสาระความรู 5 สาระหลัก  

                    ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 

สาระ ปการศึกษา 
ผลการทดสอบ N-NET 

ประเทศ +สูง/-ต่ํา จังหวัด +สูง/-ต่ํา 

ทักษะการเรียนรู 2560 33.65 -4.11 35.81 -4.44 

 2561 43.06 9.41 46.94 11.13 

 2562 32.27 -10.79 35.93 -11.01 

ความรูพ้ืนฐาน 2560 27.47 -5.61 28.3 -5.83 

 2561 27.09 -0.38 28.01 -0.29 

 2562 30.25 3.16 31.97 3.96 

การประกอบอาชีพ 2560 35.04 9.27 37.97 11.16 

 2561 38.69 3.65 42.91 4.94 

 2562 41.74 3.05 45.80 2.89 

การดําเนินชีวิต 2560 39.14 5.72 42.82 7.97 

 2561 37.89 -1.25 41.36 -1.46 

 2562 36.84 -1.05 39.88 -1.48 

การพัฒนาสังคม 2560 28.37 -6.19 29.84 -5.73 

 2561 28.98 0.61 30.81 0.97 

 2562 31.46 2.48 33.40 2.59 

ท่ีมา  ฐานขอมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน) ขอมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 

 

ตารางที่ 46  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) เปรียบเทียบ 

                  ปการศึกษา 2560 – 2562 

สาระ ปการศึกษา 
ผลการทดสอบ V-NET 

ประเทศ +สูง/-ต่ํา จังหวัด +สูง/-ต่ํา 

ปวช.3 2560 41.60 3.67 42.87 4.31 

 2561 41.63 0.03 42.48 -0.39 

 2562 43.63 2.00 45.17 2.69 

ปวส.2 2560 37.11 -0.39 36.96 -0.13 

 2561 40.04 2.93 40.13 3.17 

 2562 40.75 0.71 41.10 0.97 

ท่ีมา  ฐานขอมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน)        ขอมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563  
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายชื่อหนวยงานในสงักัดกระทรวงศึกษาธกิาร และหนวยงานภาคีเครอืขาย 

ที่รวมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี  

ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ผานชองทางออนไลน 

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

ที่ ชื่อ – นามสกุล หนวยงาน 

1 นางสาววัลภรณ เอตะนาม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

2 นางศิริพร  พลวิชัย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

3 นางณัฐฐินันท  ขลุดสกลุ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

4 นางพจณิชา  รอดภัย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎรธานี ชุมพร 

5 นางอรทัย  เกตุเผือก สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎรธานี 

5 นายชไรนันต ประคํา โรงเรียนศึกษาสงเคราะหสุราษฎรธานี 

6 นางซัลมา เสลาคุณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานี 

7 นางสาววัลยา  ชูวารี ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุราษฎรธานี 

8 รอยตํารวจเอกจรัญ  คงพันธ โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ 

9 ดาบตํารวจฐิติพันธ ศรีเมืองชาง โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานกอเตย 

10 รอยตํารวจเอกประทีป ชวยสงค โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานยางโพรง 

11 ดาบตํารวจฐิติพันธ  ศรีเมืองชาง โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานคลองวาย 

12 นางสาวสาลินี ทองเพชร สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎรธานี 

13 นางวิภารัตน  วรรณนุช สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี 

14 นางวีณา นวลละออง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

15 นายเซฟดี ศรีเมือง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี 

16 นางสาวทิพวรรณ  ทองเรือง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ 

17 นางสาวจารุวรรณ  แดงมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

18 นายจิรวัฒน  ยองซื่อ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 

19 นายวันชัย  พันเรือง วิทยาลัยการอาชีพไชยา 

20 นางกนกลักษณ  บัวเพชร วิทยาลัยสารพัดชางสุราษฎรธานี 

21 นางศุภลักษณ  ชูเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี 

22 นางสาวปานทิพย วุฒิจันทร วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวสมยุ 

23 นายสนธยา  กลการ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที่ ชื่อ – นามสกุล หนวยงาน 

24 นายสิทธิพร  ทองแกมแกว วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร 

25 นางผจงกร ศรีไพโรจน วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎรพาณิชยการ 

26 ผูชวยศาตราจารย ดร.ณรงค พุทธิชีวิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ 

27 นายสุทธคนธ สังขกูล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรธานี 

28 นางสาวจีราพา ทองปาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎรธานี 

29 นางสาวสุจิน  ศรีประภา สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 11 สุราษฎรธานี 

30 นายสัญญา ทวดสิญจน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี 

31 นางชนัญญา แกวฟุง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 

32 นางสาวธิดารัตน ทองยอย โรงเรียนจอย 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะผูจัดทํา 

 

ท่ีปรึกษา 

นายสันติภัทร โคจีจุล  ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

นางสาวชนภรณ อือตระกูล                    รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

นางสาวรสุ  รุมจิตร   ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

คณะผูจัดทํา 

นางสาวรสุ  รุมจิตร   ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

นายคทาวุธ สมสวัสด์ิ            นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นางสาวอัจฉรา  ฉัตรากาญจน  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

นางสาวอันธิกา  ไทยเอียด    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

หนาปก 

นายคทาวุธ สมสวัสด์ิ            นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

วิสัยทัศน 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา สรางคนดี มีคุณธรรม เปนสังคมแหงการเรียนรู  

มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลุมนโยบายและแผน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

261/28 ถนนอําเภอ ตําบลมะขามเตีย้ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000 


	ตารางที่ 4   สถิติการบริการโทรศัพท์ พ.ศ.2556-2560
	ตารางที่ 5   จำนวนและร้อยละของจำนวนประชากร อายุ 6 ปีขึ้นไป  จำแนกตามการใช้                 คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ พ.ศ. 2559 – 2561
	ทำไมการเรียนทางไกลและการเรียนออนไลน์จะยังไม่ใช่ “ความปกติใหม่” แต่อาจเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของครู
	“ความปกติใหม่” ของภาคการศึกษาไทย ควรเป็นการให้น้ำหนักแบบใหม่เพื่อจัดการปัญหาเดิม ปรากฏการณ์ของโควิด-19 ที่ทำให้นักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียน ครูจัดการเรียนการสอนไม่ได้เหมือนที่ผ่านมา ทำให้เกิดความตระหนักรู้ใหม่ถึงสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นแท้จริงต่อการเรี...
	บทสรุป: มีหรือไม่มีโควิด-19 ก็ต้องร่วมออกแบบความปกติใหม่ที่การศึกษาไทยต้องการ (desirable new normal)
	ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเข...





