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คํานํา 
 

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

พ.ศ.2546  มาตรา 9 กําหนดไววาการบริหารราชการเพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ผลตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการ

ถือปฏิบัติ คือ (1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการ

ลวงหนา (2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตามขอ (1) ตองมีรายละเอียดของข้ันตอน

ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะตองใชในการดําเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ

ภารกิจและตัวช้ีวัดความสําเร็จของภารกิจ และคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560  กําหนดใหจัดต้ัง

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของ

กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการ

ตามอํานาจหนาท่ี นโยบาย และยุทธศาสตรตาง ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายในการขับเคล่ือนการปฏิรูป

การศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยอํานาจหนาท่ี

ขอหนึ่งท่ีมอบหมายใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในขอ 11(2) คือ การจัดทําแผนพัฒนา

การศึกษาและแผนปฏิบัติการ เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาและการสงเสริม สนับสนุนการ

จัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทในจังหวัด  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดดําเนินการศึกษา วิเคราะหขอมูลและเอกสารท่ี

เกี่ยวของ รวมท้ังระดมความคิดเห็นจากหนวยงานทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของในจังหวัด เพื่อใชเปนกรอบในการ

บริหารจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยมี

สาระสําคัญประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร ขอมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัด บริบทท่ีเกี่ยวของดานการศึกษา

ของจังหวัดทิศทางการพัฒนาการศึกษา โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และกลไกการขับเคล่ือนแผนพัฒนา

การศึกษาสูการปฏิบัติ  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ขอขอบคุณหนวยงานทางการศึกษาและภาคี

เครือขายท่ีมีสวนเกี่ยวของท่ีใหการสงเสริม สนับสนุน และมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา และ

หวังเปนอยางยิ่งวาหนวยงานทุกภาคสวนจะใหความรวมมือในการขับเคล่ือนภารกิจดานการศึกษาใหบรรลุ

ตามเปาหมายของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานีใหเห็นผลเปนรูปธรรม ตอไป 

 

      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

         พฤษภาคม  2564 
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บทสรุปผูบริหาร 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี แตงต้ังคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา    

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

วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และตัวช้ีวัด ดังนี้  
 

วิสัยทัศน (Vision)  

“ยกระดับคุณภาพการศึกษา สรางคนดี มีคุณธรรม เปนสังคมแหงการเรียนรู มีคุณภาพชีวิตท่ีดี           

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 

พันธกิจ (Mission) 

1. สงเสริมความมั่นคงแกสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 

และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชบายสูการปฏิบัติ 

2. ผลิต พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพกําลังคนใหมีความพรอมรอบรับการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี 

3. พัฒนาศักยภาพและการเรียนรูตลอดชวงอายุอยางมีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

และรองรับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี 

4. เสริมสรางโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาอยางท่ัวถึงตามศักยภาพของผูเรียน 

เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

5. สรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

7. สงเสริมและประสานความรวมมือจากองคกรภาคีเครือขายและทุกภาคสวนของสังคมใน 

การพัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหเปนคนดี ตลอดจนการยกยอง เชิดชูเกียรติและใหเปนแบบอยาง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategy Issue) 

ยุทธศาสตรท่ี  1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี  2 พัฒนาผูเรียนใหไดมาตรฐานตามหลักสูตรและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน                

ยุทธศาสตรท่ี  3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรท่ี  4 สรางโอกาสความเสมอภาคและลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี  5 สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี  6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการในพื้นท่ีใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรท่ี  7 สงเสริมและประสานความรวมมือระหวางหนวยงานทางการศึกษากับองคกร   

ภาคีเครือขาย และทุกภาคสวนของสังคมในการสรางคนดี 
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เปาประสงค (Goal) 

1.  ผูเรียนมีความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบาย 

3. ผูเรียนมีความรู ทักษะ และมีภูมิคุมกันจากปญหาภัยคุกคามในทุกรูปแบบ 

4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพตอบสนองตอความตองการของจังหวัด 

5. ผูเรียนมีวิจัย ส่ิงประดิษฐ เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพิ่มในการรองรับ 

การพัฒนาจังหวัด 

6. ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูทุกชวงวัยท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

และสงเสริมทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

7. คนทุกชวงวัยของจังหวัดไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ 

พหุปญญาและมีคุณภาพในการดํารงชีวิตท่ีดี 

8. คนทุกชวงวัยของจังหวัดเขาถึงการศึกษาโดยผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

9. คนทุกชวงวัยไดรับโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ ตอบสนอง 

ความตองการผูเรียนทุกชวงวัยและผูท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

10. คนทุกชวงวัยมีจิตสํานึกและพฤติกรรมรักษส่ิงแวดลอม 

11. หนวยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

12. ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการใหเปนคนดี การไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ สามารถเปน

แบบอยางท่ีดีของสังคม 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (Key Success Indicators) 

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

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

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

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

5. ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรท่ี 5 จํานวน   1   ตัวช้ีวัด  (37) 

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

7. ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรท่ี 7 จํานวน   6   ตัวช้ีวัด  (52 - 58) 

 

 

 

 

 



- ง - 
 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

กลยุทธ/มาตรการ (Strategy) 

1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ  

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชบายสู

การปฏิบัติ 

3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามในทุกรูปแบบ 

4. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีทักษะ สมรรถนะตรงตามความตองการของตลาด แรงงานของจังหวัดฯ 

5. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย ส่ิงประดิษฐ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน 

การพัฒนาจังหวัดฯ 

6. สงเสริม สนับสนุนระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี 21 

7. สงเสริม สนับสนุนพหุปญญาผานครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอม รวมท้ัง 

ส่ือต้ังแตระดับปฐมวัย 

8. สง เสริม สนับสนุนการพัฒนาผูมีความสามารถพิ เศษใหมีบทบาทเดนในระดับตาง ๆ  

ท้ังดานกีฬา ภาษา และวรรณกรรม สุนทรียศิลปตลอดจนการวิจัย 

9. สงเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 

10. เพิ่มโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพตอบสนองความตองการ

ผูเรียนทุกชวงวัยและผูท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

11. พัฒนากระบวนการจัดทําระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาของภาคและระบบการรายงาน

ผลของฐานขอมูลโดยเช่ือมโยงขอมูลการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาท่ีเปนเอกภาพ เปนปจจุบัน

และมีมาตรฐานเดียวกัน 

12. สงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสํานึกและพฤติกรรมรักษส่ิงแวดลอมของคนทุกชวงวัย 

13. ปรับเปล่ียนคานิยม วัฒนธรรมดานส่ิงแวดลอม 

14. ปรับปรุงกลไกและการบริหารจัดการองคกรใหทันสมัยเหมาะสมตอการเปล่ียนแปลง คลองตัว 

มีประสิทธิภาพ 

15. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

16. สงเสริมและประสานความรวมมือกับทุกองคกร ภาคีเครือขาย และทุกภาคสวนของสังคมใน

การสรางและสนับสนุน ยกยอง “คนดี” 

ซึ่งในการจัดทําแผนไดระบุไวในชวงระยะเวลา 3 ป นั้นมีการกําหนดเปาหมายท่ีตองการจะ

ขับเคล่ือนไปใหประสบความสําเร็จ ท้ังนี้มีการจัดทําแผนงาน/โครงการท่ีจําแนกไวในสวนภารกิจท่ีสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดจะตองปฏิบัติและดําเนินการใหบรรลุเปาหมายและในสวนของหนวยงานผูจัดการศึกษา

ทุกระดับภายในจังหวัดท่ีจะตองดําเนินการภายใตบทบาท อํานาจหนาท่ีและภารกิจเฉพาะของตนเองไวดวย

ท้ังนี้ เมื่อแตละหนวยงานไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการดําเนินการเปนรายปงบประมาณแลว 
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จะไดมีการปรับแผนและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อนําไปสูการขับเคล่ือนแผนงาน/โครงการ หรือ

กิจกรรมนั้นใหบรรลุเปาหมายตอไป 

การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ป (พ.ศ.2563 – 2565) ฉบับทบทวน ป 2564 

ในครั้งนี้กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา 7 ยุทธศาสตร 16 กลยุทธ โดยมีกลไกลในการขับเคล่ือนแผนสูการ

ปฏิบัติดวยการบูรณาการการจัดการศึกษาในภาพรวมของจังหวัดสรางเครือขายความรวมมือของหนวยงาน

และทุกภาคสวนในจังหวัด มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานอยางเปน

ระบบ เสริมสรางกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชน เพื่อใหการจัดการศึกษาของจังหวัดบรรลุเปาหมาย

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี 
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สวนท่ี 1 

บริบทท่ัวไป 

1. ประวัติความเปนมาของจังหวัด 

ดินแดนบริเวณชายฝงทะเลอาวไทย ท่ีเรียกวาอาวบานดอน นักโบราณคดีไดสันนิษฐาน  ไววา  

ผูคนชาวพื้นเมืองอาศัยอยูกันมาต้ังแตหนึ่งพันส่ีรอยปกอนแลว หรือประมาณพุทธศตวรรษท่ี 11 – 12 นั่นเอง  

ครั้งกระนั้นมีชาวอินเดียแลนเรือมาถึงเมืองตะกั่วปาและเดินทางเลาะเลียบลําน้ําตะกั่วปาไปสูเชิงเขาหลวงขามเขา

เดินเลียบริมแมน้ําหลวงเรื่อยมาจนถึงปากอาวบานดอน  ชาวอินเดียเปนผูมีวิชาความรูเหนือชนพื้นเมือง จึงไดแพร

วัฒนธรรมของตนไวในดินแดนเหลานี้ สมัยนั้นเปนเวลาแหงความรุงเรืองของอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งนักโบราณคดี  

ชาวอังกฤษ ดอกเตอรควอริตย เวลส และศาสตราจารย ศรีศักร วัลลิโภดม ใหความเห็นสนับสนุนวาศูนยกลาง

อาณาจักรศรีวิชัยอยูท่ีบริเวณจังหวัดสุราษฎรธานี โดยท่ีรอบอาวบานดอนมีเมืองสําคัญ ๆ อันเปนท่ีมาของจังหวัด 

สุราษฎรธานีปจจุบันอยูหลายเมือง คือ เมืองไชยาต้ังอยูบริเวณริมน้ําทาทองอุแท บริเวณอําเภอกาญจนดิษฐ 

ปจจุบัน และเมืองคีรีรัฐนิคมต้ังอยู ณ ริมฝงแมน้ําพุมดวง ซึ่งอยูในเขตอําเภอคีรีรัฐนิคมในปจจุบันเมืองท้ังสามนี้

เปนเมืองเกาแก อันเปนตนกําเนิดของจังหวัดสุราษฎรธานีหรือบานดอนวันนี้  ซึ่งใน “วันพฤหัสบดี 29 กรกฎาคม 

พ.ศ.2458 นั้นมีกระแสพระบรมราชองการดํารัสเหนือเกลาส่ังผูแทนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ใหประกาศพระราช

ปรารภเรื่องท่ีบานดอนซึ่งเปนเมืองไชยาใหม และต้ังท่ีวาการมณฑลชุมพรอยูนั้น ประชาชนก็คงเรียกวาบานดอนอยู

ตามเดิมและเมืองไชยาเกา ซึ่งเปล่ียนเรียกวาอําเภอพุมเรียง แตราษฎรก็คงเรียกช่ือเดิม เมืองไชยาเปนไชยาเกา  

ไชยาใหม สับสนกันไม เปนท่ียุ ติ  ในราชการจึงโปรดเกลาฯ พระราชทานนามเมืองท่ีบานดอนใหมว า  

เมืองสุราษฎรธานี เปล่ียนอําเภอพุมเรียงเรียกวา อําเภอเมืองไชยา เพราะเปนช่ือเกา” และในวันเดียวกันนี้เอง 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงเปล่ียนนามแมน้ําหลวงเปนแมน้ําตาป และในการท่ีพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงเปล่ียนช่ือเมืองไชยาท่ีบานดอนเปน “เมืองสุราษฎรธานี” ก็เพราะทรงสังเกตเห็นวา 

ราษฎรมีกิริยามารยาทเรียบรอย ต้ังมั่นในศีลธรรมและหลักพระพุทธศาสนา และการท่ีทรงเปล่ียนช่ือแมน้ําหลวง

เปนตาปนั้น เลากันวา พระองคทรงนําแบบมาจากอินเดีย ซึ่งเปนแมน้ําสายหนึ่ง  ต้ังตนจากขุนเขาสัตตปุระ ไหลลง

สูมหาสมุทรอินเดียทางอาวแคมเบย ช่ือแมน้ําตาปติ ทางฝงซายกอนท่ี แมน้ําตาปติจะออกปากอาวนี้มีเมืองเมือง

หนึ่งช่ือเมืองสุรัฎร ต้ังอยู ดวยเหตุนี้เมื่อพระองคทรงเปล่ียนช่ือเมืองเปนสุราษฎรธานี (สุรัฎร) จึงทรงเปล่ียนแมน้ํา

หลวงเปนตาปดวย 

สุราษฎรธานีเปนจังหวัดท่ีรูจักแพรหลายในฐานะจังหวัดท่ีมีความสําคัญดานการทองเท่ียวของประเทศ 

เพราะนับต้ังแตอาจารยเดโช บุญชูชวย ปราชญของชาวสุราษฎรธานี ไดเขียนบทกลอนในการสัมมนาการทองเท่ียว 

14 จังหวัดภาคใตท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อป 2525 ซึ่งมีสาระสําคัญ นาสนใจ ความวา 

   “สุราษฎรธานี มีไมนอย เกือบรอยเกาะ 

   พืชพันธุเงาะ อรอย หอยก็ใหญ 

   ไขเค็มแดง และแหลงธรรม นอมนาํใจ 

   คุณเม่ือไร มาอีกคร้ัง ต้ังตาคอย” 
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ตอมาได ถอดบทกลอนนี้ เป น คําขวัญของ จั งหวั ด สุร าษฎรธ านี  “เ มืองรอย เกาะ เงาะอรอย  

หอยใหญ ไขแดง แหลงธรรมะ” เพื่อสงเสริมการทองเท่ียว ซึ่งเปนคําขวัญท่ีเช่ือวามีคนจําไดมากท่ีสุด และ

มีสวนสงเสริมประชาสัมพันธการทองเท่ียวของจังหวัดไดรูจักแพรหลายไดดีทีเดียว1/ 

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

2. ลักษณะทางกายภาพ 

1)  ทําเลท่ีต้ัง 

 

      จังหวัดสุราษฎรธานีต้ังอยูบน

ฝงตะวันออกของภาคใตหางจากกรุงเทพฯ            

โดยทางรถยนตประมาณ 645 กิโลเมตร         

มีเนื้อท่ีประมาณ 13,079.61 ตารางกิโลเมตร    

หรือ 8,174,756.25 ไร  มี เนื้อ ท่ีมากเปน  

อันดับ 6 ของประเทศและมีพื้นท่ีมากท่ีสุด    

ในภาคใตฝงทะเลดานอาวไทยในจังหวัด       

สุราษฎรธานี มีความยาวประมาณ 156 

กิโลเมตรมีเกาะขนาดใหญ ไดแก อําเภอ  

เกาะสมุย เนื้อท่ี 227.25 ตารางกิโลเมตร 

อําเภอเกาะพะงัน มีเนื้อท่ี 194.2 ตาราง

กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีหมูเกาะอางทอง      

และเกาะบริวาร 42 เกาะ เกาะสมุย เปนเกาะ

ท่ีใหญ ท่ี สุดใน จังหวัดหางจากฝ งทะเล

ประมาณ  20 กิ โลเมตร และห างจาก 

ศาลากลางจังหวัดประมาณ 80 กิ โลเมตร 

จังหวัดสุราษฎรธานีมีอาณาเขต ดังนี ้

 ภาพท่ี 1 แผนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 
 

ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และอาวไทย 

ทิศใต  ติดตอกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และกระบ่ี 

ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดพังงา 

ทิศตะวันออก ติดตอกับอาวไทย และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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2) ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศประมาณรอยละ 49 ของพื้นท่ีเปนภูเขา ภูเขาสําคัญของจังหวัดสุราษฎร

ธานี ไดแก เทือกเขาบรรทัด เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งทอดยาวผานเนื้อท่ีจังหวัดใกลเคียงหลายจังหวัด เปนตนกําเนิด 

ลุมน้ําใหญนอย รวม 14 ลุมน้ํา จากฝงตะวันตกพื้นท่ีลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกซึ่งมีลักษณะคลายกระทะหงาย  

ภูมิประเทศของจังหวัดสุราษฎรธานี โดยสรุปมีลักษณะดังตอไปนี้   

- ภูมิประเทศเปนท่ีราบสูง ภูเขาสลับซับซอน ไดแก พื้นท่ีในเขตอําเภอคีรีรัฐนิคม พระแสง 

พนม ทาฉาง ไชยา ทาชนะ เวียงสระ  ชัยบุรี และอําเภอวิภาวดี  

- ภูมิประเทศเปนท่ีราบสูงดานตะวันออก ไดแก พื้นท่ีอําเภอเมือง  ดอนสัก กาญจนดิษฐ  เวียง

สระ      และบานนาสาร  

- ภูมิประเทศท่ีเปนท่ีราบสูงตอนกลางสวนใหญอยูในอําเภอเมือง พุนพิน เคียนซา พระแสง 

พนม บานนาเดิม ทาชนะ ทาฉาง และไชยา  

- ภูมิประเทศเปนท่ีราบชายฝงทะเล ไดแก  พื้นท่ีอําเภอเมืองและพุนพิน  

3) ลักษณะภูมิอากาศและฤดูกาล 

จังหวัดสุราษฎรธานีจะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเปนสวนใหญ จะมี

แหลงกําเนิดบริเวณทะเลจีนใตและอาวไทย ทําใหจังหวัดสุราษฎรธานีไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดผานอาวไทยและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจากมหาสมุทรอินเดีย จึงมีชวงฤดูฝน

ยาวนานระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคม โดยจังหวัดสุราษฎรธานี มีอุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย 21.16 

องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 34.51 องศาเซลเซียส  มีปริมาณน้ําฝนเฉล่ีย 129.59 มิลลิเมตรตอป 

4) แหลงน้ําธรรมชาติ 

จังหวัดสุราษฎรธานีมีลุมน้ําใหญนอยรวม 14 ลุมน้ํา ทุกสายลวนลงสูอาวไทย แมน้ําใน 

สุราษฎรธานี ตัดขวางคาบสมุทร ออกสูทะเลดานตะวันออก ในอดีตอาศัยเครือขาย แมน้ําเดินทางติดตอถึง

กัน และติดตอกับเมืองชายฝงแมน้ําท่ีมีลักษณะทางอุทกวิทยา แมน้ําท่ีสําคัญของจังหวัดมี  2 สาย คือ 

- แมน้ําตาป เกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราชไหลผาน อําเภอฉวาง อําเภอทุงใหญ  

อําเภอพระแสง อําเภอ เวียงสระ อําเภอเคียนซา  อําเภอบานนาสาร อําเภอบานนาเดิม อําเภอพุนพิน และ 

ไหลลงสูอาวไทย ท่ีอําเภอเมือง มีความยาวประมาณ 230 กิโลเมตร ปริมาณน้ําเฉล่ีย 5,900 ลาน ลูกบาศกเมตรตอป 

- แมน้ําพุมดวง เกิดจากคลองแสง คลองสก และคลองยันไหลผาน อําเภอบานตาขุน  

อําเภอคีรีรัฐนิคม และ อําเภอทาฉาง บรรจบกับแมน้ําตาปท่ี อําเภอพุนพิน ยาวประมาณ 80 กิโลเมตร 

ปริมาณน้ําเฉล่ีย 6,600 ลาน ลูกบาศกเมตรตอป 
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3.  การปกครองและประชากร 

1) การปกครอง 

 จังหวัดสุราษฎรธานีมี 19 อําเภอ 131 ตําบล 1,074 หมูบาน 493,636 บานหลังคาเรือน  

(ณ ธันวาคม 2561) การบริหารงานจังหวัดภายใตการบริหารจัดการของผูวาราชการจังหวัด มุงเนนการบูรณาการ 

และการเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน มีสวนราชการตาง ๆ ในจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน ดังนี้  

(1) การบริหารราชการสวนภูมิภาคมีท้ังหมด 34 หนวยงาน แยกเปน  

- สังกัดกระทรวงมหาดไทย 7 หนวยงาน  

- สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ 27 หนวยงาน  

(2) หนวยงานราชการสวนกลาง มี 125 หนวยงาน แยกเปน  

- สังกัดกระทรวงมหาดไทย 2 หนวยงาน  

- สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ 123  หนวยงาน  

(3) หนวยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน  21 หนวยงาน  

- (สังกัดกระทรวงมหาดไทย 3 หนวยงาน และ สังกัดกระทรวงอื่น 18  หนวยงาน)  

(4) หนวยงานอิสระของรัฐ 3 หนวยงาน มีหนวยการปกครองทองถ่ิน 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 มีประชากรท้ังหมด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จังหวัดสุราษฎรธานี       

มีประชากร 1,068,010 คน เปนชาย 526,693 คน หรือคิดเปนรอยละ 49.3 ของประชากรท้ังหมด         

เปนหญิง 541,317 คน หรือคิดเปนรอยละ 50.7 ของ ประชากรท้ังหมด มีประชากรท่ีอาศัยอยูในเขต 

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

รอยละ 58.8 อําเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด คือ อําเภอเมืองสุราษฎรธานี รองลงมาอําเภอกาญจนดิษฐ 

อําเภอพุนพิน และอําเภอพระแสง จํานวนบาน 493,636 ครัวเรือน อาชีพหลักของประชากรจังหวัดสุ

ราษฎรธานี คือ ดานการเกษตร ปศุสัตว ประมง อุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังมีประชากรแฝงของจังหวัด  

เนื่องจากจังหวัดสุราษฎรธานีเปนจังหวัดท่ีมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในทุกดาน เศรษฐกิจมีความมั่นคง 

ประชากรมีรายไดคอนขางสูง ทําใหมีการจางงานเพิ่มข้ึนในธุรกิจและสถานประกอบการตาง ๆ  จํานวนมาก สงผลให

มีประชากรจากพื้นท่ีจังหวัดตาง ๆ ท้ังภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต อพยพมาทํางานในพื้นท่ีจังหวัด           

สุราษฎรธานีจํานวนมาก ประชากรแฝงท้ังหมด 103,649 คน (ประชากรท้ังจังหวัด (พ.ศ. 2562) 1,050,913 คน) แยก

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

ประชากรเมือง คือ ประชากรในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบลท่ียกฐานะ

มาจากสุขาภิบาล รวมพื้นท่ี 17 อําเภอ พื้นท่ีเขตชนบทท้ังอําเภอ ไดแก อําเภอชัยบุรี และอําเภอวิภาวดี  

ซึ่งปจจุบันป 2560 พบวามีแนวโนมเพิ่มข้ึน รอยละ 39.2 โดยมีผูสูงอายุเพิ่มข้ึนทุกป จากขอมูลของ

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสุราษฎรธานีพบวาผูสูงอายุ ท้ังหมดในป พ.ศ. 

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

ตารางท่ี 1   จํานวนประชากร พ.ศ.2560 - 2562 จังหวัดสุราษฎรธานี 

ลําดับ ชุมชนเมือง ป 2560 ป 2561 ป 2562 

ชาย หญิง รวม 

1 เมืองสุราษฎรธานี 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 

    ท่ีมา :  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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แผนภูมิท่ี 1  แสดงการเปรียบเทียบจํานวนประชากร ระหวางป พ.ศ.2560-2562 
 

 
 

3) สถานภาพทางการเมือง    

คณะกรรมการการเลือกต้ัง ได

กําหนดเขตการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังและ

จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดสุ

ราษฎรธานี โดยมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 6 คน 

จากเขตเลือกต้ังจํานวน 6 เขต ซึ่งพื้นท่ีรับผิดชอบ

จําแนกได ดังนี้  

เขตเลือกต้ังท่ี 1 : อําเภอเมืองสุราษฎรธาน ี  

เขตเลือกต้ังท่ี 2 : อําเภอดอนสัก, อําเภอเกาะสมุย,

อําเภอเกาะพะงัน และอําเภอกาญจนดิษฐ (ยกเวน

ตําบลทุงรัง, ตําบลชางซาย, ตําบลชางขวา, ตําบล

ปารอน, ตําบลคลองสระ) 

เขตเลือกต้ังท่ี 3 : อําเภอบานนาสาร, อําเภอเวียงสระ และอําเภอกาญจนดิษฐ (เฉพาะตําบลทุงรัง ตําบลชาง

ซาย ตําบลชางขวา ตําบลปารอน และตําบลคลองสระ)  

เขตเลือกต้ังที 4 : อําเภอพุนพิน, อําเภอบานนาเดิม, อําเภอคีรีรัฐนิคม (ยกเวนตําบลทาขนอน ตําบลน้ําหัก 

และตําบลบานยาง) และอําเภอเคียนซา (ยกเวนตําบลบานเสด็จ)  

เขตเลือกต้ังท่ี 5 : อําเภอพระแสง, อําเภอชัยบุรี, อําเภอพนม, อําเภอบานตาขุน และอําเภอเคียนซา 

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

อําเภอวิภาวดี และอําเภอคีรีรัฐนิคม (เฉพาะตําบลทาขนอน ตําบลน้ําหัก และตําบลบานยาง) จากขอมูล

ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง จ.สุราษฎรธานี ระบุผูมีสิทธิเลือกต้ังตามบัญชีรายช่ือ ส.ส.  
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1040000
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1050000

1055000
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1065000

1070000

2560 2561 2562

จาํนวนประชากร 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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ท้ังส้ินจํานวน 720,329 คนโดยผูมีสิทธิเลือกต้ังท่ีมาแสดงตนท้ังส้ิน จํานวน 537,002 คน และท่ีนาสนใจ คือ 

บัตรเสียท้ังส้ิน จํานวน 18,926 คน และการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนการท่ัวไป วันท่ี 24 มีนาคม 2562 

พรรคการเมืองท่ีไดรับการเลือกต้ังมีคะแนนเสียงมากท่ีสุด คือ พรรคประชาธิปตยท้ัง 6 เขตเลือกต้ังของ

จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

4. โครงสรางพ้ืนฐาน 

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

ในป 2560 คิดเปน รอยละ 1.24 จังหวัดสุราษฎรธานีมีแหลงผลิตกระแสไฟฟา 2 แหงคือ 1)โรงไฟฟาพลัง

น้ําเข่ือนรัชชประภา อําเภอบานตาขุน  ติดต้ังเครื่องผลิตไฟฟาเครื่องละ 80,000 กิโลวัตต จํานวน 3 เครื่อง 

รวมกําลังผลิต 240,000 กิโลวัตตใหพลังงานไฟฟาเฉล่ียปละประมาณ 554 ลานกิโลวัตตช่ัวโมง และ 2) 

โรงไฟฟาพลังความรอนสุราษฎรธานี อําเภอพุนพิน โรงไฟฟาพลังกังหันกาซ จํานวน 2 เครื่อง สามารถผลิต

พลังงานไฟฟาเฉล่ียปละ 356.24  ลานกิโลวัตต 
 

ตารางท่ี 2   ขอมูลผูใชไฟฟา ปงบประมาณ 2559-2562  

 

ประเภทอัตราไฟฟา 

การจําหนายกระแสไฟฟา (ลานกิโลวัตต/ช่ัวโมง) 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   
 

 

 
 

 

 

ตารางท่ี 3  ขอมูลการใชน้ําประปาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

แผนภูมิท่ี 3  แสดงจํานวนผูใชน้ํา กําลังการผลิต ปริมาณน้ําผลิตเพื่อจายและจําหนาย 

ของสํานักงานประปา จังหวัดสุราษฎรธานี 

 
 

 

 

3)  การสื่อสารโทรคมนาคม 

       จังหวัดสุราษฎรธานี มีสํานักงานบริการโทรศัพท 8 แหง ชุมสาย 84 ชุมสาย มีจํานวนเลข

หมายโทรศัพท 122,096 เลขหมาย เลขหมายโทรศัพทท่ีเปดใช 63,735 หมายเลข จังหวัดสุราษฎรธานี  

มีสํานักงานไปรษณียในทุกอําเภอของจังหวัดสุราษฎรธานี 56 ท่ีทําการ  
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1

จํานวนผูใชนํ้าทั้งหมด กําลังผลิตที่ใชงาน ปริมาณนํ้าผลิต ปริมาณนํ้าผลิตจาย ปริมาณนํ้าจําหนาย

ประเภท จํานวน หนวย 

จํานวนผูใชน้ําท้ังหมด 131,219 ราย 

ปริมาณน้ําท่ีผลิตจาย 57,951,465 ลบ.ม. 

ปริมาณน้ํา ท่ีจําหนายแก

ผูใช 

35,077,997 ลบ.ม./เดือน 
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ตารางท่ี 4   สถิติการบริการโทรศัพท พ.ศ.2556-2560 

รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 

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

     บริษัท ทีโอท ี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 ทีโอท ี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 ทีโอท ี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/เคร่ือง และท่ีใหสิทธิแก กสท. 

 ท่ีมา : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  โดย สํานักงานสถิติแหงชาติ 

แผนภูมิท่ี 4  แสดงขอมูลการใหบริการโทรศัพทจําแนกตามประเภทการใชงาน พ.ศ.2556-2560 
 

 
 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2557



- 10 - 
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4)  ปริมาณการใชอินเตอรเน็ต 

ตารางท่ี 5   จํานวนและรอยละของจํานวนประชากร อายุ 6 ปข้ึนไป  จําแนกตามการใช 

                คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และโทรศัพทมือถือ 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 

การใชอินเตอรเน็ต 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: การสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2563  (สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎรธานี) 
 

แผนภูมิท่ี 5  แสดงการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จําแนกตามประเภทการใชงาน 

                พ.ศ. 2559-2560 

 
 

ตารางท่ี 6   จํานวนครัวเรือนมีอุปกรณ/เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

จํานวน

ครัวเรือน 

โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร การเช่ือมตออินเทอรเน็ต 

 มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี เช่ือมตอ ไม

เช่ือมตอ 

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: การสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561  (สํานักงานสถิติแหงชาติ) 
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ตารางท่ี 7 จํานวนอุปกรณ/เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีในครัวเรือน 

               ที่มา: การสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561  (สํานักงานสถิติแหงชาติ) 
 

5) ดานการคมนาคม 

จังหวัดสุราษฎรธานี มีสภาพท่ีต้ังเปนศูนยกลางซึ่งสามารถเช่ือมโยงภาคใตตอนบน กับภาคใต

ตอนลาง และเช่ือมโยงทะเลฝงอันดามัน และฝงอาวไทย โดยมีโครงขายการคมนาคม ดังนี้  

ทางน้ํา    การคมนาคมทางน้ําในจังหวัดสุราษฎรธานี มีท้ังภายในจังหวัดและระหวางจังหวัด  

โดยภายในจังหวัดจะเปนคมนาคมทางน้ําเพื่อการทองเท่ียวเปนหลักเพื่อเดินทางไป 

เกาะสมุย เกาพะงัน เกาะเตา และอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง ในสวนระหวางจังหวัด 

จะเปนเรือขนสงสินคาขนาด 2,000 – 3,000 ตัน สินคาสวนใหญจะเปนยิปซั่ม ผลิตภัณฑ 

จากยางพารา น้ํามันปาลม  

         จังหวัดสุราษฎรธานี มีทาเทียบเรือขนถายสินคาเกิน 500 ตันกรอสส จํานวน  

15 ทา ไมเกิน 500 ตันกรอสส จํานวน 7 ทา 
 

ที่มา: สํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาสุราษฎรธานี  

 

ทาง

รถไฟ 

เสนทางรถไฟสายใตผานทุกขบวน มี ท้ังสถานีขนสง ผูโดยสารและลานขนสงสินคา  

แหงเดียวในภาคใต รถไฟสายใตทุกขบวนผานสถานีสุราษฎรธานี ในเขตอําเภอพุนพิน

ระยะทางกรุงเทพฯ-สุราษฎรธานี ประมาณ 650 กิโลเมตร (สถานีรถไฟสุราษฎรธาน ี

อยูหางจากอําเภอเมือง-สุราษฎรธานี 14 กิโลเมตร) 
 

ทาง

รถยนต 

 

การเดินทางระหวางจังหวัดสุราษฎรธานีกับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเคียง  

มีความสะดวก มีเสนทางท่ีสําคัญ คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 แยกจาก 

ถนนเพชรเกษมท่ีจังหวัดชุมพร เขาสูจังหวัดสุราษฎรธานี แยกเขาสูตัวเมืองสุราษฎรธานีท่ี

อําเภอพุนพินโดยใชถนนสาย 401 มีเสนทางหลักเช่ือมโยงจังหวัดในภูมิภาค เปนถนน   

4 ชองทางจราจร และมีโครงขายมาตรฐานเช่ือมทุกพื้นท่ีอําเภอ 
 

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

เคร่ืองบิน 

 

 

เปนจังหวัดท่ีมีทาอากาศยาน  2  แหง คือ ทาอากาศยานสุราษฎรธานี  และเกาะสมุย     

มีเสนทางบินเช่ือมโยงท้ังในประเทศและตางประเทศ 

ปจจุบันทาอากาศยานสุราษฎรธานีมีเท่ียวบินพาณิชยมาทําการบิน ดังนี้ 

1. เท่ียวบินภายในประเทศ 

    1.1 เสนทางกรุงเทพมหานคร-สุราษฎรธานี-กรุงเทพมหานคร 

          มีท้ังหมด 4 สายการบิน ไดแก สายการบินไทยสมายล  ไทยแอรเอเชีย บินนกแอร 

ไทยไลออนแอร และไทยเวียดเจ็ทแอร 

    1.2 เสนทางเชียงใหม-สุราษฎรธานี-เชียงใหม มี 1 สายการบิน ไทยแอรเอเชีย  

2. เท่ียวบินระหวางประเทศ 

    2.1 เสนทางอูฮั่น(จีน)-สุราษฎรธานี-อูฮั่น (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 ทาอากาศยานสุราษฎรธานี                          

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

ตารางท่ี 8   ขอมูลสถิติการขนสงทางอากาศ ณ ทาอากาศยานสุราษฎรธานี  

                   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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แผนภูมิท่ี 6  ขอมูลสถิติการขนสงทางอากาศ ณ ทาอากาศยานสุราษฎรธานี ป พ.ศ. 2559-2563 

 
 

6) ผังเมือง  

กรอบการพัฒนาพื้นท่ีสุราษฎรธานี  

ในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี มีผังเมืองรวมท่ีประกาศใชบังคับจํานวน 5 ผัง ประกอบดวย  

ผังเมืองรวมจังหวัด จํานวน 1 ผัง และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จํานวน 4 ผัง  

ผังเมืองรวมจังหวัด  พ.ศ. 2560 ประกาศใชบังคับเมื่อวันท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2560 มีพื้นท่ี

วางผัง 12,891.46 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,750.00 ไร ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังจังหวัด  

ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน  

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

มีพื้นท่ีวางผัง 44.40 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,750.00 ไร ประกอบดวย พื้นท่ีเทศบาลเมืองนาสารเต็มพื้นท่ี

เทศบาล และพื้นท่ีบางสวนในองคการบริหารสวนของตําบลน้ําพุ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี 

2) ผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน ประกาศใชบังคับเมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มีพื้นท่ี

วางผัง 186.10 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 116,312.50 ไร ประกอบดวย เทศบาลตําบลเกาะพะงัน 

เทศบาลตําบลเพชรพะงัน และเทศบาลตําบลบานใต อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี 

3) ผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน ประกาศใชบังคับเมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มีพื้นท่ี 

วางผัง 83.45 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 52,156.25 ไร ประกอบดวย เทศบาลตําบลตล่ิงงาม อําเภอ

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

4) ผังเมืองรวมชุมชนเกาะเตา ประกาศใชบังคับเมื่อวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2562 มีพื้นท่ี 

วางผัง 21.03 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,143.75 ไร ประกอบดวย ตําบลเกาะเตา อําเภอเกาะพะงัน 

จังหวัดสุราษฎรธานี 
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ท้ังนี้ ยังมีผังเมืองรวมท่ีเปนผังพื้นท่ีใหมท่ีกําลังอยูในระหวางดําเนินการวางและจัดทําผังรวม 

จํานวน 4 ผัง คือ ผังเมืองรวมชุมชนยานดินแดง- อิปน-สินปุน  ผังเมืองรวมชุมชนพนม  ผังเมืองรวมชุมชนดอนสัก  

และผังเมืองรวมชุมชนกาญจนดิษฐ 

 7) ระบบชลประทาน 

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

อันดับท่ี 7 ของภาคใต  
 

ตารางท่ี 9   แสดงพื้นท่ีชลประทานท่ีสรางเสร็จแลวสิ้นถึงป ระดับประเทศ ภาคใต กลุมจังหวัด และ     

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

พื้นท่ี 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 

จังหวัดสุราษฎรธานีมีปริมาณการใชน้ํามันท้ังน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลลดลง โดยป 2562 มี

ปริมาณการใชน้ํามันรวม 847.2 ลานลิตร ลดลงจากป 2561 ท่ีมีปริมาณการใชน้ํามันรวม 1,018.22 ลานลิตร 

ลดลงกวา 171.02 ลานลิตร  

ตารางท่ี 10   สรุปการใชน้ํามันจําแนกตามประเภทของจังหวัดสุราษฎรธานี ในป 2560-2562   

                    (หนวยลานลิตร)    
ป/ประเภทนํ้ามัน นํ้ามันเตา เบนซิน 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. โรงไฟฟาพลังน้ําเข่ือนรัชชประภา  อําเภอบานตาขุน มีความจุน้ํา 5,640 ลานลูกบาศกเมตร  

มีเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 80 MW จํานวน 3 เครื่อง สามารถผลิตพลังงานไฟฟาเฉล่ียปละ 586 ลานหนวย (ป 

2561) 

2. โรงไฟฟาน้ํามันดีเซล กฟผ. อําเภอพุนพิน ปจจุบันเลิกการผลิตต้ังแต มิ.ย. 61 (แผนสราง

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

3. โรงไฟฟาน้ํามันดีเซล กฟภ. เกาะเตา อ.เกาะพะงัน ติดต้ังขนาด 6 MW จํานวน 1 เครื่องสามารถ

ผลิตพลังงานไฟฟาเฉล่ียปละ 30 ลานหนวย ปจจุบันมีเคเบิลใตน้ําจากเกาะพะงัน 115 KV 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

โรงไฟฟาพลังงานทดแทน ท้ังส้ิน 25 แหง โดยแยกตามตาราง ดังนี้ 

ตารางท่ี 12  โรงไฟฟาพลังงานทดแทนในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 

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) การใชท่ีดินของจังหวัด 

(1) พื้นท่ีปาไม  

 จังหวัดสุราษฎรธานีมีเนื้อท่ีจํานวนท้ังหมด 8,174,644.93 ไร มีพื้นท่ีปาซึ่งกําหนดเปน 

ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 26 แหง เนื้อท่ี 3,643,559 ไร และมีพื้นท่ีปาอนุรักษซึ่งสวนใหญทับซอนกับ 

พื้นท่ีปาสงวนแหงชาติ คือ อุทยานแหงชาติ จํานวน 5 แหง พื้นท่ีเตรียมการประกาศเปนอุทยานแหงชาติ 

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

จํานวน 1 แหง ในป พ.ศ. 2562 มีเนื้อท่ีปาคงเหลือ 2,352,357.38 ไร คิดเปนรอยละ 28.79 ของเนื้อท่ี

จังหวัด  

เมื่อแยกเปนรายจังหวัดในภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานี เปนจังหวัดท่ีมีเนื้อท่ีปามากท่ีสุด 

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

(พ.ศ. 2560-2562) พบวาพื้นท่ีปาไมของจังหวัดสุราษฎรธานีในป พ.ศ.2562 มีพื้นท่ีปาลดลง -1,055.34 ไร    

โดยมีคาเฉล่ียรอยละ -0.04 ของพื้นท่ีปาในป พ.ศ.2561 
 

    ตารางท่ี 13  การเปรียบเทียบขอมูลพื้นท่ีปาของจังหวัดสุราษฎรธานี ป พ.ศ. 2560-2562 

พื้นที่ปา (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) พื้นท่ีทําการเกษตร  

เนื้อท่ีใชประโยชนทางการเกษตร  

จังหวัดสุราษฎรธานี มีเนื้อท่ีใชประโยชนทางการเกษตรท้ังหมด 5,082,596 ไร 

ประกอบดวย เนื้อท่ีสูงสุดคือ สวนผลไม/ไมยืนตน 4,958,488 ไร คิดเปนรอยละ 97.56 รองลงมาเปนเนื้อท่ี

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

ประดับ 2,885 ไร คิดเปนรอยละ 0.06 ตามลําดับ 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ตารางท่ี 14  แสดงเนื้อท่ีใชประโยชนทางการเกษตรของจังหวัดสุราษฎรธานี ป 2563 

ประเภท 

เน้ือที่การใชประโยชน 

เน้ือที่ใชประโยชนทางการเกษตร 

(ไร) 

รอยละพื้นที่เกษตร 

1. นาขาว 29,403 0.58 

2. พืชไรสวนผัก/ไมดอก/ไมประดับ 2,885 0.06 

3. สวนผลไม/ไมยืนตน 4,958,488 97.56 

4. เน้ือที่ใชประโยชนทางการเกษตรอื่น 91,820 1.80 

รวม 5,082,596 100 
 

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

(3) พื้นท่ีอุตสาหกรรม  

 การใชท่ีดินเพื่อการอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎรธานี ในป 2563 มีพื้นท่ีโรงงานท้ังส้ิน 

38,794,000 ตารางเมตร เพิ่มข้ึนจากป 2562 จํานวน 3,117,805 ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 8.04  

โดยมีโรงงานลดลงข้ึนจากโรงงานอุตสาหกรรมแจงประกอบกิจการโรงงาน จํานวน 112 โรง  

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

ตารางท่ี 15  แสดงการใชท่ีดินเพื่อการอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 

ป พ.ศ. จํานวนโรงงาน (โรง) พื้นท่ีโรงงาน (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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 17 - 
 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

5. สถานพยาบาล 

1) บุคลากรสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎรธานี  มีบุคลากรสาธารณสุขท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 

และเอกชน (ไมรวมลาศึกษาตอ) ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 16  บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธาน ี
บคุลากรสาธารณสขุ แพทย ทนัต

แพทย 

เภสัชกร พยาบาล

วิชาชพี 

พยาบาล

เทคนคิ 

นกัวิชาการ

สาธารณสุข 

เจาพนกังาน

สาธารณสุข 

จพ.ทนัต

สาธารณสุข 

นกัการ

แพทยแผน

ไทย 

อาสาสมคัร

สาธารณสุข 

รวม หมายเหต ุ

ภาครัฐจังหวดัสุราษฎรธาน ี 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

ประชากรท้ัง

จังหวัด 

(1,060,648) 

โรงพยาบาลสรุาษฎรธาน ี 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

ประชากรท้ัง

จังหวัด 

(1,060,648) 

โรงพยาบาลเกาะสมยุ   27 

(1 : 

2,519) 

7 

(1 : 

9,716) 

14 

(1 : 

4,858) 

79 

(1 : 861) 

1 

(1 : 

68,010) 

    - 128 : 

68,010 

อัตราสวนตอ

ประชากรท้ัง

อําเภอ 

(68,010) 

โรงพยาบาลชมุชน 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

พ้ืนท่ี  

17 อําเภอ 

(843,435) 

สาํนกังานสาธารณสุข

จังหวดั/สาํนกังาน

สาธารณสุขอาํเภอ/

โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพ 

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

ประชากรท้ัง

จังหวัด 

(1,060,648) 

ศูนยวิชาการและนอกสงักดั

กระทรวงสาธารณสขุ 

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

ประชากรท้ัง

จังหวัด 

(1,060,648) 

ภาคเอกชนและรัฐวสิาหกจิ 

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

ประชากรท้ัง

จังหวัด 

(1,060,648) 

สดัสวนบคุลากรสาธารณสุข 

(ภาครัฐ รัฐวสิาหกจิและ

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

ประชากรท้ัง

จังหวัด 

(1,060,648) 

อาสาสมคัรสาธารณสขุ - - - - - - - - - 19,124 

(1 : 56) 

19,124 

: 

1,060,648 

อัตราสวนตอ

ประชากรท้ัง

จังหวัด 

(1,060,648) 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

2) สถานบริการสาธารณสุข  

(1) ภาครัฐ   

โรงพยาบาลศูนย    ขนาด   800   เตียง  จํานวน     1 แหง 

โรงพยาบาลท่ัวไป              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   

สถานพยาบาลเข่ือนรัชชประภา    จํานวน       1    แหง 

สถานพยาบาลการไฟฟา     จํานวน       1    แหง  

(3) ภาคเอกชน   

โรงพยาบาล      จํานวน 11/497 แหง/เตียง 

สหคลินิก      จํานวน       4    แหง  

คลินิกแพทยเฉพาะทาง/ท่ัวไป    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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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

(4) รานขายยา   

แผนปจจุบันท่ีมีเภสัชกร     จํานวน   444    แหง 

แผนปจจุบันบรรจุเสร็จ     จํานวน     46    แหง 

แผนปจจุบันบรรจุเสร็จสําหรับสัตว   จํานวน       4      แหง 

แผนโบราณ      จํานวน     47    แหง 

ผลิตยาแผนโบราณ     จํานวน       4    แหง 
 

6. การทองเท่ียว 

1) แหลงทองเท่ียวสําคัญทางทะเลท่ีเปนเกาะ 

เกาะสมุย เกาะท่ีมี ช่ือเสียงในระดับนานาชาติ อยูบริ เวณอาวไทย พื้นท่ี 1 ใน 3 ของเกาะ   

รายลอมรอบภูเขา  มีหาดทรายขาวสวย ชายหาดท่ีทอดยาวขนานไปกับทะเล  
เกาะพะงัน เปนเกาะท่ีคอนขางสงบ มีความรมรื่นของทิวไมริมชายหาด มีหาดทรายขาว และ

น้ําทะเลท่ีใสจึงของเปนเสนหของเกาะพะงัน  โดยบนเกาะพะงันมีสถานท่ีทองเ ท่ียวหลายแหง  

เชน น้ําตกธารเสด็จ เปนน้ําตกท่ีรัชกาลท่ี 5 ไดพระราชทานนามไว และเสด็จประพาสถึง 14 ครั้ง   

น้ําตกแพง เปนน้ําตกท่ีสวยงามมีหลายช้ัน เชน แพงนอย ธารน้ํารัก ธารกลวยไมมีน้ําตลอดท้ังปแสดงถึง

ความสมบูรณของผืนปา มีทางเดินปาไปยังโดมศิลาซึ่งเปนจุดชมวิวและชมพระอาทิตยตกท่ีสวยงาม 
เกาะเตา  เปน เกาะท่ีมีธรรมชาติและความสมบูรณของชีวิตใตทะเล สวยงามดวย 

แนวปะการังท้ังน้ําต้ืนและน้ําลึก  
เกาะนางยวน เปนเกาะท่ีมีเกาะเล็ก 3 เกาะเช่ือมกันเวลาท่ีน้ําลง มีหาดทรายเนื้อละเอียดขาว      

น้ําทะเลใส มีปะการังน้ําต้ืนและน้ําลึกท่ียังสมบูรณและสวยงาม 
หมูเกาะอางทอง เปนอุทยานแหงชาติทางทะเลแหงท่ีสอง ประกอบดวยเกาะตาง ๆ  

42 เกาะ สวนมากเปนเกาะหินปูน หมูเกาะนี้เดิมเปนเขตหวงหามของทหารเรือ แตก็ไดมีราษฎรอพยพ 

ไปต้ังบานเรือน โดยประกอบอาชีพทําสวนมะพราว จับปลา และเก็บรังนก   
เกาะแตน เปนเกาะท่ีงดงามดวยธรรมชาติอันเงียบสงบ มีชายหาดท่ียาว ประกอบดวย 

แนวปะการังและชายฝงท่ีคอนขางสมบูรณ 
ทะเลใน ทะเลสาบกลางภูเขา อยูบนเกาะแมเกาะ เปนปรากฏการทางธรณีวิทยา โดยเกิดจากแอง

หินปูนท่ียุบตัว ทะเลในมีลักษณะเปนวงรี มีทิวทัศนสวยงาม  
2) แหลงทองเท่ียวสําคัญทางศาสนา  วัฒนธรรมและโบราณสถาน 

สวนโมกขพลาราม อยูบริเวณเขาพุทธทอง เดิมช่ือวัดธารน้ําไหล มีทานพุทธทาสภิกขุเปนผู

ริเริ่มสรางข้ึนเพื่อเปนสถานท่ีแสวงหาความสงบและศึกษาธรรม พื้นท่ีโดยรอบรมรื่นเหมาะสําหรับเปน 

ท่ีฝกอบรมจิตใจและศึกษาพุทธศาสนา 
พระพุทธบาทจําลอง (วัดมะเด่ือหวาน) ต้ังอยูบนเกาะพะงัน บนยอดเขามีมณฑปพระพุทธบาทจําลอง 

และจากเชิงเขาจะมีบันไดใหข้ึนไปนมัสการพระพุทธบาท 
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วัดเขาสุวรรณประดิษฐ ต้ังอยูอําเภอดอนสัก พระครูสุวรรณประดิษฐการ หรือหลวงพอจอย 

เกจิอาจารยช่ือดังแหงภาคใตเปนผูบุกเบิกสรางข้ึน และมรณภาพเมื่อป พ.ศ. 2536 แตยังคงอยูในโลงแกว

ภายในอุโบสถ บนยอดเขายังเปนท่ีประดิษฐานพระเจดีย บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  
วัดเขาถํ้า (สวนสุวรรณโชติการาม) ต้ังอยูบนยอดเขาขาวแหง เปนสํานักสงฆท่ีมีผูนิยมมานั่ง

วิปสสนาท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ  
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ต้ังอยูตําบลเวียง  โดยองคพระเจดียเปนโบราณสถาน  

ท่ีสรางข้ึนตามแบบลัทธิมหายาน ต้ังแตครั้งอาณาจักรศรีวิชัยรุงเรือง รอบองคพระธาตุมีเจดียเล็ก ๆ 4 ทิศ 

ลอมรอบดวยวิหารคด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแกขนาดตาง ๆ ท้ัง 4 ดาน  
วัดรัตนาราม หรือวัดแกว ต้ังอยูท่ีตําบลเลม็ด อําเภอไชยา เปนวัดเกาแก มีโบราณสถาน 

ท่ีสําคัญเรียกวา เจดียวัดแกว เปนโบราณสถานสถาปตยกรรมศรีวิชัย  ลักษณะของเจดียเปนสถาปตยกรรม

แบบกออิฐไมถือปูน ฐานลางเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส มีมุข 4 ดาน ระหวางมุขทําเปนยอมุมไมสิบสอง ซุมดาน

ทิศตะวันออก มีทางเดินไปหองกลางขององคเจดีย ภายในซุมมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยูทุกซุม  

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติไชยา ต้ังอยูฝงตรงขามวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร  

อาคารหลังแรกดานหนาจัดแสดงประติมากรรมศิลาและสําริดท่ีคนพบในเมืองไชยาเกา ไดแก เทวรูปพระนารายณ 

พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร สวนอาคารท่ีสอง เปนท่ีจัดแสดงหลักฐานสมัยกอนประวัติศาสตรต้ังแตสมัยทวาราวดี 

ศรีวิชัย ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา  
3) อุทยานแหงชาติ แหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ 

อุทยานแหงชาติเขาสก ครอบคลุมพื้นท่ีอําเภอบานตาขุน อําเภอพนม และอําเภอคีรีรัฐนิคม 

สภาพโดยท่ัวไปเปนภูเขาดิน และภูเขาหินปูนสูงสลับซับซอน มีแนวหนาผาสูงชัน ดานทิศเหนือเปนแหลงน้ํา

ขนาดใหญ เกิดจากการกอสรางเข่ือนรัชชประภา มีปาไมและสัตวปาอุดมสมบูรณ พันธุไมหายาก ท่ีพบใน

เขตอุทยานฯ ไดแก ปาลมหลังขาว และ บัวผุด 
อุทยานแหงชาติคลองพนม เปนภูเขาหินปูนเรียงสลับซับซอน และมีปาท่ีอุดมสมบูรณ   

มีลําธารใหญนอยจํานวนมาก ซึ่งลําธารนี้ไหลรวมกับคลองสกและคลองสกไหลไปรวมกับคลองแสง  เปนตน

กําเนิดของคลองพุมดวง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแมน้ําตาป 
อุทยานแหงชาติใตรมเย็น ครอบคลุมพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติปากคลองน้ําเฒา อําเภอบานนาสาร 

อําเภอกาญจนดิษฐ  และอําเภอเวียงสระ 
เขตหามลาสัตวปาหนองทุงทอง ต้ังอยูตําบลเขาตอก สภาพพื้นท่ีสวนใหญเปนท่ีลุมสลับกับหนองน้ํา 
อุทยานแหงชาติธารเสด็จ เกาะพะงัน (เตรียมการ) มีสภาพปาท่ีอุดมสมบูรณ มีพืช

หลากหลายชนิดและมีกลวยไมท่ีลําตนใหญท่ีสุดในโลก 
อุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง เปนหมูเกาะในอาวไทยทองท่ีตําบลอางทอง อําเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎรธานี อยูหางจากเกาะสมุยและเกาะพะงันไปทางทิศตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร 

ประกอบดวยหมูเกาะตาง ๆ 42 เกาะ  



- 21 - 
 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

อุทยานแหงชาติแกงกรุง ต้ังอยูในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี ครอบคลุมพื้นท่ีอําเภอทาชนะ 

อําเภอไชยา อําเภอทาฉาง และอําเภอวิภาวดี เปนอุทยานท่ีมีสภาพปาเปนเทือกเขาสลับซับซอน มีสถานท่ี      

นารื่นรมยสําหรับพักผอนหยอนใจ เชน น้ําตก ลําน้ํา บอน้ํารอน ภูเขา ซึ่งมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม 

เปนปาตนน้ําลําธารท่ีหลอเล้ียงชาวจังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดชุมพร มีเนื้อท่ีประมาณ 338,125 ไร 

หรือ 541 ตารางกิโลเมตร แกงกรุงเปนช่ือแกงขนาดใหญในลําน้ําคลองยัน ในอดีตการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทยดําเนินการสํารวจเพื่อกอสรางเข่ือนอเนกประสงค ปจจุบันไดชะลอโครงการดังกลาวไว 

4) แหลงทองเท่ียวชุมชน 

หมูบานพุมเรียง อยูท่ีตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา เปนชุมชนชาวมุสลิม สวนใหญมีอาชีพ 

ทอผาไหม ผาไหมพุมเรียงเปนผาทอยกด้ินเงิน หรือด้ินทองสวยงาม คุณภาพดี มีลวดลายอันเปนเอกลักษณ

ของชาวพุมเรียง ไดแก ลายราชวัตร ดอกโคม ลายดอกพิกุล ลายนพเกา และลายยกเบ็ด  
แหลมโพธิ์ มีทะเลท่ีนาทองเท่ียวแหงหนึ่งของตําบลพุมเรียง มีอาหารทะเลข้ึนช่ือโดยเฉพาะ “หอยขาว”  
คลองรอยสาย เปนพื้นท่ีชุมชนท่ีอยู ใกลตัวเมืองสุราษฎรธานี  ในบริเวณแมน้ํ าตาป  

ซึ่งมีวิถีชีวิตท่ียังคงใชเรือเปนพาหนะทองถ่ินในการเดินทางสัญจร และยังกิจกรรมตาง ๆ ของชาวบาน  

เชน การทําสวนเกษตร การทําประมงพื้นบาน ลองเรือ ชมห่ิงหอย ชมปาชายเลน ชมบานโบราณ  

ชมการสาธิตการทําหัตถกรรมกะลามะพราว นมัสการหลวงพอขาวสุก ณ วัดบางใบไม  
กลุมทองเท่ียวเชิงอนุรักษบานถํ้าผ้ึง อยูตําบลตนยวน อําเภอพนม ไดช่ือมาจากภูเขาลูกหนึ่ง

ท่ีมีผ้ึงอาศัยอยู สภาพโดยท่ังไปเปนหุบเขา และถํ้าหินปูน แหลงทองเท่ียวในชุมชนไดแก บึงมหัศจรรยน้ําดัน

ทรายดูด ดอกไมสีดํา ถํ้าประวัติศาสตรสมรภูมิ และน้ําตกธารพฤกษาและน้ําตกบางคุย 
ชุมชนทองเท่ียวลีเล็ด อยูตําบลลีเล็ด อําเภอพุนพิน แหลงทองเท่ียวในชุมชนไดแก ปาชายเลน

บานลีเล็ดต้ังอยูในพื้นท่ีอาวบานดอน และกิจกรรมชมวงจรชีวิตห่ิงหอย ชมผืนปาชายเลนท่ีชุมชนรวมกัน

อนุรักษไว 
ชุมชนทองเท่ียวบางใบไม อยูตําบลบางใบไม อําเภอเมืองสุราษฎรธานี สภาพท่ัวไปของชุมชน

บางใบไม มีลําคลองหลายสายไหลมาบรรจบกันเปนพื้นท่ีท่ีมีน้ําลอมรอบเปนเกาะ อาชีพชาวบานสวนใหญ 

ทําสวนมะพราวและประมงน้ํากรอย 
ชุมชนทองเท่ียวบานยวนสาว อยูตําบลทาขนอน อําเภอคีรีรัฐนิคม ลักษณะพื้นท่ีเปนท่ีราบ

เชิงเขาและภูเขาสูง มีความอุดมสมบูรณ แหลงทองเท่ียวในชุมชนไดแก หินพัด (หินปู - หินยา) น้ําตกบานยวนสาว

สูง 15 ช้ัน หินชาง และคลองกะเปา 
ชุมชนทองเท่ียวเขาเพ-ลา อยูตําบลสมอทอง อําเภอทาชนะ มีโบราณสถานเกาแกช่ือวาเมือง

ไซหยา และถํ้าเพ-ลา ปากน้ําทากระจาย ศูนยศึกษาธรรมชาติปาพรุคันธุลี ซึ่งมีความหลากหลาย 

ทางพันธุกรรมและพืชสมุนไพร 
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ชุมชนทองเท่ียวบานชองชาง อยูตําบลพรุพี อําเภอนาสาร เดิมเปนแหลงอุดมสมบูรณ  

เคยเปนแหลงอาศัยของโขลงชางเปนท่ีมาของช่ือหมูบาน แหลงทองเท่ียวในชุมชน ไดแก อนุสรณสถานบานชองชาง 

กลุมตีเหล็ก ปาโบราณสันเย็น “ไซบีเรียแหงปาใต” 
ชุมชนทองเท่ียวบึงขุนทะเล ตําบลขุนทะเล อําเภอเมืองสุราษฎรธานี เปนเสนทางขนสง 

ทางทะเล  การขุดคนพบเรือสินคาขนาดใหญ กิจกรรมท่ีนาสนใจไดแก ชมการทําตาลมะพราวแหงเดียวใน

ภาคใต ลองเรือศึกษาธรรมชาติ ชมวิถีชุมชนแบบชาวบาน และชมห่ิงหอยพันธุตัวใหญกลางบึงขุนทะเล 
ชมรมทองเท่ียวเชิงนิเวศอําเภอวิภาวดี เปนกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

กิจกรรมของกลุม ไดแก การลองแกงตามลําน้ําคลองยัน สาธิตการเพาะเห็ดนางฟา เดินปาดูนก 
ชุมชนทองเท่ียวบานบางโพธิ์ อยูตําบลบางโพธิ์อําเภอเมืองสุราษฎรธานี มีจุดเดนท่ีสภาพ

ธรรมชาติริมน้ําสมบูรณ มีห่ิงหอยจํานวนมาก และวิถีชุมชนชนบทใจกลางเมืองการทําประมงพื้นบาน 

ผักปลอดสารพิษ 
กลุมทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมอําเภอไชยา อยูตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา เปนชุมชน

โบราณท่ีเปนศูนยกลางความรุงเรืองในอดีต แหลงทองเท่ียวในชุมชนไดแก แหลมโพธิ์ เกาะเส็ด สุสานเจาเมืองไชยา 

วัดพระบรมธาตุไชยา บอน้ําพุรอน เจดียวัดแกว 
ชุมชนทองเท่ียวบานสิงขร อยูตําบลสิงขร อําเภอคีรีรัฐนิคม มีเขาวัดถํ้าสิงขร ซึ่งมีถํ้าโบราณ

ท่ีงดงาม ผนัง ถํ้าประดับดวยเครื่องลายครามสมัยโบราณ กิจกรรมของการทองเท่ียวชุมชน ไดแก  

นมัสการหลวงพอชุม ณ วัดถํ้าสิงขร ชมหินงอก หินยอย เลนน้ําคลองน้ําใส  
ชมรมการทองเท่ียวชุมชนเชิงนิเวศบานหินลาด ตําบลน้ําหัก อําเภอคีรีรัฐนิคม อุดมไปดวย 

ปาไม ทรัพยากรทางธรรมชาติ กิจกรรมการทองเท่ียวของชุมชน ไดแก ปลูกไปเท่ียวไปโดย 1 คน 1 ตน  

การทําขนมจีนเสนสด ทําขาวหลาม 
เครือขายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อําเภอทาฉาง อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 

กิจกรรมการทองเท่ียวของชุมชน ไดแก การปลูกปาชายเลน ลองเรือชมวิถีชีวิตชาวบาน ชมห่ิงหอย ชมนก 

การเพาะพันธุปูเปรี้ยว การอาบน้ําพุรอน 
กลุมทองเท่ียวชุมชนเลม็ด ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา มีภูมิศาสตรเปนท่ีสูง ลุมทะเล  

เปนชุมชนโบราณ กิจกรรมการทองเท่ียวของชุมชน ไดแก ชมการผลิตไขเค็ม อสม. ชมการทํานาขาว

พื้นเมือง ปาชุมชน ชิมอาหารทะเลสดๆ 
กลุมทองเท่ียวเชิงอนุรักษประวัติศาสตร คาย 357 อยูตําบลบานสอง อําเภอเวียงสระ ลักษณะ 

ภูมิประเทศเปนพื้นท่ีปาตนน้ําคลองตาล อุดมดวยผืนปาและลำธาร กิจกรรมการทองเท่ียวของชุมชน  

ไดแก รองรอยประวัติศาสตรคาย 357 เดินปา ชมน้ําตก 357 
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5) แหลงทองเท่ียวอื่น ๆ ตามธรรมชาติ 

เข่ือนรัชชประภา (เข่ือนเช่ียวหลาน) ต้ังอยูอําเภอบานตาขุน  เปนเข่ือนหินท้ิงแกนดินเหนียว

อเนกประสงค  สูง 95 เมตร ยาว 700 เมตร  บริเวณเข่ือนและอางเก็บน้ํารมรื่นดวยตนไมใหญ และสวนสวยงาม 

ภูเขาหินปูนท่ีอยูในเข่ือนมีรูปรางตาง ๆ แปลกตาสวยงามตามธรรมชาติ 

น้ํ าตกวิภาวดี  มีตนน้ํ ากํ าเนิดจากเทือกเขาแดน และไหลลงมาตามลําน้ํ าคลองพาย  

น้ําตกมีจํานวน 9 ช้ัน แตละช้ันมีความสูงและสวยงามมาก บริเวณน้ําตกเปนเขตปาสงวนอุดมไปดวยไมใหญ

หลายชนิดใหความชุมช่ืนควรแกการพักผอน 

สถานีพัฒนาและสงเสริมอนุรักษสัตวปาเขาทาเพชร ต้ังอยูในอําเภอเมือง เปนปาแบบปาดิบแลง 

ปาเบญจพรรณ มีไมตะเคียนทราย ไมคอแลน กระบก หวายแดง รอบบริเวณรมรื่นดวยตนไมใหญมากมาย 

บนยอดเขาสามารถชมทิวทัศนรอบตัวเมืองสุราษฎรธานีไดโดยรอบ และเปนท่ีต้ังของพระธาตุศรีสุราษฎรใน

พระบรมราชูปถัมภ  สรางข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2500 เปนปูชนียสถานองคแรกของชาวบานดอน ตอมาพระธาตุ

ชํารุดมีรอยราวท่ีฐานพระธาตุจึงถูกรื้อแลวสรางข้ึนใหมเปนทรงสูงเรียวลักษณะคลายลําเทียน นับวาเปน

สถาปตยกรรมท่ีสวยงาม  

สถานท่ีฝกลิง “วิทยาลัยฝกลิงเพื่อการเกษตร” มีการสาธิตและบรรยายหลักสูตรการฝกลิงกัง  

ถํ้าขม้ิน ต้ังอยู ท่ีอําเภอนาสาร เปนถํ้าขนาดใหญโตมีหินงอกหินยอยสวยงาม และเปนท่ี

ศึกษาวิจัยทางดานโบราณคดี  ศาสนา  ธรณีวิทยาและสัตววิทยา 

บอน้ํ ารอนทาสะทอน  บอน้ํ าพุ ร อนทาสะทอน หรือ  บอน้ํ าพุ รอนรัตนโกสัย คือ  

แหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีมีช่ือเสียงของบานทาสะทอน ท่ีนักทองเท่ียวนิยมมาแชน้ํารอนเพื่อสุขภาพกัน 

ต้ังหมูท่ี 6 ตําบลทาสะทอน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี เปนบอน้ํารอนแบบเปดโลง บอน้ําพุรอน- 

ทาสะทอน จึงเหมาะสําหรับ บอแชเทา บอแชตัว ภายในบอน้ํารอน มีอุณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซียส 

นอกจากนี้บริเวณบอน้ํารอน ยังมีสวนสาธารณะ และสนามเด็กเลน และมีบานพักเพื่อใหบริการแกผูมา

รักษาดวยน้ําแรธรรมชาติอีกดวย การเดินทาง จากอําเภอเมืองสุราษฎรธานีใชเสนทางหมายเลข 401 จนถึง 

สามแยก กม.0 ใหเล้ียวขวาไปตามเสนทางหมายเลข 401 จนถึงทางแยกซายมือเขาสูบานบอกรัง ผานถนน

ทางรถไฟและผานตัวตลาดตําบลบอกรังประมาณ 4 กิโลเมตร พบทางแยกขวามือเขาสูบานหวยลึก ซึ่งเปน

เสนทางไปบอน้ํารอนทาสะทอน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร  

คลองสก แบมบูราฟ นั่งเรือ สวมมง ลงแพร ท่ีนี่เคาจะมีการลองแพรไปตามน้ําใหเราไดสัมผัส

บรรยากาศธรรมชาติท่ีสวยงาม ฟงเสียงน้ําไหล เคาจะมีหมวก หรือมงกุฏท่ีทําจากแบมบูราฟใหเราใส สวยดี 

แตกันแดดไมคอยดี เราวามันเก ดี  มีความยูนีค เปนเสนหอีกแบบของการลองแพร หลังจากท่ี 

เราลองเรือไปตามน้ําก็จะพักจิบกาแฟในกระบอกไมไผ กินหอมจากไมไผ ยกซด ๆ การลองเรือจริง ๆ  

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

พนม สุราษฎรธานี 
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ปาตนน้ํา บานน้ําราด เปนแหลงทองเท่ียวชุมชนแหงใหม ต้ังอยูท่ี ต.บานทําเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม  

จ.สุราษฎรธานี การเดินทางจากถนนหลักกิโลเมตรท่ี 44 เขามาระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตรกวา ทุกคนก็จะได

พบกับตนน้ําลําธารขนาดเล็ก น้ําใสมาก ๆ 

คลองน้ําใส ความหมายช่ือไมผิดเพี้ยน และไมตองแปล คือ ลําธาร หรือลําคลองเล็ก ๆ ท่ีมีน้ํา

ใสมาก ๆ ซอนตัวอยูภายใตภูเขาขนาดเล็ก ขณะท่ีเหนือลําคลองแหงนี้ปกคลุมไปดวยตนไมนอยใหญ  

มีเถาวัลยมากมายท่ีแผกิ่งกานเกาะเกี่ยวกัน ใหความรมรื่นตลอดลําคลอง สามารถเลนน้ําไดตลอดท้ังวัน  

ไมตองกลัวแสงแดด ท่ีสําคัญคลองน้ําใส หรือคลองหลอกตา ท่ีชาวบานแถบนั้นเรียกขานมาต้ังแตสมัยโบราณนั้น 

จะมีตนกําเนิดของแหลงน้ําแรธรรมชาติ ท่ีเกิดจากตาน้ําผุดข้ึนมาจากใตดิน ใสสะอาด เมื่อผูใดลงไปเลนน้ํา 

จะมองเห็นผิวกายขาวผุดผอง โดยลําคลองมีความกวางประมาณ 5 - 6 เมตร ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร  

ลึกประมาณ 2.5 เมตร กอนไหลลงสูคลองพุมดวง ขณะท่ีหางจากคลองน้ําใสประมาณ 2 กิโลเมตร  

จะมีบอน้ําแรรอนท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 38 - 40 องศา เหมาะแกการลงไปอาบแชเพื่อรักษาสุขภาพรางกายอีก

ดวย 

6) แหลงทองเท่ียวแปลกใหม 
ถํ้าปะการัง เปนถํ้าท่ีมีหินงอกหินยอยสวยงามมากมาย ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 

ทางเดินเปนดินเหนียวสลับกอนหิน ยิ่งหากวันไหนฝนตกทางจะล่ืนมาก เพราะฉะนั้นผูท่ีจะเดินทางมา

จะตองเตรียมรองเทาดี ๆ กอนเขาในถํ้าจะมีเจาหนาท่ีของอุทยานพาเขาไปชมหินงอกหินยอยตามจุดตาง ๆ 

เจาหนาท่ีจะอธิบาย และเปนผูดูแล ต้ังอยูท่ีตําบลเขาพัง อําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี 
จุดชมวิวจอหน-สุวรรณ (เกาะเตา) นอกจากการดําน้ําดูฝูงปลาและปะการังท่ีสวยงาม 

ซึ่งเปนสถานท่ีข้ึนช่ือของเกาะเตาแลว ยังมีท่ีทองเท่ียวอีกสถานท่ีหนึ่ง คือ อาวมวงท่ีมีท้ังวิวและรีสอรทสวย ๆ 

ถาอยากเห็นทะเลแหวกมุมดี ๆ ก็สามารถถายมุมสูงจากเกาะนางยวน เก็บบรรยากาศโดยรอบท่ีมีตนไม 

สีเขียวขจีสดช่ืน ทิวตนมะพราวกั้นระหวางกลางอาวท้ังสองมีน้ําทะเลใส ๆ ไลสี มีหินเกาะแกงสวย ๆ  
วัดคุณาราม เปนวัดท่ีมีสังขารหลวงพอแดงท่ีไมเนาเปอยบรรจุในโลงแกวในทางนั่งสมาธิ 

เนื่องจากหลวงพอแดงเปนพระนักปฏิบัติกัมมัฏฐาน กอนทานละสังขารจึงส่ังใหลูกศิษยทําโลงศพ 

แบบทานั่งไว ทางวัดเปดใหนมัสการท่ีศาลาดานหนาเทานั้น เปนวัดท่ีเปนท่ีเคารพบูชาของคนในทองถ่ินและ

นักทองเท่ียวเขามานมัสการมากมาย สถานท่ีต้ังอยูท่ี ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4169 เทศบาลนคร-

เกาะสมุย อําเภอเกาะสมุย  
Hug Village หมูบานแหงรัก ฮักวิลเลจ อยูใกลกับเกาะแรต และทาเรือเฟอรรี่ อําเภอดอนสัก 

จังหวัดสุราษฎรธานี เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงามแหงหนึ่ง ภายในมีคาเฟ ใหบริการอาหาร เคก และ

เครื่องด่ืม มีมุมถายรูปมากมายท้ังมาเปนคูรักและครอบครัว มีสนามเด็กเลน จุดชมวิวท่ีสวยงาม ริมทะเล 

สามารถมองเห็นเกาะแรต จุดเท่ียวชมและปอนอาหารสัตวตาง ๆ  
สะพานแขวน วัดเขาพัง เปนสะพานขามคลองพะแสงท่ีอยูกอนถึงทางเขาเข่ือนเช่ียวหลาน 

และดวยความสูงของสะพานจึงทําใหมองเห็นวิวทิวทัศนท่ีมีฉากหลังเปนเขาเทพพิทักษอยางสวยงาม ท้ังยัง
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เปนจุดท่ีข้ึนช่ือในเรื่องของการชมวิวพระอาทิตยตกในยามเย็นท่ีงดงามไมแพสถานท่ีอื่น ๆ นักทองเท่ียวสวน

ใหญ จึงนิยมมาเท่ียว ท่ีนี่ ในตอนเย็น เพราะจะได สัมผัสกับบรรยากาศสุดโรแมนติกและไดชม 

พระอาทิตยตก 
ภูเขาทรายเหมืองเกาะ ภูเขาทรายเหมืองแกะ ต้ังอยูในเขตอําเภอบานนาสาร โดยมีลักษณะ

เปนภูเขาทรายท่ีมีความสูง ตํ่า ต้ัง เรียงสลับกันไปมา ท้ังยังมีลวดลายท่ีเปน ด่ังงานศิลปะช้ันเอก 

ท่ีถูกสรางสรรคข้ึนจากธรรมชาติ จึงทําใหดูงดงามและเปนเอกลักษณ และดวยปาเขาเขียวขจีลอมรอบ  

จึงทําใหท่ีนี่มีบรรยากาศเย็นสบาย เงียบสงบเหมาะกับการทองเท่ียวเพื่อผอนคลายเปนท่ีสุด 
ถํ้าน้ําตกผาแดง อีกหนึ่งสถานท่ีทองเท่ียวแสนมหัศจรรย ท่ีถูกสรางข้ึนโดยธรรมชาติ  

ซึ่งภายในถํ้าก็จะมีหินงอกหินยอยท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงามสุด ๆ โดยเฉพาะใจกลางถํ้าท่ีมีหินยอย 

ลงมามีลักษณะเหมือนกับผามานผืนใหญ สรางความต่ืนตาต่ืนใจใหกับนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวชม  

โดยถํ้าน้ําตกผาแดงแหงนี้ก็ต้ังอยูท่ีอําเภอชัยบุรีท่ีเปนเขตติดตอกับจังหวัดกระบ่ี 
 

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 ท่ีเหลือนับถึงศาสนาอื่น ๆ 
  

ตารางท่ี 17  รอยละของประชากรท่ีนับถือและจํานวนศาสนสถาน 

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 ช้ิน 

  ท่ีมา : สํานักงานวัฒนธรรมสุราษฎรธานี (เมษายน 2564) 
 

2) ประเพณีและวัฒนธรรม 

ประเพณีชักพระ ทอดผาปา และแขงขันเรือยาว มีอีกช่ือ คือ งานเดือนสิบเอ็ด ซึ่งเปนเวลาเดียวกับ

เทศกาลออกพรรษา กิจกรรมท่ีสําคัญ ไดแก การประกวดเรือพระ ซึ่งจะมีท้ังรถพนมพระ และเรือพนมพระ 

ซึ่งรถและเรือพนมพระ อาจจะตกแตงประดับประดาดวยการแกะสลัก หรือฉลุไม ตกแตงจําลอง  

เสมือนฉากท่ีพระพุทธเจากลับมาจากสวรรคช้ันดาวดึงส ในงานพิธีจะใชคนลาก เช่ือวาผูท่ีไดรวมลากจูงรถหรือ

เรือพนมพระจะไดอานสิงสหลายประการ 

การจัดพุมผาปา เปนการจําลองพุทธประวัติของพระพุทธเจาแสดงออกเปนตอนๆ ดวยการนํา

ตนไมหรือกิ่งไม ประดับกับหลอดไฟสีตาง ๆ บางก็จะจัดอุปกรณอื่นรวมประกอบฉาก ท้ังการเขียนภาพ  

ปนรูปดินเหนียว อุปกรณประกอบฉากจะไมนิยมนําส่ิงมีชีวิตมาจัดประกอบฉาก เพราะเช่ือวาเปนการทรมานสัตว  
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และจะไมไดรับอานิสงส และตกแตงดวยเครื่องอัฐบริขาร เพื่อในเชาวันรุงของวันออกพรรษาจะได 

นิมนตพระมาทําพิธีทอดผาปา  

งานวันเงาะโรงเรียน โดยจะจัดข้ึนประมาณตนเดือนสิงหาคมของทุกป ซึ่งผลไมท่ีข้ึนช่ือ 

ของจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก เงาะโรงเรียน จะมีความแตกตางจากเงาะท่ีอื่น คือ หวาน และกรอบ  

ซึ่งนับเปนความภูมิใจของชาวจังหวัดสุราษฎรธานี  

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 จังหวัดสุราษฎรธานี นับวาเปนจังหวัดหนึ่งทางภาคใตทางอาวไทยตะวันออกท่ีมีฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีหลากหลายและอุดมสมบูรณ ท้ังดานทรัพยากรปาไม ดิน น้ํา และแร

ธาตุ เปนตน ซึ่งเอื้อตอการดํารงชีวิตและการอยูอาศัยของมนุษย และดวยความอุดมสมบูรณของทรัพยากร

ในพื้นท่ีของจังหวัด ท่ีมีท้ังแมน้ํา ภูเขา ปา และทรัพยากรทางชายฝงทะเล สงผลใหเกิดการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติอยางมากมายของมนุษย ท้ังในเรื่องของการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ รวมถึงการ

ทองเท่ียว ซึ่งเปนการนําพาการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสงผลกระทบตอการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปจจุบันสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของจังหวัดสุ

ราษฎรธานี มีสภาพเส่ือมโทรมลงอยางเห็นไดชัด ท้ังในเรื่องของทรัพยากรปาไมท่ีมีการถูกบุกรุกพื้นท่ีจาก

ประชาชนและนายทุนเพื่อยึดถือและครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต การลักลอบตัดไมทําลายปา การคา

สัตวปาโดยผิดกฎหมาย รวมถึงปญหาขยะและน้ําเสียซึ่งเปนประเด็นหลักท่ีกําลังเปนปญหาสําคัญท่ีตอง

ไดรับการดําเนินการและแกไขอยางเรงดวน อยางไรก็ตาม แมวาสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมจะมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ท้ังการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงจาก

การกระทําของธรรมชาติหรือมนุษย เพื่อใหเปนฐานความรูในการสรางความตระหนักและชวยกันอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จึงควรมีการดําเนินการแกไขปญหาอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการปกปอง

และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหยั่งยืนตอไป 
1) ทรัพยากรชีวภาพและนิเวศวิทยาบนบก 

ทรัพยากรปาไม จังหวัดสุราษฎรธานีมีเนื้อท่ีจํานวนท้ังหมด 8,174,644.93.25 ไร มีพื้นท่ีปา 

ซึ่งกําหนดเปนปาสงวนแหงชาติ จํานวน 26 ปา เนื้อท่ี 3,643,559 ไร พื้นท่ีบางสวนทับซอนกับอุทยาน

แหงชาติ, เขตรักษาพันธุสัตวปา, เขตหามลาสัตวปา, พื้นท่ีเตรียมการจัดต้ังอุทยาน, ท่ีราชพัสดุ และพื้นท่ี 

สงมอบใหสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร 

จากขอมูลการรายงานสถิติกรมปาไม พ.ศ. 2562 โดยสํานักจัดการท่ีดินปาไม พบวา ภาคใต 

มีเนื้อท่ีปา (Forest Area) จํานวน 11,227,760.46 ไร คิดเปนรอยละ 32.13 เมื่อเทียบกับเนื้อท่ีภาคใต และ

เนื้อท่ีท่ีไมใชปา (Non-Forest Area) จํานวน 34,947,672.7 ไร คิดเปนรอยละ 75.72 เมื่อเทียบกับ 

เนื้อท่ีภาคใต เมื่อแยกเปนรายจังหวัดในภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานี เปนจังหวัดท่ีมีเนื้อท่ีปามากท่ีสุด  

จํานวน 2,353,412.71 ไร ซึ่งคิดเปนรอยละ 28.79 ของเนื้อท่ีท้ังหมดของจังหวัด 

 
 

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) ทรัพยากรชีวภาพและนิเวศวิทยาทางทะเล 

พื้นท่ีทางทะเลและชายฝงจังหวัดสุราษฎรธานี ครอบคลุมพื้นท่ี 9 อําเภอ ไดแก อําเภอทาชนะ 

อําเภอไชยา อําเภอทาฉาง อําเภอพุนพิน อําเภอเมืองสุราษฎรธานี อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอดอนสัก อําเภอเกาะ 

สมุย และอําเภอเกาะพะงัน มีความยาวชายฝงทะเลท้ังหมดประมาณ 157.17 กิโลเมตร พื้นท่ีรวม 13,079.61 ไร   

มีสภาพแวดลอมทางทะเลท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีระบบนิเวศนท้ังปาชายเลน หาดหิน หาดทราย 

หญาทะเล ปะการัง สัตวทะเล หายากและใกลสูญพันธุ มีพื้นท่ีปาชายเลน (ป 57) ท้ังหมด 92,840.62 ไร โดยเปน

ปาชายเลนคงสภาพ 47,829.71 ไร และแปลงสภาพเปนพื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 28,221 ไร พื้นท่ีอื่น ๆ 16,789.91 

ไร พื้นท่ีแนวปะการัง 4 กลุมเกาะ ไดแก กลุมเกาะเตา กลุมเกาะพะงัน กลุมเกาะสมุย และหมูเกาะอางทอง  

36,170 ไร สภาพสมบูรณดีมากถึงเสียหายมาก พื้นท่ีแหลงหญาทะเล 17,820 ไร แหลงหญาทะเลท่ีสําคัญ ไดแก 

อาวบานดอน เกาะนกตะเภา อาวนางกํา เกาะพะงัน เกาะสมุย เกาะเตา 820.36 ไร และพบสัตวหายากและใกล

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

และชายฝงแลการกัดเซาะชายฝงของประเทศไทย พ.ศ. 2560) 

พื้นท่ีปาชุมน้ําเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง ประกอบดวยเกาะตาง ๆ ประมาณ 42 เกาะท่ี

มีขนาดเล็กและขนาดกลาง อยูเปนกลุมเกาะกลางทะเล วางเรียงตัวในแนวเหนือ - ใต สวนใหญเปนเขาหินปูนสูง 

ซึ่งเปนแนวหนาผาสูงชันต้ังด่ิงจากพื้นท่ีน้ํา ทะเล พื้นท่ีอุทยานฯ ประกอบดวยพื้นน้ําประมาณ 52,000 ไร หรือ

ประมาณรอยละ 82 ของพื้นท่ีท้ังหมด อยูในเขตน้ําต้ืนใกลฝง มีความลึกเฉล่ียของน้ําประมาณ 10 เมตร และไดรับ

อิทธิพลของตะกอนจากแมน้ําตาป ลักษณะชายฝงมีความสูงชัน มีแนวปะการังกอตัวเปนแนวแคบ ๆ ชายฝง หมู

เกาะอางทองประกอบดวยพื้นท่ีชุมน้ําหลายรูปแบบ เชน หาดทราย หาดหิน ปาชายเลน และแนวปะการัง เปน

แหลงท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพของพืช และสัตวโดยบางชนิดจัดเปนชนิดพันธุเฉพาะถ่ิน ไดแก กลวยไมนารี

ชองอางทอง (Paphiopedilum niveum : ช่ือวิทยาศาสตร) ส่ิงมีชีวิตท่ีอยูในสถานภาพใกลสูญพันธุ ไดแก นก

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

laucogaster : ช่ือวิทยาศาสตร) นกลุมพูขาว (Ducula bicolor : ช่ือวิทยาศาสตร) 

พื้นท่ีปาชายเลนในจังหวัดสุราษฎรธานีพบมากท่ีสุดบริเวณอาวบานดอน ข้ึนเปนแนวแคบ ๆ 

ประมาณ 50 - 100 เมตรจากฝงทะเลและตามริมลําแมน้ําตาปและลําน้ําสาขา พืชท่ีพบ เชน โกงกางใบใหญ 

โกงกางใบเล็ก แสม ลําพู ลําแพน ถ่ัวขาว เปนตน การเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีปาในจังหวัดจังหวัดสุราษฎรธานีในชวง

ระยะเวลา 5 ปนั้น พบวา ปาชายเลนมีพื้นท่ีเพิ่ มข้ึนจาก 74.52 ตารางกิ โลเมตร ในป  พ.ศ. 2552  

เปน 76.53 ตารางกิโลเมตร ในปพ.ศ. 2557 หรือคิดเปนอัตราท่ีเพิ่มข้ึนรอยละ 2.69 ตารางกิโลเมตร  

อัตราเฉล่ียปละ 67.36 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีปาชายเลนของตําบลลีเล็ด นับวาเปนพื้นท่ีท่ีอุดมสมบูรณท่ีสุดใน

จังหวัดสุราษฎรธานี เพราะในชวง 3 ป ท่ีผานมา พื้นท่ีของปาชายเลนไดขยายเพิ่มข้ึนจํานวน 3,000 ไร 

โดยท่ีไมตองปลูก เพียงแตมีการเฝาระวังไมใหมีการทําประมงผิดกฎหมายในพื้นท่ี และผลจากการท่ีพื้นท่ีปา

เพิ่มข้ึน ทําใหทรัพยากรสัตวน้ําเพิ่มข้ึนดวย ชวยใหชาวบานท่ีทําประมงชายฝงมีรายไดท่ีเพิ่มข้ึน (ท่ีมา : 

สถาบันการทองเท่ียวโดยชุมชน) 
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3) ทรัพยากรหินและแร 

จังหวัดสุราษฎรธานี จัดเปนพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพมาก เพราะเปนแหลงของทรัพยากรแรและ

เช้ือเพลิงธรรมชาติท่ีหลากหลายท่ีสุดในกลุมพื้นท่ีภาคใตตอนบน มีแหลงแรเศรษฐกิจหลายชนิด ซึ่งกระจายอยู

เกือบทุกอําเภอ อาทิ ดีบุก แบไรต ยิปซั่ม พลวง เหล็กแดง ดินขาว หินคารบอเนต แหลงผลิตสําคัญอยูใน

อําเภอเวียงสระ บานนาสาร ดอนสัก กาญจนดิษฐ คีรีรัฐนิคม เมือง และพุนพิน ทําใหมีศักยภาพเปน 

แหลงสงแรออกไปพื้นท่ีอื่นท้ังในและตางประเทศ      

นอกจากสินแรตาง ๆ เหลานี้ สุราษฎรธานียังมีแหลงเช้ือเพลิงธรรมชาติ ไดแก ลิกไนต 

ปโตรเลียม ท้ังน้ํามันดิบ และกาซธรรมชาติท้ังในบริเวณนอกชายฝงดานอาวไทย และบนฝง โดยเฉพาะ 

แหลงปโตรเลียมนอกชายฝง 2 แหลง คือ แหลงนางนวล มีอัตราไหลสูง 10,000 บารเรลตอวันและ 

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

สภาพแวดลอมและการพัฒนาโดยท่ัวไปท่ีสงผลตอการจัดการศึกษา 

ประเทศไทยยังตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญท้ังในระดับโลก และภายในประเทศ 

ซึ่งมีผลกระทบท้ังท่ีเปนโอกาสและความเส่ียงตอการพัฒนาประเทศ ดังนี ้
1) การเปลี่ยนแปลงสําคัญระดับโลก 

1.1) กฎ กติกาใหมของโลกหลายดานสงผลใหทุกประเทศตองปรับตัว วิกฤตเศรษฐกิจและ

การเงินของโลกท่ีผานมาไดสงผลใหเกิดการปรับเปล่ียนกฎระเบียบในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลก  

ท้ังดานการคา การลงทุน การเงิน ส่ิงแวดลอม และสังคมเพื่อการจัดระเบียบใหมท่ีสําคัญของโลกครอบคลุม

ถึงกฎ ระเบียบดานการคา และการลงทุนท่ีเนนสรางความโปรงใสและแกปญหาโลกรอนมากข้ึน   

การคุมครองทรัพยสินทางปญญา ความรวมมือระหวางประเทศ และการกํากับดูแลดานการเงิน     

ท่ีเขมงวดมากข้ึน พันธกรณีและขอตกลงเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการทางการคา   

ท่ีเกี่ยวของกับการแกไขปญหา โลกรอน และกฎ ระเบียบดานสังคมมีบทบาทสําคัญมากข้ึน โดยเฉพาะ   

ดานสิทธิมนุษยชน ท่ีใหความสําคัญกับการสงเสริมใหเกิดความเคารพและรักษาศักด์ิศรีความเปนมนุษยของ

ทุกคนอยางเทาเทียมกัน กฎ กติกาใหมเหลานี้จะเปนเครื่องมือในการตอรองทางการคาท่ีผลักดัน

ผูประกอบการไทยให จําเปนตองยกระดับการผลิตใหไดมาตรฐานท่ีกําหนดเพื่อสามารถแขงขันได  

ขอตกลงระหวางประเทศดานส่ิงแวดลอม สิทธิมนุษยชน และธรรมาภิบาล จะเปนแรงกดดันใหตองปรับ

กระบวนการผลิตท่ีคํานึงถึงส่ิงแวดลอมมากข้ึน ใหความสําคัญกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ

การสรางความเปนธรรมในการแขงขันใหสูงข้ึน 

1.2 )  การปรับตัวเขาสู เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนยกลางรวมท้ังภู มิภาคเอเชีย     

ทวีความสําคัญเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม อาทิ ฮองกง เกาหลี สิงคโปร ไตหวัน 

และกลุมประเทศอาเซียน ท่ีมีแนวโนมเปนศูนยกลางการผลิตสินคาอุตสาหกรรมโลก ขณะท่ีนโยบาย     

การเปดประเทศของจีน รัสเซีย พลวัตการขยายตัวของบราซิลและอินเดีย และการเพิ่มข้ึนของชนช้ันกลาง
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ในภูมิภาคเอเชียจะเพิ่มกําลังซื้อในตลาดโลก นอกจากนี้ การรวมกลุมเศรษฐกิจท่ีสําคัญตอประเทศไทย

ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ไดแก การรวมกลุมในภูมิภาคเอเชีย ภายใตกรอบการคาเสรีของอาเซียนกับ

จีน ญี่ปุน และอินเดียและการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 รวมท้ังกรอบความรวมมืออื่น ๆ           

อาทิ กรอบความรวมมือเอเชียแปซิฟก จะมีผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยซึ่งตองมี

การเตรียมความพรอมในหลายดานโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการพัฒนากลไกตาง ๆ 

1.3)   การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลกอยางตอเนื่อง ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11  

ประชากรสูงอายุในโลกจะเพิ่มข้ึนอีก 81.9 ลานคน และการเปนสังคมผูสูงอายุของประเทศสําคัญๆ ในโลก      

มีผลกระทบตอการเคล่ือนยายกําลังคนขามประเทศ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะท่ีโครงสราง

การผลิตเปล่ียนจากการใชแรงงานเขมขนเปนการใชองคความรูและเทคโนโลยีมากข้ึน ทําใหการพัฒนาคน

มุงสรางใหมีความรู ทักษะ และความชํานาญ ควบคูไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใชทดแทนกําลังแรงงาน

ท่ีขาดแคลน ขณะเดียวกัน ประเทศท่ีเขาสูสังคมผูสูงอายุจะมีรายจายดานสุขภาพเพิ่มข้ึน ทําใหงบประมาณ

สําหรับการลงทุนพัฒนาดานอื่น ๆ ลดลง 

1.4) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกสงผลใหสภาพภูมิอากาศแปรปรวนในชวง 30 ป   

ท่ีผานมา อุณหภูมิโลกสูงข้ึนโดยเฉล่ีย 0.2 องศาเซลเซียสตอทศวรรษ สงผลใหสภาพภูมิอากาศแปรปรวน

กอใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบอยครั้งและทวีความรุนแรง อาทิ แผนดินไหว ดินถลม ภูเขาไฟระเบิด 

อุทกภัย  วาตภัย  ภัยแล ง  ไฟปา  ระบบนิ เวศในหลายพื้น ท่ีของโลกออนแอ สูญเ สียพันธุพืชและ      

สัตว พื้นผิวโลก เปล่ียนแปลงทางกายภาพ โดยเฉพาะการสูญเสียพื้นท่ีชายฝงเนื่องจากระดับน้ําทะเล        

ท่ีสูงข้ึน นําไปสูการยายถ่ินของประชากรท่ีอยูอาศัยบริเวณชายฝงทะเล รวมท้ังสรางความเสียหายตอ

โครงสรางพื้นฐาน เขตทองเท่ียว  เขตอุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนสูงบริเวณพื้นท่ีชายฝง โรคระบาดเพิ่มข้ึน

กอใหเกิดปญหาสุขภาพของประชากรรวมท้ังการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชจากสภาพอากาศ 

ท่ีเปล่ียนแปลง สรางความเสียหายแกผลผลิต  ทางการเกษตรและธัญญาหารของโลก รวมท้ังกระทบตอ 

ภาคสังคม อาทิ ความยากจน การอพยพยายถ่ิน และการแยงชิงทรัพยากร 

1.5) ความม่ันคงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโนมจะเปนปญหาสําคัญ  

ความตองการพืชพลังงาน สินคาเกษตรและอาหารมีแนวโนมเพิ่ม ข้ึนจากการเพิ่มประชากรโลก     

แตการผลิตพืชอาหารลดลงดวยขอจํากัดดานพื้นท่ี เทคโนโลยีท่ีมีอยู และการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ 

ทําใหเกิดความขัดแยงระหวางการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคต สงผลใหผลผลิตอาหารสูตลาดลดลง

ไมเพียงพอกับ   ความตองการของประชากรโลก หรือมีราคาสูงเกินกวากําลังซื้อโดยเฉพาะในกลุมประเทศ

ยากจนอาจนําไปสูการเกิดวิกฤตอาหารโลก 

1.6) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

รวมท้ังตอบสนองตอการดํารงชีวิตของประชาชนมากยิ่ ง ข้ึน  ท้ั ง เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสาร นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทํางานของสมองและจิต         

ท่ีเปนท้ังโอกาสหรือ ภัยคุกคามในการพัฒนา อาทิ การจารกรรมขอมูลธุรกิจหรือขอมูลสวนบุคคล     
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ประเทศท่ีพัฒนาเทคโนโลยีไดชาจะกลายเปนผูซื้อและมีผลิตภาพตํ่า ไมสามารถแขงขันกับประเทศอื่น ๆ 

และการเขาถึงเทคโนโลยีท่ีไมเทาเทียมกันของกลุมคนในสังคมจะทําใหเกิดความเหล่ือมลํ้าในการพัฒนา   

จึงเปนความทาทายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและลดความเหล่ือมลํ้า 

1.7) การกอการรายสากลเปนภัยคุกคามประชาคมโลก การกอการรายและอาชญากรรม 

ขามชาติมีแนวโนมขยายตัวท่ัวโลกและรุนแรง มีรูปแบบและโครงขายท่ีซับซอนมากข้ึนสงผลกระทบตอ

ความมั่นคงของประเทศ ตองเตรียมความพรอมในการควบคุมปจจัยท่ีเกื้อหนุนการกอการราย และ 

สรางความรวมมือในเวทีระหวางประเทศเพื่อปกปองผลประโยชนของชาติจากภัยกอการราย 

2) การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ 

2.1 )  การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวและเสถียรภาพ 

ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูในเกณฑดี ภาคอุตสาหกรรมเปนภาคการผลิตท่ีมีบทบาทสูง ภาคเกษตร

เปนแหลงสรางรายไดหลักของประชาชนสวนใหญในประเทศและเปนฐานในการสรางมูลคาเพิ่มของ

ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการมีบทบาทสําคัญในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกเศรษฐกิจ ขณะท่ีการเช่ือมโยง

เศรษฐกิจในประเทศกับตางประเทศทําใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยเฉพาะดานการคา

และการลงทุน สําหรับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศยังคงมีบทบาทสําคัญตอการขยายตัวของระบบ

เศรษฐกิจไทย แตภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีตกตํ่าและขีดความสามารถในการแขงขันลดลง ทําใหบทบาทของ

การลงทุนในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ มีแนวโนมลดลง อยางไรก็ตาม ระบบเศรษฐกิจของไทยมีความออนแอ

ดานปจจัยสนับสนุนในสวนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คุณภาพการบริการของโครงสรางพื้นฐาน 

กฎหมาย กฎและระเบียบทางเศรษฐกิจท่ีไมเอื้อตอการจัดระบบการแขงขันท่ีเปนธรรมและเหมาะสมกับ

สถานการณการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 

2.2) การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานสังคม ประเทศไทยกาวสู สังคมผู สูงอายุจากการ           

มีโครงสรางประชากรท่ีวัยสูงอายุเพิ่มข้ึน วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยไดรับการพัฒนาศักยภาพ    

ทุกชวงวัย แตมีปญหาคุณภาพการศึกษาและระดับสติปญญาของเด็ก พฤติกรรมเส่ียงตอสุขภาพและ    

ผลิตภาพแรงงานตํ่า ประชาชนไดรับการคุมครองทางสังคมเพิ่มข้ึนและมีการจัดสวัสดิการทางสังคม         

ในหลายรูปแบบ แตกลุมผูดอยโอกาสยังไมสามารถเขาถึงบริการทางสังคมไดอยางท่ัวถึง ความเหล่ือมลํ้า

ทางรายไดของประชากรและโอกาสการเขาถึงทรัพยากรเปนปญหาการพัฒนาประเทศ สังคมไทยเผชิญ

วิกฤตความเส่ือมถอยดานคุณธรรมและจริยธรรม และมีการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

รวมถึงเผชิญปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดและการเพิ่มข้ึนของการพนันโดยเฉพาะในกลุมเด็กและ

เยาวชน แตคนไทยต่ืนตัวทางการเมือง  และใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคมและธรรมาภิบาลมากข้ึน 

2.3) การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ

เส่ือมโทรม การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลซ้ําเติมใหปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

รุนแรง กระทบตอผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมยังไมมีประสิทธิภาพเทา ท่ีควร ขณะท่ีมีความขัดแยงทางนโยบายในการบูรณาการ         
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การอนุรักษส่ิงแวดลอมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามประเทศไทยยังมีความมั่นคงดานอาหาร      

แมจะตองเผชิญกับความทาทายจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและความตองการพืชพลังงาน 

2.4)  การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ ประชาชน        

มีความต่ืนตัวทางการเมืองสูงข้ึน แตความขัดแยงทางการเมือง ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต    

ยังคงอยูและสงผลตอเศรษฐกิจ การดํารงชีวิตของประชาชน และความเช่ือมั่นของนานาประเทศ รวมท้ัง

ความสงบสุขของสังคมไทย  ขณะท่ีประสิทธิภาพภาครัฐมีการเป ล่ียนแปลงในภาพรวมท่ี ดี ข้ึน                 

แตขีดความสามารถในการปองกันการทุจริตตองปรับปรุง การกระจายอํานาจประสบความสําเร็จ           

ในเรื่องการเพิ่มรายไดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตมีความลาชาในการถายโอนภารกิจและ 

มีความไมชัดเจนในการแบงบทบาทหนาท่ีกับราชการสวนกลาง ขณะเดียวกัน การคอรรัปช่ันยังคงเปน

ปญหาสําคัญของไทยและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ 

3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation) 

ประเทศไทยจะเผชิญกับความเส่ียงท่ีตองเตรียมการสรางภูมิคุมกันใหประเทศพรอมเผชิญการ

เปล่ียนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ 6 ประการ ดังนี้ 

 3.1) การบริหารภาครัฐออนแอ ไมสามารถขับเคล่ือนการบริหารจัดการไดอยางมี

ประสิทธิภาพอํานาจรัฐถูกใชเพื่อผลประโยชนของคนบางกลุม ความสัมพันธระหวางภาครัฐกับภาค

ประชาชนและระหวางประชาชนกับประชาชนในบางพื้นท่ีมีชองวางมากข้ึน ประชาชนมีสวนรวม 

ในการใหขอคิดเห็น แตการมีสวนรวมตัดสินใจในระดับนโยบายมีนอย เจาหนาท่ีรัฐยอหยอนในการปฏิบัติ

ตามหนาท่ี การบังคับใชกฎหมายไมจริงจัง ขณะท่ีดัชนีภาพลักษณการคอรรัปช่ันช้ีใหเห็นวายังคงมี                 

การทุจริตประพฤติมิชอบและไมโปรงใส นําไปสูความเหล่ือมลํ้าและไมเปนธรรมในมิติเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง สงผลกระทบตอความเช่ือถือของตางชาติท่ีมีตอประเทศไทย 

 3.2) โครงสรางทางเศรษฐกิจไมสามารถรองรับการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน เศรษฐกิจไทยยังคง

พึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ท้ังการสงออกสินคา การลงทุน และการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ 

อย า งมาก  จึ งมี ค วามอ อน ไหวต อคว าม ผันผวนของ เศรษฐกิ จ โ ลกและป จ จัยแวดล อม โลก         

ท่ีเปล่ียนแปลงไป การขยายตัวทางเศรษฐกิจข้ึนอยูกับปจจัยการผลิตด้ังเดิมโดยเฉพาะทุน และแรงงานราคาถูก 

ท่ีมีผลิตภาพการผลิตตํ่า เปนอุปสรรคตอการเพิ่มความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก ขณะท่ีเศรษฐกิจ

ในประเทศยังมีความเหล่ือมลํ้า ประชาชนระดับฐานรากซึ่งสวนใหญอยูในภาคเกษตรมีรายไดนอย          

เมื่อเทียบกับนอกภาคเกษตรประสบความยากจนและมีปญหาหนี้สินเปนปจจัยบ่ันทอนความเขมแข็งของ

เศรษฐกิจไทย 

 3.3) โครงสรางประชากรท่ีมีวัยสูงอายุเพิ่มข้ึน ขณะท่ีประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง 

ประเทศไทยจะเปนสังคมผู สูงอายุอยางสมบูรณในป 2568 ขณะท่ีสัดสวนประชากรวัยเด็กและ       

วัยแรงงานลดลงอยางตอเนื่องในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 อาจกระทบตอความตองการแรงงานในระบบ

เศรษฐกิจในอนาคต การแขงขันเพื่อแยงชิงแรงงานจะมีมากข้ึน โดยเฉพาะแรงงานคุณภาพ ภาครัฐและ
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ครัวเรือนจะมีภาระคาใชจายเพิ่มข้ึนในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในดานตาง ๆ สงผลตอ

ภาระงบประมาณของภาครัฐ และคาใชจายของครัวเรือนในการดูแลสุขภาพอนามัย และการจัดสวัสดิการ

ทางสังคม 

 3.4) คานิยมท่ีดีงามเสื่อมถอยและประเพณีด้ังเดิมถูกบิดเบือน เนื่องดวยการเปล่ียนแปลงภายใต

กระแสโลกาภิวัตน สงผลใหสังคมไทยมีความเปนวัตถุนิยม ใหความสําคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรม    ท่ีดี

งามลดลง ท้ังการดํารงชีวิตประจําวัน การใชชีวิตและความสัมพันธกับผูอื่น มุงหารายไดเพื่อสนอง        

ความตองการบริโภค การชวยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ความมีน้ําใจไมตรีนอยลง แกงแยง เอารัดเอาเปรียบกัน  

ขาดความสามัคคี ไมเคารพสิทธิผูอื่น และขาดการยึดถือประโยชนสวนรวม 

 3.5) ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมของประเทศมีแนวโนมเสื่อมโทรมรุนแรง จาก

การเปล่ียนแปลงท้ังในดานกายภาพ การใชประโยชน การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลใหสถานการณ

และแนวโนมความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทวีความรุนแรง โดยเฉพาะน้ําทวม 

ภัยแลง การใชทรัพยากรอยางส้ินเปลือง ไมคุมคา และปริมาณของเสียท่ีเพิ่มข้ึน นําไปสูความเส่ียงตอการสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝงอยางตอเนื่อง ขณะท่ีภัยพิบัติจะเกิดข้ึนบอยครั้ง 

กระทบตอฐานการผลิตภาคเกษตร ความมั่นคงดานอาหาร พลังงาน สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 3.6) ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงดานความม่ันคง ท้ังท่ีมาจากปญหาการกอความไมสงบ

ในประเทศ ปญหาการกอการราย วิกฤตเศรษฐกิจและการแขงขันดานตาง ๆ ในเวทีระหวางประเทศ รวมท้ัง 

ภัยพิบัติท่ีเกิดจากมนุษยและธรรมชาติมีความรุนแรงและผลกระทบสูงในระยะตอไป เปนประเด็นทาทาย 

ตอการบริหารจัดการความเส่ียงท้ังการบริหารวิกฤต การเตรียมความพรอมเพื่อตอบสนองอยางฉับไวและ

การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมท้ังการเสริมสรางศักยภาพของประเทศใหมีความเขมแข็งทาง

เศรษฐกิจและสามารถแขงขันไดในเวทีโลกอยางตอเนื่อง 

4) การสรางภูมิคุมกัน  

เพื่อใหประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จําเปนตองสรางและใชประโยชนจากภูมิคุมกันประเทศ 5 ประการ ดังนี้ 

4.1) ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

สถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันหลักท่ียึดโยงคนในชาติใหเกาะเกี่ยวกันอยางแนนเฟน เปนแบบอยาง 

ในการดําเนินชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะรัชกาลปจจุบันท่ีทรงเปนแบบอยางของการดํารงชีวิต         

บนทางสายกลางและความพอเพียง ทรงยึดมั่นในประโยชนสุขของพสกนิกรในทุกดาน 

4.2) การพัฒนาประเทศใหอยูบนฐานความรูและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การวิจัยพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนแรงขับเคล่ือนท่ีสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปล่ียน      

การผลิตจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานท่ีมีผลิตภาพตํ่า ไปสูการใชความรูและ      

ความชํานาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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4.3) สังคมไทยมีคานิยมและวัฒนธรรมท่ีดีงาม ยึดโยงคนไทยใหเปนปกแผน ลดอิทธิพลของ

ความทันสมัยและความขัดแยงในสังคมไทย ประชาชนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช

กับชีวิตประจําวัน ครอบครัวบมเพาะความเปนไทยท่ีมีจิตสํานึกและอัตลักษณใหบุตรหลาน   ไดตระหนักถึง

รากเหงาของตนเอง 

4.4) ภาคการเกษตรเปนฐานรายไดหลักและความมั่นคงดานอาหารของประเทศกอใหเกิด

ประโยชนหลายดาน ท้ังแหลงสรางงาน แหลงผลิตอาหาร และเช่ือมโยงวิถีชีวิตของสังคมไทยมีสวนสําคัญ 

ในการลดความยากจน สรางงาน และลดผลกระทบจากภาวะโลกรอน 

4.5)  ชุมชนทอง ถ่ิน เปนกลไก ท่ีมีความสามารถในการบริหาร จัดการ  มีส วนร วม           

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเช่ือมโยงกันเปนสังคมสวัสดิการ เปนพลังหลักในการพัฒนาฐานรากของ

ประเทศใหมั่นคง ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง 
 

10. ขอมูลพื้นฐานดานการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับของจังหวัดสุราษฎรธานี 

 10.1 ดานโอกาสทางการศึกษา 

 การเขาถึงโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถาบันทางการศึกษาใน

จังหวัด สุราษฎรธานี  มี จํานวน ท้ัง ส้ินจํานวน 200,757 คน จําแนกเปนนัก เรียนในสถานศึกษา                  

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

คิดเปนรอยละ 8.37  

ตารางท่ี 3-5 การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมทุกสังกัด  

                 แยกตามกลุมอายุ ปการศึกษา 2563 
 

การเขารับ

การศึกษาตาม

กลุมอายุ 

จํานวนผูเรียน (คน) จํานวน

ประชากร** 

(คน) 

รอยละ 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ* สังกัดอื่น* 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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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

   10.1.1 จํานวนสถานศึกษา/นักเรียน/ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด          สุ

ราษฎรธานี 

   สถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานีมีท้ังส้ิน 666 แหงจําแนกเปนสถานศึกษาในสังกัดกระทรวง 

ศึกษาธิการจํานวน 614 แหง คิดเปนรอยละ 92.19 และสถานศึกษาสังกัดหนวยงานอื่นๆ 52 แหง คิดเปน              

รอยละ 7.81 

   นักเรียนนักศึกษาของสถาบันทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี มีจํานวนท้ังส้ินจํานวน 

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 มีจํานวนท้ังส้ิน

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

เปน  รอยละ 93.29 นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 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  

ตารางท่ี 1 จํานวนสถานศึกษา นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานีอัตราสวน

ครู: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 

ข้ันพ้ืนฐาน 

499  123,994      9,005  1:14 

             1.2.1  สพป.สุราษฎรธานี เขต  1 119 26,028 1,897 1:14 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

สังกัด สถานศึกษา 

(แหง) 

นักเรียน 

(คน) 

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

(คน) 

อัตราสวน 
ครู:นักเรียน 

             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  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 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 

     - โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวน

ชายแดนจังหวัดสุราษฎรธานี 

4 581 49 1:12 

3.  สํานักนายกรัฐมนตรี 4 83 n/a n/a 

     - โรงเรียนสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดสุราษฎรธานี 

4 83 n/a n/a 

4.  กระทรวงมหาดไทย 40 16,253 n/a n/a 

     - โรงเรียนสังกัดองคการปกครองสวน

ทองถ่ิน 

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 วิจัยและ

นวัตกรรม 

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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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

 

 

แผนภาพท่ี 1 จํานวนหองเรียนในสถานศึกษาระดับตาง ๆ ของจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

10.2 ขอมูลปการศึกษาเฉลี่ย 

            ปการศึกษาเฉล่ีย หมายถึง จํานวนปท่ีไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือเทียบเทาของประชากร

โดยเฉล่ีย ท่ีคํานวณแบบถวงน้ําหนักีการศึกษาเฉล่ียของประชากรไทย เปนตัวช้ีวัดตามแผนการศึกษาแหงชาติ    

พ.ศ. 2560-2579 ท่ีแสดงถึงผลการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาของรัฐบาล ท่ีสะทอนใหเห็นถึง

ศักยภาพและคุณภาพของรัฐบาลท่ีไดลงทุนและลดความเหล่ือมลํ้าทางดานการศึกษาของประเทศตอการพัฒนาดาน

การศึกษาในกลุมวัยเรียนและนอกวัยเรียน ใหสอดคลองเหมาะสมกับชวงอายุและศักยภาพของผูเรียนท่ีแตกตางกัน 

โดยมีเปาหมายใหประชากรไทยไดรับการศึกษาสูงข้ึนอยางตอเนื่อง สําหรับดัชนีสําคัญท่ีเปนตัวช้ีวาประชากรของ

ประเทศไทยไดรับการศึกษาเพิ่มข้ึนมากนอยเพียงใด พิจารณาไดจากจํานวนปท่ีไดรับการศึกษาโดยเฉล่ียของ

ประชากรไทย ซึ่งจังหวัดสุราษฎรธานีไดผลการศึกษาปการศึกษาเฉล่ียของประชาชนในจังหวัดสุราษฎรธานี ดังนี้ 

ตารางท่ี 3-26  ปการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนในจังหวัดสุราษฎรธานี รวมชายหญิง จําแนกตามชวงอาย ุ    

ป 2560 - 2562 

ป พ.ศ. ชวงอายุ (ป) 

15 ปข้ึนไป 15 - 39 ป 40 - 59 ป 15 - 59 ป 60 ปข้ึนไป 

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 

กอนประถม, 1656, 

17%

ประถม, 4125, 43%
มัธยมตน, 1313, 14%

มัธยมปลาย, 773, 8%

ปวช., 309, 3%

ปวส., 145, 1%

อุดมศึกษา, 1362, 14%

ก่อนประถม ประถม มธัยมตน้ มธัยมปลาย ปวช. ปวส. อดุมศกึษา
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ที่มา : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คํานวณจากขอมูลตัวอยางของการสํารวจการทํางานของประชากรทั่วราชอาณาจักร รอบที่ 3 สํารวจโดย

สํานักงานสถิติแหงชาติ ขอมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 
 

10.1.3 ขอมูลจํานวนนักเรียน/นักศึกษา ออกกลางคัน ปการศึกษา 2562                                   

ของจังหวัดสุราษฎรธาน ี

 นักเรียน/นักศึกษา ออกกลางคัน ปการศึกษา 2562 ของสถาบันทางการศึกษาในจังหวัด     

สุราษฎรธานีระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีจํานวนท้ังส้ิน 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 

 

ตารางท่ี 3-8 จํานวนนักเรียนออกกลางคัน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในพื้นท่ี

จังหวัดสุราษฎรธานี ระดับมัธยมศึกษาตอนตนจําแนกตามสังกัดแยกตามประเภทออกกลางคัน 

ประเภทออกกลางคัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

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

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/อบุัติเหตุ 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 

กรณีอื่น 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 มีจํานวนท้ังส้ิน 13 คน จําแนกเปนมีปญหาการปรับตัว 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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ตารางท่ี 3-9 จํานวนนักเรียนออกกลางคัน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                ในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จําแนกตามสังกัด 

                 แยกตามประเภทออกกลางคัน 

ประเภทออกกลางคัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

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

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/อบุัติเหตุ 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 

กรณีอื่น 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 จํานวนนักเรียนจบช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 ของจังหวัดสุราษฎรธานี 

นักเรียนจบช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. มีจํานวน

ท้ังส้ิน  12,982 คน จําแนกเปนศึกษาตอจังหวัดเดิม สพท. เดิม 12,484 คน คิดเปนรอยละ 96.16 ศึกษา

ตออื่น ๆ 619 คน คิดเปนรอยละ 4.77 ไมศึกษาตอ 114 คน คิดเปนรอยละ 0.88 ติดตามไมได 793 คน 

คิดเปนรอยละ 6.11 

นักเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. มีจํานวนท้ังส้ิน  

10,126 คน จําแนกเปนศึกษาตอจังหวัดเดิม สพท. เดิม 6,892 คน คิดเปนรอยละ 68.06 ศึกษาตออื่น ๆ 

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

ละ 6.26 

นักเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. มีจํานวนท้ังส้ิน  

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

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

รอยละ 13.13 

 



- 39 - 
 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

แผนภูมิท่ี 10   จํานวนผูเรียนท่ีจบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 , มัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 

                   มัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีศึกษาตอและไมศึกษาตอ ปการศึกษา 2561  

 
 

แผนภูมิท่ี 3-4 สัดสวนผูเรียนสายสามัญตอสายอาชีวศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2563  

   

11. ดานคุณภาพทางการศึกษา (Quality)  

           11.1 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน O-NET (Ordinary National 

Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน เปนการทดสอบเพื่อวัดความรูและ

ความคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ตามมาตรฐาน

การเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ใน 4 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

นักเรียนจบทั้งหมด ศึกษาตอ ศึกษาตออ่ืน 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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จํานวนผูเรียนที่จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 , มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6

ที่ศึกษาตอและไมศึกษาตอ ปการศึกษา 2561
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   11.1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับ
จังหวัดสุราษฎรธาน ีจําแนกตามระดับ ช้ัน ปการศึกษา 2560 - 2562 
ตารางท่ี 3-12  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบ 

                    ปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

กลุมสาระ 

การเรียนรู 

ป

การศึกษา 

ผลการทดสอบ O-NET 

ประเทศ +สูง/-ตํ่า จังหวัด +สูง/-ตํ่า 

 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 วันท่ี 25 กรกฎาคม 2563 
 

ตารางท่ี 3-13  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบ 

                   ปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 

รายวิชา ป

การศึกษา 

ผลการทดสอบ O-NET 

ประเทศ +สูง/-ตํ่า จังหวัด +สูง/-ตํ่า 

 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 



- 41 - 
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รายวิชา ป

การศึกษา 

ผลการทดสอบ O-NET 

ประเทศ +สูง/-ตํ่า จังหวัด +สูง/-ตํ่า 

  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 
 

ตารางท่ี 3-14  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบ 

                    ปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

รายวิชา ป

การศึกษา 

ผลการทดสอบ O-NET 

ประเทศ +สูง/-ตํ่า จังหวัด +สูง/-ตํ่า 

 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  ฐานขอมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน) ขอมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 
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  11.1.2  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบ N-NET (Non-

Formal National Education Test) หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษา 

11.2 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบ (N-NET) การทดสอบเพื่อ

วัดความรูใหแกนักเรียนท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตาม

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 

1 และภาคเรียนท่ี 2 ของปการศึกษา 

ตารางท่ี 3-15  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบ (N-NET)  

                   เปรียบเทียบปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกตามสาระความรู 5 สาระหลัก  

                   ประดับช้ันประถมศึกษา                 

สาระ ปการศึกษา ผลการทดสอบ N-NET 

ประเทศ +สูง/-ตํ่า จังหวัด +สูง/-ตํ่า 

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 

ความรูพื้นฐาน 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  ฐานขอมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน) ขอมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 

แผนภูมิท่ี 3-5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  

เปรียบเทียบปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกตามรายวิชา แยกระดับการศึกษา 
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 ตารางท่ี 3-16  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบ (N-NET)  

                   เปรียบเทียบปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกตามสาระความรู 5 สาระหลัก  

                   ประดับช้ันประถมศึกษา                 

สาระ ปการศึกษา ผลการทดสอบ N-NET 

ประเทศ +สูง/-ตํ่า จังหวัด +สูง/-ตํ่า 

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 

ความรูพื้นฐาน 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  ฐานขอมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน) ขอมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 

ตารางท่ี 3-17  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบ (N-NET)  

                   เปรียบเทียบปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกตามสาระความรู 5 สาระหลัก  

                    ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สาระ ปการศึกษา ผลการทดสอบ N-NET 

ประเทศ +สูง/-ตํ่า จังหวัด +สูง/-ตํ่า 

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 

ความรูพื้นฐาน 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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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

สาระ ปการศึกษา ผลการทดสอบ N-NET 

ประเทศ +สูง/-ตํ่า จังหวัด +สูง/-ตํ่า 

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 เพื่อวัดความรู 

และความคิดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 3 (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูงช้ันปท่ี 2 (ปวส.2) 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 3-6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบ (N-NET) 

เปรียบเทียบปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกตามรายวิชา แยกระดับการศึกษา 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ตารางท่ี 3-18  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) เปรียบเทียบ 

                  ปการศึกษา 2560 – 2562 

ระดับ

ประกาศนียบัตร 

ปการศึกษา ผลการทดสอบ V-NET 

ประเทศ +สูง/-ตํ่า จังหวัด +สูง/-ตํ่า 

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 วันท่ี 25 กรกฎาคม 2563  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 3-7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)   

เปรียบเทียบปการศึกษา 2560 – 2562 แยกระดับการศึกษา  
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

12. สถานการณและแนวโนมการจัดการศึกษาในจังหวัด (สภาพการจัดการศึกษาปญหา/

อุปสรรคในการจัดการศึกษา แนวโนม การจัดการศึกษาในจังหวัด ตัวช้ีวัดดานการศึกษา ฯลฯ) 

สภาพแวดลอมและการพัฒนาของจังหวัดท่ีสงผลตอการจัดการศึกษา 

1) สถานการณเศรษฐกิจโดยภาพรวมของจังหวัดสุราษฎรธานี 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสุราษฎรธานี  ป  2560 (Gross Provincial Product : GPP)  

ณ ราคาประจําป มีมูลคาเทากับ 211,048 ลานบาท (ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ) เพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมา 16,668 ลานบาท มีขนาดใหญเปนลําดับท่ี 16 ของประเทศ และ 

เปนอันดับท่ี 2 ของภาคใตรองจากจังหวัดภูเก็ต ประกอบดวย ภาคเกษตร มีมูลคาเพิ่มเทากับ 47,266 ลานบาท 

เพิ่มข้ึนจาก 45,756 ลานบาท ในปท่ีผานมาเทากับ 1,510 ลานบาท มีอัตราการเจริญเติบโต เพิ่มข้ึน 3.30 

และภาคนอกเกษตร  มีมูลคาเพิ่มเทากับ 163,781 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก 148,624 ลานบาท ในปท่ีผานมาเทากับ 

15,157 ลานบาท มีอัตราการเจริญเติบโตในภาพรวม เพิ่มข้ึน 10.20 ซึ่งแตละสาขาของภาคนอกเกษตร สวนใหญ

มีการปรับตัวสูงข้ึน สาขาของภาคนอกเกษตรท่ีมีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสูงสุด ไดแก ท่ีพักแรมและบริการดาน

อาหาร (42,365 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 20.07 มีอัตราการเจริญเติบโต เพิ่มข้ึน 17.11 รองลงมา ไดแก 

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

การขายปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต (27,448 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 13.01 มีอัตราการ

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

อัตราการเจริญเติบโต เพิ่มข้ึน 3.61 ท้ังนี้ ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัว (GPP per capita) ป 2560 ของจังหวัด

สุราษฎรธานี เทากับ 200,471 บาท ตอคนตอป เพิ่มข้ึนจาก 185,608 บาท ตอคนตอป เทากับ 14,863 บาท หรือ

เพิ่มข้ึนรอยละ 8.01 เปนลําดับท่ี 18 ของประเทศ และเปนลําดับท่ี 4 ของภาคใตรองจากจังหวัดภูเก็ต  พังงา และ

กระบ่ี  จําแนกรายละเอียด ดังตารางท่ี 1.32 

ตารางท่ี 18   แสดงมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม จําแนกรายดาน/สาขาผลิตภัณฑ จังหวัดสุราษฎรธานี 

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 การจัดการและการบําบัดนํ้าเสียของเสีย  

และสิ่งปฏิกูล 

622 0.29  

ดานการกอสราง 3,749 1.78  

ดานการขายสง และการขายปลีกฯ 27,448 13.01  
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

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     

ดานกิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย  5,944 2.82  

ดานกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร และกิจกรรมทางวิชาการ  216 0.10  
 

ตารางท่ี 18   แสดงมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม จําแนกรายดาน/สาขาผลิตภัณฑ จังหวัดสุราษฎรธานี (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  
 

แผนภาพท่ี 2   แสดงการเปรียบเทียบมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม จําแนกรายดาน/สาขาผลิตภัณฑ  

                     จังหวัดสรุาษฎรธาน ี

 

47,266
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216
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

 จากแผนภาพท่ี 2. แสดงถึงมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม จําแนกรายดาน/สาขาผลิตภัณฑ ของจังหวัด 

สุราษฎรธานีท่ีมีมูลคาสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก 1) ดานการเกษตร (สาขาเกษตรกรรม การปาไม และการประมง 

2) ดานท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร  และ 3) ดานอุตสาหกรรม  สวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม 3 ลําดับสุดทาย 

ไดแก 1)  ดานกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร และกิจกรรมทางวิชาการ 2)  ดานศิลปะ ความบันเทิงและ

นันทนาการ และ 3) ดานการจัดหาน้ํา การจัดการและการบําบัดน้ําเสียของเสีย และส่ิงปฏิกูล 

(1) สถานการณการผลิตยางพาราจังหวัดสุราษฎรธานี 

 ป 2561 มีเกษตรกรชาวสวนยางพาราท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกร ท้ังส้ิน 82,437 ครัวเรือน 

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

ป 2560 เปน 2.17 ลานไร คิดเปนรอยละ 2.33 ขณะท่ีผลผลิตและผลผลิตเฉล่ียตอไร เพิ่มข้ึนจาก 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 น้ํายางขน 

ยางสกริมเครฟ ยางสกริมบล็อก ตามลําดับ ปจจุบันมีเงินลงทุน 7,708.82 ลานบาท จํานวนโรงงานท้ังส้ิน 74 

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

โรงงานอุตสาหกรรมยางพารา จังหวัดสุราษฎรธานี มีเงินลงทุน 7,708.82 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.18 เปน

อันดับ 3 ของภาคใต 

(2) สถานการณการผลิตปาลมน้ํามันจังหวัดสุราษฎรธานี 

 ในป 2561 เนื้อท่ีใหผล 5.09 ลานไร เพิ่มข้ึนจาก 4.38 ลานไร ในป 2560 เนื่องจากเนื้อท่ี

ใหผลและปริมาณน้ําฝนเพิ่มข้ึน ประกอบกับเนื้อท่ีใหผลของปาลมน้ํามันในชวงอายุ 7-16 ป มีสัดสวนมากข้ึนและ

เปนชวงอายุของปาลมท่ีใหผลผลิตสูง สงผลใหผลผลิตตอไรเฉล่ียเพิ่มสูงข้ึน ราคาผลปาลมน้ํามันท้ังทะลาย 

น้ําหนัก 15 กิโลกรัม ข้ึนไป ท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา ป  2561 ลดลง จากกิโลกรัมละ 4.13 บาท  

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

ปญหาหลักของการผลิตปาลมน้ํามัน คือ ผลผลิตตอไรตํ่าและคุณภาพของพันธุปาลม 

รวมถึงปญหาเรื่องดิน ซึ่งสามารถแกไขไดดวยการใสปุยท่ีเหมาะสมกับธาตุในดิน สวนปญหาเรื่องทลายปาลมไดรับ

การแกไขและปญหาลดลง สวนหนึ่งเนื่องมาจากทางโรงงานสกัดน้ํามันไดเพิ่มมาตรการเขมงวดมากข้ึนในการรับ

ซื้อ อยางไรก็ตาม ปญหานี้ตองไดรับการติดตามกํากับจากผูท่ีเกี่ยวของในการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ เนื่องจาก

ในปจจุบันนี้ โรงงานสกัดน้ํามันปาลมในจังหวัดสุราษฎรธานีมีเปนจํานวนมาก (45 โรงงาน) เมื่อเทียบกับจํานวน

ผลผลิตผลปาลมท่ีจะสงเขาโรงงาน ดังนั้น บางครั้งโรงงานจึงแขงขันกันรับซื้อผลปาลมท้ังผลดิบและผลสุก สงผล

กระทบตอคุณภาพของน้ํามัน คือ น้ํามันท่ีสกัดไดออกมาไมมีคุณภาพตามมาตรฐานและคุณภาพขอน้ํามันท่ีไดยัง

ไมสม่ําเสมอ นอกจากนี้ในพื้นท่ีสุราษฎรธานียังไมมีโรงงานกล่ันน้ํามันปาลม (Refinery) ท้ังนี้ เปนเรื่องของตนทุน

ในการผลิตท่ีไมคุมคากับการลงทุน ขาดการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา หรืออุตสาหกรรมตอเนื่องซึ่งมีนอยมาก รวมท้ัง

การเพิ่มปริมาณการใชน้ํามันปาลมเพื่อพลังงานมีขอจํากัด   
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อยางไรก็ตาม จังหวัดไดจัดทําโครงการสุราษฎรฯ โมเดล เพื่อใหเกษตรกรสงปาลมน้ํามัน

คุณภาพเขาสูโรงงานสกัดปาลมน้ํามันไมตํ่ากวา18% ซึ่งมีผลการดําเนินงานเปนท่ีนาพึงพอใจ นอกจากนี้ ได

จัดต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนและพัฒนาปาลมน้ํามันจังหวัดสุราษฎรธานีสู oil palm city  เพื่อการ

ผลักดันการแกไขปญหา และพัฒนาปาลมน้ํามันอยางเปนระบบและครบวงจร 

สถานการณโรงงานอุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลม  จํานวนเงินลงทุนอุตสาหกรรม

สกัดน้ํามันปาลม จังหวัดสุราษฎรธานี มีเงินลงทุน 5,790 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.58 เปนอันดับ 2 ของภาคใต 

(3) สถานการณไมผลเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 

                          ไมผลเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดสุราษฎรธานี มี 4 ชนิด คือ เงาะ ทุเรียน ลองกอง 

และมังคุด โดยป 2561 เงาะเปนไมผลท่ีมีเนื้อท่ีใหผลมากท่ีสุดจํานวน  29,206 ไร รองลงมาคือ ทุเรียน  

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

มังคุด มีเนื้อท่ีใหผลจํานวน 11,697 ไร  ซึ่งทิศทางแนวโนมในขณะนี้เกษตรกรบางสวนโคนไมผลท่ีมีอยูเดิม 

ไดแก เงาะ มังคุด และลองกอง แลวปรับเปล่ียนมาปลูกทุเรียนทดแทน ซึ่งใหผลตอบแทนท่ีดีกวา  

จากการท่ีตลาดท้ังในและตางประเทศมีความตองการทุเรียนเพิ่มข้ึนจูงใจใหเกษตรกรปลูกเพิ่มข้ึน และ 

มีการดูแลรักษาเปนอยางดีทําใหเนื้อท่ีปลูกและเนื้อท่ีใหผลไมผลเศรษฐกิจท่ีสําคัญชนิดอื่นของจังหวัดสุราษฎรธานี 

มีแนวโนมลดลง ผลตอบแทนไมคอยดี เปนผลจากราคาท่ีคอนขางตํ่า ประกอบกับตนทุนการผลิต  

ท้ังปุยและคาจางแรงงานเพิ่มมากข้ึน นอกจากนี้ ยังไดรับผลกระทบจากสภาพอากาศท่ีไมเอื้ออํานวย  

ทําใหเกษตรกรบางสวนขาดแรงจูงใจในการดูแลรักษา ประกอบกับเกษตรกรสวนหนึ่งยังคงทําสวนผลไม

แบบด้ังเดิม ไมมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาประยุกตใชในการผลิต สงผลตอปริมาณและคุณภาพ

ผลผลิตท่ีเกษตรกรจะเก็บเกี่ยว (ท่ีมา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป 2561 สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร โดยสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี) 

(4) การประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝง (ประมง) 

                          ต้ังแตปลายป 2561 เปนตนมา การสงออกกุงทะเลมีชีวิตของเกษตรกรในจังหวัด 

สุราษฎรธานี ท่ีเคยสงออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ผานทางคารโก ของการบินไทย ประสบปญหา 

เนื่องจากการลดลงของจํานวนนักทองเท่ียวจีน สงผลใหการบินไทยตองปรับลดขนาดเครื่องบินใน 

เสนทางภูเก็ต-ฮองกง มาใชเครื่องขนาดเล็ก สามารถบรรทุกกุงไดครั้งละ 2-3 ตัน จากท่ีเคยบรรทุกครั้งละ 

18-20 ตัน สงผลใหปริมาณการสงออกกุงมีชีวิต ไปยังประเทศจีนลดลง โดยการสงออกกุงทะเลมีชีวิตตองพึ่งพา

ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิเพียงแหงเดียว จังหวัดสุราษฎรธานีเปนจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีเล้ียงหอยทะเลมากท่ีสุด 

ในประเทศไทย โดยมีพื้นท่ีเล้ียงหอยทะเล รวม 28,237.55 ไร รวม 1,219 ฟารม (ท่ีมา : สํานักงานประมงจังหวัด

สุราษฎรธานี) 
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(5) สถานการณปศุสัตว 

                         จังหวัดสุราษฎรธานีมีการปศุสัตวท่ีสําคัญหลายประเภท ไดแก โคเนื้อ ไกไข ไกเนื้อ  

ไกพื้น เมือง  เปดเนื้อ เปดไข กระบือ และสุกร  ซึ่งจะมุ งเนนท่ีโคเนื้อเพราะเปนท่ีนิยมทางตลาด   

ขอมูลป 2561 ปริมาณการเล้ียงโคเนื้อของจังหวัดสุราษฎรธานี 60,546 ตัว ปริมาณการเล้ียงโคเนื้อ 

เปนลําดับท่ี 4 ของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย  สวนใหญเปนโคเนื้อสายพันธุลูกผสม ซึ่งเหมาะสมท่ีจะใช

เปนโคตนน้ํา เพื่อผลิตลูกโคเนื้อสําหรับนําไปขุนผลิตเนื้อคุณภาพ (ท่ีมา : ขอมูลสถิติการเกษตรของประเทศไทย  

ป 2561 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร)  

โดยจากวิเคราะหในภาพรวมแลว โครงสรางเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อพิจารณา    

จากผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสุราษฎรธานี (GPP) ไดแก สาขาเกษตรกรรม สาขาท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร 

สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการขายสงและการขายปลีก ตามลําดับ ขอมูลจากอดีตกระท่ังปจจุบัน พบวา  

ภาคการเกษตร เปนภาคเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสุราษฎรธานีมาโดยตลอด ไมเปล่ียนแปลง แตจากขอมูลยอนหลัง  

3 ป แนวโนมการเปล่ียนแปลงของ GPP จังหวัดสุราษฎรธานี รายสาขา จะพบวา ภาคการเกษตร มีแนวโนมเติบโตลดลง

จากเดิมท่ีมีสัดสวนเปนรอยละ 23.29  ใน GPP ในป 2558 กลับมีสัดสวนเพิ่มข้ึน เปนรอยละ 23.54 เติบโตเพิ่มข้ึน 

 ในป 2559 แตก็กลับมีสัดสวนลดลง เปนรอยละ 22.40 ในป 2560 ซึ่งแนวโนมนี้เปนไปในทิศทางตรงกันขามกับ 

ภาคการบริการ ภาคอุตสาหกรรม และการคา ท่ีมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ต้ังแตป 2555 เปนตนมา 

2) สถานการณทางสังคมโดยภาพรวมของจังหวัดสุราษฎรธานี 

2.1) ดานความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

จังหวัดสุราษฎรธานีมีคดีอาญาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีป 2562 จํานวนคดีท่ีรับรองทุกข  

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

แตประสิทธิภาพในการจับกุมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง (ท่ีมา : ตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎรธานี, 2562) 

2.2) ดานสุขภาวะของประชาชน 

จังหวัดสุราษฎรธานีมีอัตราการเกิดมีชีพ ในป พ.ศ.2561 คิดเปนอัตรา 10.67  

ตอประชากรพันคน  อัตราการตาย 5.59 ตอประชากรพันคน และอัตราการเพิ่มตามธรรมชาติคิดเปนรอยละ 

0.50 อัตราทารกแรกเกิดตาย 3.88 ตอพันการเกิดมีชีพ อัตรามารดาตาย 35.31 ตอแสนการเกิดมีชีพ  

ซึ่งเพิ่มข้ึนกวาปท่ีผานมา ซึ่งโรคระบบไหลเวียนเลือด เปนสาเหตุการตายอันดับแรกของประชาชนในจังหวัด 

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

ท่ีสองไดแก โรคเนื้องอก คิดเปนอัตรา 90.22  ตอแสนประชากร  อันดับท่ีสามไดแกโรคของทางเดินระบบ

หายใจ คิดเปนอัตรา 60.05 ตอแสนประชากรในป พ.ศ.2561 ซึ่งมีขอคนพบสําคัญ จากสาเหตุการปวยของ

ผูปวยนอกอันดับแรกของจังหวัดสุราษฎรธานีไดแก โรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีเหตุนํา คิดเปนอัตรา 

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

ของทางเดินหายใจสวนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ และเนื้อเยื่อผิดปกติตามลําดับ สําหรับสาเหตุการปวยของ

ผูปวยในอันดับแรกของจังหวัดสุราษฎรธานีไดแก โรคปอดบวมคิดเปนอัตรา 602.80และ 696.46  



- 51 - 
 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ตอประชากรแสนคน ในป 2560 และป 2561 รองลงมาไดแกหลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็ก

อักเสบเฉียบพลันภาวะแทรกซอนอื่น ๆ ของการต้ังครรภและการคลอดการดูแลมารดาอื่น ๆ ท่ีมีปญหา

เกี่ยวกับทารกในครรภ และถุงน้ําคร่ําและปญหาท่ีอาจจะเกิดไดในระยะคลอดตามลําดับ 

3) สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดสุราษฎรธานี 

จังหวัดสุราษฎรธานี นับวาเปนจังหวัดหนึ่งทางภาคใตทางอาวไทยตะวันออกท่ีมี 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีหลากหลายและอุดมสมบูรณ ท้ังดานทรัพยากรปาไม ดิน น้ํา และ

แรธาตุ เปนตน ซึ่งเอื้อตอการดํารงชีวิตและการอยูอาศัยของมนุษย และดวยความอุดมสมบูรณของ

ทรัพยากรในพื้นท่ีของจังหวัด ท่ีมีท้ังแมน้ํา ภูเขา ปา และทรัพยากรทางชายฝงทะเล สงผลใหเกิดการใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางมากมายของมนุษย ท้ังในเรื่องของการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ 

รวมถึงการทองเท่ียว ซึ่งเปนการนําพาการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสงผลกระทบตอการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปจจุบันสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ

จังหวัดสุราษฎรธานี มีสภาพเส่ือมโทรมลงอยางเห็นไดชัด ท้ังในเรื่องของทรัพยากรปาไมท่ีมีการถูกบุกรุก

พื้นท่ีจากประชาชนและนายทุนเพื่อยึดถือและครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต การลักลอบตัดไมทําลายปา 

การคาสัตวปาโดยผิดกฎหมาย รวมถึงปญหาขยะและน้ําเสียซึ่งเปนประเด็นหลักท่ีกําลังเปนปญหาสําคัญท่ี

ตองไดรับการดําเนินการและแกไขอยางเรงดวน อยางไรก็ตาม แมวาสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมจะมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ท้ังการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงจาก

การกระทําของธรรมชาติหรือมนุษย เพื่อใหเปนฐานความรูในการสรางความตระหนักและชวยกันอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จึงควรมีการดําเนินการแกไขปญหาอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการปกปอง

และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหยั่งยืนตอไป 

จังหวัดสุราษฎรธานี มีเนื้อท่ีจํานวนท้ังหมด 8,174,644.93.25 ไร มีพื้นท่ีปาซึ่งกําหนดเปน

ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 26 ปา เนื้อท่ี 3,643,559 ไร (พื้นท่ีบางสวนทับซอนกับอุทยานแหงชาติ, เขตรักษา

พันธุสัตวปา, เขตหามลาสัตวปา, พื้นท่ีเตรียมการจัดต้ังอุทยาน, ท่ีราชพัสดุ และพื้นท่ีสงมอบใหสํานักงาน

การปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร  จากขอมูลการรายงานสถิติกรมปาไม พ.ศ. 2561 โดยสํานักจัดการท่ีดินปาไม 

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

เนื้อท่ีภาคใต และเนื้อท่ีท่ีไมใชปา (Non-Forest Area) จํานวน 34,947,672.7 ไร คิดเปนรอยละ 75.72  

เมื่อเทียบกับเนื้อท่ีภาคใต เมื่อแยกเปนรายจังหวัดในภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานี เปนจังหวัดท่ีมีเนื้อท่ีปา

มากท่ีสุด จํานวน 2,353,412.71 ไร ซึ่งคิดเปนรอยละ 28.79 ของเนื้อท่ีท้ังหมดของจังหวัด พบพื้นท่ีปาไม 

ในทุกอําเภอของจังหวัด ยกเวนอําเภอบานนาเดิม พื้นท่ีปาไมท่ีพบอยูในพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติปาทาชนะ  

ปาสงวนแหงชาติปาคลองทาเนียนและปาเลนคลองพุมเรียง ปาสงวนแหงชาติปาทุงใสไซ ปาสงวนแหงชาติปาเลน

น้ําเค็มทาฉาง ปาสงวนแหงชาติปาเขาทาเพชร ปาสงวนแหงชาติปาเลนดอนสัก ปาสงวนแหงชาติปาชัยครามและ

ปาวัดประดู ปาสงวนแหงชาติปาทุงรัง ควนเสียด บกไกฟา และคลองกงชัง ปาสงวนแหงชาติปาไชยครามและ 

ปาวัดประดู แปลงท่ีสอง ปาสงวนแหงชาติปาบานนา ปาทาเรือและปาเคียนซา ปาสงวนแหงชาติปาคลองน้ําเฒา 
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ปาสงวนแหงชาติปาคลองสกและปาคลองพนม ปาสงวนแหงชาติปาเขาพนมและปาเขาพลูเถ่ือน ปาสงวน

แหงชาติปาเขาแดงรามและปาเขาหนาราหู ปาสงวนแหงชาติปาบางเบาและปาคลองเซียด ปาสงวนแหงชาติ 

ปายานยาว ปาเขาวงและปากระซุม ปาสงวนแหงชาติปาบานหมากและปาปากพัง ปาสงวนแหงชาติปาใสทอน

และปาคลองโซง ปาสงวนแหงชาติปาคลองสินปุน ปาสงวนแหงชาติปาเกาะพะงัน ปาสงวนแหงชาติปาน้ําตกหินลาด 

เขตหามลาสัตวปาเขาทาเพชร เขตหามลาสัตวปาหนองทุงทอง เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองยัน เขตรักษาพันธุ

สัตวปาคลองแสง เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองพระยา อุทยานแหงชาติแกงกรุง อุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง 

อุทยานแหงชาติหาดขนอม-หมูเกาะทะเลใต อุทยานแหงชาติน้ําตกธารเสด็จ อุทยานแหงชาติเขาสก อุทยาน

แหงชาติคลองพนม อุทยานแหงชาติใตรมเย็น และอุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด  

พื้น ท่ีทางทะเลและชายฝ งจังหวัดสุราษฎรธานี  ครอบคลุมพื้น ท่ี 9 อําเภอ ไดแก   

อําเภอทาชนะ อําเภอไชยา อําเภอทาฉาง อําเภอพุนพิน อําเภอเมืองสุราษฎรธานี อําเภอกาญจนดิษฐ  

อําเภอดอนสัก อําเภอเกาะสมุย และอําเภอเกาะพะงัน มีความยาวชายฝงทะเลท้ังหมดประมาณ 157.17 

กิโลเมตร พื้นท่ีรวม 13,079.61 ไร มีสภาพแวดลอมทางทะเลท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีระบบ

นิเวศนท้ังปาชายเลน หาดหิน หาดทราย หญาทะเล ปะการัง สัตวทะเล หายากและใกลสูญพันธุ มีพื้นท่ี 

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

เปนพื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 28,221 ไร พื้นท่ีอื่น ๆ 16,789.91 ไร พื้นท่ีแนวปะการัง 4 กลุมเกาะ ไดแก  

กลุมเกาะเตา กลุมเกาะพะงัน กลุมเกาะสมุย และหมูเกาะอางทอง  36,170 ไร สภาพสมบูรณดีมากถึง

เสียหายมาก พื้นท่ีแหลงหญาทะเล 17,820 ไร แหลงหญาทะเลท่ีสําคัญ ไดแก อาวบานดอน เกาะนกตะเภา 

อาวนางกํา เกาะพะงัน เกาะสมุย เกาะเตา 820.36 ไร และพบสัตวหายากและใกลสูญพันธุ จากขอมูล  

พ.ศ.2558 เชน พะยูน  เตาทะเล และโลมา 

ปจจุบันเนื่องจากมีการบุกรุกพื้นท่ีตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา เพื่อการขยายพื้นท่ี

เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน ปาลมน้ํามัน ยางพารา เปนตนทําใหเกิดผลกระทบไดแก เกิดการชะลาง

พังทลายของดิน เกิดตะกอนทําใหมีแหลงน้ําต้ืนเขินขาดน้ําในหนาแลง มีน้ําปา/น้ําทวมเฉียบพลัน กรมปาไม

จึงไดมีการสํารวจพื้นท่ีปาโดยใชขอมูลการแปลภาพถายดาวเทียมพื้นท่ีปาจากดาวเทียม พบวา สภาพพื้นท่ี

ปาไมของจังหวัดสุราษฎรธานี ยอนหลัง 4 ป ระหวางป 2558 – 2561 มีแนวโนมของการเพิ่มข้ึนของพื้นท่ี

ปาไม แตอยางไรก็ตามสถานการณดังกลาวก็ไมสามารถนิ่งนอนใจได เนื่องจากผลระดับการพัฒนา 

ตามทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  โดยจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา มีพื้นท่ีปาไม

ตอพื้นท่ีจังหวัดเพียง รอยละ 24.28 ซึ่งตํ่ากวาคาเฉล่ียของประเทศ คือ รอยละ 31.68 บงช้ีวา สถานการณ 

ปาไมของจังหวัดยังคงคอนขางนาเปนหวง สภาพปญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมของจังหวัด 

สุราษฎรธานี สวนใหญเปนการบุกรุกพื้นท่ีปาเพื่อยึดถือครอบครองปลูกพืชผลอาสิน จําพวก ยางพารา และ

ปาลมน้ํามัน เนื่องจากราคาผลผลิตท้ังปาลมน้ํามัน และยางพาราบางชวงมีราคาสูง ความตองการท่ีดินของ

ราษฎรจึงเพิ่มมากข้ึน การอพยพถ่ินท่ีอยูอาศัยของราษฎร การบุกรุกพื้นท่ีปาเพิ่มมากข้ึน สงผลกระทบตอ
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ส่ิงแวดลอมกอใหเกิดสภาวะโลกรอน เกิดภัยพิบั ติทางธรรมชาติอยางรุนแรง(ขอมูล สถานการณ 

ดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝงและการกัดเซาะชายฝงของประเทศไทย พ.ศ. 2560) 

พื้นท่ีปาชุมน้ําเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง ประกอบดวยเกาะตาง ๆ ประมาณ 

42 เกาะท่ีมีขนาดเล็กและขนาดกลาง อยูเปนกลุมเกาะกลางทะเล วางเรียงตัวในแนวเหนือ - ใต สวนใหญ

เปนเขาหินปูนสูงชันซึ่งเปนแนวหนาผาสูงชันต้ังด่ิงจากพื้นท่ีน้ํา ทะเล พื้นท่ีอุทยานฯ ประกอบดวยพื้นน้ํา

ประมาณ 52,000 ไร หรือประมาณรอยละ 82 ของพื้นท่ีท้ังหมด อยูในเขตน้ําต้ืนใกลฝง มีความลึกเฉล่ียของ

น้ําประมาณ 10 เมตร และไดรับอิทธิพลของตะกอนจากแมน้ําตาป ลักษณะชายฝงมีความสูงชัน  

มีแนวปะการังกอตัวเปนแนวแคบ ๆ ชายฝง หมูเกาะอางทองประกอบดวยพื้นท่ีชุม น้ําหลายรูปแบบ  

เชน หาดทราย หาดหิน ปาชายเลน และแนวปะการัง เปนแหลงท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพของพืช และสัตว

โดยบางชนิดจัดเปนชนิดพันธุเฉพาะถ่ิน ไดแก กลวยไมนารีชองอางทอง (Paphiopedilum niveum : ช่ือวิทยาศาสตร) 

ส่ิงมีชีวิตท่ีอยูในสถานภาพใกลสูญพันธุ ไดแก  นกเงือกดํา (Anthracoceros malayanus :ช่ือวิทยาศาสตร) 

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

bicolor :ช่ือวิทยาศาสตร) 

พื้นท่ีปาชายเลนในจังหวัดสุราษฎรธานีพบมากท่ีสุดบริเวณอาวบานดอน ข้ึนเปนแนวแคบ ๆ 

ประมาณ 50-100 เมตรจากฝงทะเลและตามริมลําแมน้ําตาปและลําน้ําสาขา พืชท่ีพบ เชน โกงกางใบใหญ 

โกงกางใบเล็ก แสม ลําพู ลําแพน ถ่ัวขาว เปนตน การเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีปาในจังหวัดจังหวัดสุราษฎรธานี

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

เปน 76.53 ตารางกิโลเมตร ในปพ.ศ. 2557 หรือคิดเปนอัตราท่ีเพิ่มข้ึนรอยละ 2.69 ตารางกิโลเมตร  

อัตราเฉล่ียปละ 67.36 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีปาชายเลนของตําบลลีเล็ด นับวาเปนพื้นท่ีท่ีอุดมสมบูรณท่ีสุด

ในจังหวัดสุราษฎรธานี เพราะในชวง 3 ปท่ีผานมา พื้นท่ีของปาชายเลนไดขยายเพิ่มข้ึนจํานวน 3,000 ไร 

โดยท่ีไมตองปลูก เพียงแตมีการเฝาระวังไมใหมีการทําประมงผิดกฎหมายในพื้นท่ี และผลจากการท่ีพื้นท่ีปา

เพิ่มข้ึน ทําใหทรัพยากรสัตวน้ําเพิ่มข้ึนดวย ชวยใหชาวบานท่ีทําประมงชายฝงมีรายไดท่ีเพิ่มข้ึน (สถาบัน 

การทองเท่ียวโดยชุมชน) 

แมวาปาชายเลนของจังหวัดสุราษฎรธานีจะมีปริมาณเพิ่มข้ึน แตปญหาในพื้นท่ีปาชายเลน  

ก็มีการทวีความรุนแรงข้ึนอยางรวดเร็วเชนกัน ท้ังจากภัยธรรมชาติและการกระทําของมนุษย โดยเฉพาะ

การทําประมงทะ เลท่ี เกินกว า ศักยภาพการผลิต (Overfishing) และการทําประมงผิดกฎหมาย  

รวมท้ังกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนบริเวณชายฝงทะเลในชวงท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน เชน การทํานากุง  

การเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง การกอสรางสาธารณูปโภค และกิจกรรมการผลิตท่ีปลอยของเสียลงสูทะเล ฯลฯ 

สงผลกระทบอยางรายแรงตอสภาพพื้นท่ีปาชายเลนท่ีมุงหวังจะอนุรักษไวเปนแหลงทรัพยากรชายฝง 

ท่ีสําคัญของประเทศ และสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝงทะเล 

เกิดความเส่ือมโทรมท่ีรุนแรงข้ึน และลดความอุดมสมบูรณลงของปาชายเลน แหลงปะการัง และหญาทะเล 

สงผลตอเนื่องถึงการทําประมงชายฝงถึงการลดลงของชนิดและขนาดของสัตวน้ําท่ีจับได เปนตน  
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มีผลกระทบตอเนื่องตอมูลคาการผลิตในสาขาการประมง รวมท้ังผลกระทบตออาชีพและรายไดของ

ชาวประมงโดยเฉพาะชาวประมงพื้นบานตามไปดวย ปจจุบันจากการสํารวจของสวนบริหารจัดการ

ทรัพยากรปาชายเลนท่ี 4 (สุราษฎรธานี) มีพื้นท่ีปาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี จํานวน 7 อําเภอ ไดแก 

อําเภอเมืองสุราษฎรธานี อําเภอดอนสัก อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอทาฉาง อําเภอพุนพิน และอําเภอไชยา

(ท่ีมา : สวนบริหารจัดการปาชายเลนท่ี 4 (สุราษฎรธานี), 2557) 
คุณภาพน้ําผิวดินแมน้ําตาป-พุมดวง ในระหวาง ป 2560 - 2561  พบวา คุณภาพน้ํา

โดยรวมมีแนวโนมดีข้ึน คุณภาพน้ําผิวดินพื้นท่ีวิกฤตคลองมะขามเต้ีย พบวา คุณภาพน้ําโดยรวมอยูในเกณฑ 

ประเภทท่ี 4 หรือเส่ือมโทรม คุณภาพน้ําผิวดินบริเวณเข่ือนรัชชประภา อยูในเกณฑประเภทท่ี 2 หรือดี 
คุณภาพน้ําทะเลบริเวณชายหาดทองเท่ียว พื้นท่ีเกาะสมุย พื้นท่ีเกาะพะงัน และพื้นท่ีเกาะนางยวนและเกาะเตา 

อําเภอเกาะพะงัน มีคาเกินเกณฑมาตรฐานฯ ซึ่งสวนใหญมีสาเหตุการปนเปอนมาจากกิจกรรมของมนุษย  
ในสวนพื้นท่ีอุทยานแหงชาติหมู เกาะอางทอง มีคาอยู ในเกณฑมาตรฐานน้ําทะเล ประเภทท่ี 4  

เพื่อการนันทนาการ แนวทางการแกไขปญหา ควรมีการรณรงคใหประชาชนลดการใชน้ําเพื่อลดน้ําเสียและ

มีการจัดการน้ําเสียท่ีตนทางโดยการบําบัดน้ําเสียท่ีบานเรือน นําน้ําท่ีบําบัดแลวกลับมาใชประโยชน  

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดสรางระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน หรือสงเสริมใหมีการบําบัดน้ําเสีย 

ในบานเรือนเบ้ืองตนโดยใชถังบําบัดสําเร็จรูป พรอมท้ังกํากับดูแลและเขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย 

ใหแหลงกําเนิดมลพิษตองมีระบบบําบัดน้ําเสียและระบายน้ําท้ิงใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบาย

น้ําท้ิงท่ีกําหนด  ดานการเกษตรกรรม ลดการใชปุยเคมี สงเสริมการนําของเสียมาทําปุยอินทรีย หรือ 

กาซชีวภาพ และใชปุย ในปริมาณท่ีเหมาะสม ไมมากจนตกคางสะสมบนหนาดิน เปนการลดคาใชจาย  

ท้ังนี้การนําน้ําท่ีบําบัดแลวจากระบบบําบัดรวมมาใชในการเกษตรก็เปนการลดปริมาณน้ําท้ิงท่ีจะระบายลง

แหลงน้ําสาธารณะ 

สถานการณ แนวโนมและความสามารถของจังหวัด  

การวิเคราะหประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ีเช่ือมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ 4 มิติ      

ตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับจังหวัดท่ีเช่ือมโยงระดับประเทศ 4 ดาน จํานวน 24 ตัวช้ีวัด การวิเคราะห

ขอมูลภาพรวมตัวช้ีวัดการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานีท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติจัดทําใหจังหวัดมาประกอบการทบทวนและวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT) ท่ีมีผลตอ

การพัฒนาดานตาง ๆ ของจังหวัด ตัวช้ีวัดการพัฒนาท่ีสําคัญ 4 มิติ ไดแก  1) ดานการเติบโตทางเศรษฐกิจ

แบบมีสวนรวม  2) ดานการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแขง ขัน   

3) ดานการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยคํานึกถึงการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  4) ดานประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงานของภาครัฐ ท้ังนี้ ไดวิเคราะหความสามารถและศักยภาพตาง ๆ ดังนี้ 

1)  การสรางความสามารถในการแขงขัน (Growth & Competitiveness)  

      การวิเคราะหศักยภาพจังหวัด  จะพบวา สาขาเศรษฐกิจท่ีมีสัดสวนใน GPP จังหวัดสุราษฎรธานี 

มากท่ีสุด คือ สาขาเกษตรกรรม (47,266 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 22.40 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
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รองลงมาไดแก สาขาท่ีพักและบริการดานอาหาร (42,365 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 17.11 สาขา

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

คิดเปนรอยละ 10.15  ซึ่งจะพบวามูลคาของแตละสาขาเพิ่มสูงข้ึนจากป 2559 แตมีขอสังเกตวาสัดสวน 

ภาคการเกษตรลดลงจากรอยละ 23.54 เปนรอยละ 22.40  

จากการวิเคราะหตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับจังหวัด (สศช.) จะเห็นวา ภาพรวมตัวช้ีวัดการพัฒนา

จังหวัดสุราษฎรธานี จะสูงกวาคากลางประเทศ 1.02 แตยังมีตัวช้ีวัดท่ีมีคากลางตํ่ากวาประเทศ คือ ตัวช้ีวัด

ดานการพัฒนาแบบท่ัวถึง ตํ่ากวา 6.46 ซึ่งไดแกสัมประสิทธิ์การกระจายรายได และรอยละผูอยูในระบบ

ประกันสังคมตอกําลังแรงงาน (%)  และตัวช้ีวัดดานการเติบโตเศรษฐกิจสีเขียว ตํ่ากวา 9.73 ไดแก  

อัตราการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีปาไมในจังหวัด (%) สัดสวนปริมาณขยะท่ีกําจัดถูกตองตอปริมาณขยะ 

ท่ีเกิดข้ึน สัดสวนเฉล่ียการปลอยกาซเรือนกระจก (ตันกาซเรือนกระจก/คน) สัดสวนปริมาณการใชไฟฟา

ภาคครัวเรือนตอประชากร (กิโลวัตต-ช่ัวโมง/คน) สัดสวนปริมาณการใชไฟฟาในภาคท่ีไมใชครัวเรือนตอ 

GPP (กิ โลวัตต- ช่ั วโมง/ลานบาท) สัดสวนปริมาณน้ํ ามันเ ช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรมตอ GPP 

ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ลานบาท) 

การวิเคราะหศักยภาพทางเศรษฐกิจและการแขงขันของจังหวัดสุราษฎรธานี  พบวา  

ภาคเกษตรสําคัญของจังหวัดสุราษฎรธานี  คือ 1) ยางพาราและปาลมน้ํามัน และ 2) ไมผลและการประมง 

และจากการวิเคราะหปจจัยแวดลอมเบ้ืองตน พบวา สถานการณท่ีเกิดข้ึนถึงแมจังหวัดสุราษฎรธาน ี

จะมีจุดแข็งท่ีเปนฐานการผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ แตมีจุดออนและอุปสรรคสําคัญท่ีกระบวนการ 

ทางเศรษฐกิจยังเนนท่ีการผลิตวัตถุดิบข้ันตน ซึ่งมีมูลคาทางเศรษฐกิจตํ่าและจากภาวะคุกคามจากการขยาย

พื้นท่ีปลูกยางพาราและปาลมน้ํามันในภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ ประเทศในภูมิภาคอินโดจีนและ 

ประเทศจีนจํานวนมากสงผลกระทบตอปริมาณความตองการและราคายางพาราและปาลมน้ํามัน 

จากประเทศไทยในอนาคต ดังนั้น การเพิ่มศักยภาพการแขงขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

โดยมีเปาหมายในการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ท้ังนี้ ความกาวหนาของวิทยาการ

และเทคโนโลยีสงผลใหเกิดการวิจัยพัฒนาการเกษตรกวางขวางรวดเร็ว และชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

และมูลคาสินคาเกษตร และจังหวัดสุราษฎรธานี มีสถาบันการศึกษาในพื้นท่ีสามารถวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยี เพื่อสรางมูลคาแกผลผลิตทางการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการ 

ดังนั้น การกําหนดเปาประสงคการพัฒนา “การเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของยางพาราและปาลมน้ํามันให

สูงข้ึน” จึงเปนเปาหมายหลักในการพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีมีจุดมุงเนน ดังนี้  

พัฒนาภาคการผลิตและอุตสาหกรรมยางพาราและปาลมน้ํามันแบบครบวงจร (การผลิต 

การแปรรูป การตลาด) เพื่อเพิ่มมูลคาและศักยภาพในการแขงขัน  

ทิศทางของกระแสโลกท่ีการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรโลก ทําใหความตองการสินคาเกษตร

และอาหารมีปริมาณสูงและผูบริโภคใหความสําคัญกับกิจกรรมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและสินคาเกษตร
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ปลอดภัย  ดังนั้นจึงกําหนดเปาประสงคการพัฒนา “ไมผล สินคาประมง และผลิตภัณฑอาหารพื้นบาน มีคุณภาพ

และความปลอดภัยระดับมาตรฐาน” เปนเปาประสงคหลัก โดยมีกลยุทธการพัฒนาท่ีมีจุดมุงเนน ดังนี้  

สงเสริมและพัฒนายกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร (พืช/ประมง/ปศุสัตว) โดยใชมาตรฐาน GAP  

ซึ่งเปนมาตรฐานระดับนานาชาติเปนมาตรการสําคัญ 

ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัว (GPP per capita) ป 2560  ของ

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

14,863  บาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ  8.01  เปนลําดับท่ี 18 ของประเทศ  และเปนลําดับท่ี 4 ของภาคใตรอง

จากจังหวัดภูเก็ต  พังงา และกระบ่ี 

2)  การสรางโอกาสบนความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (Inclusive Growth)  

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

เฉล่ียของประชากรอายุ 15 ปข้ึนไปในจังหวัดสุราษฎรธานี 3 ป (พ.ศ.2560-2562)  อยูท่ี 8.53 ป ตํ่ากวาคาเฉล่ีย

เปาหมายท่ีกําหนดไวคือ จํานวน 12 ป เนื่องมาจากหลายปจจัย อาทิ นักเรียนตองออกกลางคัน อาจเพราะการ

ต้ังครรภระหวางเรียน หรือสภาพเศรษฐกิจทางครอบครัวไมเอื้อตอการสงเสริมการเรียน รวมท้ังเขตพื้นท่ีการศึกษา 

มีขอจํากัดในการบริหารจัดการใหสถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ครูไมตรงสาขาวิชา,งบประมาณไม

เพียงพอ) สงผลใหผูปกครองสงบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนเอกชนมากข้ึน และโรงเรียนขนาดเล็กมีเพิ่มมากข้ึนทําให

ครูไมครบช้ันสงผลตอคุณภาพการศึกษา อยางไรก็ตามจังหวัดก็มีแนวทางในการพัฒนาดานการศึกษา เพื่อให

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

สถานศึกษาและระดับหนวยงานทางการศึกษา รวมท้ังพัฒนาสรางเครือขายเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูภายใตโครงการ

ชุมชนดี ชีวีมีสุข 

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

จังหวัดมีคาเฉล่ีย O-net ม.3  อยูท่ี 35.97 คะแนน ตํ่ากวาคาเฉลี่ยเปาหมาย 3 ป กําหนดไว 47.16 คะแนน 

สาเหตุก็มีลักษณะเดียวกันกับประเด็นจํานวนปการศึกษาเฉล่ียคือ เขตพื้นท่ีการศึกษา มีขอจํากัดในการ

บริหารจัดการใหสถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ครูไมตรงสาขาวิชา,งบประมาณไมเพียงพอ) 

สงผลใหผูปกครองสงบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนเอกชนมากข้ึน ในขณะเดียวกันโรงเรียนขนาดเล็ก 

มีเพิ่มมากข้ึนทําใหครูไมครบช้ันสงผลตอคุณภาพการศึกษา  

(3)  สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานท่ีกําหนด (HA) (รอยละ 100) จากผลการ

ดําเนินงานเฉล่ีย 2 ป (พ.ศ.2559-2560) พบวาจังหวัดมีคาเฉล่ียสถานบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน 

ท่ีกําหนด (HA) อยูท่ี รอยละ 77.5  ตํ่ากวาคาเปาหมายเฉล่ีย 2 ป พ.ศ.(2559-2560)  ท่ีกําหนดไว คือ  

รอยละ 88 เนื่องจากความไมตอเนื่องของทีมนําและการพัฒนาคุณภาพ  แนวทางบริการ คือ การพัฒนา 

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

เฉล่ีย 2  ป (พ.ศ.2559 -2560) พบว าจังหวัดมีค าเฉ ล่ียของ ผู สูงอายุ ท่ีไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ  

รอยละ 46.26  สูงกวาคาเปาหมายเฉล่ีย 2 ป พ.ศ.2559-2560)  ท่ีกําหนดไว คือ รอยละ 20  

3)  การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Growth)  

(1)  รอยละของปริมาณขยะท่ีลดลง (รอยละ 0.01 ตอป) จากผลการดําเนินงาน 4 ป (พ.ศ.

2557-2560) พบวาจังหวัดมีปริมาณขยะเฉล่ีย อยูท่ี 382,99.06 ตัน ตํ่ากวาคาเฉลี่ยเปาหมาย 4 ป กําหนด

ไว  โดยตอ งมีปริมาณขยะ  363,635  ตัน  เนื่ องจากระบบการบริหาร จัดการยั ง ไม เหมาะสม  

รวมท้ัง องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมจริงจังเพียงพอในการจัดการ 

(2)  คุณภาพน้ํา (ผิวดิน/ทะเลและชายฝง) มีคุณภาพอยูในเกณฑระดับพอใชไมนอยกวา 

รอยละ 80 ของสถานีท่ีมีการตรวจวัด (รอยละ 80) จากผลการดําเนินงานเฉล่ีย 3 ป (พ.ศ.2557-2559) 

พบวา มีคุณภาพน้ําเฉล่ีย รอยละ 64.01  ตํ่ากวาเปาหมายเฉล่ีย 3 ป ท่ีกําหนด รอยละ 80 เนื่องจากการบริหาร

จัดการในการสรางความรูความเขาใจในการดูแลสภาพน้ํายังไมมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง การเติบโต 

ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะธุรกิจทองเท่ียว สงผลใหมีจํานวนของแหลงมลพิษเพิ่มข้ึน ประกอบการการขยายตัว

ของชุมชนเมืองในปจจุบัน อยางไรก็ตาม จังหวัดไดดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  

(พ.ศ.2557-2560) ไดแก การจัดโครงการอนุรักษ ฟนฟูระบบนิเวศ พื้นท่ีตนน้ํา พื้นท่ีอุทยาน พื้นท่ีชุมน้ํา 

เพื่อสรางสมดุล   

(3)  รอยละของพื้นท่ีสีเขียวท่ีเพิ่มข้ึนจากพื้นท่ีของจังหวัด (รอยละ 0.05/ป) จากผลการ

ดําเนินงานเฉล่ีย 3 ป (พ.ศ.2557-2559) พบวา มีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มข้ึนจากพื้นท่ีของจังหวัด รอยละ 28.55  

ตํ่ากวาเปาหมายเฉล่ีย 3 ป ท่ีกําหนด รอยละ 28.62 เนื่องจากยังไมสามารถดําเนินการตามเปาหมาย 

ท่ีกระทรวงกําหนด อยางไรก็ตามจังหวัดไดดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป (พ.ศ.2557-2560) 

ไดแก โครงการจัดต้ังศูนยเรียนรูปาชายเลนและทรัพยากรชายฝง โดยสรางจิตสํานึกอนุรักษปาชายเลน  

เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหจังหวัดมีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มข้ึน 

(4)  รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของชุมชนพื้นท่ีเสี่ยงภัยท่ีไดรับการเตรียมความพรอมในการบริหาร

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

มีชุมชนพื้นท่ีเ ส่ียงภัยท่ีไดรับการเตรียมความพรอมในการบริหารจัดการภัยพิ บัติทางธรรมชาติ  

รอยละ 28.32  ตํ่ากวาเปาหมายเฉล่ีย 4 ป ท่ีกําหนด รอยละ 63 เนื่องจากจังหวัดยังขาดความตอเนื่อง 

ในการดําเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพเครือขายและชุมชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  (Government Efficiency)  

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

มีสัดสวนคดียาเสพติดเพิ่มข้ึนจํานวน 863 คดี ซึ่ง ตํ่ากวาคาเปาหมายเฉล่ียตามแผนพัฒนาจังหวัด  

(พ.ศ.2557-2560) ท่ีกําหนด ตองมีสัดสวนคดียาเสพติดลดลง เปน 261 คดี หรือลดลงรอยละ 10  

เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา เนื่องจากปริมาณของประชากรและผูมาเยือนเพิ่มข้ึน รวมท้ังสภาพสังคม 
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มีความออนแอ เกิดการมั่วสุมเพิ่มมากข้ึน สงผลตอการคาและใชยาเสพติด โดยการจัดกุมสวนใหญเปน 

การจัดกุมขอหาผลิตพืชกระทอม รองลงมาเปนกัญชาสดและกัญชาแหง ท่ีผานมา จังหวัดไดดําเนินการ 

ตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดมาโดยตลอด โดยมีแผนปองกันยาเสพติด  

แผนบําบัดรักษายาเสพติด และแผนบริหารจัดการอยางบูรณาการ เพื่อแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน 

อยางมีคุณภาพและการมีสวนรวมของประชาชน แตในดานสถานการณของการแพรระบาดของยาเสพติดท่ี

เขาถึงเด็กและเยาวชน จากการท่ีศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎรธานี  

ไดดําเนินการสุมตรวจและคัดกรองนักเรียน อายุระหวาง 15-24 ป จากสถานศึกษาท้ังหมด 39 แหง  

ทําการสุมนักเรียน จํานวน 5,147 คน  พบสารเสพติดในเด็กและเยาวชนกลุมเปาหมาย รอยละ 5.49  

(โดยมีการแจงผลกลับไปยังสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด) เพื่อดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือ

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

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 การบูรณาการโครงการหนวยงาน 

หลายภาคสวนท่ีเกี่ยวของ ไดแก โครงการพัฒนาชุมชนสุขภาพดี วิถีไทย โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ฯ  

โครงการชุมชนดี ชีวีมีสุข โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ฯ ซึ่งไดบูรณาการ

หนวยงานเพื่อคัดเลือกหมูบานตนแบบตามเกณฑ สุขภาพดี ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง เชิดชูวัฒนธรรม และ

สภาพแวดลอมดี และโครงการสุราษฎรธานีเมืองแหงรอยยิ้มและความสุข โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ  

ซึ่งไดขับเคล่ือนชุมชนตนแบบเมืองคนดีเพื่อนําสูคุณภาพชีวิตท่ีดีกวา  

(2)  สัดสวนคดีเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินท่ีลดลง (รอยละ 4 ตอป)  

จากผลการดําเนินงานจังหวัดฯ มีสัดสวนคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินท่ีลดลง เฉล่ีย 4 ป 

จํานวน 407.25 คดี ซึ่งสูงคาเปาหมายเฉล่ียตามแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) ท่ีกําหนด  

ตองมีสัดสวนคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินท่ีลดลง เปน 569 คดี เนื่องจาก จังหวัดได

ดําเนินมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพ  

อีกท้ัง จังหวัดไดดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป (พ.ศ.2557-2560) ไดแก โครงการตามรอย

พออยูอยางวิถีพอเพียงของท่ีทําการปกครองจังหวัดฯ โดยตอยอดหมูบานตนแบบเมืองคนดีดวยการ

จัดระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมถึงการปองกันภัยพิบัติและการจัดการชุมชน 

และโครงการชุมชนตนแบบแหงอาหารทะเล โดยสรางเครือขายชุมชนตนแบบและจัดการทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอมเพื่อการจัดการความมั่นคงทางอาหาร โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อปองกันอาชญากรรม

ในพื้นท่ีเส่ียง เพื่อสรางความเช่ือมั่นดานความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันความปลอดภัย

สถานท่ีและบุคคลสําคัญ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว

โดยเฉพาะพื้นท่ีเกาะหลัก และเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชุมชน ฝกทักษะการใชอาวุธ 

การจับกุมตรวจคน ใหราษฎรในหมูบานหรือชุมชน 
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12. สถานการณเก่ียวกับโรคระบาดรุนแรงเช้ือไวรัสโควิด – 19      

การศึกษาพ้ืนฐานในยุค โควิด – 19 : จะเปด - ปด 
การระบาดของเช้ือไวรัส โควิด-19 สงผลตอระบบการศึกษาเปนอยางมาก ต้ังแตเช้ือไวรัสเริ่ม

ระบาดในประเทศจีนปลายชวงเดือนธันวาคม 2562 จนถึงปจจุบัน UNESCO รายงานวารัฐบาล 191 

ประเทศท่ัวโลก ประกาศปดสถานศึกษาท้ังประเทศ มีผูเรียนไดรับผลกระทบกวา 1.5 พันลานคน (มากกวา

รอยละ 90 ของผูเรียนท้ังหมด) สําหรับประเทศไทยสถานการณการระบาดเกิดข้ึนในชวงสถานศึกษา       

ข้ันพื้นฐานปดภาคเรียน โดยในชวงตนเดือนเมษายน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหเล่ือนวันเปดเทอมภาค

เรียนท่ี 1 ไปเปนวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ไทยจึงมีโอกาสทบทวนบทเรียนจากตางประเทศเพื่อเตรียมตัวให

พรอมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหมท่ีสอดรับกับมาตรการปองกันการระบาด พรอมกับเตรียม

มาตรการตาง ๆ เพื่อปองกันไมใหผูเรียนไดรับผลกระทบจากรูปแบบการเรียนท่ีเปล่ียนไป 

ส่ิงแรกท่ีรัฐตองตัดสินใจ คือ การเปด-ปดโรงเรียน แตผลของการปดโรงเรียนอาจไดไมคุมเสีย 

มาตรการเรงดวนท่ีรัฐบาลหลายประเทศใชเพื่อปองกันการแพรกระจายของเช้ือไวรัสคือ มาตรการกึ่งปด

เมือง (Semi-lockdown) และมาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing)  โรงเรียนจึง

จําเปนตองถูกปดไปดวยเพื่อลดชองทางการแพรเช้ือไวรัส  อยางไรก็ตามงานวิจัยศึกษาผลของการปด

โรงเรียนในประเทศจีน ฮองกง และสิงคโปร ประกอบกับบทเรียนในอดีตจากสถานการณแพรระบาดของ

เช้ือไวรัส SARs บงช้ีวาการปดโรงเรียนอยางเดียวสงผลนอยมากตอการลดจํานวนของผูติดเช้ือ เมื่อเทียบกับ

มาตรการอื่น 

นอกจากนี้ธนาคารโลกยังแสดงความเปนหวงตอสถานการณปดโรงเรียนวา จะสงผลใหนักเรียน

สวนใหญเสียโอกาสในการเรียนรู โดยเฉพาะนักเรียนในครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน  เนื่องจากไมมีรายไดมาก

พอท่ีจะนํามาใชสนับสนุนการเรียนของบุตรหลานเพิ่มเติม ท่ีรายแรงท่ีสุดการปดโรงเรียนอาจผลักให

นักเรียนกลุมนี้หลุดออกจากระบบการศึกษา ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียตอชีวิตเด็กในระยะยาว ดังนั้น ส่ิงท่ี

จําเปนคือการวางแนวทางเปดโรงเรียนเพื่อใหเด็กไดไปโรงเรียนอีกครั้ง โดยใหสอดคลองกับความรุนแรงของ

สถานการณ ควบคูกับการใชมาตรการทางดานสาธารณสุขและมาตรการทางสังคมอยางเครงครัดใน

โรงเรียน หากตองปดโรงเรียน เรียนทางไกลสามารถแกปญหาได แตรัฐควรดูแลเด็กยากจนเปนพิเศษ ชวง

การระบาดของเช้ือไวรัส โควิด-19 หลายประเทศใชวิธีการสอนทางไกล ไมวาจะเปนการสอนออนไลนผาน 

Massive Open Online Courseware (MOOC) หรือแอปพลิเคชันท่ีชวยใหครูสอนในหองเรียนเสมือน 

(Virtual Classroom) หรือใชการถายทอดการสอนผานสัญญาณโทรทัศน เพื่อใหเด็กเรียนตอท่ีบานไดขณะ

ปดโรงเรียน แตการใชวิธีดังกลาวทําใหเด็กบางกลุมโดยเฉพาะเด็กในครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนเสียเปรียบ 

เพราะไมมีอุปกรณดิจิทัลท่ีบาน นอกจากนี้ ในการเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เด็กจําเปนตองไดรับการ

เอาใจใส การเรียนท่ีบานจึงเปนการผลักภาระใหผูปกครอง อาจทําใหเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาเพิ่มมากข้ึน

หากผูปกครองไมมีความพรอมในการชวยเหลือบุตรหลานของตนในการเรียน เพื่อปองกันไมใหเด็กท่ีไมมี

ความพรอมเสียโอกาส รัฐบาลของหลายประเทศไดจัดหาอุปกรณการเรียนใหแกเด็กกลุมดังกลาว เชน 
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รัฐบาลฮองกงใหโรงเรียนสํารวจความพรอมนักเรียน และจัดหาคอมพิวเตอรใหนักเรียนยืมเรียน รัฐนิวยอรก

เตรียม iPad พรอมอินเทอรเน็ตใหนักเรียนยืมกวา 3 แสนเครื่อง และรัฐแคลิฟอรเนียรวมมือกับบริษัท 

Google จัดหา Chromebooks และ Mobile Hotspot ใหนักเรียน รวมท้ังออกคูมือใหผูปกครองสามารถ

ชวยเหลือเด็กในการใชอุปกรณ 

ประเทศไทยยังมีขอจํากัดในการเรียนทางไกลคอนขางสูง ขอมูลของสหภาพโทรคมนาคมระหวาง

ประเทศ (ITU) บงช้ีวา สัดสวนของครัวเรือนท่ีมีคอมพิวเตอรคอนขางตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียของ

ประเทศพัฒนาแลว นอกจากนี้ การสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติยังสะทอนใหเห็นความเหล่ือมลํ้าสูงใน

การเขาถึงอุปกรณดิจิทัล โดยเฉพาะครัวเรือนท่ีมีฐานะยากจน และครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ยิ่ง

ไปกวานั้น ยังมีนักเรียนกวา 8 หมื่นคน อยูในพื้นท่ีท่ีไฟฟาเขาไมถึง  ดังนั้น รัฐบาลตองสํารวจความพรอม

ของครัวเรือนเด็ก และมีมาตรการท่ีหลากหลายเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาถึงการเรียนทางไกลของ

เด็กท่ีมีสภาพความขาดแคลนแตกตางกัน 

จากบทเรียนขางตน รัฐบาลไทยควรมีมาตรการเปด-ปดโรงเรียนใหสอดรับกับความรุนแรงของ

การระบาดของโรค มีความยืดหยุนในแตละพื้นท่ี และใชมาตรการดานอื่นควบคูในกรณีเปดโรงเรียน 

นอกจากนี้ ควรเรงสํารวจความพรอมในการเขาถึงการเรียนทางไกลของเด็ก เพื่อเตรียมอุปกรณหรือส่ือการ

เรียนใหเหมาะสมกับบริบทของครอบครัวเด็กท่ีแตกตางกัน โดยดําเนินการ 6 ประการ ดังนี ้

ประการท่ี 1 กําหนดมาตรการเปด-ปดโรงเรียนใหสอดคลอง และยืดหยุนตามความรุนแรงของ

การระบาดของไวรัส โควิด-19 โดยวางแนวทางให พื้นท่ีท่ีพบผูติดเช้ือรายใหมอยางตอเนื่องในชวง 2 

สัปดาหท่ีผานมา ตองปดโรงเรียน และใหเด็กเรียนทางไกลท่ีบานจนสถานการณลดความรุนแรงลงจน

สามารถกลับมาเปดโรงเรียนได   ในกรณีพื้นท่ีท่ีพบผูติดเช้ือรายใหมประปราย หรือไมมีผูติดเช้ือรายใหม

ในชวง 2 สัปดาหท่ีผานมา ใหพิจารณาเปดโรงเรียนไดภายใตขอจํากัดความพรอมของหองเรียน และความ

พรอมในการเรียนทางไกลของเด็ก ท้ังนี้ควรกําหนดใหแนวทางการเปด-ปดโรงเรียนยืดหยุนตามสถานการณ 

สามารถเปล่ียนแปลงไดท้ังในกรณีท่ีสถานการณระบาดรุนแรงข้ึน และสถานการณผอนคลายลง 

ประการท่ี 2 ปรับปรุงหองเรียนใหเปน “หองเรียนปลอดภัย หางไกล โควิด-19” โดยกําหนด

แนวทางใหโรงเรียนทุกแหงสํารวจความพรอมของหองเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการ ควรประสานงานกับ

หนวยงานท่ีเช่ียวชาญดานระบาดวิทยากําหนดลักษณะของหองเรียนท่ีเหมาะสม เชน จัดระยะหางระหวาง

นักเรียนอยางนอย 1 เมตร และมีอากาศหมุนเวียนอยางนอย 10 เทาของปริมาณอากาศในหองเรียน เปน

ตน เพื่อใหโรงเรียนทุกแหงประเมินความพรอมดานกายภายของตน ท้ังนี้ กระทรวงศึกษาธิการควรส่ือสาร

อยางชัดเจน โดยกําหนดแนวทางท่ีอิงกับแบบแปลนอาคารเรียนมาตรฐาน หรือในกรณีท่ีโรงเรียนไมไดใช

แบบแปลนมาตรฐาน ควรแจงใหโรงเรียนทราบถึงมาตรฐานของการระบายอากาศอยางชัดเจน 

ประการที  3 สํ ารวจความพร อมการเรียนทางไกลของ เ ด็กเพื่ อประเมินความ เ ส่ี ย ง

กระทรวงศึกษาธิการ หรือหนวยงานตนสังกัดโรงเรียน ควรประสานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํา

ขอมูลพื้นฐานครัวเรือนนักเรียนมาบูรณาการรวมกันเพื่อจัดกลุมตามระดับความเส่ียงในการเขาถึงการเรียน
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ทางไกล โดยแบงเด็กเปน 3 กลุม ไดแก กลุมท่ีมีความพรอม ไดแก เด็กมีอุปกรณดิจิทัลพรอมอินเทอรเน็ตท่ี

บาน กลุมท่ีมีความเส่ียง ไดแก เด็กท่ีไมมีอุปกรณดิจิทัลและอินเทอรเน็ตท่ีบาน แตเขาถึงไฟฟาได และกลุม

ท่ีมีความเส่ียงสูง ไดแก เด็กท่ีไมมีอุปกรณดิจิทัลและอินเทอรเน็ตท่ีบาน และไมมีไฟฟาใช  ท้ังนี้ ควรใช

ขอมูลเพื่อประเมินความพรอมของผูปกครองดวย เชน เปนเด็กอยูกับพอแมหรือไม เพื่อวางแผนใหการ

สนับสนุนเพิ่มเติมแกครอบครัวท่ีผูปกครองไมพรอมสนับสนุนบุตรหลานในกรณีท่ีตองเรียนท่ีบาน ในกรณี

พื้นท่ีท่ีพบผูติดเช้ือรายใหมประปราย และพื้นท่ีท่ีไมมีผูติดเช้ือรายใหมในชวง 2 สัปดาหท่ีผานมา โรงเรียน

ควรเปดการเรียนการสอนตามปกติ หากมีหองเรียนพรอมรองรับนักเรียนทุกคน โดยยังสามารถรักษา

ระยะหางได สวนโรงเรียนท่ีไมสามารถจัดช้ันเรียนตามมาตรฐานรักษาระยะหางท่ีปลอดภัยได ควรใชวิธีการ

สอนในโรงเรียนตามปกติผสมกับการสอนทางไกล เชน โรงเรียนประถมศึกษาหรือขยายโอกาส ใหนักเรียน

อนุบาลหรือในชวงช้ันท่ี 1 (ป.1 ถึง ป.3) มาเรียนท่ีโรงเรียนตามปกติ  แตใหนักเรียนระดับ ป.4 ข้ึนไปเรียนท่ี

บาน สวนโรงเรียนมัธยม ครูอาจประเมินนักเรียนตามผลการเรียน (เชน คะแนนสอบ หรือพฤติกรรม เปน

ตน) แลวใหเด็กท่ีจําเปนตองดูแลใกลชิดมาเรียนตามปกติ นอกจากนั้นใหเรียนท่ีบาน เปนตน 

ประการท่ี 4 จัดเตรียมอุปกรณใหแกนักเรียนท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเสียโอกาสจากการเรียนทางไกล 

ในกรณีโรงเรียนตองปดเพราะพื้นท่ีมีการระบาดรุนแรง หรือโรงเรียนท่ีไมสามารถจัดช้ันเรียนในหองเรียนแก

เด็กทุกคนได กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานตนสังกัดควรจัดเตรียมอุปกรณ รวมท้ังส่ือการเรียนการ

สอนแกเด็กท่ีอยูในกลุมเส่ียงและกลุมเส่ียงสูง เชน จัดเตรียมแท็บเล็ต (Tablet) พรอมเขาถึงอินเทอรเน็ต 

ใหยืมเรียน แกเด็กท่ีขาดแคลนอุปกรณท่ีบาน แตสามารถเขาถึงไฟฟาได เพื่อใหเด็กสามารถเรียนออนไลนได 

และจัดเตรียม “ส่ือแหง” ในรูปชุดส่ือการเรียนรู (Learning Packages) สําหรับเด็กท่ีบานไมมีไฟฟาใช เปนตน 

ประการท่ี 5 ใชมาตรการทางสาธารณสุข และมาตรการทางสังคมเพื่อปองกันการแพรระบาด ใน

โรงเรียนท่ีเปดการเรียนการสอน ในกรณีท่ีโรงเรียนสามารถจัดการสอนได หรือใชการสอนแบบผสม ควร

บังคับใชมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดตาม “แนวทางปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาเพื่อปองกัน

และควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19)” ท่ีกําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ

องคกร UNICEF อยางเครงครัด เชน ไมใหนักเรียน ครู หรือเจาหนาท่ีท่ีเจ็บปวยมาโรงเรียน กําหนดใหมีการ

ลางมือดวยสบูเปนประจํา และรณรงคสงเสริมใหสวมใสหนากากอนามัย เปนตน 

ประการท่ี 6 ส่ือสารใหผูปกครองทราบความจําเปนของมาตรการเปด-ปดโรงเรียน รวมท้ังใหคูมือ

สนับสนุนเด็กสําหรับการเรียนทางไกล โดยใหผูปกครองทราบวารัฐบาลมีแนวทางการเปด-ปดโรงเรียน 

อยางไร เพื่อใหผูปกครองสามารถประเมินสถานการณในอนาคตได  นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการควร

จัดทําคูมือสําหรับผูปกครองสําหรับสนับสนุนบุตรหลานในกรณีเรียนท่ีบาน เชน วิธีการใชอุปกรณดิจิทัล

เพื่อเรียนออนไลน แนวทางแกปญหาเบ้ืองตน หรือคูมือการใชส่ือการเรียนรู เปนตน การเปด-ปดโรงเรียน

เปนเพียงมาตรการหนึ่งเพื่อตอบโจทย “การศึกษาตองปรับตัวอยางไรในชวงสถานการณ โควิด-19” เพื่อให

เด็กกลับมาเรียนตามปกติใหไดเร็วท่ีสุดเทานั้น  แตจะทําอยางไรใหเด็กสามารถเรียนไดอยางตอเนื่องใน

สถานการณท่ีอาจตองเรียนท่ีบานชวงหนึ่ง แลวสลับกลับมาเรียนตามปกติภายหลังสถานการณระบาดลด
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ความรุนแรงลง รวมท้ังระบบการศึกษาท้ังระบบจําเปนตองปรับตัวใหสอดคลองกับรูปแบบท่ีซับซอนมากข้ึน 

โดยเฉพาะกระบวนการจัดการเรียนการสอน   

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

คุณภาพชีวิตของเด็กในชวงโรคระบาดรุนแรงเช้ือไวรัสโควิด – 19  

โรงเรียนไมไดเปนเพียงสถานท่ีจัดการศึกษา แตยังใหบริการสวัสดิการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับชีวิต

ความเปนอยูของเด็ก เมื่อมีมาตรการปดโรงเรียนเนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ความ

เสียหายจึงไมไดเกิดข้ึนกับการศึกษาเทานั้น แตยังมีตนทุนอื่นท่ีกระทบคุณภาพชีวิตของเด็กไปดวย ท้ังดาน

โภชนาการ ความปลอดภัยและสุขภาพจิต 

ดานโภชนาการของนักเรียน 

ในประเทศไทย โรงเรียนรัฐทุกแหงไดรับเงินอุดหนุนสําหรับจัดสรรอาหารกลางวันและนมใหเด็ก

ทุกคนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กจนถึงระดับประถมศึกษา โดยไมมีเงื่อนไขดานสถานะทางเศรษฐกิจ จากขอมูล

โครงการอาหารกลางวันท่ัวโลกของ The Global Child Nutrition Foundation พบวา เงินอุดหนุน

ดังกลาวครอบคลุมเด็กประถมของไทยจํานวนเกือบ 4.1 ลานคน มาตรการปดโรงเรียนจึงอาจทําใหเด็ก

เหลานั้นมีความเส่ียงท่ีจะไมไดรับสวัสดิการดังกลาว 

แมจะเปนเพียงมื้อเดียวของวัน อาหารกลางวันท่ีโรงเรียนอาจเปนโอกาสเดียวท่ีจะไดรับ

สารอาหารครบถวนของกลุมเด็กในพื้นท่ีชนบทหรือกลุมท่ีมาจากครอบครัวฐานะยากจน ซึ่งมีแนวโนม

น้ําหนักรางกายตํ่ากวาเกณฑมากกวาเด็กกลุมอื่นในวัยเดียวกัน ขอมูลของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง

การศึกษา (กสศ.) ช้ีวา จากนักเรียนยากจนพิเศษท้ังหมดจํานวน 720,946 คน มีนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาจํานวน 29,991 คนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ (น้ําหนักและสวนสูงไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ท่ีกรมอนามัยกําหนด) 

ในชวงท่ีใชมาตรการปดโรงเรียน รัฐควรเรงหาแนวทางประกันสวัสดิการนี้ใหคงอยูตอไป  

โดยประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ท่ีมีหนาท่ีจัดสรรนมและอาหารกลางวัน  

เพื่อหาแนวทางการจัดสรรงบประมาณใหมสําหรับสรางหลักประกันดานโภชนาการแกนักเรียนใน 

ชวงกักตัวอยูบาน เชน จัดสรรเปนเงินอุดหนุนใหแกครอบครัวนักเรียนโดยตรง หรือใชแนวทางแบบ 

สหราชอาณาจักร ท่ีใหรัฐบาลทองถ่ินเปนผูแจกอาหารใหครอบครัวนักเรียน หรือใหเปนคูปองเพื่อนําไป 

แลกอาหารกับรานคาในพื้นท่ีได นอกจากนี้ รัฐควรใหความรูทางดานโภชนาการแกครอบครัวนักเรียน

ในชวงปดโรงเรียน 

ดานความปลอดภัยและสุขภาพจิตของนักเรียน 

ในบทความ ระวังความรุนแรงในโรคระบาด เมื่อ “บาน” อาจไมใชท่ีปลอดภัยสําหรับทุกคน  

ดร.บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร ไดยกบทเรียนจากหลายประเทศท่ีแสดงใหเห็นวา อัตราความรุนแรงใน

ครอบครัวท่ีเกิดข้ึนกับเด็กและผูหญิงเพิ่มสูงข้ึนกวาปกติ 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 เหตุการณแพรระดับของเช้ืออีโบลาในแอฟริกาชวงป พ.ศ. 2557-2559  ตลอดจนเหตุการณ 

น้ําทวมใหญในประเทศไทย เมื่อป พ.ศ. 2554 ท่ีทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก และประชาชนตอง

ติดอยูในบานเปนเวลานาน 

แมประเทศไทยยังไมมีขอมูลเชิงสถิติเรื่องการเพิ่มข้ึนของความรุนแรงในครอบครัวในชวงท่ีใช

มาตรการกักตัวเพื่อควบคุมการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19  แตขอมูลในชวงปกติท่ีผานมาก็เตือนใหเรา

เห็นวา โดยปกติเด็กและผูหญิงในประเทศไทยมีความเสี่ยงท่ีจะเผชิญกับความรุนแรงคอนขางสูง  

ความเสี่ยงของปญหาดังกลาว จากการสํารวจพหุดัชนีแบบจัดกลุม (Multiple Indicator Cluster 

Survey: MISC) ขององคการ UNICEF ประเทศไทย พบวา สถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย 

มีความเสี่ยงท่ีจะเผชิญกับความรุนแรงคอนขางสูง เห็นไดจากจํานวนเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป จํานวนกวา

รอยละ 75 เคยถูกผู ดูแล (Caregivers) ทุบตี (Physical Punishment) หรือทํารายทางจิตใจ 

(Psychological Aggression) และในแตละป มีเ ด็กมากกวา  10,000 คนท่ีเขา รับการรักษา ท่ี

โรงพยาบาล เนื่องจากถูกทํารายรางกาย โดยสวนใหญเปนการลวงละเมิดทางเพศ (Sexual 

Abuse)  สาเหตุเปนเพราะพอแมผูปกครองสวนหนึ่งของไทยยังเช่ือวา การทํารายรางกายเพื่อลงโทษ

เปนสิ่งจําเปนในการเลี้ยงดู และอบรมสั่งสอนบุตรหลานของตน 

ดังนั้นในชวงท่ีปดโรงเรียน เด็กไทยจํานวนหนึ่งอาจมีความเสี่ยงท่ีจะประสบกับความรุนแรง

ในครอบครัวมากข้ึน เพราะในชวงเปดเรียนปกติ เด็กกลุมนี้สามารถหลบหลีกปญหาไดจากการไป

โรงเรียน พบปะสังสรรคกับเพื่อนๆ โดยมีครูคอยสอดสองดูแลอยางใกลชิด 

บทเรียนจากตางประเทศดานมาตรการปองกันความรุนแรงในครอบครัวมีหลากหลาย

รูปแบบ เชน มอบหมายครูเปนผูใหความรูเรื่องความรุนแรงในครอบครัว มีบริการสายดวนในการชวยเหลือเด็ก 

หรือในกรณีหมูเกาะคานารี่ ประเทศสเปน ท่ีใชโคดลับ ‘MASK 19’ รับมือกับปญหาความรุนแรงตอผูหญิงท่ี

เพิ่มข้ึนระหวางการแพรระบาดของโรคโควิด-19 และวางแผนความรวมมือระหวางภาครัฐและรานขายยาใน

ชุมชน เมื่อไดรับโคดลับ เภสัชกรก็จะชวยติดตอไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อรับดําเนินการตอไป เปนตน 

สําหรับประเทศไทย เพื่อปองกันความเส่ียงท่ีเด็กจะเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัวใน 

ชวงดังกลาว ครูควรคอยสอดสองสัญญาณของความรุนแรงและใหความรูเรื่องสายดวนขอความชวยเหลือใน

ประเทศไทยกับเด็ก ๆ สําหรับเด็กท่ีไมสามารถขอความชวยเหลือไดหรือไมกลาส่ือสาร ครูอาจชวยไดดวย

การสรางโคดลับระหวางครูและนักเรียนเพื่อใหนักเรียนใชส่ือสารกับครู วากําลังประสบกับความรุนแรงใน

บานอยู โดยไมใหผูกระทําทราบ สวนกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานตนสังกัด ควรประสานกับ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เพื่อวางมาตรการปองกันความเสี่ยง รวมท้ัง

แนวทางการสังคมสงเคราะหเม่ือเด็กเผชิญกับความรุนแรง 

หลังยกเลิกมาตรการปดโรงเรียนและส้ินสุดการระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนควรชวย 

สรางความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับวิธีการเล้ียงดู เพื่อไมใหเด็กไดรับความรุนแรงและผลกระทบทางจิตใจท่ี

อาจเกิดข้ึนจากการเล้ียงดูท่ีผิด ในระยะยาว กระทรวงศึกษาธิการควรพิจารณาจัดสรรใหมีตําแหนง
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นักจิตวิทยาประจําโรงเรียนอยางจริงจังและประสานกับหนวยงานทางดานสังคมสงเคราะหในระดับ

ชุมชน เพื่อสรางระบบการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพจิต ท้ังนี้ เพื่อใหครูมีหนวยสนับสนุน ไมตอง

รับมือกับปญหาสุขภาพจิตของเด็กเพียงลําพัง รวมถึงเปนหลักประกันความปลอดภัยของเด็ก ในกรณีท่ี

โรงเรียนเองก็เปนพื้นท่ีของความรุนแรง 

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

จัดการเรียนการสอนอยางไรในสถานการณโควิด-19 : จากบทเรียนตางประเทศสู

การจัดการเรียนรูของไทย  

ในสถานการณโควิด-19 ระบาด เราควรเปลี่ยนใหทุก ๆ ท่ีกลายเปนโรงเรียน เพราะการเรียนรู

ยังตองดําเนินอยูแมนักเรียนไมสามารถไปโรงเรียนตามปกติ  ในหลายประเทศท่ีประกาศมาตรการปด

โรงเรียน รัฐบาลมักจะออกมาตรการดานการเรียนรูมารองรับ ดวยการเรียนทางไกลรูปแบบตาง ๆ โดย

พิจารณาจากเงื่อนไขความพรอมดานอุปกรณ ความพรอมของพอแม และความพรอมตามชวงวัยของเด็ก 

สําหรับประเทศไทย ความทาทายในการเปลี่ยนคร้ังนี้ไมใชแคการแกไขปญหาเฉพาะหนาในสถานการณ

โควิด-19 เทานั้น แตควรเปนการ “เปลี่ยนวิกฤติใหเปนโอกาส” ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ

สอนใหดีกวาเดิม ดังนั้นมาตรการการเรียนรูของไทยจึงไมควรปรับแคกระบวนการเรียนรูในหองเรียน 

แตตองปรับใหญท้ังระบบการเรียนรูท่ีตองสอดคลองกันและเช่ือมโยงกับการเรียนรูของเด็ก โดยควร

ดําเนินการดังนี้ 

1. กระชับหลักสูตร ปรับใหสอดคลองกับสถานการณโควิด-19 และสื่อสารใหผูเก่ียวของทุก

ภาคสวนทราบ หลักสูตรการศึกษาพื้นฐานของไทยในปจจุบัน เนนเนื้อหามาก ครูจําเปนตองใชเวลาเยอะ

เพื่อสอนไดครบถวน และไมเอื้อใหนักเรียนมีสวนรวม (Active Learning) เทาท่ีควร และหากยังใชหลักสูตร

เดิมในการเรียนการสอนภายใตสถานการณโควิด-19 ครูจะตองใช เวลาสอนมากข้ึนเพื่อสอนให

ครบถวน  การปรับหลักสูตรใหกระชับควบคูไปกับจัดลําดับความสําคัญ รวมท้ังผอนคลายตัวช้ีวัดเรื่อง

โครงสรางเวลาเรียนจะสามารถชวยลดความกดดัน โดยยังคงคุณภาพข้ันตํ่าไวได ตัวอยางของ มลรัฐ 

Alberta ประเทศแคนาดา ไดกระชับหลักสูตรโดยเนนเนื้อหาจําเปนตามมาตรฐานของแตละชวงวัย เพื่อให

ครูสามารถนําไปวางแผนการสอนและใชเวลาไดอยางเหมาะสม รวมท้ังออกคูมือหลักสูตรฉบับยอสําหรับ

ผูปกครอง เพื่อส่ือสารใหเขาใจถึงหลักสูตรท่ีเปล่ียนแปลงไป  หลักสูตรแกนกลางไทยจัดประเภทตัวช้ีวัดแลว   

แตตองเพิ่มความชัดเจนในการสื่อสารแกครูและผูปกครอง หลักสูตรแกนกลางของไทยกําหนดตัวช้ีวัด 

“ตองรู” และ “ควรรู” ในแตละสาระวิชาแลว แตตองเพิ่มความชัดเจน โดยระบุเนื้อหาจําเปนของแตละชวงวัย 

และเปดใหครูมีอิสระในการจัดการเรียนรูเนื้อหาสวนอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ในขณะเดียวกัน

กระทรวงศึกษาธิการควรใหศึกษานิเทศกทําหนาท่ีเปนโคชใหแกครู โดยใหคําแนะนําในการเลือกตัวช้ีวัด

และเนื้อหานอกเหนือจากสวนท่ีจําเปนเพื่อใหเหมาะกับบริบทและสถานการณของพื้นท่ี อีกท้ังกระทรวง

ศึกษาธิการควรออกคูมือหลักสูตรฉบับยอสําหรับผูปกครอง เพื่อใหผูปกครองเขาใจบทบาทใหม และ
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สามารถติดตามการเรียนรูของเด็กได นอกจากนี้ โรงเรียนตองไมละเลยการใหความรูแกนักเรียน 

แตละชวงวัยในการปองกันตนเองจากโรคระบาด ซึ่งองคกรอนามัยโลกไดจัดทําคูมือไวแลว 

2. เพิ่มความยืดหยุนของโครงสรางเวลาเ รียนและความหลากหลายของรูปแบบ 

การเรียนรู ความยืดหยุนในการใชเวลาและการเลือกรูปแบบการเรียนจะทําใหครูสามารถออกแบบ 

หนวยการเรียนรูท่ีเหมาะสมและสงเสริมการเรียนรูรายบุคคล (personalized learning) ได ดังตัวอยาง

ของมลรัฐ Alberta ประเทศแคนาดา ซึ่งมีแนวทางสนับสนุนใหครูจัดการเรียนรูดวยแบบผสมผสาน 

(blended learning) โดยแนะนําการกําหนดจํานวนช่ัวโมงการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ ไดแก 

• ช่ัวโมงเรียนรูผานจอสําหรับเด็กแตละชวงวัย โดยคํานึงถึงพัฒนาการดานรางกาย (ปญหา

ดานสายตา) และพัฒนาการดานสังคม (ปฏิสัมพันธกับผูอื่น) 

• ช่ัวโมงการเรียนรูดวยตนเองท่ีบานจากการทําใบงาน ช้ินงาน คนควาดวยตัวเอง และ 

• ช่ัวโมงท่ีครูและนักเรียนทํากิจกรรมเรียนรูรวมกัน 

สวนในกรณีของสหรัฐอเมริกา พบวา ใหความสําคัญตอการตอบสนองของผูเรียนแตละคน

แตกตางกัน โดยจัดทําฐานขอมูลของส่ือการเรยีนรูตาง ๆ ท่ีครูและนักเรียนสามารถเขาถึงไดอยางอิสระโดย

ไมเสียคาใชจาย  นอกจากนี้ ยังเปดชองใหหนวยงานอื่น ๆ และแหลงเรียนรูในพื้นท่ี เชน พิพิธภัณฑ 

หองสมุดชุมชน เขามามีสวนรวมในการสนับสนุนการเรียนรูของเด็ก ในขณะท่ีนิวซีแลนดเตรียมชุดการ

เรียนรูพื้นฐานใหนักเรียน ซึ่งประกอบดวยคูมือออนไลน และชุดการเรียนรู (ส่ือแหง) เพื่อใหนักเรียนทุกคน

ท้ังท่ีสามารถเขาถึงและไมสามารถเขาถึงระบบเรียนออนไลนสามารถใชเรียนรูได 

ในกรณีของไทย แมหลักสูตรแกนกลางของไทยเปดใหมีความยืดหยุนในการกําหนดช่ัวโมงเรียน 

แตก็ยังมีขอกําหนดเก่ียวกับโครงสรางเวลาเรียนท่ีคอนขางแข็งตัว ดังนั้นหากกระทรวงศึกษาธิการ 

ชวยผอนคลายโครงสรางเวลาเรียนลง และเปดชองทางการส่ือสารใหครูไดสอบถามขอสงสัย ก็จะชวยสราง

ความมั่นใจใหแกครูออกแบบการเรียนรูอยางยืดหยุน  นอกจากนี ้กระทรวงศึกษาธิการยังสามารถเปดให

เอกชน และภาคประชาสังคม ท่ีมีความเช่ียวชาญดานระบบการเรียนรูและสื่อการเรียนรู เขามา 

มีสวนรวมพัฒนา แลกเปลี่ยนเคร่ืองมือและเทคนิคใหม ๆ ซึ่งจะชวยเพิ่มทางเลือกท่ีหลากหลายและ

เหมาะสมกับเด็กมากข้ึน 

3. ออกแบบหนวยการเรียนรู และสอนอยางมีแผนท่ีเหมาะสม  ในสถานการณท่ีเปล่ียนไป 

ครูจะตองเตรียมความพรอมกอนการสอนแบบใหม  วิธีการหนึ่งคือ การออกแบบหนวยการเรียนรู ซ่ึงจะ

นําไปสูการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะหลังการระบาดของโควิดสิ้นสุดลง  ท้ังนี้ควรเริ่มตนโดยการจัด

กลุมตัวช้ีวัดใหเปนหนวยการเรียนรู ซึ่งจะทําใหแผนการเรียนรูมีความยืดหยุนตามสถานการณการระบาด 

เชน ครูสามารถออกแบบหนวยการเรียนรูหนวยละ 2 สัปดาห เพื่อใหสอดคลองกับระยะเวลาการประเมิน

สถานการณการระบาด  ท้ังนี้ หากครูสามารถออกแบบหนวยการเรียนรูแตละหนวยใหรอยเรียงกัน 

อยางเปนระบบท้ังเทอมหรือท้ังป ก็จะชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพไดดียิ่งข้ึน และได

พัฒนาทักษะการเรยีนรูดวยตนเอง ซึ่งเปนทักษะจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในอนาคต ในทางปฏิบัติ การ
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จัดหนวยการเรียนรูสามารถจัดตามเนื้อหาหรือตามประเด็นท่ีนาสนใจ และยังสามารถบูรณาการขามวิชา

หรือในวิชาเดียวกัน หลังจากนั้นครูควรกําหนดคําถามสําคัญของแตละหนวย และวางแผนการติดตามการ

เรียนรูตามตัวช้ีวัดดานความรู ทักษะ และเจตคติอยางชัดเจน  เลือกส่ือการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับเด็ก และ

ส่ือสารกับพอแมใหทราบถึงบทบาทท่ีจะเปล่ียนไป เนื่องจาก การเสริมทักษะออกแบบหนวยการเรียนรู ต้ัง

คําถาม เลือกใชสื่ออยางเหมาะสมจะทําใหครูออกแบบหนวยการเรียนรูไดมีคุณภาพมากข้ึน ดังนั้น

กระทรวงศึกษาธิการควรจะสนับสนุนการเพิ่มทักษะเหลานี้ตามความตองการของครูในแตละพื้นท่ี โดย

อาจจะเปดใหผูเช่ียวชาญในภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม ชวยพัฒนาศักยภาพครูใหตรงกับทักษะท่ี

ตองการ และสนับสนุนใหมีการเพิ่มทักษะใหแกศึกษานิเทศก เพื่อเปน “โคชหนางาน” ใหแกครูตอไป 

4. ยกระดับการประเมินเพื่อการพัฒนา (formative assessment) เพื่อไมใหเด็กเสีย

โอกาสพัฒนาความรูและทักษะ เมื่อนักเรียนไปโรงเรียนตามปกติไมได ครูกับนักเรียนก็จะมีปฏิสัมพันธ 

ตอกันลดลง ทําใหครูไมสามารถติดตามพัฒนาการของนักเรียนไดเต็มท่ี อาจทําใหไมสามารถรูปญหาของ

นักเรียนไดทันเวลา โดยเฉพาะความรูดานภาษาและการคํานวณ ซึ่งอาจจะสงผลเสียตอการเรียนรูระยะ

ยาว  การประเมินเพื่อพัฒนาจึงไมสามารถลดหรือละท้ิงไปไดท้ังการประเมินเพื่อการเรียนรู (assessment 

for learning) ของเด็ก เพื่อใหครูทราบถึงกระบวนการเรียนรูของเด็ก โดยจะสามารถให feedback กับเด็ก

และปรับแผนการเรียนรูไดตรงตามสถานการณ และการประเมินซึ่งทําใหเกิดการเรียนรู (assessment as 

learning) ของเด็ก โดยครูเปดโอกาสใหเด็กยอนคิดถึงกระบวนการเรียนของตนเอง กระบวนการนี้จะทําให

เด็กมีความรับผิดชอบและเปนเจาของการเรียนรูของตนเองมากข้ึน รวมถึงเมื่อเด็กเขาใจตนเองก็จะเปน

โอกาสท่ีจะวางแผนการเรียนรูของตนเองรวมกับผูปกครองและครูได การประเมินเพื่อพัฒนาท้ัง 2 ลักษณะ

จึงตองอาศัยการทํางานรวมกันระหวางเด็ก ผูปกครองและครูมากข้ึน วิธีหนึ่งท่ีทําไดคือ การประเมินเพื่อ

พัฒนาอยางไมเปนทางการรายบุคคล (personalized check-ins) เพื่อติดตามการเรียนรู สุขภาพกายและ

สุขภาพจิตของนักเรียน โดยใหผูปกครองเขามามีสวนรวมดวย  ในกรณีของเด็กโต อาจจะเพิม่การประเมิน

ตนเองและการประเมินเพื่อน (self & peer assessment) เขาไปดวย ซึ่งจะมีประโยชนในการชวยฝก

ทักษะการสะทอนคิดใหเด็กไดอีกทางหนึ่งดวย การประเมินเพื่อพัฒนาจะประสบความสําเร็จก็ตอเม่ือ 

มีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม คือ (1) มีการเสริมศักยภาพครูในการใชและออกแบบเครื่องมือประเมิน (2) มี

การใหเอกชน และภาคประชาสังคม ท่ีมีความเช่ียวชาญดานการประเมินเขามารวมพัฒนาเครื่องมือการ

ประเมินใหมๆ และ (3) มีการเปดเวที (platform) การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางครูกับผูเช่ียวชาญ 

5. การประเมินเพื่อรับผิดรับชอบ (assessment for accountability) ยังคงควรไว แต

ควรใหน้ํ าหนักการประเมินโอกาสทางการเรียนของเด็ก มากกวาการวัดความรูดวยคะแนน

สอบ   สถานการณโรคระบาดในปจจุบันทําใหตองใชรูปแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ดังนั้น 

คุณภาพการศึกษาท่ีเด็กจะไดรับในแตละพื้นท่ีจะไมเหมือนกัน จึงไมสามารถใชคะแนนวัดความรูหรือทักษะ

แบบเดียวกันเพื่อใหเกิดความรับผิดรับชอบได  มิฉะนั้นก็อาจสงผลใหเกิดความเหล่ือมลํ้ามากข้ึน 

กระทรวงศึกษาธิการจึงควรปรบัเกณฑขอสอบวัดความรู (test-based) มาสูการใหน้ําหนักกับตัวช้ีวัดท่ีไมใช
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ดานวิชาการ (non-academic measure) มากข้ึน เชน อัตราการเขาเรียน (attendance rate) หรืออัตรา

การออกกลางคัน (drop-out rate) เปนตน  โดยการเก็บขอมูลตัวช้ีวัดเหลานี้ท่ีสามารถใชเทคโนโลยีเขามา

ชวย เพื่อลดภาระครู เชน ใชระบบ Google Classroom บันทึกการใชงาน ซึ่งจะชวยทําใหเขตพื้นท่ี

สามารถติดตามและใหการสนับสนุนโรงเรียนไดตรงกับความตองการมากข้ึนดวย 

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

ความปกติใหมหรือ New Normal ดานการศึกษา  

เมื่อวิกฤตการณการแพรระบาดของโควิด-19 ระลอกแรกเริ่มคล่ีคลายลง หลายๆ ภาคสวนเริ่มพูด

ถึง “ความปกติใหม” หรือ “New Normal” ท่ีจะตามมา ภาคการศึกษาเปนอีกภาคสวนหนึ่งท่ีเกิดการ

ปรับตัวครั้งใหญท่ัวโลกและในประเทศไทย โดยเฉพาะการปดโรงเรียนและมหาวิทยาลัยท่ีทําใหท้ังภาค

นโยบาย โรงเรียน ครู และนักเรียนนักศึกษา ตองหันมาใชการเรียนการสอนทางไกลอยางเรงดวน ชวนให

หลายคนคิดวา เมื่อโควิด-19 ผานไป การเรียนรูทางไกลและการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูจะกลายเปน

ความปกติใหมของการศึกษาไทย ทวา ความปกติใหมนี้จะเกิดข้ึนจริงหรือไม เพราะอะไร หากมิใชแลว 

ความปกติใหมของการศึกษาไทยจะเปนอยางไรแน และใครจะเปนผูกําหนดหนาตาของความปกติใหมนี้ 

ทําไมการเรียนทางไกลและการเรียนออนไลนจะยังไมใช “ความปกติใหม” แตอาจเปลี่ยน

พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีของครู 

การจัดการเรียนทางไกลและการเรียนออนไลนท่ีท่ัวถึงและมีประสิทธิผลสูงสําหรับผูเรียนทุกคน 

ตองพึ่งพาหลายปจจัย ท้ังความพรอมดานเทคโนโลยี ความพรอมของครูในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ใหม และความพรอมของครอบครัวและนักเรียนในการเรียนรูจากท่ีบาน ปจจัยเหลานี้มีตนทุนมหาศาล เชน 

หากรัฐจะจัดสรรเงินชวยเหลือคาคอมพิวเตอรแกนักศึกษามหาวิทยาลัยท่ียากจนคนละ 10,000 บาท 

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

จัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อคอมพิวเตอรใหเฉพาะนักเรียนกลุมยากจนพิเศษท่ีมีอยูกวา 700,000 คนตาม

เกณฑการคัดกรองของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) คนละ 10,000 บาท จะตองใช

งบประมาณกวา 7,000 ลานบาท 

นอกจากนี้ ยังมีตนทุนท่ีครอบครัวนักเรียนตองจาย ท้ังคาอินเทอรเน็ต คาอาหารกลางวัน ตนทุน

คาเสียโอกาสของพอแมผูปกครองท่ีตองใชเวลาดูแลการเรียนของลูกแทนการทํางานหารายได และตนทุน

คาเสียโอกาสของนักเรียนจากการเรียนทางไกลหรือเรียนออนไลน ท่ีงานวิจัยจํานวนไมนอยบงช้ีวา 

กอใหเกิดผลลัพธตํ่ากวาการเรียนตามปกติกับครูในหองเรียน 

เม่ือคํานึงถึงตนทุนท่ีสูงมากในการเปลี่ยนผานไปสูการเรียนทางไกลดวยเทคโนโลยี และ

ผลลัพธเชิงคุณภาพและความเสมอภาคท่ีไมชัดเจน ผูเขียนเช่ือวา เม่ือสถานการณการระบาดของโควิด-

19 ยุติลง ระบบการศึกษาในภาครวมจะกลับไปสูการจัดการเรียนในโรงเรียนเปนหลัก สวนการเรียน

ทางไกลดวยเทคโนโลยีจะเปนเพียงทางเลือกท่ีถูกนํามาใชในบางสถานการณ กับนักเรียนแคบางกลุม 

และในบางพื้นท่ี แตจะยังไมใชความปกติใหมของการศึกษาไทยในอนาคต 

https://tdri.or.th/2020/04/digital-divide-online-education-inequalities/


- 68 - 
 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

อยางไรก็ตาม ในชวงเวลาเดียวกันนี้ บุคลากรทางการศึกษาจํานวนมากไดปรับตัวเพื่อใช

เทคโนโลยีในการทํางานทางไกล เชน การประชุมออนไลน การจัดการเอกสารออนไลนผานคลาวด เปนตน 

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดังกลาว แมวาจะไมไดเปล่ียนกระบวนการเรียนรูในหองเรียนโดยตรง แตนาจะ

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาได จึงมีแนวโนมท่ีจะดําเนินตอไปแม

การระบาดส้ินสุดลง 

“ความปกติใหม” ของภาคการศึกษาไทย ควรเปนการใหน้ําหนักแบบใหมเพื่อจัดการปญหา

เดิม ปรากฏการณของโควิด-19 ท่ีทําใหนักเรียนไมไดไปโรงเรียน ครูจัดการเรียนการสอนไมไดเหมือนท่ีผาน

มา ทําใหเกิดความตระหนักรูใหมถึงส่ิงท่ีมีความสําคัญและจําเปนแทจริงตอการเรียนรูของนักเรียน

เชน หลักสูตรแกนกลางท่ีมีอยูเดิมเทอะทะเกินไปและไมเหมาะกับบริบทของเด็กแตละคน และ กฎเกณฑ

เร่ืองการแตงกายและการไวทรงผมไมมีความสําคัญเม่ือเด็กเรียนรูอยูท่ีบาน เปนตน 

เราควรใชความตระหนักรูท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณนี้ มาออกแบบอนาคตของการศึกษาไทย 

โดยใหน้ําหนักกับสิ่งท่ีสําคัญตอการเรียนรูของนักเรียน มากกวา เง่ือนไขท่ีถูกกําหนดข้ึนเพื่อตอบสนอง

นโยบาย แนวคิดหรือผลประโยชนบางอยางท่ีไมสอดคลองกับการเรียนรูของนักเรียน เชน 

• ใหน้ําหนักกับ ปฏิสัมพันธท่ีมีคุณภาพระหวางครูและนักเรียน มากกวา จํานวนช่ัวโมงท่ี

นักเรียนอยูในหองเรียนหรือเรียนผานสื่อโทรทัศนหรือสื่อออนไลน 

• ใหน้ําหนักกับ การเรียนรูท่ีเช่ือมโยงกับความสนใจของนักเรียน เช่ือมโยงกับชุมชนและ

บริบทท่ีนักเรียนอยู มากกวา การเรียนรูอิงตามมาตรฐานแบบเดียวกันท้ังประเทศ 

• ใหน้ําหนักกับ การประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน (formative 

assessment) จ า ก ช้ิ น ง า น แ ละ พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง นั ก เ รี ย น  ม า ก ก ว า  กา รป ร ะ เ มิ น เ พื่ อ ก า ร

ตัดสิน (summative assessment) เพื่อนําไปใชใหคุณใหโทษแกโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

• ใหน้ําหนักกับ การชวยเหลือนักเรียนท่ีมีความทาทายในการเรียน ควบคูกับ การสงเสริม

นักเรียนกลุมอื่น ๆ ใหเต็มตามศักยภาพ เนื่องจากนักเรียนท่ีขาดแรงจูงใจในการเรียนเปนทุนเดิมหรือมา

จากครอบครัวยากจนมีแนวโนมจะหลุดออกจากระบบการศึกษามากข้ึนเมื่อสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 

• ให น้ํ าหนั กกั บ  การ เ รี ยน รู เ พื่ อ สุ ขภาพกายและใจ  ควบ คู กั บ  การ เ รี ยน รู ด า น

วิชาการ สถานการณโรคระบาดสงผลตอสุขภาพกายและใจของทุกคนรวมถึงเด็ก ๆ ทุกวัย ความรูดาน

วิทยาศาสตรของสมองช้ีใหเห็นวา การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดยากเมื่อเด็กมีความเครียดหรืออยูในภาวะท่ีเปน

อันตราย ครูจึงควรสอดแทรกเนื้อหาความรูเรื่องสุขภาวะ การดูแลสุขภาพกายและใจ เพื่อใหเด็กเรียนรูและ

ปรับตัวไดทามกลางสถานการณครอบครัวและสังคมท่ีไมแนนอน 

• ใหน้ําหนักกับ การจัดสรรทรัพยากรออฟไลนแกเด็กและครอบครัว ควบคูกับ ทรัพยากร

ออนไลน เชน จัดสรรหนังสือเด็กใหแกครอบครัวดอยโอกาสเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรูท่ีบาน จัดใหมี

อาสาสมัครติดตามสถานการณเด็กในแตละครอบครัวและใหความรูแกผูปกครองในการดูแลลูก ในลักษณะ

เดียวกันกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ท่ีใหความรูเรื่องการดูแลสุขภาพ เปนตน ควบคู
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ไปกับการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งจะเปนประโยชนกับประชาชนในดาน

ตาง ๆ ไมเพียงแคการศึกษาเทานั้น 

การสรางความปกติใหมตามขอเสนอนี้สามารถทําไดโดยไมจําเปนตองใชทรัพยากรมหาศาล 

เพียงอาศัยการปรับมุมมองของผูกําหนดนโยบาย ปรับกระบวนการทํางานของบุคลากรทางการศึกษา 

สรางความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและหนวยงานภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญในดานตาง ๆ 

รวมถึง ถอดบทเรียนองคความรูจากท้ังในและตางประเทศ เนื่องจากแนวทางการจัดการศึกษาท่ีกลาวมา

นี้ คือ “ความปกติเดิม” ท่ีเกิดข้ึนมาแลวในระบบการศึกษาของหลายประเทศท่ัวโลก รวมถึงบางโรงเรียนใน

ประเทศไทยท่ีปรับการเรียนรูสูศตวรรษท่ี 21 มากอนหนานี้ และนาจะยังคงสอดคลองกับโลกในอนาคต 

บทสรุป: มีหรือไมมีโควิด-19 ก็ตองรวมออกแบบความปกติใหมท่ีการศึกษาไทยตองการ 

(desirable new normal) 

แมไมมีโควิด-19 ระบบการศึกษาไทยก็กําลังเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาจากปจจัยขับเคล่ือน

จํานวนมาก ท้ังดานเศรษฐกิจ เชน สภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่า ดานสังคม เชน โครงสรางประชากรท่ี

เปล่ียนแปลง ดานเทคโนโลยี เชน disruptive technology ท่ีทําใหทักษะท่ีเปนท่ีตองการเปล่ียนไป และ

ดานการเมืองการปกครอง เชน การดําเนินนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เปนตน โควิด-19 เปนท้ัง 

“ตัวเรงปฏิกิริยา” ท่ีทําใหการเปล่ียนแปลงท่ีรอทาอยูเกิดข้ึนเร็วข้ึน เชน การนําเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูมา

ใชในวงกวาง และเปน “ตัวหนวงปฏิกิริยา” ใหแผนการบางอยางชะลอออกไป เชน การนํารองทดลองใช

หลักสูตรฐานสมรรถนะในปการศึกษา 2563 

การเรงปฏิกิริยาและการหนวงปฏิกิริยาของโควิด-19 สงผลใหผูท่ีเกี่ยวของบางสวนตองปรับตัว

ดวยความจําเปน เชนเดียวกับแรงดึงและแรงผลักของปจจัยขับเคล่ือนตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอการศึกษา

ไทยมาโดยตลอด หากขาดการออกแบบเชิงรุกและการต้ังรับปรับตัวของผูมีสวนไดสวนเสียในภาคการศึกษา 

ก็เปนไปไดสูงมากวาอนาคตของการศึกษาไทยจะเคล่ือนคลอยไปตามแรงเหลานี้จนไมสามารถควบคุม

ทิศทางไปสูจุดหมายท่ีตองการได 

ดวยเหตุนี้ การจินตนาการถึง “ความปกติใหม” ท่ีกําลังจะมาถึง ไมควรถูกตีกรอบไวดวย

สถานการณความจําเปนจากโควิด-19 และปจจัยอื่น ๆ ท่ีควบคุมไมไดเทานั้น แตควรเปนการจินตนาการถึง 

“ความปกติใหมท่ีเปนท่ีตองการ” (desirable new normal) จากการหารือและวางแผนรวมกันของบุคคล

ท่ีมีสวนเกี่ยวของในทุกภาคสวน ต้ังแตผูกําหนดนโยบาย ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางศึกษา 

ผูประกอบการในภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม พอแม ผูปกครอง และท่ีสําคัญท่ีสุด คือตัวนักเรียนเอง 

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

การแพรระบาดของ COVID-19 ไดสงผลกระทบอยางรุนแรงตอการศึกษาทุกระดับท่ัวโลก         

ทําใหสถานศึกษาเกือบทุกแหงท่ัวโลกตองปดการเรียนการสอน ขอมูลของ UNESCO (World Economic 

Forum, (2020) พบวามีจํานวนนักเรียน 1.38 พันลานคน ไดรับผลกระทบจากการปดสถานศึกษา           

ซึ่งเปนผลกระทบตอเนื่องอยางกวางขวาง และเกิดการปรับเปล่ียนระบบการจัดการศึกษา ท่ีเดนชัดท่ีสุด   

คือ การเรียนการสอนท่ีตองดําเนินงานตอมิใหหยุดชะงัก เพราะจะสงผลตอคุณภาพของนักเรียน นั่นก็คือ

คุณภาพของประชากรในอนาคต จึงมีการปรับการเรียนสอนในหลายรูปแบบ เกิดนวัตกรรมทางความคิดมี

รูปแบบใหมทางการเรียนการสอนจากนักเรียนไมสามารถมาโรงเรียนได แตสามารถเรียนได แนวคิดทางการ

เรียนการสอนทางไกลโดยใชส่ือออนไลน จึงระดมเขามาชวยแกปญหาทางการเรียนการสอน การทํางานก็

เชนเดียวกัน ท้ังครูและพนักงานก็ทํางานท่ีบานชวงระบาดหนัก แตไมสามารถดําเนินงานไดสมบูรณ เพราะ

ทางโรงเรียนและนักเรียนบางสวนไมสามารถหาเครื่องมือทางการเรียนไดครบ เชน สมารทโฟนท่ีมีคุณภาพ

ดี ผูปกครองก็เดือดรอนเพราะระบบเศรษฐกิจหยุดชะงัก คนตกงานจํานวนมาก ซึ่งถือวารุนแรง อาจจะ

รุนแรงกวาเกิดสงครามโลก เพราะมีคนเสียชีวิตจํานวนมาก และติดเช้ือระบาดกระจายเปนทวีคูณ 

ผลกระทบตอทางการศึกษาครั้งนี้ มีผลโดยตรงตอนักศึกษาซึ่งจะเปนกําลังของชาติในอนาคต และสงผล

กระทบในระยะยาว ทําใหเกิดระบบการจัดการศึกษาในรูปแบบใหม สถาบันการศึกษาทุกระดับตองปรับตัว

ในสถานการณปจจุบัน และตองเตรียมเพื่ออนาคต ในบทความนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหผลกระทบ

ของ COVID-19 ตอระบบการศึกษา โดยเฉพาะการเรียนการสอน การเขาสูชีวิตวิถึใหม (New Normal) 

และการออกแบบการศึกษาในชีวิตวิถีใหมผูเขียนไดวิเคราะหและสรุปจากเอกสาร เว็บไซต และหนังสือ   

โดยการวิเคราะหเนื้อหา (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 จากเมืองหวูฮั่นจนถึงปจจุบัน (14 สิงหาคม 2563) 

ไดมีการระบาดไปท่ัวโลก ซึ่งตอมา WHO ไดประกาศต้ังช่ืออยางเปนทางการสําหรับเช้ือไวรัสโคโรนาสาย

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

ท่ีเริ่มตนในป 2019และตอมา วันท่ี 11 มีนาคม 2563 องคการอนามัยโลกไดประกาศใหการระบาดนี้เปน

โรคระบาดท่ัวไป ปจจุบัน (14 สิงหาคม 2563) มีผูติดเช้ือยืนยันแลวท่ัวโลก จํานวนท้ังส้ิน 21,991,954 คน 

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

ประเทศไทยซึ่งเปนประเทศแรกท่ีมีการพบผูติดเช้ือ COVID-19 นอกประเทศจีน พบผูติดเช้ือรายแรกเมื่อ

วันท่ี 13 มกราคม 2563 และปจจุบันประเทศไทยมีจํานวนผูติดเช้ือท่ียืนยันแลว จํานวน 3,382 คน จํานวน

ผูเสียชีวิต 58 คน และผูปวยท่ีมีการรักษาและหายแลว จํานวน 3,199 คน (วิกิพีเดีย, 2563) สําหรับการ

แพรเช้ือของไวรัสชนิดนี้มีการแพรเช้ือระหวางคนในลักษณะเดียวกับไขหวัดใหญ โดยผาน การติดเช้ือจาก

ละอองเสมหะจากการไอ สําหรับการสัมผัสผูติดเช้ือผูสัมผัสจะมีอาการแสดงโดยท่ัวไป 5 วัน อยางไรก็ตาม

อาจจะมีระยะการฟกตัวกอนแสดงอาการไดถึง 14 วัน ลักษณะอาการของผูติดเช้ือโดยท่ัวไปท่ีพบบอย 

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

คอ ปวดกลามเนื้อ ปวดหัว และหนาวส่ัน อยูระหวางรอยละ 11-18 การรักษามุงเปาไปท่ีการจัดการกับ

อาการและการรักษาแบบประคับประคอง และสําหรับมาตรการปองกัน คือ การลางมือ การอยูหางจาก

บุคคลอื่นโดยเฉพาะกับบุคคลท่ีปวย สําหรับบุคคลท่ีตองสงสัยวาอาจจะมีการติดเช้ือตองกักตัวหางจาก

บุคคลอื่น ๆ เปนเวลา 14 วัน สําหรับคาระดับการติดเช้ือพื้นฐาน ระหวางมนุษยสูมนุษยของไวรัสอยูท่ี

ประมาณ 2.13 ถึง 4.82 ซึ่งคลายกับไวรัสโคโรนาสายพันธกลุมอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 

(SARS-CoV) สําหรับการเสียชีวิตจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนาจะมีระยะต้ังแตการพฒันาการของโรคจนถึง

แกชีวิต จะอยูระหวาง 6-41 วัน ซึ่งบุคคลท่ีเสียชีวิตสวนใหญเปนผูสูงวัย ท่ีมีอายุมากกวา 60 ป และ

นอกจากนั้นมีปญหาทางดานสุขภาพ เชน เบาหวาน และโรคหัวใจหลอดเลือด (Pornphol and 

Chittayasothorn, 2020) 

ผลกระทบการแพรระบาด  

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

ตอการจัดการศึกษา ประกอบดวย  

1. ดานสังคม สังคมการเรียนรูมีผลกระทบจากมาตรการทางสาธารณสุข ในการเวนระยะหางทาง

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

สังคม เชน การประชุม การนั่งคุยกัน การรับประทานอาหารโตะเดียวกัน การปฏิสัมพันธ การยืนหางกันใน

ลิฟทโดยสาร เปนตน ทุกคนสวมหนากากอนามัย แมแตการเดินทางก็ตองสวมหนากากอนามัยดวยเชนกัน 

ระบบการประชุมออนไลนท่ีสามารถประชุมในท่ีทํางานหรือท่ีบาน โดยไมตองไปนั่งรวมกันในท่ีประชุม

เดียวกัน  
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2. ดานเศรษฐกิจ มีผลกระทบอยางรุนแรง COVID-19 สงผลใหคนวางงาน เพราะโรงงานปด

กิจการ ผูปกครองไมมีรายได นักเรียน นักศึกษาไมมีเงินใชจายเปนคาหนวยกิต และอุปกรณการศึกษา 

สถาบันการศึกษามีรายไดลดลง สงผลกระทบตอระบบการจัดการเรียนการสอน รัฐบาลมีงบประมาณ

อุดหนุนการศึกษาลดลง สถานการณเหลานี้มีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของประเทศ 

 3. ดานการศึกษา การศึกษาไดรับผลกระทบหลายดาน กลาวคือ  

    3.1 การจัดการเรียนการสอน เปนหัวใจในการเรียนรูของผูเรียน วิกฤติ COVID-19 ไดเปน

โอกาสใหสรางแนวคิดใหมทางการเรียนรู หรือการเรยีนการสอนดวยวิธีการใหม นวัตกรรมใหม เชน ทํางาน

ท่ีบาน เรียนท่ีบาน ในชวงระบาดหนัก ทุกคนอยูบาน ทํางานท่ีบานพอสถานการณคล่ีคลายลงก็มีการเรียน

สลับกัน ท้ังท่ีโรงเรียนและบานพบวานวัตกรรมทางการเรียนท่ีเหมาะสมท่ีสุดในชวงระบาด คือ การเรียน

แบบผสมผสาน (Schwenger, 2018) เปนวิธีสอนในระบบผสมผสานในหลายลักษณะตามแนวคิดและ

ประสบการณของผูสอนและความสามารถของผูเรียน เชน การใชระบบการสอนออนไลนผสมผสานกับ

สาระการเรียนรูในลักษณะอื่น ๆ เชน ผสมผสานกับวิธีการของ Web-Based Technology ผสมผสานกับ

วิธีการสอนหลาย ๆ วิธี ผสมผสานกับเทคโนโลยีทางการสอนกับการสอนในช้ันเรียนปกติ และการใช

เทคโนโลยีทางการสอนกับการปฏิบัติงานจริง ซึ่งนยิมใชกันมาก แตก็มีผลกระทบในลักษณะเปนขอสังเกต

วา การสอนในระบบออนไลนอยางเดียวไดผลนอย เพราะนักเรียนอาจไมสนใจ หรือไมมีวินัยในตนเอง การ

สอนแบบนี้ตองใชระบบติวเตอรมาชวยเสริมการเรียนรูดวย   

    3.2 นักเรียนกับอาหารและสุขภาพของนักเรียน นักเรียนท่ีเคยไดรับการดูแลจากโรงเรียน เชน 

โครงการอาหารกลางวัน การตรวจสุขภาพจากโรงเรียนจะไดรับผลกระทบเมื่อปดโรงเรียน        

              3.3 ผลลัพธการเรียนรูนักเรียนตองหยดุเรียนระบบการเรียนการสอนเปล่ียนแปลง โอกาส

ทางการเรียนรูแบบตัวตอตัวกับการเรียนดวยตนเอง ผลลัพธการเรียนรูก็ไดรับผลกระทบสวนท่ีเกี่ยวของกับ

การฝกทักษะหรือการปฏิบัติ จะมีผลกระทบไปดวยผลลัพธการเรียนรูไมเปนไปตามความคาดหวังเมื่อ

สถานศึกษาปดนักเรียนอยูบานผูปกครองดูแลในวัยเด็ก สวนระดับอุดมศึกษา แมวาจะสามารถเรียนรูดวย

ตนเองได ก็มีขอจํากัดในการเขาถึงทรัพยากรการเรียนรู 

    3.4 ผลกระทบทางจิตวิทยาตอนักเรียน นักเรียนนักศึกษาเกิดความเครียดจากภาวะท่ีตองอยูใน

บาน แมวาจะมีการคลายมาตรการแลวก็ตาม แตการเขาเรียนหรือเดินทางยังกังวลกับการกลับมาของการ

ระบาดในรอบท่ีสองหรือสาม ความสูญเสียจากรายได ผลกระทบจากรายไดของผูปกครองการชวยเหลือ

ของรัฐก็ไมสามารถชวยเหลือไดท่ัวถึง และเนื่องจากยังไมสามารถผลิตวัคซีนได กอใหเกิดความกังวลและ

ความเครียด        

3.5 ผลกระทบตอผูบริหารและครูผูสอน 
        3.5.1 การบริหารวิกฤติ เปนชวงภาวะท่ีผูไดรับผลกระทบในการบริหารท่ียาก ตองจัดการ

กับภาวะวิกฤติท่ีเกิดจากมาตรการของรัฐ สถานการณท่ีเกี่ยวของปองกันไมใหเกิดแกไขสถานการณดวย

ความรวดเร็ว การส่ือสารท่ีดีเปนปจจัยความสําเร็จ จึงตองเปนนักส่ือสารท่ีดี หรือหาคนท่ีมีประสบการณ
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การส่ือสารมาชวย และมีทีมงานชวยเหลือ ท้ังระหวางการเกิดวิกฤติ และภายหลังวิกฤติ        

               3.5.2 ครูผูสอน ตองปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอน จากการสอนในช้ันปกติ มาเปนการ

สอนแบบผสมผสาน และการเตรียมการสอนเมื่อสถานการณคล่ีคลาย ซึ่งท้ังสองลักษณะตองมีการออกแบบ

การเรียนการสอนการทดลองกอนสอนจริงส่ิงเหลานี้ยอมสงผลกระทบ การจัดหองเรียน ส่ือการเรียนการ

สอน การจัดชวงเวลาสอน การทดสอบ รวมท้ังระเบียบและเกณฑการประเมินการเรียนรูท่ีตองปรับปรุง 

 3.6 ผลกระทบตอการใหบริการของสถานศึกษา เครือขาย ผูปกครองจะไดรับผลกระทบเมื่อ

สถานศึกษาปดดําเนินงาน โครงการท่ีตกลงตองเล่ือน หรือยกเลิก การรวมกลุมตองยกเลิกเชนกัน 

งบประมาณก็ยกไปใชจายในการบริหารวิกฤติ COVID-19                   

 สรุปการระบาดของ COVID-19 ไดสงผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ ในภาวะวิกฤติไดกอใหเกิด

โอกาสสรางสรรคงานใหม ๆ ในดานตาง ๆ คือ ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ การจัดการเรียนการสอน อาหาร

และสุขภาพ ผลลัพธการเรียนรู ทางจิตวิทยาตอนักเรียน ตอผูบริหารและครูผูสอน การใหบริการของ

สถานศึกษา สวนตาง ๆ เหลานี้ ท่ีเคยปฏิบัติไมสามารถดําเนินงานไดดังเดิม หรือตองปรับปรุง เพราะ

สถานการณเปล่ียนในขณะเดียวกันก็พัฒนาส่ิงใหมมาแทน การเรียนการสอนแบบใหม การทํางานแบบใหม 

สังคมแบบใหม ภายใตส่ิงแวดลอม แบบใหมโดยการปฏิบัติตัวเปนเวลานาน ซึ่งจะกลายเปนชีวิตวิถีใหมใน

การดําเนินชีวิตในบริบทการศึกษาการเขาสูชีวิตวิถีใหมความเปล่ียนแปลงของชีวิตประจําวันหลังโควิดท่ีเริ่ม

กลับสูสภาวะปกติ แตเปนภาวะปกติแบบใหม หรือท่ีเรียกวา “New Normal” นั้น สงผลกระทบตอทุกคน

ในสังคม เมื่อรัฐบาลประกาศการผอนคลายระยะท่ี 5 อนุญาตใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในช้ัน

เรียนปกติ (On - Site) จะเห็นการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอมท่ีโรงเรยีน ท่ีตองเปนไปตามมาตรการทาง

สาธารณสุข และตามบรบิททางการศึกษา ในระดับช้ันตาง ๆ ระดับปฐมวัยหรือเด็กเล็ก ประถมศึกษา และ

ระดับอุดมศึกษา อาจเปนชีวีตวิถีทางการศึกษาใหม ชีวิตวิถีใหม (New Normal) ราชบัณฑิตยสภา โดย

คณะกรรมการบัญญัติศัพทนิเทศศาสตรราชบัณฑิตยสภา ไดอธิบายคํานี้เอาไววา New Normal แปลวา 

ความปกติใหม ฐานวิถีชีวิตใหม หมายถึง รูปแบบการดําเนินชีวิตอยางใหมท่ีแตกตางจากเดิม เนื่องจากมี

บางส่ิงมากระทบ จนแนวทางปฏิบัติท่ีคนในสังคมคุนเคยอยางเปนปกติและเคยคาดหมายลวงหนาได ตอง

เปล่ียนแปลงไปสูวิถีใหมภายใตหลักมาตรฐานใหมสําหรับ New Normal ในท่ีนี้จะใชชีวิตวิถีใหม ในบริบท 

COVID-19 นั้น ชีวิตวิถีใหมพื้นฐาน คือ ดานการสาธารณสุขของเมืองไทย โดยทางศูนยบริหารสถานการณ

แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. มีการประกาศมาตรการการปองกันและควบคุม

การระบาดของโควิด-19 ท่ีทุกคนตองใหความสําคัญและปฏิบัติตามอยางเครงครัด ไดแก สวมใสหนากากผา

หรือหนากากอนามัยเสมอ ตองเวนระยะหาง 2 เมตร ลางมือบอย ๆ พกเจลแอลกอฮอล หลีกเล่ียงสถานท่ี

แออัด หลีกเล่ียงกลุมเส่ียงหรือผูท่ีมีอาการปวย เปนพื้นฐานสําคัญในการออกแบบชีวิตวิถีใหมชีวิตวิถีใหม

ทางการศึกษา ประกอบดวย 

 1. ดานการดํารงชีพปจจุบัน มาตรการการปองกันและควบคุมการระบาดของ COVID-19 ในดาน

การสาธารณสุขของเมืองไทยท่ีเปนกรอบการดํารงชีวิตประจําวัน รวมท้ังการจัดการศึกษาในระดับช้ันตาง ๆ 
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โดยเฉพาะการเวนระยะหาง และดานสุขภาพอนามัย การเดินทาง กิจกรรมทางสังคมในสถานศึกษา เชน 

การเรียนการสอนท่ีเปนภารกิจหลักตองเปนไปตามมาตรฐานสาธารณสุข คือ สวมใสหนากากผาหรือ

หนากากอนามัยเสมอตองเวนระยะหาง ลางมือบอย ๆ ใชเจลหรือแอลกอฮอล หลีกเล่ียงสถานท่ีแออัด ไม

เปดแอรเพื่อใหอากาศไหลเวียน ในขณะเดียวกัน ตองปรับกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีการใชเทคโนโลยี 

การทํางานท่ีบานของครูและบุคลากรของสถาบันการศึกษา และการเรียนการสอน เปนตน ซึ่งตองเวน

ระยะหางทางสังคมในการติดตอส่ือสารในทุกรูปแบบ โดยบุคคลท่ีทํากิจกรรมทางสังคมตองอยูหางกัน 1-2 

เมตร ในทุกกิจกรรม  

2. ดานการเรียนการสอน การปรับแนวทางการเรียนการสอน ท่ีมีการนําเทคโนโลยีมาใช ท่ีเรียกวา

สอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ท่ีครูและผูบริหารตองปรับบทบาทในการสอน การบริหาร และ

วิธีการสอนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรูในมิติแบบใหม ท่ีผสมผสานการสาธารณสุขกับการจัด

การศึกษาในระบบใหม ในศตวรรษท่ี 21 การพัฒนาแนวคิดแบบใหม (Design Thinking) การพัฒนาทักษะ

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

กระบวนการทางความคิด (Mindset)  

3. ดานการบริหารภาวะวิกฤติ การบริหารแบบใหมท่ีมีผลกระทบจาก COVID-19 ในชวงระหวาง

การแพรระบาดยังอยู เปนการบริหารในระหวางภาวะวิกฤติ (During Crisis) ท่ีตองคํานึงถึงมาตรการทาง

สาธารณสุข และการบริหารท่ีตองปรับเปล่ียนท่ีเปนลักษณะท่ีนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชตามบริบทและ

งบประมาณของสถาบันการเงินในรูปแบบใหม ระบบการเงินของสถาบันการศึกษา จะเขาสูระบบ

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 ซึ่งการจัด

การศึกษาไดมีการปรับตัวบนเงื่อนไขในเวลากําลังระบาดหรือสถานการณวิกฤติ (During Crisis) มีปจจัยท่ี

เกี่ยวของ คือ การดํารงชีพปจจุบัน ดานการเรียนการสอน ดานการบริหาร การเวนระยะหางทางสังคม 

การเงินในรูปแบบใหม และการเตรียมการหลังการยุติการแพรระบาด COVID-19 (After Crisis) การ

ออกแบบการศึกษาในชีวิตวิถีใหมคํา วา การออกแบบการศึกษาในชีวิตวิถีใหม หรือ Design-Based New 

Normal เปนคําใหมท่ีบูรณาการมาจากสถานการณชีวิตวิถีใหมกับแนวคิดของ Morrison (2010) เสนอ

รูปแบบ เรียกวา ADDIE Model of Instructional Design ไดเสนอแนวทางการออกแบบไว 5 ข้ันตอน 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 การศึกษาในองคประกอบท่ีสอดคลอง

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

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

ตองปรับตัว หรือปรับเปล่ียนแนวคิดจากท่ีเคยทํางานแบบเดิม ตองปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลงระหวาง 

COVID-19 ยังแพรระบาด หรือยุติลง ชีวิตวิถีใหมจึงไมใชการแกปญหาเดิม ๆ ปรากฏการณ COVID-19   

จึงควรออกแบบอนาคตของการศึกษาใหมในการเรียนรูรูปแบบใหมท่ีใหความสําคัญตอการเรียนรูของ

นักเรียน ใหน้ําหนักการปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนใหมากกวาการนับช่ัวโมงเรียน การเรียนรู ท่ี

สงเสริมความสนใจของนักเรียนและความคิดสรางสรรค การสรางความรักสามัคคีในครอบครัว สังคมและ

ประเทศชาติ เปนคนดีมีคุณธรรม สงเสริมนักเรียนท่ีมีความคิดสรางสรรค ทาทายทางการเรียน พรอมกับ

กลุมอื่น ๆ โดยไมท้ิงใครไวขางหลัง ในสถานการณท่ีปรับเปล่ียนรวดเร็ว (Disruption) การพัฒนาทักษะชีวิต

ท่ีสามารถยืดหยุน ปรับตัวอยูไดในสถานการณท่ีเปนจริง (Resilience) บนพื้นฐานของการสาธารณสุขท่ีดี 

มาตรฐานทางการสาธารณสุขท่ีดีจะเปนพื้นฐานในการจัดการศึกษาในอนาคต  ท่ีเปนการศึกษาตลอดชีวิต 

สถานศึกษาทุกระดับจะเปนการเรียนรูของทุกชวงวัย ระบบช้ันเรียนจะเปล่ียนไป เปนระบบความสามารถ

ของผูเรียน การนําระบบเทคโนโลยีมาจัดระดับความสําเร็จของผูเรียน อาจารยมหาวิทยาลัยจากสังกัด

มหาวิทยาลัย ไมมีคณะและภาควิชา แตจะเปนการรวมความเช่ียวชาญของอาจารยในการทํางานเปนกลุม

งาน เปนตน ดังนั้นการปรับตัวในอนาคตทางการศึกษาในอนาคต จากการวิเคราะหผลกระทบ COVID-19 

นําไปสูการปรับตัวในอนาคตท่ีมีการออกแบบการศึกษาใหม นําแบบไปปฏิบัติ มีการประเมินผลเปนระยะ ๆ 

และการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ซึ่งการออกแบบเพื่อการปรับตัวสถาบันการศึกษาโดยผูบริหารและทีมงาน

ตองตระหนักถึงภาวะวิกฤติท่ีตองปรับแนวคิดคือ การปรับเปล่ียน Mindset คําวา Mindset ประกอบดวย 

Growth Mindset คือ กรอบความคิดหรือทัศนคติ และแนวคิดแบบปรับตัวและพัฒนาตอไปขางหนา ใน

การพัฒนาตนเองรูปแบบใหม ท่ีมีลักษณะยืดหยุน (Resilience) สวน Fixed Mindset คือการคิดแบบเดิม

และพอใจจะเปนเชนนั้น Growth Mindset จึงพลิกกลับความคิดใหตางจากเดิม และพัฒนาตนเองใหกาว

หนาท่ีตองการจะเปนในรูปแบบใหม (Desired New Normal) การปรับ Mindset จึงเปนบันไดข้ันแรกของ

การปรับตัวหรือการออกแบบสถานศึกษาในอนาคตวา 5 ป 10 ป วาจะเปนอยางไร บนพื้นฐานทางการ

สาธารณสุขท่ีดีและการเรียนรูตลอดชีวิต มีเปาหมายใหเปนพลเมืองท่ีดี (Smart Citizen) และมีอาชีพมั่นคง 

เปนการออกแบบท่ีทาทายยิ่ง และควรเปนการออกแบบเฉพาะตัวมากกวาการออกแบบโดยใชท่ัวไป ดังนี ้ 

1. ดานการบริหาร ควรตองปรับเปล่ียนไปตามลักษณะของการออกแบบและขับเคล่ือนใหเปนตาม

แบบและเปาหมายท่ีกําหนด ลักษณะการบริหารในขณะวิกฤติ COVID-19 จึงตองเปนไปตามขอกําหนดของ

มาตรการทางสาธารณสุข และกรอบของทางราชการ แตการบริหารภายในสถาบันการศึกษา แตละสถาบัน

ตองออกแบบในการบริหาร และตองระมัดระวังวา จะระบาดรอบสอง หรือเช้ือระบาดสายพันธุใหมท่ีกําลัง

แพรระบาดท่ีเวียดนามจะขามมาเมืองไทยหรือไม และตองคํานึงถึงวาหลังพนวิกฤติ COVID-19 แลว จะ

บริหารอยางไร และถาอนาคตจะปองกันไมใหเกิดวิกฤติเกิดแลวจะแกไขอยางไร เปนการมองอนาคต

ทางการบริหารไมใชรอใหเกิดและจึงแกไขศึกษาบทเรียนจากการบริหารวิกฤติท่ีผานมา หรือท่ีประเทศไทย

ดําเนินการแกไข เชน สถานการณ 13 ชีวิตทีมหมูปาติดถํ้าขุนน้ํานางนอน จังหวัดเชียงราย ซึ่งประสบ
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ความสําเร็จลงไดเพราะ “พลังสามัคคี” จนเปนท่ียอมรับท่ัวโลก หรือกรณีของประเทศนิวซีแลนดท่ีประสบ

ความสําเร็จในการบริหารวิกฤติ COVID-19 และการบริหารสถานการณวิกฤติ COVID-19 ของประเทศไทย

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

ยกยองท่ัวโลก สรุปในภาพรวมจากตัวอยางท่ีกลาวมาจะมีหลักการบริหารคลายกัน คือ ตัวผูนําตองเปนผูนํา

ในการตัดสินใจ ลงมือทําอยางรวดเร็ว และอยูในพื้นท่ีสรางความมั่นใจ โดยการส่ือสารท่ีชัดเจนและเปน

ระบบเดียวมีทีมทํางานเฉพาะทางการส่ือสารเปนหัวใจสําคัญตองส่ือสารจากแหลงท่ีถูกตองขอความรวม

จากทุกภาคสวน และตัดสินใจแกปญหาทีละจุดอยางเปนระบบท่ีมีการส่ือสารท่ีถูกตอง โดยกระบวนการ

ทางการบริหารคือการกําหนดเปนนโยบาย การจัดทําแผนการบริหารหลัง COVID-19 ยุติหรือแผนการ

บริหารความตอเนื่อง (Education Continuity Plan-ECP) การกํากับติดตามและประเมินนําผลมาปรับการ

ออกแบบ ท้ังนี้ตองจัดงบประมาณสนับสนุนดวย  

2. ดานการจัดการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศการออกแบบหลักสูตรเปนเรื่องสําคัญ

ควรเปนหลักสูตรท่ีสนองตอบตอสังคมในอนาคต และความตองการของผูเรียนการศึกษาท่ีรับปริญญามี

ความสําคัญนอยลงคนรุนใหมมีความคิดและความเช่ือท่ีไดรับอิทธิพลจากโซเชียลมีเดีย จะจัดหองเรียน

อยางไรท่ีสอดคลองกันหองเรียนหองเลนเปนหองเดียวหรือหองเรียน หองสมุด หองทํางานเปนหองเดียวกัน

ท่ีไมมีหนังสือ (e-Library) หองทํางานอยูใน Café (Co-working space) รวมท้ังสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุน

การเรียนรู เชน ลานกิจกรรม และลานสุขภาพอนามัย เปนตน ครู และผูปกครองก็ตองปรับบทบาทมาเปน

ผูสนับสนุนการเรียนรูมากกวาเปนผูสอนการเรียนการสอนจะมีลักษณะการผสมผสานหลากหลายวิธี 

(Blended Learning) ตามความตองการของผูเรียนและสังคมท่ีเคล่ือนไหวตลอดเวลาความสามารถในการ

ยืดหยุนและเปล่ียนแปลง (Resilience and Flexibility) ของครูจึงมีความทาทายนโยบายของสถานศึกษา 

จึงเปนกรอบสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีใหแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน รวมท้ังการวัดผลเพื่อเนนพัฒนาการ 

(Formative Evaluation) ท่ีนําระบบเทคโนโลยีมาใช เมื่อประเมินออกมาแลววิเคราะหไดวาบกพรองเรื่อง

ใด จะศึกษาเพิ่มไดจากเอกสารอะไรหรือส่ืออะไรในประเด็นอะไร เปนตน เทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวโนม

จะเขามามีบทบาทสําคัญตอการจัดการศึกษาในอนาคตเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว แตก็จะมีงบประมาณคาใชจาย 

และตองมีผูเช่ียวชาญ แมวาจะทราบวาการจัดการเรียนสอนออนไลนจะเพิ่มมากข้ึนในอนาคต แตการขาด

แคลนอุปกรณการเรียนความมีวินัยของผูเรียนความเช่ียวชาญของครู ผลจากการทดลองใชในชวงล็อคดาวน

ท่ีผานมา การสอนออนไลนยังมีปญหาท่ีตองปรับปรุงหลายประการ เชน รูปแบบการสอน เครื่องมือของครู 

เครื่องมือของนักเรียน การกํากับติดตามและการประเมินผล อาจทําใหเกิดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา

มากข้ึนครูหรือผูบริหาร รวมท้ังสถาบันผลิตครูอาจตองพิจารณาใชการเรียนการสอนทางไกลจากมูลนิธิ

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ-DLTV เสริมจุดออน หรือวิธีการอยางอื่นเพิ่มเติม  

3. ดานระบบฐานขอมูลระบบฐานขอมูลเปนปญหาสําคัญเรื่องหนึ่งของการจัดการศึกษาไทยใน

ปจจุบัน และอาจโยงไปถึงอนาคต คือ ขอมูลทางการศึกษาทุกระดับเช่ือมโยงกันตรงกัน และพรอมใช แตใน

ความเปนจริงในปจจุบันขอมูลไมตรงกันมีฐานขอมูลแยกยอย นํามาใชในการวางแผนไดยากการวางแผนจึง
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อิงขอมูลไดแตไมตรงกันระบบฐานขอมูลทางการศึกษาจึงเปนเรื่องเรงดวน และตองเตรียมการรับระบบ

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

ตองวางระบบรองรบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในอนาคตมาใชทางการศึกษา โดยเฉพาะการเตรียมบุคลากร

ของสถานศึกษา  

4. ดานความสัมพันธกับชุมชนชุมชนกับสถานศึกษามีความสัมพันธใกลชิดกัน จึงมีความจําเปนท่ี

สถาบันการศึกษาตองใหความสําคัญ นักเรียน นักศึกษามาจากชุมชนกลับจากสถานศึกษาก็อยูในชุมชน 

ชุมชนก็เปนสถานศึกษาสนับสนุนการศึกษาสําหรับนักเรียนนักศึกษา ชุมชนบางแหงรวมถึงวัดก็จัด

การศึกษาเพิ่มเติมจากสถานศึกษาระบบการจัดการศึกษาแบบเดิม “บวร” ก็ยังใชได แตจะทําอยางไรใน

การรวมมือกันใหเกิดผลสูงสุดกลาวไดวา การออกแบบการศึกษาในชีวิตวิถีใหม คือ การออกแบบเพื่อการ

ปรับตัว หรือพิมพเขียวทางการศึกษาในอนาคต ท่ีใหความสําคัญกับการปรับแนวคิดความเช่ือของบุคลากร

วาจะตองปรับตัวอยางมาก และสรางพลังใจในการพัฒนาตนเองบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบเรียกวา 

Growth Mindset เปนเรื่องสําคัญ ผูบริหารและครูในการขับเคล่ือนการเรียนการสอนการใชเทคโนโลยีใน

การบริหารหรือในการจัดการศึกษา เชน การเรียนการสอนออนไลน การทํางานท่ีบานการประชุมออนไลน

การส่ือสารรวมท้ังการซื้อของออนไลนเพิ่มมากข้ึน เปนตน ความสัมพันธกับชุมชนระบบฐานขอมูล และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปนกลไกสําคัญสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาบทสรุปและขอเสนอแนะการ

ระบาดของ COVID-19 สงผลกระทบตอการศึกษาท่ัวโลก จากผลระบาดแพรกระจายจากคนสูคน จากคน

หนึ่งกระจายแบบลูกโซ ตามการเคล่ือนยายประชาชน คนติดเช้ือเดินทางไปท่ีใดถาไมปองกันก็จะเปดจุด

การแพรเช้ือท่ีนั่น และกระจายจากจุดนั้นออกไป จากจุดเกิดติดเช้ือ COVID-19 ครั้งแรก ท่ีเมืองหวูฮั่น 

ประเทศจีน จนปจจุบันแพรกระจายไปท่ัวโลกสงผลกระทบตอการศึกษาเพราะสถานศึกษาเปนแหลงรวม

คนการหยุดการแพรเช้ือคือ การเวนระยะหาง จึงจําเปนตองปดสถานศึกษา เมื่อปดสถานศึกษาทําใหการจัด

การศึกษาไดรับผลกระทบตอเนื่อง คือ ดานเศรษฐกิจ การจัดการเรียนการสอน อาหารและสุขภาพ ผลลัพธ

การเรียนรูทางจิตวิทยาตอนักเรียนตอผูบริหารและครูผูสอนการใหบริการของสถานศึกษา ผลกระทบ

ดังกลาวกอเกิดชีวิตวิถีใหมรูปแบบใหมในการจัดการศึกษาบนหลักการและพื้นฐานตามมาตรการทาง

สาธารณสุขของรัฐบาล ซึ่งการจัดการศึกษาไดมีการปรับตัวในเวลากําลังระบาดหรือสถานการณวิกฤติ 

(During Crisis) มีปจจัยท่ีเกี่ยวของ คือ การดํารงชีพปจจุบัน ดานการเรียนการสอนดานการบรหิารการเวน

ระยะหางทางสังคมการเงินในรูปแบบใหม คือ การใชระบบอิเล็กทรอนิกสในดานการเงินและการใหบริการ

ผานทางสมารทโฟน เปนตน การออกแบบเพื่อการปรับตัว (Design-Based New Normal) หรือพิมพเขียว

ทางการศึกษาในอนาคต ท่ีใหความสําคัญกับการปรับแนวคิดความเช่ือของบุคลากรวาจะตองปรับตัวอยาง

มากและสรางพลังใจในการพัฒนาตนเอง บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบเรียกวา Growth Mindset เปน

เรื่องสําคัญการเรยีนการสอนการใชเทคโนโลยี เชน การเรียนการสอนออนไลน การทํางานท่ีบาน การ

ประชุมออนไลนการส่ือสาร รวมท้ังการซื้อของออนไลนเพิ่มมากข้ึน เปนตน ระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยี

สารสนเทศ จะเปนกลไกสําคัญสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา สรางความเขมแข็งและยั่งยืนของชุมชน
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ดังนั้น ในขณะนี้ก็จะยงัอยูในระหวางวิกฤติแมจะควบคุมไดในประเทศแตตางประเทศยังเพิ่มแบบทวีคูณ 

และไมรูวาจะจบเมื่อไรและเมื่อจบแลวจะจัดการศึกษาอยางไรหลังวิกฤติ COVID-19 อนาคตจากนั้น

สถานการณจะเปนอยางไร วิกฤติจะเกิดอีกหรือไม วิกฤติทางการศึกษาอยางอื่นมีอีกหรือไมจากขอมูล

ขางตนจึงมีขอเสนอแนะดังนี ้

1. สรุปและถอดบทเรียนในการเผชิญวิกฤติครั้งนี้ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการจัด

การศึกษาในอนาคตและการออกแบบการบริหารการศึกษาหลังวิกฤติ เชน การปดสถานศึกษา การจัดการ

เรียนการสอน การเงินของสถาบัน การบริหาร และการส่ือสารในกรณีเกิดวิกฤติการบริหารจัดการเปนเรื่อง

สําคัญและท่ีสอดคลองกันจากผลวิกฤติท่ีผานมา คือ ผูบริหารตองอยูในพื้นท่ี การส่ือสารท่ีดี ทํางานท่ี

รวดเร็วการมอบหมายผูรับผิดชอบการรวมมือกับทุกภาคสวน เปนตน 

2.   ระบบฐานขอมูลของสถานศึกษามีความจําเปนตอการตัดสินใจในภาวะปกติและวิกฤติ จึงควร

พัฒนาระบบฐานขอมูลอยางรอบดาน และควรทําเปนระบบเอกสารกอน เมื่อขอมูลนิ่งหรือตรงกัน จึงนํา

ระบบเทคโนโลยีมาใช 3. ทบทวนแผนบริหารความเส่ียงของสถานศึกษาท่ีรวมแผนบริหารวิกฤติอื่น ๆ 

จัดทําเปนแผนตอเนื่อง (Education Continuity Plan) เชน อุบัติเหตุตาง ๆ และจัดทําเปนคูมือการบริหาร

วิกฤติ ท่ีใหความสําคัญกับภาวะผูนํา การส่ือสาร ความรวดเร็ว บทบาทของบุคลากร และงบประมาณ และ

อาจมีการซอมการบริหารวิกฤติ ในสถานการณฉุกเฉิน เปนตน เพื่อปองกัน แกไข และพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ประเด็นปญหาการจัดการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี 

การจัดการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี มีประเด็นปญหาการจัดการศึกษา ดังนี้ 

1. ดานผูเรียน 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ท่ีบงช้ีการแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

1) ระดับปฐมวัย      

นักเรียนมีอัตราการออกกลางคัน รอย

ละ 0.59 ท่ีนาสังเกตคือมีเฉพาะ

สถานศึกษาเอกชน 

 

 17. สัดสวนนักเรียนปฐมวัย (3 – 5 ป) ตอประชากร

กลุมอายุ 3 – 5 ป เพิ่มข้ึน (รอยละ 90) 

 

   

มีเด็กพิการเรียนรวม 9 ประเภท รอย

ละ 0.12 พบเด็กประเภทออทิสติกถึง

รอยละ 0.05 

 

     

เด็กไมไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

เนื่องจากขาดครูท่ีมีความรูเกี่ยวกับการ

จัดการศึกษาปฐมวัย และขาดส่ือ 

อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน

ปฐมวัย 

-  สงเสริมใหหนวยงานทางการศึกษาท่ี

จัดการศึกษาปฐมวัยอบรมครู

ประจําการใหมีความรูเกี่ยวกับจัด

การศึกษาปฐมวัย 

-  สนับสนุนงบประมาณใหหนวยงาน

ทางการศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย

25. รอยละของเด็กแรกเกิด – 5 ป มีพฒันาการ

สมวัยเพิ่มข้ึน (รอยละ 85) 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ท่ีบงช้ีการแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

จัดหาส่ือ อุปกรณในการจัดการเรียน 

การสอนปฐมวัย 

 

2) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน      

ผูเรียนระดับประถมศึกษามีอัตราการ

ออกกลางคัน รอยละ 0.22 

 

 32. อัตราการออกกลางคันของผูเรียนระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐานลดลง (เปาหมาย 0.10)  

   

ผูเรียนระดับมัธยมศึกษามีอัตราการ

ออกกลางคัน รอยละ 0.72 

 

  

ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ไม

ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน รอยละ 1.99 

 

 18. ประชากรอายุ 6 – 11 ปไดเขาเรียน ระดับ

ประถมศึกษาทุกคน (รอยละ 100) 

 

   

ผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ไม

ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน รอยละ 1.09 

 

 19. ประชากรอายุ 12 – 14 ป ไดเขาเรียน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาทุกคน (รอยละ 

100) 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ท่ีบงช้ีการแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

ผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไม

ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน รอยละ 1.89 

 

 20. สัดสวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ

เทียบเทา (15–17 ป) ตอประชากร กลุมอายุ 15 – 

17 ป เพิ่มข้ึน (รอยละ 95) 

   

ผูเรียนดอยโอกาสสังกัด 9 ประเภท     

มีอัตรารอยละ 22.67 และพบวามี

ผูเรียนประเภทยากจนถึงรอยละ 22.58 

 

 24. ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเขาเรียน

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจ

และพื้นท่ีลดลง (รอยละ 1.0) 

 

   

มีเด็กพิการเรียนรวมระดับประถมศึกษา 

9 ประเภท รอยละ 7.04  พบเด็ก

ประเภทบกพรองทางการเรียนรูถึงรอย

ละ 6.28  

 34. รอยละของผูเรียนพิการไดรับการพฒันา

สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม 

(รอยละ100)  

   

มีเด็กพิการเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา 

9 ประเภท รอยละ 2.37  พบเด็ก

ประเภทบกพรองทางการเรียนรูถึงรอย

ละ 1.96 

 

 35. รอยละของเด็กในวัยเรียนท่ีมีความตองการ

จําเปนพิเศษ ไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

เพิ่มข้ึน (จําแนกตามกลุม ประเภทของความจําเปน

พิเศษ) (รอยละ 20) 

 

   

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน 

 26. รอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) แตละ
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ท่ีบงช้ีการแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

 

 

ประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2562 

ทดสอบ 4 วิชาหลัก (ภาษาไทย อังกฤษ 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร) ยังมีตํ่ากวา

ฐานเดิมทุกวิชา  

วิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไปเพิ่มข้ึน 

(รอยละ 50) 

27. ความแตกตางระหวางคะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-

NET) ของนักเรียนระหวางพืน้ท่ี/ภาคการศึกษาใน 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562 

ทดสอบ 4 วิชาหลัก (ภาษาไทย อังกฤษ 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร) ยังมีตํ่ากวา

ฐานเดิม ยกเวนวิชาภาษาอังกฤษ  

 วิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษลดลง                    

(นอยกวา 5) 

28. คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบโครงการประเมินผล

นักเรียนรวมกับนานาชาติ (Programmer for 

International Student Assessment หรือ PISA) 

ของนักเรยีนอายุ 15 ป ในวิชาวิทยาศาสตร การอาน

และคณิตศาสตรสูงข้ึน (เฉล่ีย 500 คะแนน)29. 

ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเฉล่ีย

ของผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับเมื่อ 

ทดสอบตามาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

(CEFR) สูงข้ึน (A1/A2/B2) 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ท่ีบงช้ีการแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2562 

ทดสอบ 5 วิชาหลัก (ภาษาไทย สังคม

ศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร) ยังมีตํ่ากวาฐานเดิม 

ยกเวนวิชาภาษาอังกฤษ และ

วิทยาศาสตร  

 30. รอยละการอานของคนไทย (อายุต้ังแต 6 ปข้ึน

ไป) เพิ่มข้ึน (รอยละ 85) 

   

ผูเรียนสวนใหญขาดทักษะการคิด

วิเคราะห คิดสังเคราะห และคิด

สรางสรรค เนื่องจากการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนไมเนนบรรยากาศท่ีจะ

กระตุนสงเสริมใหผูเรียนคิดวิเคราะห 

สังเคราะหและคิดสรางสรรค 

สงเสริมใหมีการพัฒนาหลักสูตรท่ี

สอดคลองกับการคิดในรูปแบบตาง ๆ  

ท่ีหลากหลาย 

    

ผูเรียนสวนใหญขาดคุณธรรม จริยธรรม 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและสมรรถนะ

สําคัญ เนื่องจากขาดแรงจูงใจใน

การศึกษาเลาเรียน และการขาดความ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงค สมรรถนะสําคัญ               
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ท่ีบงช้ีการแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

มุงมั่นอดทน ความท่ีไมสามารถทนได

กับกฎ ระเบียบหรือขอตกลงการปฏิบัติ

ท่ีเครงครัดหรือกติกาท่ีเขาจะตองปฏิบัติ

ตาม 

ผูเรียนในบางระดับการศึกษายังมีอัตรา

เส่ียงในการออกกลางคันสูง เนื่องจาก

ตองไปชวยผูปกครอง บิดา มารดาหรอืผู

ท่ีอยูอาศัยดวย ในการหารายได/

ประกอบอาชีพ หรือดูแลชวยเหลือบิดา 

มารดา ผูปกครองท่ีมีภาวะพึ่งพา และ

หรือมีเหตุจําเปนตองใหการชวยเหลือ 

จากการเจ็บปวย จิตเภท พิการหรืออื่น ๆ 

จัดหาทุนการศึกษา/จัดหลักสูตรระยะ

ส้ัน 

    

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

O-NET ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ตํ่ากวา

ฐานเดิมทุกรายวิชา สําหรับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ตํ่ากวาฐานเดิมทุก

รายวิชายกเวนวิชาภาษาอังกฤษ และ

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ตํ่ากวาฐานเดิมทุก

พัฒนาครูเพื่อสงเสริมเทคนิควิธีการสอน

และการจัดกระบวนการเรียนโดยเฉพาะ

ในระดับช้ันประถมศึกษา 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ท่ีบงช้ีการแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

รายวิชายกเวนวิชาภาษาอังกฤษ และ

วิทยาศาสตร เนื่องจากเทคนิควิธีการ

สอนและการจัดกระบวนการเรียนไม

สงเสริมใหเด็กรูจักการคิดวิเคราะห 

3) การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 

     

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ดานการศึกษานอกระบบ (N-NET)              

ปการศึกษา 2561 จําแนกตามสาระ

ความรู 5 สาระหลัก (ทักษะการเรียนรู, 

ความรูพื้นฐาน, การประกอบอาชีพ, 

การดําเนินชีวิต, การพัฒนาสังคม)

ระดับช้ันประถมศึกษา พบวา ตํ่ากวา

ฐานเดิมยกเวนสาระทักษะการเรียนรู 

และสาระการดําเนินชีวิต  

 

     

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ดานการศึกษานอกระบบ (N-NET)              
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ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ท่ีบงช้ีการแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

ปการศึกษา 2561 จําแนกตามสาระ

ความรู 5 สาระหลัก (ทักษะการเรียนรู, 

ความรูพื้นฐาน, การประกอบอาชีพ, 

การดําเนินชีวิต, การพัฒนาสังคม)

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน พบวา  

ตํ่ากวาฐานเดิมยกเวนสาระทักษะการ

เรียนรู, ความรูพื้นฐาน และสาระการ

พัฒนาสังคม  

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ดานการศึกษานอกระบบ (N-NET)              

ปการศึกษา 2561 จําแนกตามสาระ

ความรู 5 สาระหลัก (ทักษะการเรียนรู, 

ความรูพื้นฐาน, การประกอบอาชีพ, 

การดําเนินชีวิต, การพัฒนาสังคม)

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา  

ตํ่ากวาฐานเดิมยกเวนสาระทักษะการ
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ท่ีบงช้ีการแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

เรียนรู, การประกอบอาชีพ และสาระ

การพัฒนาสังคม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานอยูใน

เกณฑตํ่า (N-net) เนื่องจากความรู

ความสามารถของบุคลากรโดยเฉพาะ

อยางยิ่งการมีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอนของ

ครูผูสอนยังไมเพียงพอ อีกท้ังผูเรียนมี

ความหลากหลายท้ังอาชีพและพื้น

ฐานความรู รวมถึงกลุมเปาหมายใน

พื้นท่ีหางไกลมีขอจํากัดในการเขาถึง

บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงผล

ใหไมไดรับขอมูลท่ีทันสมัยและถูกตอง 

- ปรับวิธีการคัดเลือก/สอบบรรจุครูให

ตรงตามวิชาเอก 

- เช่ือมโยงเครือขายใหครอบคลุมทุก

พื้นท่ีของ กศน.ตําบล 

    

4) การศึกษาอาชีวศึกษา      

ผูเรียนระดับอาชีวศึกษามีอัตราการออก

กลางคัน รอยละ 6 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ท่ีบงช้ีการแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

มีเด็กพิการเรียนรวม 9 ประเภท รอย

ละ 0.08  พบ 

เด็กประเภทบกพรองทางรางกายหรือ

สุขภาพถึงรอยละ 0.04 

 

     

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ปการศึกษา 

2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

พบวา  ตํ่ากวาฐานเดิม  

 

     

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ปการศึกษา 

2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูงพบวา สูงกวาฐานเดิม  

     

ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษามีสมรรถนะไมสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดแรงงาน 

เนื่องจากผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

สถาบันอาชีวศึกษาควรจัดหลักสูตรให

สอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงานตามบริบทพื้นท่ี 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ท่ีบงช้ีการแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

สวนใหญไมออกสูตลาดแรงงานมุงแต

เขาเรียนตอในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปด

สอนระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น ๆ ทํา

ใหขาดแคลนแรงงานระดับกลางอยาง

ตอเนื่อง 

ผูเรียนไมนิยมเรียนสายอาชีวศึกษา 

เนื่องจากภาพลักษณ เจตคติและ

คานิยมของการเรียนอาชีวศึกษาไมดี 

ประกอบกับคาตอบแทนและการ

ยอมรับในสังคมตํ่า 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรจัดกิจกรรม

สรางเจตคติท่ีดีในการศึกษาตอในระดับ

อาชีวศึกษา 

    

5) การศึกษาอุดมศึกษา      

บัณฑิตขาดการคิดวิเคราะห แกปญหา

และทักษะความรูพื้นฐานท่ีจําเปน 

เนื่องจากเทคนิควิธีการสอนและการจัด

กระบวนการเรียนไมสงเสริมใหบัณฑิต

รูจักการคิดวิเคราะห การแกปญหา 

สงเสริมรูปแบบการคิดในรูปแบบตาง ๆ 

ท่ีหลากหลาย 

    

บัณฑิตมีสมรรถนะไมสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน เนื่องจาก

สถาบันอุดมศึกษารวมกับสถาบัน

อาชีวศึกษาในการวิเคราะหความ
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ท่ีบงช้ีการแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

ผูเรียนตัดสินใจเขาศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา ไมมีขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจและไมรูทิศทางความตองการ

กําลังคน 

ตองการของตลาดแรงงานและปรับ

หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ 

 

2. ดานครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ท่ีบงช้ีการแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

ครูสวนใหญไมไดจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

เนื่องจากไมนํากระบวนการวิจัยในช้ัน

เรียนไปใชพัฒนาการเรียนการสอน 

สงเสริมใหสถานศึกษานํากระบวนวิจัย

ในช้ันเรียนมาใชในการพัฒนาการเรียน

การสอน 

    

การศึกษาข้ันพื้นฐาน มีปญหาขาด

แคลนครูสอนสาขาวิชาหลักโดยเฉพาะ

ภาษาตางประเทศ วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร เนื่องจากมาตรการควบคุม

อัตรากําลังภาครัฐทําให

กระทรวงศึกษาธิการถูกตัดอัตรากําลัง

จัดสรรอัตรากําลังทดแทนครูท่ีเกษียณ     
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ท่ีบงช้ีการแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

ครูจากการเกษียณอายุราชการและ

เกษียณกอนกําหนด 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามี

ภาระหนาท่ีอื่น นอกเหนือจากการจัดการ

เรียนการสอน  เนื่องจากไมมีบุคลากรทํา

หนาท่ีอื่น ๆ ท่ีไมใชการจัดการเรียนการ

สอนภาระดังกลาวจึงตกอยูท่ีครูผูสอน 

     

การศึกษานอกระบบฯ ขาดครูและ

บุคลากรท่ีมีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน

เนื่องจากครูประจําการท่ีไดรับการบรรจุ

เขามาเปนครูอัตราจางเดิมท่ีมีวุฒิ

การศึกษาไมตรงกับวิชาเอกอยูกอนแลว 

     

การศึกษาพิเศษขาดนักวิชาชีพท่ีจะจัด

การศึกษาสําหรับเด็กพิการ และครูสวน

ใหญขาดประสบการณในการจัด

การศึกษาสําหรับเด็กพิการ 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ท่ีบงช้ีการแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

การอาชีวศึกษาขาดแคลนครูดาน

วิชาชีพ เนื่องจากไมสามารถรับผูท่ีมี

ความรูและประสบการณจากผูท่ีไมมีใบ

ประกอบวิชาชีพครูไดทําใหเกิดปญหา

ขาดแคลนครูอาจารยท่ีมีความรู ความ

เช่ียวชาญท่ีเหมาะสมอยางตอเนื่อง 

     

ในระดับอุดมศึกษา สัดสวนอาจารยตอ

นิสิตในบางสาขาวิชายังไมเปนไปตาม

เกณฑ รวมท้ังอาจารยประจําสวนใหญ

ยังขาดประสบการณ และบางสาขายัง

ขาดคณาจารยท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ

ทาง เนื่องจากไมมีสถาบันผลิตครูใหมท่ี

มีความเช่ียวชาญเฉพาะในการพัฒนาครู 

คณาจารยประจําการอยางเปนระบบ 

รวมท้ังศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู

อยางตอเนื่อง เพื่อสรางความเปนมือ

อาชีพและสงเสริมสนับสนุนใหวิชาชีพ

ครูเปนท่ียอมรับในสังคม 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

3. ดานการสรางความเขมแข็งของสถานศึกษา/จังหวัด 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ท่ีบงช้ีการแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

มีสถานศึกษาขนาดเล็ก รอยละ 38.52 

และเปนสถานศึกษาท่ียังไมเขมแข็ง

จํานวนมาก เนื่องจากยังขาดความ

พรอม ขาดรูปแบบเทคนิคการบริหาร

จัดการ และจัดการเรียนการสอน 

และนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียน

ขนาดเล็กมีทิศทางการพัฒนาไมแนนอน 

สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาขนาด

เล็กมีความพรอม รูปแบบเทคนิคการ

บริหารจัดการ และจัดการเรียนการ

สอนใหมีประสิทธิภาพและความคุมคา 

23. สถานศึกษาทุกแหงมีอินเทอรเน็ตความเร็วสูง

และมีคุณภาพ (รอยละ 100) 

46. รอยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไมผานเกณฑ

การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง (รอยละ 100) 

   

จังหวัดสุราษฎรธานีมีจํานวนลูกเสือ

สํารอง ลูกเสือสามัญ/สามัญรุนใหญและ

วิสามัญถึง 60,690 คน แตไมมีคาย

ลูกเสือท่ีไดมาตรฐานประจําจังหวัด 

 

 22. รอยละของแหลงเรียนรู (พิพิธภัณฑ สวนสัตว 

หองสมุด ศูนย ฯลฯ) ท่ีไดรับการพัฒนาใหสามารถ

จัดบริการทางการศึกษาและมีการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพเพิ่มข้ึน (50 ศูนย) 

 

   

จํานวนปการศึกษาเฉล่ียของประชากร

ในจังหวัดสุราษฎรธานี ชวงอายุ 15 – 

59 ป อยูท่ี 9.09 ถึงแมวาคาเฉล่ียจะ

เพิ่มข้ึนทุกปแตก็ยังไมถึงคาเฉล่ีย

ระดับประเทศ 12 ป 

 11. รอยละของประชากรวัยแรงงาน  

(15 – 59 ป) ท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเทาข้ึนไปเพิ่มข้ึน (รอยละ 60) 

21. ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ป)  

มีจํานวนปการศึกษาเฉล่ียเพิ่มข้ึน (12 ป) 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ท่ีบงช้ีการแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

สัดสวนผูเรียนสายสามัญตอสายอาชีพ 

71 : 29 ซึ่งยงัไมเปนไปตามเปาหมาย

ระดับประเทศ (50 : 50)  

 4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษามีสมรรถนะเปนทีพอใจของสถาน

ประกอบการเพิ่มข้ึน (รอยละ 75) 

9. สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึน เมื่อเทียบกับ 

ผูเรียนสามัญศึกษา (50 : 50) 

12. อัตราการไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระของ

ผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาระดับ

อาชีวศึกษา (ไมนับศึกษาตอ) ภายในระยะเวลา 1 ป

เพิ่มข้ึน (รอยละ 80) 

   

สถานศึกษาระดับข้ันพื้นฐานขาดอิสระ

และความคลองตัวในการบริหารจัดการ

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากการกระจายอํานาจสูเขตพื้นท่ี

การศึกษา และสถานศึกษาได

ดําเนินการแลวตามกฎหมาย แตยัง

ประสบปญหาในทางปฏิบัติ และใน

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ยังมีความ

เคยชินของหนวยปฏิบัติในการรับคําส่ัง

สรางความเขมแข็งใหสถานศึกษาโดยให

สถานศึกษาเปนนิติบุคคล 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ท่ีบงช้ีการแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

จากหนวยงานสวนกลางและหนวยงาน

สวนกลางเคยชินกับการมอบหมาย/ส่ัง

การใหหนวยปฏิบัติดําเนินการตาม

ประกอบกับหนวยปฏิบัติ บุคลากรใน

พื้นท่ี และสถานศึกษาไมคุนเคยใน

ระบบการบริหารแบบเปนอิสระดวย

ตนเอง บุคลากรบางสวนยังไมมีความ

มั่นใจในการตัดสินใจทิศทางของ

หนวยงาน และความไมพรอมของระบบ

เพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 4 ดาน 

สูสถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาใน

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ปญหาความไมพรอมของเขตพื้นท่ี

การศึกษาในการสนับสนุนสงเสริมการ

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให

เขมแข็ง 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ท่ีบงช้ีการแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษายัง

ขาดความเปนอิสระ คลองตัวและความ

เขมแข็งในการปฏิบัติภารกิจ  

สถาบันอาชีวศึกษาบางสวนยังไมเปน

นิติบุคคลทําใหไมสามารถดําเนินภารกิจ 

ใหสนองความตองการท้ังของประชาชน

และประเทศได 

    

การอุดมศึกษาไมสามารถพัฒนาสูความ

เปนเลิศในการดําเนินภารกิจท้ัง 4 ดาน  

อันไดแก 1) การจัดการเรียนการสอน  

2) การวิจัยและสรางองคความรู   

3) การใหบริการทางวิชาการ  

4) ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสวน

ใหญยังบริหารภายใตระบบราชการ 

แมวาจะไดมีความพยายามนํา

มหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ แตการ

ดําเนินงานยังไมบรรลุผลท้ังหมด และ 

สภามหาวิทยาลัยและนายกสภา

มหาวิทยาลัยยังไมมีบทบาทในการ
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ท่ีบงช้ีการแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

พัฒนามหาวิทยาลัยและรับผิดชอบตอ

มหาวิทยาลัยเทาท่ีควร 

 

4. ดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ท่ีบงช้ีการแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช

เปนเครื่องมือชวยในการเรียนการสอน

ของครูยังมีนอย เนื่องจากครูขาด

ความสามารถและทักษะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีจะนํามาสรางและใช

บทเรียนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส และชวย

ในการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

จัดหา... 

 

    

ทรัพยากรดานเทคโนโลยีมีไมเพียงพอ

ทําใหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาทักษะ

ในการคนควา เปนเครื่องมือใน
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ท่ีบงช้ีการแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

การศึกษาหาความรูแกตนเองยังทําได

นอย เนื่องจากขาดการพัฒนาครูและ

บุคลากรใหรูจักใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอน 

รวมท้ังการแกปญหาขาดแคลนคร ู

สาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานไม

เอื้อตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใชใน  การเรียนการสอนอยางสมบูรณ 

เนื่องจากขาด Content และ 

courseware สําหรับการทําบทเรียน

เพื่อการเรียนรูทางส่ืออิเล็กทรอนิกส 

     

ขาดการเช่ือมโยงเครือขายเพื่อ

การศึกษาท่ีมีอยูเพื่อนําไปสูการเรียนรู

รวมกัน เชน Uni net, Moe Net  

เปนตน เนื่องจากความแตกตางในการ

เขาถึงบริการ internet ระหวางพื้นท่ีใน

เมือง นอกเมือง ขนาดและประเภท

โรงเรียน 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปญหาหรือประเด็น/สาเหตุ วิธีการแก KPI ท่ีบงช้ีการแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

ขาดการใชส่ือสารมวลชน ส่ือวิทยุโทรทัศน 

ส่ือหนังสือ ตําราเรียน และอุปกรณตาง ๆ 

รวมท้ังหองสมุดเพื่อสนับสนุนการเรียนรู

อยางเพียงพอและมีคุณภาพ เนื่องจาก

ขาดการสนับสนุนอยางจริงจังและ

ตอเนื่องจากภาครัฐในการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

รวมท้ังขาดกลไกท่ีจะจูงใจให

ภาคเอกชนเขามารวมระดมทรัพยากร 

     

ขาดหนวยงานกลางเพื่อดูแลและบริหาร

จัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา เนื่องจากหนวยงานท่ี

ดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดําเนินการในลักษณะตางคนตางทํา 

เกิดความซ้ําซอน ขาดการบูรณาการ

และเช่ือมโยงกันเปนเครือขายกัน เปน

เครือขายเพื่อประหยัดทรัพยากรรวมกัน 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ดานการจัดระบบการศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษา 

ปญหาหรือประเด็น วิธีการแก KPI ท่ีบงช้ีการแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

1) ระดับปฐมวัย      
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปญหาหรือประเด็น วิธีการแก KPI ท่ีบงช้ีการแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

ความไมพรอมในการจัดการศึกษา

ปฐมวัยท้ังดานครู อาคาร สถานท่ีและ

วัสดุอุปกรณ และขาดความเขมแข็ง 

เนื่องจากศูนยเด็กปฐมวัยมีจํานวนไม

เพียงพอท่ีจะใหบริการในการเตรียม

ความพรอมแกเด็กปฐมวัยไดอยางท่ัวถึง 

มีคุณภาพ เนื่องจากขาดการประสาน

และดําเนินการในเชิงบูรณาการรวมกัน

ระหวางหนวยงานท่ีดูแลเด็กปฐมวัย

อยางมีประสิทธิภาพ ท้ังระหวาง

หนวยงานภาครัฐดวยกันและกับ

ภาคเอกชนท้ังในระดับนโยบายและ

ระดับปฏิบัติ 

 

 

 

- จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอและ

ทัดเทียมกันท้ังในสถานศึกษาของรัฐ

และเอกชน 

- ขาดการประสานและดําเนินการใน

เชิงบูรณาการรวมกันระหวาง

หนวยงานท่ีดูแลเด็กปฐมวัยอยางมี

ประสิทธิภาพ ท้ังระหวางหนวยงาน

ภาครัฐดวยกันและกับ 

- สรางเครือขายบุคลากรทาง

การศึกษาปฐมวัยในการแลกเปล่ียน

องคความรูและแบงปนขอมูลในการ

ดูแลและพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย

อยางท่ัวถึง 

    

2) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน      
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปญหาหรือประเด็น วิธีการแก KPI ท่ีบงช้ีการแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

ขาดความเช่ือมโยงระหวางระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

กับการปรบัปรุง/พัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอน เนื่องจากขาดการ

ประสานความรวมมือเปนเครือขาย

ระหวางสถานศึกษาเพื่อรวมมือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา รวมท้ังความรวมมือ

ระหวางสถานศึกษาตางระดับ ตาง

สังกัด และกับชุมชนทองถ่ิน อปท.และ

ภาคเอกชน 

     

3) การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 

     

ความไมคลองตัวในการบริหารจัดการ

และการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติของ

หนวยงานสถานศึกษาในสังกัดและภาคี

เครือขาย เนื่องจาก ขาดแคลนบุคลากร

ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ และขาดส่ือ

และวัสดุอุปกรณสงเสริมการเรียนรูท่ีมี

-      
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ปญหาหรือประเด็น วิธีการแก KPI ท่ีบงช้ีการแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

คุณภาพหลากหลายตรงกับความ

ตองการของผูเรียนเฉพาะกลุม  

ขาดการประสานความรวมมือและการ

ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท่ีมี

เอกภาพ เนื่องจากการมีสวนรวมของ

ภาคีเครือขายยังไมกวางขวางและ

เขมแข็งเพียงพอ และขาดความ

คลองตัวในการบริหารจัดการ การ

ประสานความรวมมือ และการควบคุม

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

-      

4) การศึกษาอาชีวศึกษา -      
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ปญหาหรือประเด็น วิธีการแก KPI ท่ีบงช้ีการแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไมเนนการ

ฝกปฏิบัติและสมรรถนะไมสอดคลองกับ

ความตองของตลาดแรงงาน เนื่องจาก

ขาดกลไกการพัฒนาระบบมาตรฐาน

สมรรถนะและกลไกการเรียนรู/การ

จัดการเรียนการสอนรวมกับสถาน

ประกอบการอยางเปนระบบและ

ตอเนื่อง 

-      

ระบบการเช่ือมโยงการจัดอาชีวศึกษากับ

การศึกษาระดับพื้นฐานและอุดมศึกษา ไม

สามารถดึงดูด จูงใจผูเรียนใหสนใจเรียน

อาชีวศึกษาไดมากเทาท่ีควร เนื่องจาก

ขาดระบบการแนะแนวการศึกษาอาชีพ 

และการประชาสัมพันธเพื่อสรางความ

เขาใจในอาชีพ เสนทางความกาวหนา

ในอาชีพ รายได คาตอบแทน 

 

-      

5) การศึกษาอุดมศึกษา      
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ปญหาหรือประเด็น วิธีการแก KPI ท่ีบงช้ีการแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

สถาบันอุดมศึกษามุงเนนการจัดการ

เรียนการสอนเชิงพาณิชย เนนการผลิต

บัณฑิตเชิงปริมาณ มีลักษณะเปนอุด

ศึกษาเพื่อมวลชน ในขณะท่ีกลไกการ

ควบคุมคุณภาพไมเขมแข็ง เนื่องจาก

การจัดการศึกษาเชิงพาณิชย จัดการ

เรียนการสอนอุดมศึกษาท่ีไมมีการ

ควบคุมคุณภาพโดยไมคํานึงถึง

ภาวการณทํางานของบัณฑิตท่ีจะ

กอใหเกิดมูลคาเพิ่มตอสังคมในอนาคต

เปนการผลิตท่ีเนนปริมาณมากกวา

คุณภาพ 

     

การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนขาด

การเนนฝกภาคปฏิบัติและการเช่ือมโยง

กับการทํางาน ทําใหผูสําเร็จการศึกษา

ขาดคุณลักษณะท่ีสําคัญบางประการท่ี

ผูใชตองการ  
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ปญหาหรือประเด็น วิธีการแก KPI ท่ีบงช้ีการแกปญหารวม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

2563 2564 2565 

การผลิตกําลังคนยังไมสามารถ

ตอบสนองความตองการ โดยเฉพาะใน

สาขาท่ีขาดแคลน  

การบริหารจัดการและภาวะผูนํา ระบบ

การบริหารจัดการท่ีอยูภายใตระบบ

ราชการ ทําใหขาดความอิสระ คลองตัว

การบริหารจัดการ รวมท้ังขาดระบบ

การพัฒนาผูบริหารและคณาจารยอยาง

ตอเนื่อง สงผลกระทบตอการพัฒนา

คุณภาพอุดมศึกษา 

    

 ขาดระบบกลไกสงเสริมการวิจัยและ

สรางองคความรู นวัตกรรมและการวิจัย

ขาดระบบการสรางความเขมแข็งดาน

การผลิตผลงานวจัิย รวมท้ังระบบความ

เช่ือมโยงระหวางอุดมศึกษาและภาค

การผลิต 

    

 การจัดสรรงบประมาณยังไมสะทอน

คุณภาพการศึกษา และยังมิไดใชเปน

กลไกกํากับเชิงนโยบาย และการพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานอุดมศึกษา 
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ซึ่งจากการวิเคราะหสถานการณ แนวโนมตาง ๆ เพื่อประกอบการพัฒนาในทุก ๆ ดานของจังหวัดสุราษฎรธานี ท่ีใหมีความเปนไปไดและสอดคลองกับบริบท 

ความสามารถ ตลอดจนศักยภาพของจังหวัด จึงไดมีการกําหนดทิศทางการพัฒนา เปนนโยบายการพัฒนาของจังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย วิสัยทัศน เปาประสงค 

พันธกิจ ดังนี้ 
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นโยบายจังหวัดสุราษฎรธานี 

วิสัยทัศน (Vision) 

“เมืองเกษตรคุณภาพ การทองเท่ียวยั่งยืน สังคมเปนสุข” 

เปาประสงครวม (Goals)  

1. เพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรการทองเท่ียวและ

การขนสงโลจิสติกส 

2. สูสังคมเปนสุขดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. มีฐานทรัพยากรธรรมชาติ และบริหารจัดการส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืน 

พันธกิจ (Missions)  

1) พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมตอเนื่องและการทองเท่ียว) 

ใหมีความมั่งค่ังและเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ 

2) พัฒนาสังคม คุณธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหยั่งยืน 

4) บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด (Strategic issues)  

1) การเพิ่มศักยภาพการแขงขันภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และการพลังงาน 

2) การสงเสริมอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

3) การเช่ือมโยงเสนทางคมนาคมและศูนยโลจิสติกส (Logistics) ภาคใตตอนบน 

4) การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตท่ีดี และมีศักยภาพในการแขงขัน  

5) การสรางฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีมั่นคงและมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 

ดานการศึกษาและสังคม 

1. การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

1.1  การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  

1.2  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง โดย 

(1)  ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม 

เพื่อสรางความรับผิดชอบ ตอผลลัพธ (Accountability)  

(2)  ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 

(3)  พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ต้ังแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือก 

ใหได คนดี คนเกง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ 

(4)  ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพื่อ สรางสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบ

การศึกษาต้ังแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาส่ือเพื่อการ เรียนรูปรับหลักสูตรและ 
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ผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและ

ส่ือเพื่อการเรียนรู  

1.3  การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย      

เพื่อรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท้ังในดานผลิตภัณฑสุขภาพและท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ ยกระดับ 

การบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและสรางความยั่งยืนในระยะยาว  

1.4  การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอื้อตอการดํารงชีพในสังคมสูง 

2.  การลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม  

2.1 การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพิ่มผลิตภาพ 

แรงงาน โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน

ปรับโครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันให 

การใชระบบ มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

2.2   การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพื้นฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก โดย  

(1)  พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย  

(2)  สนับสนุนการจัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค          

(3)  การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานท่ีจําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย (Customized 

Welfare) ท่ีคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกัน 

2.3  การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร  

รวมท้ังปรับโครงสรางภาษีท่ีเปนธรรม เชน ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีส่ิงแวดลอม เปนตน  

2.4  การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิข้ันพื้นฐาน และ              

การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแก 

ประชาชน รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพื่อลดปญหาความเหล่ือมลํ้า  

3. การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 

3.1  การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพรอม

รองรับความเปนเมือง  

3.2  การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงกับเพื่อนบาน สงเสริมและเรงรัด        

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพื่อเพิ่ม ความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ท้ังดานการคา การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอ ส่ิงแวดลอม (Green Logistics) 

3.3  การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให

ความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อดึงดูดให นักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุน

ในไทยและประเทศเพื่อนบาน รวมท้ังสงเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษในพื้นท่ีชายแดน  

4.  การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
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4.1  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ           

โดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุกภาค

สวน นําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม 

เพิ่มพื้นท่ีปาไม 

4.2  การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใชแลว                

ท่ีมีประสิทธิภาพ ขับเคล่ือนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตาง ๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและ 

คาธรรมเนียมเพื่อส่ิงแวดลอม การศึกษาเพื่อส่ิงแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน  

4.3  การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศ              

สูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการ

ใหสามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Green Supply Chain/ 

Green Value Chain) สงเสริมการทาการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบ 

ตอส่ิงแวดลอมนอย เพื่อใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากข้ึนในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ  

4.4  การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษ  

ท้ังทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสรางคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมท่ีดี  ใหกับประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลาดับแรก สรางวินัยของคนในชาติ

มุงสูการจัดการท่ียั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย  

4.5  การพัฒนาความรวมมือดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทาแผนแมบท  

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียน 

และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคล่ือนยายแรงงาน การบริหาร 

จัดการพลังงาน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

4.6   การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ

และการบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงดานภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัว                   

ตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

5.  การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ  

5.1  การสรางความโปรงใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางให              

ทุกภาคสวนสามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได  

5.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคล่ือนภารกิจ 

ภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อใหระบบราชการเล็กกระทัดรัด           

แตมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง  

5.3  การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ให เหมาะสม สามารถรับมือการเปล่ียนแปลง 

ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม รวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเช่ือมโยง 

ภาคสวนตาง ๆ  ในระดับพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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5.4 การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สรางผลงานท่ีมี

คุณภาพ รวดเร็วและนาเช่ือถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจ 

ในเชิงนโยบายได  
 

13. สรุปความคิดเห็นและความตองการของประชาชนดานการศึกษาของจังหวัด 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  ไดมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเปดโอกาสให 

ผูท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และทุกสังกัด ไดแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ 

ในการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ี เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563 ไดขอสรุป ดังนี้ 

1)  แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี ไมเห็นภาพเดนของการศึกษาสุราษฎรธานี ตัวช้ีวัด 

ไมควรเยอะ แตใหโฟกัสเปนจุดเดนของสุราษฎรธานี ขายจุดเดนของจังหวัดสุราษฎรธานี เชน หลักสูตร 

พุทธทาส (5ดี : ลูกท่ีดี ศิษยท่ีดี เพื่อนท่ีดี สาวกท่ีดี พลเมืองท่ีดี)  หลักสูตรภาษาอังกฤษ  เรียงลําดับไฮไลท 

เรียงซีรี่ย จัดกลุม (Groping) ไลเรียงใหกระชับ ตรงตามความตองการ 

2)  ตัวช้ีวัดคนสุราษฎรธานี เปนคนดีมีคุณธรรม ใหแสดงใหเห็นเดนชัดวา เปนอยางไร จะทํา 

อยางไรใหคนสุราษฎรธานีเปนคนดีอยางแทจริง  

2.1)  ตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี ตัวช้ีวัดท่ี 48  - 54 เปนเรื่องของคนดี 

ควรมีมาตรการจูงใจใหคนเปนคนดีอยางแทจริง ซึ่งถือเปนจุดเดนในการพัฒนาคนสุราษฎรธานี  

ตัวช้ีวัดท่ี 48 รอยละของจํานวนผูเรียนท่ีไดรับการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรมท่ี 

หนวยงานทางการศึกษา สมัชชาการศึกษาหรือเครือขายทางการศึกษา และองคกรตาง ๆ เปนผูจัด 

เพื่อพัฒนาใหผูเรียนเปนคนดี  แลวมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  

สามารถเปนแบบอยางท่ีดีงามของสังคมไดตามเกณฑท่ีกําหนด  

ตัวช้ีวัดท่ี 49 จํานวนผูเรียนทุกชวงวัยท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ และเปนแบบอยาง 

ท่ีดีงามของสังคมในระดับตาง ๆ จําแนกตามระดับการศึกษาแตละระดับ อยางนอยปละ 1 คน ตอ 1 

สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา 

ตัวช้ีวัดท่ี 50 จํานวนขาราชการ ครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

และเปนแบบอยางท่ีดีงามของสังคมในจําแนกตามประเภท/สายงาน อยางนอยปละ 1 คนในแตละสายงาน 

ตอ 1 หนวยงานทางการศึกษา 

  ตัวช้ีวัดท่ี 51 สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา รอยละ 80 ของท้ังหมดสามารถดําเนิน 

โครงการ/กิจกรรม เพื่อสรางความมีระเบียบวินัย การเคารพกฎหมายและปลูกฝงความซื่อสัตย โดยมีผูเรียน 

ทุกชวงวัยท่ีอยูในสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษานั้นเขารวมและผานเกณฑประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

บรรลุเปาหมายของโครงการ/กิจกรรม  

  ตัวช้ีวัดท่ี 52 สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา รอยละ 80 ของท้ังหมดสามารถดําเนิน 
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โครงการ/กิจกรรมเพื่อสรางผู เรียนทุกชวงวัยมีความเปนคนดี  มีสุนทรียศาสตร ตระหนักรู  ซาบซึ้งใน

ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน 

ตัวช้ีวัดท่ี 53 สถานศึกษาทุกแหงสงเสริม สนับสนุนใหครูแนะแนวท่ีไดรับการพัฒนาใหมี 

ความรู ความสามารถในการแนะแนวไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถสรางเครือขายกับผูปกครอง 

ชุมชนหรือเครือขายการแนะแนวเพื่อการพัฒนาผูเรียนสูการเปนคนดีสูสังคมท่ีมีความสุขอยางนอยแหงละ 1  

ตัวช้ีวัดท่ี 54 รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผูเรียนท่ีไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม  

จริยธรรม ใหมีคานิยมไทย 12 ประการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรฯ กําหนด ผานโครงการ/

กิจกรรมท่ีสถานศึกษาหรือหนวยงานตาง ๆ จัดข้ึน 

2.2)   ตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี ตัวช้ีวัดท่ี 16 จํานวนสถานศึกษา 

หรือศูนยการเรียนรูระดับปฐมวัยทุกแหง สามารถสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนระดับปฐมวัยไดรับเขารับการเตรียม

ความพรอมท้ังทางดานรางกาย ดานอารมณและจิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาระดับปฐมวัยท่ีหลักสูตรหรือมาตรฐานกําหนด อยางนอยคิดเปนรอยละของประชากรวัยเรียนท้ังหมดใน

เขตบริการ  

- ควรพัฒนาการสอนโดยใชจิตวิทยา อบรม ส่ังสอน กลอมเกลาเด็กใหมากข้ึน 

3)  กลยุทธตองปรับอยางรวดเร็ว เวลาเปล่ียน ตองเปล่ียนใหทันการณ 

4)  การศึกษาตองตอบโจทย ต้ังแตเกิดจนตาย 

5)  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ควรนําแผนท้ังหมดของทุกหนวยงาน มาวิเคราะห  

วางแผนดําเนินการรวมกัน ต้ังแตเกิดจนตาย หนวยใดรับผิดชอบเรื่องใด ทุกหนวยงาน มีสวนรวมรับผิดชอบกัน

ไปเปนทอดๆ 

6)  สัดสวนสายอาชีพ กาวหนาไมมาก เราควรบอกเทรนดในอนาคตได ถาเราบอกใหเขารูเทรนด 

อนาคต เขาจะเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุด “การเรียนรู เกิดจากความอยาก” 

7)  นักเรียนท่ีมีผลคะแนนสูง กับ ตํ่า ใหชวยเหลือกันในการเรียน ลักษณะ Big brother เพื่อชวย 

ลดความเหล่ือมลํ้า ลดความแตกตางของคะแนนของนักเรียนท่ีมีคะแนนสูงและตํ่า 

8)  ควรปลูกฝงใหเด็กไมฟุงเฟอ ใหคนไมเปนหนี้ พัฒนาครูและบุคลากรใหเปนฐานในการใชชีวิต 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

9)  ควรจัดการศึกษาโดยให “เด็กเปนศูนยกลางการเรียนรู” สอนใหคน “คิดเปน” ตามหลัก 

พุทธศาสนา โดยเนน “เกง ดี มีสุข” เกง (ภาษาอังกฤษ)  ดี (พุทธทาส)  มีสุข (สถานศึกษามีสุข) 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  ไดมีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการ 

เชิงยุทธศาสตร ครั้งท่ี  1/2563 เมื่อวันพุธท่ี 19 กุมภาพันธ 2563 ไดแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะใน

การจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ี ไดขอสรุปดังนี้ 

1)  ยุทธศาสตรดานการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี ตองครอบคลุมรอบดาน เปนมหกรรม 

การศึกษา เปน Master Plan 
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2)  การกําหนดยุทธศาสตรดานการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธาน ีตองอยูบนพื้นฐานของขอมูล 

สารสนเทศทางดานการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ยังคงตองหาขอมูลเสริมใหครบถวนครอบคลุมรอบดาน 

ท้ังจากจังหวัด และการทองเท่ียว 

• ตองกําหนดเปาหมายการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานีใหชัดเจน เนื่องจาก 

สุราษฎรธานีมีส่ิงดี ๆ หลากหลาย แตดีแบบแยกสวน ทําใหขาดทิศทางพัฒนาท่ีชัดเจนอยากใหทุกภาคสวน

รวมกันใหไปสูเปาหมายเดียวกัน  

• หาจุดเดนของสุราษฎรธานีใหพบ เพื่อเดินตอไป 

3)  สุราษฎรธานี เปนจังหวัดท่ีอันดับตํ่าสุดในภาค 5 แตการศึกษาภาค 5 ในภาพรวมเขมแข็งท่ีสุด  

(พัทลุง อันดับ 5 ของประเทศ/ชุมพร อันดับ 10 ของประเทศ / สุราษฎรธานี อันดับ 32 ของประเทศ) 

4)  มีจํานวนเด็ก อายุ 3 – 18 ป ท่ีอยูนอกระบบการศึกษา จํานวน 10,007 คน ไดรับ 

การชวยเหลือไปแลว จํานวน 6,005 คน ยังมีเด็กนอกระบบท่ีตองการความชวยเหลืออีก 4,002 คน 

5)  บริบทการศึกษาของสุราษฎรธานี  

• คนสุราษฎรธานีไปเรียนท่ีอื่น และทํางานท่ีอื่น ไมกลับมาทํางานท่ีสุราษฎรธานี  

ตองยึดพื้นท่ีสุราษฎรธานี เปนพื้นท่ีสีขาว ดึงทุกภาคสวน คนทุกรุน ทุก Gen มาประคับประคอง  

กําหนดทิศทางเปาหมายการพัฒนาสุราษฎรธานี   

• ยุคเราตองหาเด็กยุคใหม ใหไดแสดงความคิดเห็นวา ทิศทางโลกไปทางใด เรามา 

รอยเรียงให ถาเอาเราไปเสนอก็คงเหมือนเดิม  

• จะสรางเมืองอัจฉริยะ จะสรางอัจฉริยะดานไหน  “เราไมมีเปาหมายท่ีชัดเจน”  

เราตองการกําหนดเปาหมายวาเราจะสงเสริมอะไร จะเอาเกษตรแบบไหน  เราดีท้ังหมด เราไมรูจะสงเสริม

อะไร จะทองเท่ียวอะไร จะสงเสริมดานไหน (ปาลม ยาง หอยนางรม กุง ฯลฯ) 

• จุดแข็งของไทย คือ เกษตร แตเราทําใหเกษตรออนแอ  

• ตองผลักดัน Mice City หมายความถึง เมืองท่ีมีความพรอมและศักยภาพในการเปน 

จุดหมายปลายทางเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการทองเท่ียว เชิงธุรกิจไมซใน 4 กิจกรรมธุรกิจท่ีเกี่ยวของ  

คําวา “ไมซ” (MICE) เปนตัวยอของคาวา Meeting, Incentive, Convention, Exhibition ท่ีมีความเกี่ยวของกันใน

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

• เมืองสุขภาพ ในกลุมผูสูงอายุ รองรับการทองเท่ียวผูสูงอายุ เพื่อเพิ่มรายไดของจังหวัด  

อยากใหสุราษฎรธานีเปนเมืองสีเขียว เปนท่ีทองเท่ียวท่ีหลากหลาย ดึงนักทองเท่ียวมาทองเท่ียวใชจาย หรือ

มาพัก 

6)  ใหดําเนินการจัดกลุมสถานศึกษา สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

ทําวิจัยสนับสนุน (จัดกลุมสถานศึกษา ในแตละ Module เชน สถานศึกษาทางการเกษตร สถานศึกษา

ทางการทองเท่ียว เปนตน) 
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7)  ควรมีการจัดทํา สุราษฎรโมเดล Surat Model  

8)  สัดสวนสายอาชีพ ตอสายสามัญ ณ ปจจุบัน 25 : 75 สุราษฎรธาน ีไดมีการกําหนดเปาหมาย 30 : 70  

• สถานประกอบการมีความตองการผูจบสายอาชีพจํานวนมาก แตไมมีปจจัยปอนให 

• มีการพัฒนาสาขาการศึกษา ปวส. หลักสูตรความรวมมือระหวางวิทยาลัยกับประเทศจีน 

ไดรับความนิยมของผูปกครองเปนอยางดี โดยเรียนท่ีวิทยาลัยเทคนิคฯ 1 ป และไปเรียนตางประเทศ 1 ป 

• กําลังเพิ่มสาขายานยนตสมัยใหม สาขาโลจิสติกส และสาขาแมคคาทรอนิกส  

ตองการสถานท่ีเพื่อกอสรางอาคารเรียนสาขาดังกลาว ซึ่งไดพิจารณาสถานศึกษาท่ียุบเลิกของ สพฐ. พื้นท่ี 

10 ไร มีอาคารหอพักดวย หากสามารถหาพื้นท่ีกอสรางได ก็จะสามารถรองรับผูเรียนท่ีอยูในพื้นท่ีหางไกล

ได และเพิ่มจํานวนผูเรียนสายอาชีพใหมากข้ึน ตอบโจทยความตองการของตลาด 

• สุราษฎรธานีตองมีจุดเปล่ียนในขอมูลสัดสวนสายอาชีพ จํานวนผูเรียนอาชีพเยอะมาก 

ท้ังอาชีวะ กศน. เอกชนนอกระบบ สถานประกอบการ ทวิภาคีและทวิศึกษากับอาชีวะ เก็บขอมูลท้ังหมด

ทุกรูปแบบการจัดการศึกษาอาชีพ ตองรวบยอดใหหมดเพื่อเพิ่มยอดสัดสวนสายอาชีพ นําขอมูล

ท้ังหมดมาประมวลผลใหครบถวน และใหอาชีวะเปนเจาภาพ 

• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ในการเรียนรูเรื่อง เกษตรท้ังระบบ ยกตัวอยาง :  

ใหวิทยาลัยเปน Host ใหลงทะเบียน และจัดการศึกษาในเชิงพื้นท่ีและจัดการศึกษา Online ลงไป และ 

มาพบกลุมและลงทะเบียน และไดมีคนท่ีมีคุณภาพในเรื่องของการเกษตร ก็จะไดคนท่ีมีทักษะและความสามารถ 

• เมื่อจบการศึกษาเขาสูตลาดการทํางาน ควรพิจารณาเงินเดือนจากความสามารถ 

ในการทํางาน คนท่ีมีความสามารถในการทํางานมาก ควรไดเงินเดือนมาก อยากใหคนท่ีเขาเรียนสายอาชีพมาก ๆ 

• คานิยมความคิดของพอแมผูปกครองควรมีการปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับความตองการ 

ของตลาดแรงงาน 

9)  อุดมศึกษา มหาวิทยาลัย สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

ไดมีการทําแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย โดยไดแบงเปน 4 กลุม ไดแก 

9.1)  กลุมท่ีเปนลักษณะ Frontier University ซึ่งไดแก มหาวิทยาลัยเกาแก 9 แหง 

(มหาวิทยาลัยจุฬาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนตน) 

9.2) กลุมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไดแก มหาวิทยาลัยราชมงคล 

9.3)  กลุมการพัฒนาพื้นท่ี ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

9.4)  กลุมสาขาอาชีพ เฉพาะกิจ เฉพาะกลุม ไดแก ตํารวจ พยาบาล เปนตน 

• มหาวิทยาลัยตองเลือกโฟกัส (Focus) ของตนเอง  

• มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เปนมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นท่ี โดยรับผิดชอบพื้นท่ี 
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จังหวัดสุราษฎรธานี ชุมพร ระนอง เพื่อใชองคความรูของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาพื้นท่ี มหาวิทยาลัย 

ลงไปชวย โดยใช BCG Economy (B : Bio Economy) คือ เศรษฐกิจชีวภาพ, C : Circular Economy 

คือ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ G : Green Economy คือ เศรษฐกิจสีเขียว)  

• มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โฟกัส (Focus) 5+1 ดังนี ้

(1) การพัฒนาเกษตรคุณภาพ และอาหารแปรรูป  

(2) การพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

(3) การพัฒนาระบบสุขภาพและสังคมเปนสขุ 

(4) การผลิตและพัฒนาครู 

(5) การพัฒนาระบบลอจิสติก และธุรกิจ 

+ (1) การพัฒนาอยูบนฐาน ดิจิทัล 

• ทําอยางไรใหมหาวิทยาลัยตอบโจทยพื้นท่ี ไดรับการพัฒนาจากรัฐบาล อนุมัติมา  

12,250 ลานบาท (ขอต้ังไปเพื่อเปนงบพลิกโฉม 1,031 ลานบาท) ทําอยางไรใหเกิดการพัฒนาท่ีดินประมาณ 

200 กวาไร เพื่อการพัฒนาเปน Smart Farm 

• ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ใหตอบสนองทุกชวงวัย ทําหลักสูตรทุกวิชา การเรียน 

ไมจํากัดหลักสูตร Non-Degree เรียนสะสมหนวยกิตมาเทียบเคียงสาขาวิชา หลักสูตรจะตองเปน Modula 

based แตละป เรียนมาเพื่อเปนอะไร - ตองมาแบงกันวา “แตะละช้ันป สามารถเรียนไดในแตละหลักสูตร

ไดเลย” และตอบสนองการพัฒนาท้ังในและนอกระบบในการทํางานใหมากข้ึน 

• ผลักดันหลักสูตร 2 X 4 ไมจําเปนตองเรียน 4 ป กําหนดระดับความสามารถในการ 

ทํางาน เรียน 1 ป มีความสามารถทํางานใดได เรียนป 2 จบแลวทําอะไรไดบาง 

• ผลักดันใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดเขารอบ เปน 1 ใน 30 มหาวิทยาลัย 

พลิกโฉมในครั้งนี้ 

10) หากเราอยากจะพัฒนาเมืองสุราษฎรธานี เราตองใชทุกชองทาง เพื่อดึงงบประมาณลงมาใหได  

(หอการคา/ กรอ.) ตองชวยกันฝาก ชวยกันคุย ใหทุกภาคสวนขับเคล่ือนอยางเต็มศักยภาพ ตองรวมมือกัน 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไดมีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

สุราษฎรธานี ครั้งท่ี  2/2563 เมื่อวันจันทรท่ี 24 กุมภาพันธ 2563  ไดแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะใน

การจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ี ไดขอสรุปดังนี้ 

1. เห็นชอบ (ราง) กรอบแนวทางการดําเนินการพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา    

(พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  

2. มีความเห็นและขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินการทบทวน “แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับทบทวน พ.ศ.2563) ตามท่ี กศจ. เห็นสมควรเหมาะสมตอไป 

สรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้ 

2.1 ยุทธศาสตรดานการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี เนนทําใหคนดีกอน แลวคอยใหเกง 
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“คิดดี พูดดี ทําดี” 

2.2 เรื่องคุณแมวัยใส เนนการปองกันในวิชาเพศศึกษา 

2.3 ใชพื้นท่ีเปนฐานการพัฒนา ใหจังหวัด และกลุมจังหวัดเปนฐานในการพัฒนา ดึงให 

คนพัฒนาบานเกิดตนเอง 

2.4 ทําแผนการศึกษาตองใหตอบโจทย ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท ใหทุกการศึกษา 

ตอบโจทย ยุทธศาสตรชาติ ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบททางการศึกษา แผนปฏิรูปการศึกษา และเปนไปตามความตองการของพื้นท่ี 

2.5 คนสุราษฎรธานี ไดรับการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรูตลอดชวงชีวิต 

อยางมีคุณภาพ รองรับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี 

2.6 การเรียนสายอาชีพ ผลิตผูเรียนใหตอบโจทยการพัฒนาภาคใต 

3. เห็นชอบใหคณะทํางาน ไปปรับแกไข และไดจัดทํารูปเลมแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

สุราษฎรธานี ใหเปนไปขอเสนอแนะของ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
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สวนท่ี 2 

บริบทท่ีเก่ียวของดานการศึกษา 

 

 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี  (พ.ศ. 2563 – 2565)  ไดนําบริบทท่ีเกี่ยวของ 

ดานการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี  มาเช่ือมโยงกับอํานาจหนาท่ีของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี

และกําหนดเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2563 – 2565)   

โดยมีรายละเอียดบริบทท่ีเกี่ยวของดานการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี  ตามหัวขอดังนี้  

 1. พระบรมราโชบายดานการศึกษา   

 2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

 3. ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  

 4. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

 5. แผนการปฏิรูปประเทศ  

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

 7. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  

 8. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  

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

 10. เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  

 11. จุดเนนเชิงนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)  

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

 13. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค  

  14. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี  

  15. การวิเคราะหสภาพแวดลอม  (SWOT  Analysis)  ดานการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธาน ี 
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1. พระบรมราโชบายดานการศึกษา   

 พระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๑๐ 

การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียน ๔ ดาน 

  ๑. มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

   ๑) มีความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง 

   ๒) ยึดมั่นในศาสนา 

   ๓) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย 

   ๔) มีความเอื้ออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน 

  ๒. มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง – มีคุณธรรม 

   ๑) รูจักแยกแยะส่ิงท่ีผิด – ชอบ / ช่ัว – ดี 

   ๒) ปฏิบัติแตส่ิงท่ีชอบ ส่ิงท่ีดีงาม 

   ๓) ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีช่ัว 

   ๔) ชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง 

  ๓. มีงานทํา – มีอาชีพ 

   ๑) การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝกฝนอบรมในสถานศึกษาตองมุงใหเด็กและ

เยาวชน รักงาน สูงาน ทําจนงานสําเร็จ 

   ๒) การฝกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ตองมีจุดมุงหมายใหผูเรียนทํางานเปน

และมีงานทําในท่ีสุด 

   ๓) ตองสนับสนุนผูสําเร็จหลักสูตรมีอาชีพมีงานทํา จนสามารถเล้ียงตัวเองและครอบครัว 

  ๔. เปนพลเมืองดี 

   ๑) การเปนพลเมืองดี เปนหนาท่ีของทุกคน 

   ๒) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการ ตองสงเสริมใหทุกคนมีโอกาส 

ทําหนาท่ีเปนพลเมืองดี 

   ๓) การเปนพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรท่ีจะทําเพื่อบานเมืองไดก็ตองทํา” เชน งานอาสาสมัคร 

งานบําเพ็ญประโยชน งานสาธารณกุศล ใหทําดวยความมีน้ําใจ และความเอื้ออาทร 
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2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเปนกฎหมายหลักในการปกครอง

ประเทศ มีประเด็นสําคัญท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและ 

การเขารับบริการการศึกษาของประชาชน ไดแก 

หมวดหนาท่ีของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหนาท่ีเขารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 

 หมวดหนาท่ีของรัฐ มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป 

ต้ังแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายรัฐตองดําเนินการใหเด็ก

เล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม 

และสติปญญา ใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนเขามา 

มีสวนรวมในการดําเนินการดวยรัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการใน 

ระบบตาง ๆ รวมท้ังสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิตและจัดใหมีการรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาท่ีดําเนินการ กํากับ สงเสริมและ

สนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษา

แหงชาติซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติและการดําเนินการและ

ตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวยการศึกษาท้ังปวงตองมุงพัฒนาผูเรียน 

ใหเปนคนดี มีวินัยภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญไดตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอ

ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับ การดูแลและพัฒนาตาม 

วรรคสอง หรือใหประชาชนไดรับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับ

การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตนใหจัดต้ังกองทุนเพื่อใชในการชวยเหลือ 

ผูขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อลดความเหล่ือมลํ้า  ในการศึกษาและเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพครู  โดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณใหแกกองทุนหรือใชมาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมท้ัง 

การใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุนไดรับประโยชนในการลดหยอนภาษีดวย ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ซึ่งกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองกําหนดใหการบริหารจัดการกองทุนเปนอิสระและกําหนดใหมีการใชจาย

เงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 

 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศในดานการศึกษาใหเกิดผล

ดังตอไปนี้ 

(1) ใหสามารถเริ่มดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา                  

ตามมาตรา 54 วรรคสอง เพื่อใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา

ใหสมกับวัยโดยไมเก็บคาใชจาย 

 (2) ใหดําเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดต้ังกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ใหแลวเสร็จภายใน

หนึ่งป นับต้ังแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 
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 (3) ใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารยใหได      

ผูมีจิตวิญญาณแหงความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ

ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ                 

ผูประกอบวิชาชีพครู 

 (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัด      

และปรับปรุงโครงสรางหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยสอดคลองกันท้ังในระดับชาติ      

และระดับพื้นท่ีดังกลาว 

 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ.ดานการศึกษาใหมี

คณะกรรมการท่ีมีความเปนอิสระคณะหนึ่ง ท่ีคณะรัฐมนตรีแตงต้ังดําเนินการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะ

และรางกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการ 
 

3. ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  

คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

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

วิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตร ดังนี้  

 วิสัยทัศน  

 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

ความม่ันคง หมายถึง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลง                        

ท้ังภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจก

บุคคลและมีความมั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และการเมือง  

เชน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนพระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยว

จิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใส

ตามหลักธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน 

มีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีมั่นคง พอเพียงกับ 

การดํารงชีวิตมีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีท่ีอยูอาศัย และ 

ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

 ความม่ังค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน 

จนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหล่ือมลํ้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู ดีมี สุข 

ไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวน  

มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจ 

ในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ ท้ังใน
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ตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ เพื่อใหสามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจน 

มีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพื่อใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงไป และ

ประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับ

ประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา 

การลงทุน และการทําธุรกิจ เพื่อใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณในทุน 

ท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปน

เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนใหเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใช การรักษาและ

การฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอ

ส่ิงแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตร

กับส่ิงแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึน

และส่ิงแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน

สวนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ

ประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา

อยางสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 

โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ

พัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน

หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและ        

ความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และมีภาครัฐ             

ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 

ประกอบดวย  

 1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

   2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 

   3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

   4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

   5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

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

ศึกษาธิการจังหวัด 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 

ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 

อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับต้ังแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ 

เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญ ใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได 

ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงท่ีมีอยู 

ในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการท้ังกับสวนราชการ 

ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ ท่ัวโลกบนพื้นฐาน 

ของหลักธรรมาภิบาล  เพื่อเอื้ออํานวยประโยชนตอการดําเนินการของยุทธศาสตรชาติ ดานอื่น ๆ ใหสามารถ

ขับเคล่ือนไปไดตามทิศทางและเปาหมายท่ีกําหนด 
 

  2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาท่ีมุงเนน                  

การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก  

  1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม 

ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ

ของประเทศในดานอื่น ๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใหสอดรับกับบริบท 

ของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม 

  2) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ 

ในมิติตาง ๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล

และการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

  3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม 

รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคต 

บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศ

ไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนใน เวทีโลก ควบคู

ไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพิ่มข้ึนของคนช้ันกลางและลดความเหล่ือมลํ้าของคนใน

ประเทศไดในคราวเดียวกัน 

 3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมาย                   

การพัฒนาท่ีสําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทย 

มีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ 

รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดี 

ของชาติ  มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 

และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตสูการเปน 
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คนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตาม 

ความถนัดของตนเอง 

 4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมาย 

การพัฒนาท่ีสําคัญท่ีใหความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน 

ทองถ่ิน มารวมขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการรวมคิด รวมทําเพื่อสวนรวม  

การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน การเสริมสราง                  

ความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทย ท้ังในมิติสุขภาพ 

เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทําประโยชนแกครอบครัว 

ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปน

ธรรมและท่ัวถึง 

 5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติดาน สังคม 

เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันท้ังภายในและภายนอก

ประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นท่ีเปนตัวต้ังในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของ

ไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดโดยเปนการดําเนินการ บนพื้นฐาน 

การเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสราง

สมดุลท้ัง 3 ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง 

  6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และ

ประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงาน 

ของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขันมีขีดสมรรถนะสูง  

ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัย

และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม 

เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงาน 

เทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ัง มีลักษณะเปดกวาง เช่ือมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามา

มีสวนรวม เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวน

ในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยม ความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธ 

ไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ี

จําเปนมีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหล่ือมลํ้าและเอื้อตอ 

การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรม มีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและ 

การอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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4. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ตามพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติวา เมื่อมีพระบรมราชโองการ 

ประกาศใชยุทธศาสตรชาติแลว ใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติแตละดานจัดทําแผนแมบทเพื่อบรรลุ

เปาหมายตามท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ เสนอคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอตอ

คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนแมบทเพื่อบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว                           

ในยุทธศาสตรชาติ มีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมท้ัง 

การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปตองสอดคลองกับแผนแมบทดวย โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ประกอบดวย 6 ดาน 23 ประเด็น ดังนี ้

 1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง  

  1) แผนแมบทประเด็นความมั่นคง 

  2) แผนแมบทประเด็นการตางประเทศ 

 2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

  3) แผนแมบทประเด็นการพัฒนาการเกษตร 

  4) แผนแมบทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

5) แผนแมบทประเด็นการทองเท่ียว 

6) แผนแมบทประเด็นการพัฒนาพื้นท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ 

7) แผนแมบทประเด็นโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล 

   8) แผนแมบทประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหมและวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม 

     9) แผนแมบทประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

          23) แผนแมบทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

  10) แผนแมบทประเด็นการปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม 

  11) แผนแมบทประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

  12) แผนแมบทประเด็นการพัฒนาการเรียนรู 

  13) แผนแมบทประเด็นการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี      

     14) แผนแมบทประเด็นการพัฒนาศักยภาพการกฬีา 

 4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   

  15) แผนแมบทประเด็นการเสริมสรางพลังทางสังคม 

    16) แผนแมบทประเด็นการพัฒนาความเสมอภาค และสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

                    17) แผนแมบทประเด็นการสรางหลักประกันทางสังคม 
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 5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

     18) แผนแมบทประเด็นการสรางการเติบโตอยางยั่งยืน 

     19) แผนแมบทประเด็นการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 

    6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  20) แผนแมบทประเด็นการพัฒนาการบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 

                     21) แผนแมบทประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                     22) แผนแมบทประเด็นการพัฒนากฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
 

5. แผนการปฏิรูปประเทศ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กําหนดใหรัฐจัดใหมียุทธศาสตรชาติ เพื่อเปน

เปาหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กําหนดใหทําการปฏิรูป

ประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสูประเทศท่ีมีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอยางยั่งยืน  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และ 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี รวมท้ังมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยจะตองดําเนินการปฏิรูปอยางตอเนื่องในชวงหาปขางหนา เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนการปฏิรูปแตละดาน คือ 1) ดานการเมือง 2) ดานการบริหารราชการแผนดิน 

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

สิ่งแวดลอม 7) ดานสาธารณสุข 8) ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ดานสังคม  

10) ดานพลังงาน 11) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีประเด็นท่ีเกี่ยวของ

กับภารกิจของหนวยงานทางการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 7 ดาน ดังนี้ 

 1. แผนการปฏรูิปประเทศดานการเมือง 

    การธํารงไวซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ท่ีมีความมั่นคง มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กอใหเกิดประโยชนสุขแกประเทศชาติ 

บานเมืองและประชาชน สรางการมีสวนรวม รู จักยอมรับความเห็นท่ีแตกตางกัน พรรคการเมือง 

ดําเนินกิจกรรมโดยเปดเผยและตรวจสอบไดและพัฒนาเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชน  

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบตอประชาชนในการปฏิบัติ

หนาท่ีของตน และสรางใหเกิดการแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี โดยมีเปาหมาย 

และประเด็นการปฏิรูปท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานทางการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี ดังนี้ 

  เปาหมายท่ี 1 ใหประชาชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดท้ัง                   

การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ รูจักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตท่ีแตกตางกัน และ 

ใหประชาชนใชสิทธิเลือกต้ังและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงําไมวาดวยทางใด 
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   ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีสวนรวมของ

ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

    พันธกิจท่ี 1 การใหการศึกษาและเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง                     

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของพลเมือง 

     กลยุทธ ท่ี  1 การใหการศึกษาและเสริมสร างวัฒนธรรมทางการเมือง 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของพลเมือง 

     กลยุทธท่ี 2 จัดใหมีการใหความรูทางดานการเมืองการปกครอง (Political Education)  

วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ          

 2. แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน 

  เปาหมายปรับเปล่ียนภาครัฐ สูการเปน “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน” ตามยุทธศาสตรชาติ 

ท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการของประชาชน อันจะสงผลใหภาครัฐไดรับ 

ความเช่ือถือไววางใจจากประชาชน (Public Trust)  แผนปฏิรูประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน

กําหนดประเด็นปฏิรูปไว 6 ประการ และกําหนดกลยุทธ แผนงาน ไวในแตละประเด็นปฏิรูป ในสวนของ

หนวยงานทางการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานีเกี่ยวของอยู 2 ประเด็นปฏิรูป 

  ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 : ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน กาวสูรัฐบาลดิจิทัล  

   กลยุทธท่ี 2 นําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 

    แผนงานท่ี 1 การพัฒนาหรือนําระบบดิจิทัลมาใชปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 

     เปาหมาย : หนวยงานภาครัฐสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธภิาพ 

โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชงาน 

      กิจกรรม : พัฒนาหรือนําระบบดิจิทัล เพื่อรองรับทํางานตามภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

      กิจกรรม  : พัฒนาหรือนําระบบดิจิทัล เพื่อรองรับงานพื้นฐานของหนวยงาน  

เชน งานสารบรรณ งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหารบุคคล เปนตน 

    กลยุทธท่ี 3 บูรณาการขอมูลของหนวยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผนดิน 

    แผนงานท่ี 1 การปรับปรุงพัฒนาการจัดทํา รวบรวมและวิเคราะหขอมูลดิจิทัล 

ของหนวยงานภาครัฐ   

       เปาหมาย : หนวยงานภาครัฐมีการจัดทําขอมูลสําคัญตามมาตรฐานท่ีกําหนด  

และเช่ือมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอกได 

      กิจกรรม : จัดทําชุดขอมูลสําคัญของหนวยงานใหอยูในรูปแบบดิจิทัลท่ีเปนไป

ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

     เปาหมาย :  ผูบริหารระดับสูงมีขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน ทันสมัย สําหรับใชในการ

ตัดสินใจและการบริหารราชการแผนดิน 
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      กิจกรรม :  เช่ือมโยงขอมูลสําคัญของตนเขาสูศูนยขอมูลกลางภาครัฐ 

เพื่อใหผูบริหารระดับสูงสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและการบริหารราชการแผนดินไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

    แผนงานท่ี 3 สนับสนุนใหนําขอมูลไปใชประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน 

การบริการประชาชน และการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

     เป าหมาย :  บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะดานการบริหารจัดการขอมูล                         

การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 

      กิจกรรม : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในดานการบริหารจัดการขอมูล

การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลและการใชประโยชนรวมกัน 

  ประเด็นปฏิรูปท่ี 3 : โครงสรางภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวไดเร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

   กลยุทธท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/

ละลายความเปนนิติบุคคลของกรม 

    แผนงานท่ี 1 การดําเนินการจัดทําแผนปฏิรูปองคการ 

        เปาหมาย : สวนราชการมีการจัดทําแผนปฏิรูปองคการ โดยมีการทบทวน               

4 ดาน ไดแก โครงสราง กระบวนงาน บุคลากร และกฎหมาย 

      กิจกรรม : การดําเนินการจัดทําแผนปฏิรูปองคการ 

    แผนงานท่ี 2 การปฏิรูประบบราชการ (Government Reform) 

     เปาหมาย : ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ 

      กิจกรรม : การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย 

  กฎหมายเปนเครื่องมือสนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศใหทันตอ  

การพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน เปนธรรม และขจัดความเหล่ือมลํ้าในสังคม โดยมีเปาหมายและประเด็น           

การปฏิรูปท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานทางการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี ดังนี้ 

  เปาหมายท่ี 1 มีกลไกใหการออกกฎหมายเปนกฎหมายท่ีดีและเทาท่ีจําเปน รวมท้ังมีกลไก 

ในการทบทวนกฎหมายท่ีมีผลบังคับแลวเพื่อใหสอดคลองกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย 

   ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 : มีกลไกใหการออกกฎหมายเปนกฎหมายท่ีดีและเทาท่ีจําเปน  

รวมท้ังมีกลไกในการทบทวนกฎหมาย ท่ีมีผลบังคับแลวเพื่อใหสอดคลองกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

    กิจกรรม จัดทํากฎหมายเพื่อกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดทํารางกฎหมายการ

กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการตรวจสอบความจําเปนในการ ตรากฎหมาย การรับฟงความคิดเห็นของ 
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ผูเกี่ยวของ การวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย เพื่อเปนหลักเกณฑประกอบการจัดทําราง

กฎหมายรวมท้ังกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับแลว 

 6. แผนการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดรับการรักษา ฟนฟูใหสมบูรณและยั่ งยืน 

เปนรากฐานในการพัฒนาประเทศอยางสมดุลท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม มีการใชประโยชน

ทรัพยากรท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและสังคม เกิดความสมดุลระหวางการคุมครองรักษาและการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน รวมท้ังมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีสวนรวม

ของภาคสวนตาง ๆ โดยมีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานทางการศึกษาของ

จังหวัดสุราษฎรธานี ดังนี้ 

  เปาหมายท่ี 1 ระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหลงกําเนิดมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมและคุณภาพชีวิตท่ีดีสําหรับประชาชน 

   ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 : เสริมสรางระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหลงกําเนิดใหมีประสิทธิภาพ 

    กิจกรรม  ใหความรูและทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัดแยกขยะแตละ

ประเภท รวมท้ังผนวกความรูเรื่องการคัดแยกขยะเขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 

 8. แผนการปฏิรูปประเทศดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  การสรางดุลยภาพระหวางเสรีภาพของการทําหนาท่ีของส่ือบนความรับผิดชอบกับ 

การกํากับท่ีมีความชอบธรรม และการใชพื้นท่ีดิจิทัลเพื่อการส่ือสารอยางมีจรรยาบรรณ ดํารงรักษาเสรีภาพ

ของการแสดงออก การรับรูของประชาชน ดวยความเช่ือวาเสรีภาพของการส่ือสาร คือ เสรีภาพของ

ประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย ส่ือเปนโรงเรียนของสังคม ในการใหความรูแกประชาชน ปลูกฝง

วัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝงทัศนคติท่ีดี โดยมีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปท่ีเกี่ยวของกับหนวยงาน

ทางการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี ดังนี้ 

  เปาหมาย  

   1. การมุงเนนการสรางดุลยภาพระหวางเสรีภาพของการทําหนาท่ีของส่ือบนความรับผิดชอบ

กับการกํากับท่ีมีความชอบธรรม และการใชพื้นท่ีดิจิทัล เพื่อการส่ือสารอยางมีจรรยาบรรณดํารงรักษา

เสรีภาพของการแสดงออก การรับรูของประชาชนดวยความเช่ือวาเสรีภาพของการส่ือสารคือเสรีภาพของ

ประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย 

   2. ส่ือเปนโรงเรียนของสังคม ในการใหความรูแกประชาชน ปลูกฝงวัฒนธรรมของชาติ 

และปลูกฝงทัศนคติท่ีดี 

   ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 การปฏิรูปการรูเทาทันส่ือของประชาชน 

    กิจกรรม การจัดสัมมนาเรื่อง “การรูเทาทันส่ือ” ในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัย

และในสถานท่ีสาธารณะสําหรับกลุมเปาหมายท่ีอยูนอกสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด

อยางตอเนื่อง      



- 129 - 
 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

 9. แผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม 

  คนไทยมีหลักประกันทางรายไดในวัยเกษียณท่ีเพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ

และมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปสูการมีจิตสาธารณะเพิ่มข้ึน สังคมไทยเปนสังคมแหงโอกาสและ 

ไมแบงแยก ภาครัฐมีขอมูลและสารสนเทศดานสังคมท่ีบูรณาการทุกหนวยงานและเปดโอกาสใหประชาชน

สามารถเขาถึงได และใหชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการชุมชนไดดวยตนเอง  

โดยมีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานทางการศึกษาของจังหวัดตาก ดังนี้ 

   เปาหมาย คนไทยมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปสูการมีจิตสาธารณะเพิ่มข้ึน  

    ประเด็นการปฏิรูปท่ี 5 การมีสวนรวม การเรียนรู การรับรูและการสงเสริมกิจกรรมทางสังคม 

       กิจกรรม สรางพลังแผนดิน 
 

 11. แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับการทุจริต มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการของหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน และยกระดับการบังคับใชมาตรการทางวินัยและกฎหมายตอเจาพนักงานของรัฐ  

โดยมีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานทางการศึกษาของจังหวัดตาก ดังนี้ 

  เปาหมาย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions  

Index : CPI) อยูใน 20 อันดับแรกของโลกในป 2579 

   ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 ดานการปองกันและเฝาระวัง 

     กลยุทธ ท่ี 1 เรงสรางการรับรูและจิตสํานึกของประชาชนในการตอตาน                          

การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

      กิจกรรม  สรางทัศนคติ ความรูและปลูกฝงเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ

ใหรังเกียจการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอรรัปช่ันตอประเทศชาติ 

   ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 ดานการปองปราม 

     กลยุทธท่ี 2 ใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูบังคับบัญชา                  

มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ 

เปนตัวอยางในการบริหารงานดวยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอยปละละเลยไมดําเนินการ 

ใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดอาญา 

      กิจกรรม  ปลุกจิตสํานึกใหเจาหนาท่ีของรัฐมีคุณธรรม ความซื่อตรง 

(Integrity) โดยเนนความซื่อตรงตอหนาท่ี (ซื่อสัตยสุจริตตามเปาหมายอยางดีท่ีสุด) และซื่อตรงตอ

ประชาชน 

     กลยุทธท่ี 3 เสริมสรางหนวยงานตรวจสอบภายในใหเปนกลไกอิสระและ                       

มีการเฝาระวังการทุจริตในหนวยงาน 

      กิจกรรม  วางระบบการประเมินความเส่ียงตอการทุจริตประพฤติมิชอบใน

สวนราชการเปนประจําทุกป และรายงานผลการปฏิบัติตอผูบังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาท่ีกําหนด          
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     กลยุทธท่ี 4 ทําใหการใหสินบนแกเจาหนาท่ีของรัฐเปนเรื่องท่ีนารังเกียจไมพงึ กระทํา 

      กิจกรรม  พัฒนาแนวทางการกําหนดมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

เพื่อใชในองคกรภาครัฐและเอกชนในการปองกัน การใหสินบนและการเรียกรับสินบนของเจาหนาท่ีของรัฐ                                                                   

ในทุกรปูแบบ 

 นอกจากนี้จากแนวทางการสนับสนุนจังหวัดในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร แผนการปฏิรูป

ประเทศ การพัฒนาจังหวัดระดับพื้นท่ี ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0505/ว 135 ลงวันท่ี 

27 มีนาคม 2563  สาระสําคัญ ระบุ “คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการสนับสนุนจังหวัดในการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และทิศทางการพัฒนาจังหวัดในระดับพื้นท่ี โดยใหหนวยงานของรัฐท่ี

ปฏิบัติงานในจังหวัดท่ีจะดําเนินการหรือปฏิบัติงานใด ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอประชาชนในพื้นท่ีแจงใหผูวา

ราชการจังหวัดทราบกอน ท่ีจะดําเนินการในทุกเรื่อง โดยเปนไปตาม 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

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

หนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใชราชการสวนภูมิภาคของขาราชการซึ่งประจําอยูในจังหวัดนั้น ให

ปฏิบัติราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังของกระทรวง ทบวง กรม มติของ

คณะรัฐมนตรี หรือการส่ังการของนายกรัฐมนตรไีวช่ัวคราวแลวรายงาน กระทรวง ทบวง กรมท่ีเกี่ยวของ  และ 

 มาตรา 57 (8) กําหนดใหผูวาราชการาจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ีกํากับการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานองคการ

ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ใหมีอํานาจทํารายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของ

องคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจตอรัฐมนตรีเจาสังกัดองคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ และพระราช

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

กําหนดใหผูแทนหัวหนาสวนราชการท่ีมีสํานักงานอยูในจังหวัด ไมวาจะมีฐานะเปนราชการบริหารสวนภูมิภาค

หรือราชการบริหารสวนกลาง ผูแทนรัฐวิสาหกิจท่ีดําเนินกิจการอยูในจังหวัด และผูแทนหัวหนาหนวยงานอื่น

ของรัฐท่ีมีสํานักงานอยูในจังหวัด เปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)  

ซึ่งขอเสนอแนวทางการสนับสนุนจังหวัดในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรขาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และ 

ทิศทางการพัฒนาจังหวัดในระดับพื้นท่ี เพื่อเปนการวางแนวทางการกํากับดูแลการปฏิบัติราชการ หรือกํากับ

การปฏิบัติหนาท่ีหนวยงานของรัฐท่ีปฏิบัติงานในจังหวัด ตามมาตรา 57(4) และ (8) แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหาราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือ

ประทับ ศธ.ท่ี 02136/ว6569 วันท่ี 22 เมษายน 2563) ดังนี้ 

 1) ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีคําส่ังการเปนหนังสือใหหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีปฏิบัติงาน

ในจังหวัดดําเนินกิจการหรือปฏิบัติงานในพื้นท่ีจังหวัดใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 

ทิศทางการพัฒนาของจังหวัด ตามท่ีผูวาราชการจังหวัดส่ังการหรือมอบหมายอยางเครงครัด 

 2) ใหหนวยงานของรัฐท่ีปฏิบัติงานในจังหวัดท่ีจะดําเนินกิจการหรือปฏิบัติงานใด ๆ ท่ีอาจมี

ผลกระทบตอประชาชนในพื้นท่ี และตองแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบกอนดําเนินการในทุกเรื่อง และ 
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ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการดําเนินการดังกลาวอาจมีผลกระทบตอแผนการพัฒนาจังหวัด  

ใหหารือกับหัวหนาหนวยงานของรัฐโดยเร็ว เพื่อรวมกันกําหนดแนวทางการดําเนินการท่ีเหมาะสม 
 

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

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี12 พ.ศ. 2560-2564 สําหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป ซึ่งเปน

การแปลงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพื่อเตรียมความพรอมและ

วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่ง ค่ัง ยั่งยืน  

ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการท่ีสําคัญ คือ  

 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อใหเกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ                      

อยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดี  

ซึ่งเปนเงื่อนไขท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนซึ่งมุงเนนการพัฒนาคน มีความเปนคนท่ีสมบูรณ 

สังคมไทยเปนสังคมคุณภาพ มีท่ียืนและเปดโอกาสใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิตท่ีดีมีความสุข และ 

อยูรวมกัน อยางสมานฉันท  

 2) ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”มุงสรางคุณภาพชีวิต และสุขภาวะท่ีดี สําหรับคนไทย 

พัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติท่ีดี 

รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ

อยางมีคุณภาพ รวมถึงการสรางคนใหใชประโยชนและอยูกับส่ิงแวดลอมอยางเกื้อกูล อนุรักษ ฟนฟ ู

ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางเหมาะสม  

 3) ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทย               

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

มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

 4) ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทย ป 2579” ท่ีเปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ  

ระยะ 20 ป มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา 

ควบคูกับกรอบเปาหมายท่ียั่งยืน (SDGs)  

 5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมลาและขับเคล่ือนการเจริญเติบโต 

จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” 

 6) ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์      

ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว”  
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 วัตถุประสงค 

  1. เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยคานิยมท่ีดี 

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกง 

ท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

  2. เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง

ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเขมแข็ง

พึ่งพาตนเองได 

  3. เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็ง

ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็ง

ของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 

  4. เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมใหสามารถสนับสนุน                         

การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

5. เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางาน                    

เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

6. เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ                    

การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม 

7. เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศตาง ๆ ท้ังใน

ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหประเทศไทย 

มีบทบาทนําและสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ ท้ังใน

ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

 เปาหมายรวม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายรวมการพัฒนา

ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบดวย 

  1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม 

บรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีความเปนพลเมืองต่ืนรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทัน

สถานการณมีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงาม

ทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเปนไทย 

  2.  ความเห ล่ือม ลํ้าทางด านรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก 

มีความเขมแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคม 

ท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเปนธรรม  

  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจ                      

ฐานบริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดเล็กท่ีเขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ 
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มีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพิ่มสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ

ฐานความรูช้ันสูงใหมๆ ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการใหบริการ 

สูภูมิภาคเพื่อลดความเหล่ือมลํ้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

  4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตร                       

กับส่ิงแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา  

 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของ

หนวยงานทางการศึกษาของจังหวัดตาก 9 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ใหความสําคัญกับ 

การวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เริ่มต้ังแตกลุมเด็กปฐมวัยท่ีตองพัฒนาใหมีสุขภาพกายและ

ใจท่ีดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู  และทักษะชีวิต เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ควบคูกับ 

การพัฒนาคนไทยในทุกชวงวัยใหเปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกท่ีดี

ตอสังคมสวนรวมมีทักษะความรู และความสามารถปรับตัวเทาทันกับการเปล่ียนแปลงรอบตัวท่ีรวดเร็ว  

บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมท่ีเขมแข็งท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 

สถาบันชุมชน และภาคเอกชนท่ีรวมกันพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเปนทุนทางสังคมสําคัญใน

การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ใหความสําคัญกับ             

การดําเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมใหท่ัวถึงโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาและสาธารณสุข 

รวมท้ังการปดชองวางการคุมครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเปนการดําเนินงานตอเนื่องจากท่ีได

ขับเคล่ือนและผลักดันในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และมุงเนนมากข้ึนในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและ

การใชนโยบายแรงงานท่ีสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสรางรายไดสูงข้ึน และการสรางโอกาส

ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่ งการสนับสนุนในเรื่ องการสรางอาชีพ รายได  และ 

ใหความชวยเหลือท่ีเช่ือมโยง การเพิ่มผลิตภาพสําหรับประชากรกลุมรอยละ 40 รายไดตํ่าสุด ผูดอยโอกาส

สตรี และผูสูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดยอม วิสาหกิจชุมชนและ

วิสาหกิจเพื่อสังคมการพัฒนาองคกรการเงินฐานรากและการเขาถึงเงินทุนเพื่อสรางอาชีพ และ 

การสนับสนุนการเขาถึงปจจัยการผลิตคุณภาพดีท่ีราคาเปนธรรม เปนตน และในขณะเดียวกันก็ตองเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชงบประมาณเชิงพื้นท่ีและบูรณาการเพื่อการลดความเหล่ือมลํ้า 

  ยุทธศาสตร ท่ี   3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่ งยืน 

เนนใหเศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคสงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและ

เปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มข้ึน การลงทุนภาครัฐและ

เอกชน มีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมาจากความรวมมือกันมากข้ึน ประชาชนและผูประกอบการเขาสูระบบ

ภาษีมากข้ึน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงข้ึน นอกจากนี้ ยังเนนให

เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอยางเขมแข็ง ภาคการเกษตรเนนเกษตรกรรมยั่งยืนและใหเกษตรกรมีรายได
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เพิ่มข้ึน มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การทองเท่ียวสามารถทารายไดและแขงขันไดมากข้ึน วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจมากข้ึน ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน และ 

ใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันกาวหนาท่ีเขมขนมากข้ึน การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  

การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของกําลังคน และความคิดสรางสรรคในการขยายฐานเศรษฐกิจ การพัฒนา

พื้นท่ีเศรษฐกิจใหมและการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเขากับการคาและ

การเตรียมความพรอมของภาคบริการใหสามารถรองรับการแขงขันท่ีเสรีข้ึน  

  ยุทธศาสตร ท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ประเด็นทาทายท่ีตองเรงดําเนินการในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ไดแก การสรางความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพส่ิงแวดลอม เพื่อสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและ

คุณภาพชีวิตของประชาชน เรงแกไขปญหาวิกฤติส่ิงแวดลอมเพื่อลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิต และ 

การบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีโปรงใสเปนธรรม สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเปนวงกวางมากข้ึนตองเรง เตรียมความพรอมในลดการปลอยกาซเรือนกระจกและ 

เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมท้ังบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียง

ดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง

และยั่งยืน ใหความสําคัญตอการฟนฟูพื้นฐานดานความมั่นคงท่ีเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็นตางทางความคิดและ

อุดมการณบนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขและการเตรียมการ

รับมือกับภัยคุกคามขามชาติซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยยะสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ ในระยะ 20 ปขางหนา 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ

ธรรมาภิบาลสังคมไทย เปนชวงเวลาสําคัญท่ีตองเรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

อยางจริง จัง เพื่อใหเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในทุกดานให 

ประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมาย ท้ังการบริหารจัดการภาครัฐใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ 

ตรวจสอบไดอยางเปนธรรม และประชาชน มีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบ 

ท่ีเหมาะสม ระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน และวางพื้นฐานเพื่อใหบรรลุตามกรอบเปาหมาย

อนาคตในป 2579 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส มุงเนนการขยาย                

ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักและ

สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุมในสังคม สนับสนุนใหเกิดความเช่ือมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียน                 

อยางเปนระบบ โดยมีโครงขายเช่ือมโยงภายในประเทศท่ีสนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตาง  ๆ               

การพั ฒนาระบบการบริ ห าร จั ดการและการกํ ากั บ ดู แลให สอดคล อ งกั บม าตร ฐานสากล 
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เพื่อเพิ่มประสิทฺธิภาพ การดําเนินการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการพื้นฐาน และการคุมครอง

ผูบริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ และการพัฒนา

ผูประกอบการในสาขาโลจิสติกสและหนวยงานท่ีมีศักยภาพเพื่อไปทําธุรกิจในตางประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหความสําคัญ

กับการใชองคความรูทางวิทยาศาสตร ผลงานวิจัยและพัฒนา ความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและ

ความคิดสรางสรรคอยางเขมขนท้ังในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมท้ังใหความสําคัญกับ 

การพัฒนาสภาวะแวดลอมหรือปจจัยพื้นฐานท่ีเอื้ออํานวยท้ังการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา

บุคลากรวิจัย โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อชวยขับเคล่ือน

การพัฒนาประเทศใหกาวสูเปาหมาย  

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ ประเทศไทยตองใชประโยชน

จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นท่ี และการดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อเสริมจุดเดนในระดับภาค

และจังหวัดในการเปนฐานการผลิตและบริการท่ีสําคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมือง

จะเปนโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายไดของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองใหเปนเมือง

นาอยูและมีศักยภาพในการรองรับการคาการลงทุน รวมท้ังลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนา

ในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสูภูมิภาค นอกจากนี้ การเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยังเปนโอกาสในการเปดพื้นท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเช่ือมโยงการคาการลงทุนในภูมิภาคของไทย 

กับประเทศเพื่อนบานอีกดวย 
 

7. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579  

  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เปนแผนท่ีวางกรอบเปาหมายและทิศทาง 

การจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาค          

ในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนใหมีสมรรถนะ             

ในก า ร ทํ า ง าน ท่ี สอด คล อ ง กั บค ว าม ต อ ง ก ารข อ งตล าดแ ร ง ง านและกา รพัฒน าปร ะ เทศ  

แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษาประกอบดวย  

หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเทาเทียม และท่ัวถึง 

(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวม

ของสังคม (All For Education) อีกท้ังยึดตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 

Goals : SDGs 2030)  ปร ะ เ ด็นภาย ในประ เทศ  (Local Issues)  อ า ทิ  คุณภาพของคนช ว ง วั ย  

การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศ ความเหล่ือมลํ้าของการกระจายรายได และวิกฤติดานส่ิงแวดลอม 

โดยนํายุทธศาสตรชาติมาเปนกรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพดํารงชีวิต                   

อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

 วัตถุประสงค 

  1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

  2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 

  3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี 

และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  4. เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหล่ือมลํ้า

ภายในประเทศลดลง 

 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงานทางการศึกษา

ของจังหวัดตาก ท้ัง 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

  เปาหมาย 

  1. คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  2. คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นท่ีพิเศษไดรับ

การศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

  3. คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 

  แนวทางการพัฒนา 

  1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ                         

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  2. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ

กิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

  3. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูงพื้นท่ี

ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม                

กลุมชน-ชายขอบ และแรงงานตางดาว) 

  4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม 

อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม 

ภัยจากไซเบอร เปนตน 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

 ยุทธศาสตร ท่ี  2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสราง                               

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

  เปาหมาย 

  1. กําลังคนมีทักษะท่ีสําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและ                       

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

  2. สถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและ 

เปนเลิศเฉพาะดาน 

  3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพิ่ม

ทางเศรษฐกิจ   

  แนวทางการพัฒนา 

  1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความตองการของตลาดงานและ                      

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

  2. สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 

  3. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและ

มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

  เปาหมาย 

  1. ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ 

ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

  2. คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 

  3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรได 

อยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 

  4. แหลงเรียนรู ส่ือตําราเรียน นวัตกรรมและส่ือการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน และ

ประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 

  5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 

  6. ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล 

  7. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

  แนวทางการพัฒนา 

  1. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 

  2. สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู ส่ือตําราเรียน และส่ือการเรียนรูตาง ๆ ใหมีคุณภาพ

มาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 

  3. สรางเสริมและปรับเปล่ียนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

  4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

  5. พัฒนาคลังขอมูล ส่ือ และนวัตกรรมการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

  6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

  7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

  เปาหมาย 

  1. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

  2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 

  3. ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบ ัน                       

เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 

  แนวทางการพัฒนา 

  1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 

  3. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเขาถึงได 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมาย 

  1. คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 

  2. หลักสูตร แหลงเรียนรู  และส่ือการเรียนรู ท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 

  3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร

กับส่ิงแวดลอม 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

  แนวทางการพัฒนา 

  1. สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และ 

นําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 

  2. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และส่ือการเรียนรูตาง ๆ 

ท่ีเกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

  3. พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร

กับส่ิงแวดลอม  

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

  เปาหมาย 

  1. โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจนและ

สามารถตรวจสอบได 

  2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

  3. ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของ

ประชาชนและพื้นท่ี 

  4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ                         

ท่ีแตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ 

  5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม สรางขวัญ

กําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 

  แนวทางการพัฒนา 

  1. ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา 

  2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

  3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 

  4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

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

  นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  

25 กรกฎาคม 2562 โดยไดกําหนดนโยบายไว เปนนโยบายหลัก 12 ดาน และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง 

โดยมีนโยบายท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานทางการศึกษาของจังหวัดตาก ดังนี้    

 1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย   

    สถาบันพระมหากษัตริยมีความสําคัญยิ่งตอประเทศและประชาชนชาวไทย รัฐบาลถือเปน

หนาท่ีสําคัญท่ีจะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยและปกปองรักษาพระบรมเดชานุภาพ ดวยความจงรักภักดี 

ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายดําเนินการ ดังนี้  

    1.1 สืบสาน รักษา ตอยอดศาสตรพระราชาและโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนหลักสําคัญในการบําบัดทุกข และบํารุงสุขใหประชาชน และ 

พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมท้ัง สงเสริมการเรียนรูหลักการทรงงาน การนํามาประยุกตใชใน

การปฏิบัติราชการและการพัฒนา ประเทศ เพื่อประโยชนในวงกวาง รวมท้ังเผยแพรศาสตรพระราชาและ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไปสูเวทีโลกเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาอยางยั่งยืน  

    1.2 สรางความตระหนักรู เผยแพร และปลูกฝงใหประชาชนมีความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง

และเปนจริง เกี่ ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจ เพื่อประชาชน ตลอดจน 

พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยทุกพระองค เพื่อกอใหเกิด การมีสวนรวมอยางถูกตองกับ 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุขในบริบทของไทย  

 

 2. การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  

    ปลูกจิตสํานึก เกียรติภูมิ และศักด์ิศรีความเปนชาติไทย การมี จิตสาธารณะและ 

การมีสวนรวมทําประโยชนใหประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติ  ความสามัคคีปรองดองและ 

ความเอื้อเฟอเผ่ือแผระหวางกันของประชาชน  โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝงวินัยของคนในชาติ 

หลักคิดท่ีถูกตอง สรางคานิยม “ประเทศไทยสําคัญท่ีสุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม  

ปรับสภาพแวดลอมท้ังภายใน และภายนอกสถานศึกษาใหเอื้อตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และ 

จิตสาธารณะ   

 3. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม    

    รัฐบาลใหความสําคัญกับการสงเสริมใหสถาบันทางสังคมรวมปลูกฝงคานิยม และ

วัฒนธรรมท่ีดี รวมท้ังการทํานุบํารุงศาสนา การอนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรมไทย และการยอมรับ ประเพณี 

วัฒนธรรม ท่ี ดี ท่ีมีความหลากหลาย  เพื่ อสร า ง สังคมใหมี คุณภาพ คุณธรรม และอยู ร วมกัน  

ไดอยางมีความสุข ดังนี้ 
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    3.1 ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมท่ีดีท้ังดานคุณธรรม จริยธรรม กตัญู ความซื่อสัตย  

การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีสวนรวม ทําประโยชนใหประเทศ และเปนพลเมืองท่ีดี 

โดยสงเสริม  ใหสถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชนเปนฐานในการบมเพาะ สงเสริมใหภาคเอกชน 

ดําเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล ใหส่ือ มีบทบาทกระตุนและสรางความตระหนักในคานิยมท่ีดี รวมถึงผลิตส่ือ

ท่ีมีคุณภาพและมีความรับผิดชอบ และเปดพื้นท่ีสาธารณะใหประชาชนไดแสดงออกอยางสรางสรรค  

    3.2 สรางความรู ความเขาใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบาน 

ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ และ ชาวตางชาติท่ีมีความหลากหลาย  

ในลักษณะพหุสังคมท่ีอยูรวมกัน โดยสนับสนุนการเรียนรู ภาษาตางประเทศควบคูกับการสงเสริม 

สรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรมท่ีเปนสากล เพื่อการเปน สวนหนึ่งของประชาคมโลก  

 4. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย   

    4.1 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม   

  4.1.1 สรางกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ ผูประกอบการรายใหม                        

โดยการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเขาถึงเทคโนโลยี การวิจัย  และนวัตกรรม การปรับปรุง

กฎระเบียบใหเอื้อตอการพัฒนาผูประกอบการ การเขาถึงแหลงเงิน  การพัฒนาศูนยทดสอบหรือวิจัยและ

ออกแบบท่ีไดมาตรฐานสากล และการใชสถาบันการศึกษาท่ีมีอยู ในพื้นท่ีมาสนับสนุนดานการวิจัยและ

พัฒนาเพื่อเพิ่มคุณคาใหกับสินคาและบริการ  

  4.1.2 พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดลอมใหมีประสิทธิภาพในการสนับสนุน

ผูประกอบการ โดยการจัดทําแพลตฟอรมท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 

และกลุมวิสาหกิจเริ่มตนในการสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑดวยการใชนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐาน การตลาด และการบัญชี เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบมเพาะผูประกอบการและสถาบันเฉพาะทางตาง  ๆ

ใหสามารถเปนกลไกหลักท่ีเขมแข็งในการรวมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาและบมเพาะศักยภาพ 

ผูประกอบการในการสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ  

 4.2 พัฒนาภาคการทองเท่ียว   

   สงเสริมใหเกิดการกระจายรายไดจากธุรกิจทองเท่ียวสูชุมชน โดยพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ

ใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาความเช่ือมโยงระหวางธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน และการพัฒนา

เช่ือมโยงในเชิงกลุมพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังพัฒนา ทักษะและองคความรูของทองถ่ิน ชุมชน และ

สถาบันการศึกษา เพื่อสนับสนุนใหมีสวนรวม ในการพัฒนาและทําธุรกิจการทองเท่ียวในพื้นท่ีใหมากข้ึน 

อาทิ การพัฒนายุวมัคคุเทศก  

 4.3 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจยุคใหม   

  ดึงดูดบุคลากรท่ีมีทักษะสูงเขามาชวยบมเพาะผูประกอบการ ขนาดกลางและขนาดยอม                 

ยุคใหมของไทย โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมข้ันสูง และเปดโอกาสใหผูประกอบการ                  
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ขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหมของไทยสามารถทํางานรวมกับ นักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย

และพัฒนา ปจจัยแวดลอมอื่น ๆ ใหเอื้อตอการพัฒนา เทคโนโลยีข้ันสูง   

 5. การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก   

    รัฐบาลใหความสําคัญกับชุมชนในการนําความรูและทรัพยากรในพื้นท่ี มาผลิตเปนสินคา

และบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากใหสามารถสรางรายได กระจายรายไดสูชุมชน 

สนับสนุนสินคาชุมชนและยกระดับวิสาหกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง พัฒนาชองทางการตลาดเช่ือมโยงกับ

ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และสรางพลังสังคม พลังชุมชน รวมท้ังสรางการเรียนรู ฝกอาชีพกลุมอิสระใน

การรวมขับเคล่ือนและพัฒนาประเทศ รัฐบาล จึงมีนโยบายดําเนินการ ดังนี้  

 5.1 สงเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑชุมชน   

  สงเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่อสรางงานในชุมชน  โดยพัฒนาระบบและกลไก รวมท้ัง

พัฒนากลุมอาชีพตามศักยภาพของประชาชนในพื้นท่ี  เพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจใหคนในชุมชนและ

ทองถ่ิน แบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม  ลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ และลดอัตราการยายถ่ิน 

เพื่อทํางานในเมือง สนับสนุนการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนตามความพรอมและศักยภาพในแตละพื้นท่ี  

ใชเศรษฐกิจดิจิทัลตอยอดการพัฒนาควบคูกับการสงเสริมการเรียนรูของชุมชนดวยการสงเสริมการเช่ือมโยง

ภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิต ท้ังในภาคอุตสาหกรรม บริการ และการทองเท่ียว 

 6. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย  

    6.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย   

  6.1.1 จัดใหมีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอยางตอเนื่องจนถึง เด็กวัยเรียนใหมีโอกาสพัฒนา                 

ตามศักยภาพ เพื่อสรางคนไทยท่ีมีพัฒนาการเต็ม ตามศักยภาพผานครอบครัวท่ีอบอุนในทุกรูปแบบ

ครอบครัว เพื่อสงตอการพัฒนาเด็กไทย ใหมีคุณภาพสูการพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการใหความชวยเหลือ 

ท่ีคํานึงถึงศักยภาพ ของครอบครัวและพื้นท่ี เตรียมความพรอมการเปนพอแม ความรูเรื่องโภชนาการและสุขภาพ    

การอบรมเล้ียงดู การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผานการใหบริการสาธารณะท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะ                     

การยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ัวประเทศใหไดมาตรฐาน และพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร

ทางการศึกษาและผูดูแลเด็กปฐมวัยใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ  

  6.1.2 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคํานึงถึงพหุปญญาท่ีหลากหลายของเด็ก 

แตละคนใหไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ ผานการออกแบบการจัดการเรียนรู 

ท่ีเช่ือมโยงกับระบบโรงเรียนปกติท่ีเปนระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน   

 6.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม   

  6.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรูและการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ และอาชีพของคนทุกชวงวัย

สําหรับศตวรรษท่ี 21 โดยปรับโครงสรางหลักสูตรการศึกษา ใหทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีและการเรียนรู                 

ผานประสบการณจริงเขามามีสวนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิต

และพัฒนาครู  ท่ีนําไปสูการมีครูสมรรถนะสูง เปนครูยุคใหม ท่ีสามารถออกแบบและจัดระบบ 
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การสรางความรู สรางวินัย กระตุน และสราง แรงบันดาลใจ เปดโลกทัศนมุมมองของเด็กและคร ู

ดวยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมากข้ึน ควบคูกับหลักการทางวิชาการ  

  6.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานเพื่อพัฒนา สมรรถนะของผูเรียน 

ท้ังในสวนฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความตองการของประเทศ 

ในอนาคต และเปนผูเรียนท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและสามารถกํากับการเรียนรูของตนเองได รวมถึงมีทักษะ

ดานภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามท่ีสามารถส่ือสาร และแสวงหาความรูได มีความพรอมท้ังทักษะความรู 

ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตกอนเขาสูตลาดแรงงาน   

 6.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับ อุตสาหกรรม 4.0                        

โดยการจัดระบบและกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีชัดเจนเปนระบบ 

ในการพัฒนากําลังคนท่ีมีทักษะข้ันสูงใหสามารถนําความรูและทักษะมาใช ในการแกไขปญหา รวมถึง 

การสรางและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งตองครอบคลุมการพัฒนากําลังคนท่ีอยูในอุตสาหกรรมแลว กําลังคน 

ท่ีกําลังจะเขาสูอุตสาหกรรม และเตรียมการสําหรับผลิตกําลังคนในสาขาท่ีขาดแคลนเพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมท้ังเรงรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝมือ

แรงงานในกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ และอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขน  

 6.4 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศ    

  6.4.1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีข้ันสูง                  

เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน สามารถตอบสนองตอ ความเปล่ียนแปลง และสรางความเปนเลิศ

ของประเทศในอนาคต โดยมุงเนนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนในเชิงธุรกิจ 

กําหนดวาระการวิจัยแหงชาติ สงเสริม ความรวมมือและการเปนหุนสวนของทุกฝายท้ังภาครัฐ  

ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชน ในทุกสาขาการผลิตและบริการ สรางสภาพแวดลอมและ

องคประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมใหเขมแข็ง รวมท้ังบูรณาการการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมกับการนําไปใช ประโยชนในเชิงพาณิชย   

  6.4.2 สรางเครือขายการทําวิจัยระหวางภาคสวนตาง ๆ ปฏิรูป และบูรณาการระบบ 

การเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ใหเอื้อตอการเพิ่มศักยภาพ ดานนวัตกรรมของประเทศ  

เพื่อสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวที การคาโลก สงเสริมกระบวนการ 

การทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมใหเปน

ระบบเปด และมีการบูรณาการการทํางานกันอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเช่ือมโยงระบบการศึกษากับ

ภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ งการสรางนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรท่ีสามารถ 

สรางมูลคาเพิ่ม และยกระดับงานวิจัยสูการเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ  

 6.5 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย   

  6.5.1 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร                

จัดการศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุน ท่ีคํานึ ง ถึง  ความจําเปนและศักยภาพของ
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สถาบันการศึกษาแตละแหง พรอมท้ังจัดใหมีมาตรฐานข้ันตํ่าของ โรงเรียนในทุกระดับ และสรางระบบ 

วัดผลโรงเรียนและครูท่ีสะทอนความรับผิดชอบตอผลลัพธ ท่ีเกิดกับผูเรียน คืนครูใหนักเรียนโดยลดภาระ

งานท่ีไมจําเปน รวมถึงจัดใหมีระบบฐานขอมูล เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการเช่ือมโยงหรือสงตอ

ขอมูลครอบครัวและผูเรียนระหวางหนวยงานตาง ๆ ต้ังแตแรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดชวงชีวิต ตลอดจน

พัฒนาชองทางใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  

  6.5.2 พัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูผานระบบดิจิทัล พรอมท้ัง สงเสริมใหมีการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสรางสรรคท่ีเหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน ออนไลนแบบเปด 

ท่ีหลากหลายเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับชวงวัย ตลอดจนพัฒนา

แหลงเรียนรูและอุทยานการเรียนรูสําหรับเยาวชนท่ีเช่ือมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และสงเสริมการเรียน

การสอนท่ีเหมาะสมสําหรับผูท่ีเขาสูสังคมสูงวัย  

  6.5.3 ลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา โดยบูรณาการการดําเนินงานระหวาง 

หนวยจัดการศึกษากับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุงเนนกลุมเด็กดอยโอกาสและ 

กลุมเด็กนอกระบบการศึกษา ปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับความจําเปนของผูเรียน

และลักษณะพื้นท่ีของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพี่เล้ียง จับคูระหวางโรงเรียนขนาดใหญท่ีมีคุณภาพ

การศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการสงเสริมใหภาคเอกชน ชุมชน 

ในพื้นท่ีเขามามีสวนรวมในการออกแบบการศึกษาในพื้นท่ี สนับสนุนเด็กท่ีมีความสามารถแตไมมีทุนทรัพย

เปนกรณีพิเศษ ตลอดจนแกไขปญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสรางหนี้กองทุนเงินใหกูยืม 

เพื่อการศึกษา และทบทวนรูปแบบการใหกูยืมเพื่อการศึกษาท่ีเหมาะสม  

  6.5.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกชวงวัย โดยกําหนดระบบท่ีเอื้อตอ การพัฒนาทักษะและ                    

เพิ่มประสิทธิภาพของทุกชวงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ใหเช่ือมโยงกับระบบคุณวุฒิ

วิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรูและ ประสบการณหนวยการเรียนท่ีชัดเจน 

สงเสริมเยาวชนท่ีมีศักยภาพดานกีฬาใหสามารถพัฒนา ไปสูนักกีฬาอาชีพ การกําหนดมาตรฐานฝมือ

แรงงาน การจัดใหมีระบบท่ีสามารถรองรับความตองการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกชวงวัย  

เพื่อรองรับการเปล่ียนสายอาชีพใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานท่ีอาจจะเปล่ียนไปตามแนวโนม

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในอนาคต   

  6.5.5 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง โดยสอดแทรกการปลูกฝงวินัย และอุดมการณท่ีถูกตอง

ของคนในชาติ หลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกา

ของสังคมเขาไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคูไปกับ การสงเสริมกลไกสรางความเขมแข็งของ

สถาบันครอบครัวในทุกมิติอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษาใหเอื้อตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมท้ังลงโทษผูละเมิดบรรทัดฐานท่ีดี 

ทางสังคม ตลอดจนสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการขับเคล่ือนประเทศ   
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  6.6 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน  เนนออกแบบหลักสูตร

ระยะส้ันตามความสนใจ พัฒนาทักษะตาง ๆ ท่ีใชในการดํารงชีวิตประจําวัน และทักษะอาชีพของคน 

ทุกชวงวัยในพื้นท่ีและชุมชนเปนหลัก พรอมท้ังศึกษาแนวทางการพัฒนา เปนรูปแบบธนาคารหนวยกิต  

ซึ่ ง เป นการ เรี ยน เก็บหนวยกิ ตของวิชาเรียนเพื่ อ ให ผู เ รี ยนสามารถเรียนข ามสาขาวิชาและ 

ขามสถาบันการศึกษา หรือทํางานไปพรอมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรท่ีสนใจ เพื่อสรางโอกาสของ

คนไทยทุกชวงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองท้ังในดานการศึกษาและการดํารงชีวิต   

 7. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  

     มุงเนนการจัดบริการสาธารณสุขและระบบความคุมครองทางสังคม ท่ีครอบคลุมประชากร                      

ทุกกลุมอยางเหมาะสมนําไปสูความเสมอภาค สรางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมดานการศึกษา 

สุขภาพ การมีงานทําท่ีเหมาะสมกับประชากรทุกกลุม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาหมาย เพื่อชวยเหลือ

กลุมคนยากจนและกลุมผูดอยโอกาสโดยตรง จัดใหมีระบบบําเหน็จบํานาญ หลังพนวัยทํางาน ปฏิรูประบบ

ภาษีใหสง เสริมความเสมอภาคทางสังคม สรางความเสมอภาคทางการศึกษาผานกลไกกองทุน 

เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษา ผานการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมถึง

คุมครองแรงงานท้ังในระบบและนอกระบบใหไดรับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยท่ีดีในการทํางาน  

ไดรับรายได สวัสดิการ และสิทธิประโยชนท่ีเหมาะสมแกการดํารงชีพ  

 8. การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน  

     แกไขปญหาการจัดการขยะและของเสียอยางเปนระบบ โดยเริ่มจากการสงเสริมและ 

ใหความรูในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การนํากลับมาใชซ้ํา การคัดแยกขยะต้ังแต 

ตนทาง เพื่อลดปริมาณและตนทุนในการจัดการขยะของเมือง และสามารถนําขยะกลับมาใชประโยชนได

โดยงาย รวมท้ังพัฒนาโรงงานกําจัดขยะและของเสียอันตรายท่ีไดมาตรฐาน  
 

 9. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  

     เพื่อใหการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัล เขามาชวยในการใหบริการของ

ภาครัฐ และการบูรณาการการทํางานของหนวยงานตาง ๆ นอกจากนี้ กระบวนการยุติธรรมจะตองเปนท่ีพึ่ง

ของประชาชนไดอยางแทจริง กฎหมายจะตอง ไดรับการปรับปรุงใหมีความทันสมัย เปนธรรม และ 

เกิดประโยชนตอประชาชนโดยรวม  โดยรัฐบาลไดกําหนดนโยบายการดําเนินการ ดังนี้  

     9.1 เปดเผยขอมูลภาครัฐสูสาธารณะ โดยหนวยงานของรัฐในทุกระดับ ตองเปดเผยและ

เช่ือมโยงขอมูลซึ่งกันและกัน ท้ังในระหวางหนวยงานของรัฐดวยกันเอง และระหวางหนวยงานรัฐกับ

ประชาชน เพื่อใหทุกภาคสวนมีความเขาใจถึงสถานการณ  และแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ  

ของประเทศท่ีมีความซับซอน ปรับเปล่ียนใหเปนการทํางานเชิงรุก เนนการยกระดับไปสูความรวมมือกัน

ของทุกภาคสวนอยางจริงจัง แสวงหาความคิดริเริ่ม และสรางนวัตกรรม โดยมีการคาดการณสถานการณ 
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วิเคราะหความเส่ียงและผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนไวลวงหนา เพื่อใหสามารถเตรียมความพรอมรองรับ

การเปล่ียนแปลงอยางฉับพลัน ในดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

     9.2 สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสราง ความเช่ือมั่น ศรัทธา 

และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาขาราชการ บุคลากร และเจาหนาท่ีของรัฐ อยางจริงจัง โดยเฉพาะ 

การปรับเปล่ียนกระบวนการทางความคิดใหคํานึงถึงผลประโยชนของชาติ และเนนประชาชนเปนศูนยกลาง 

พรอมกับยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและความรูความสามารถพรอมตอ 

การปฏิบัติงาน ดําเนินการปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิต ความเปนอยู  ตลอดจนสรางขวัญกําลังใจและ 

ความผูกพนัในการทํางาน   

     รัฐบาลไดกําหนดเรื่องเรงดวนท่ีตองดําเนินการ เพื่อบรรเทาปญหาและลดผลกระทบกับ

ประชาชน และระบบเศรษฐกิจ ดังนี้ นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง และในสวนท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานทาง 

การศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี มีดังนี้  

 1. การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน  

     โดยลดขอจํากัดในการประกอบอาชีพของคนไทย การจัดการระบบการขนสงสาธารณะ                     

ผานเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวน รูปแบบและมาตรฐานหาบเรแผงลอยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล     

เพื่อยังคงเอกลักษณของเมืองหลวงแหงรานอาหารริมถนน ทําใหบานเมืองเปนระเบียบเรียบรอยและ

สวยงาม แกไขปญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สินของประชาชนในกองทุนหมูบาน กองทุนเงินใหกูยืม 

เพื่อการศึกษา หนี้สินนอกระบบ การฉอโกงหลอกลวงประชาชนโดยครอบคลุมไปถึงการฉอโกงหลอกลวง 

ผานระบบออนไลน ปรับปรุงระบบภาษีและการใหสินเช่ือท่ีเอื้อใหประชาชนสามารถมีท่ีอยูอาศัยเปนของ

ตนเองไดตามความพรอม ปรับปรุงระบบท่ีดินทํากินใหเกษตรกรสามารถเขาถึงได จัดทําแนวทาง 

การกําหนดสิทธิและการจัดการสิทธิในท่ีดินของเกษตรกรท่ีเหมาะสม ลดอุปสรรคในธุรกิจ ประมงพาณิชย

และประมงชายฝง รวมท้ังชวยเหลือดูแลประมงพื้นบาน โดยยังตองสอดคลองกับมาตรฐานดานการประมง

ขององคกรระหวางประเทศ   

 2. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21  

     โดยสรางแพลตฟอรมการเรียนรูใหม ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูมุงสูระบบ                    

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  ด านวิศวกรรม คณิตศาสตร  โปรแกรมเมอร  และ

ภาษาตางประเทศ สงเสริมการเรียน ภาษาคอมพิวเตอร (Coding) ต้ังแตระดับประถมศึกษา การพัฒนา

โรงเรียนคุณภาพในทุกตําบล สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลนของสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพื่อแบงปน

องคความรูของสถาบันการศึกษาสูสาธารณะเช่ือมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ   

สรางนักวิจัยใหมและนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ  สรางความรู 

ความเขาใจการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ส่ือออนไลน และโครงขายสังคมออนไลนของคนไทย เพื่อปองกันและ 

ลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร และสามารถใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ
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ในการกระจายขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง การสรางความสมานฉันทและความสามัคคีในสังคม รวมท้ังปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรมท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิต   

 3. การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นท่ีชายแดนภาคใต  

     โดยเรงรัดการแกไขปญหายาเสพติดโดยใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวม 

จากทุกภาคสวน และการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด รวมถึงการรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและ

ประเทศทุกภูมิภาค ปราบปรามแหลงผลิตและเครือขายผูคายาเสพติด ท้ังบริเวณชายแดนและพื้นท่ีภายใน 

ฟนฟูดูแลรักษาผูเสพผานกระบวนการทางสาธารณสุข สรางโอกาส สรางอาชีพ รายได และการยอมรับของ

สังคมสําหรับผูท่ีผานการฟนฟู  
 

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

  นโยบายความมั่นคงแหงชาติกําหนดข้ึนเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินการดานความมั่นคง

ของภาครัฐในระยะ 7 ป แบงเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 นโยบายเสริมสรางความมั่นคงท่ีเปนแกนหลักของชาติ

และสวนท่ี 2 นโยบายความมั่นคงแหงชาติท่ัวไป โดยกําหนดกรอบความคิดหลักจากการกําหนดนโยบายได

คํานึงถึงคานิยมหลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้   

  วิสัยทัศน “ชาติมีเสถียรภาพและเปนปกแผน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา                   

อยางตอเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามขามพรมแดน พรอมเผชิญวิกฤติการณ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม

อาเซียนและดําเนินความสัมพันธกับนานาประเทศอยางมีดุลยภาพ”  

  นโยบายความม่ันคงท่ีเก่ียวของกับภารกิจของหนวยงานทางการศึกษาของจังหวัดตาก มีดังนี้  

  นโยบายสําคัญเพื่อเสริมสรางความมั่นคงท่ีเปนแกนหลักของชาติ (ศธ. เปนหนวยหลัก) เกี่ยวของ 

ใน 3 นโยบาย ดังนี้ 

นโยบายท่ี 1 เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

1.1) เสริมสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

   นโยบายท่ี 2 สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ           

   2.4) สงเสริมใหประชาชนเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชาติ อยูรวมกันอยางสันติสุข  

มีความรัก ความภาคภูมิใจในความเปนชาติและเปนสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง  

   นโยบายท่ี 3 ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต              

   3.3) เสรมิสรางสันติสุขและการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของ                     

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

สหประชาชาติ 

องคการสหประชาชาติจึงไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาโดยอาศัยกรอบความคิดท่ีมองการพัฒนา

เปนมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอมใหมีความเช่ือมโยงกันเรียกวาเปาหมาย 

การพัฒนาท่ียั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใชเปนทิศทางการพัฒนา 

ต้ังแตเดือนกันยายน ป 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ป โดยประกอบไปดวย  

17 เปาหมาย  คือ 

 เปาหมายท่ี 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบทุกท่ี 

 เปาหมายท่ี 2 ขจัดความหิวโหยบรรลุเปาความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการท่ีดีข้ึนและสงเสริม

เกษตรกรรมยั่งยืน 

 เปาหมายท่ี 3 ทําใหแนใจถึงการมีสุขภาวะในการดํารงชีวิตและสงเสริมความเปนอยูท่ีดีของทุกคน        

ในทุกชวงอายุ 

 เปาหมายท่ี 4 ทําใหแนใจถึงการไดรับการศึกษาท่ีไดคุณภาพอยางเทาเทียมและท่ัวถึงและสงเสริม

โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตแกทุกคน 

 เปาหมายท่ี 5 บรรลุถึงความเทาเทียมทางเพศและเสริมสรางพลังใหแกสตรีและเด็กหญิงทุกคน 

 เปาหมายท่ี 6 ทําใหแนใจวาเรื่องน้ําและการสุขาภิบาลไดรับการจัดการอยางยั่งยืนและมีสภาพ

พรอมใชสําหรับทุกคน 

 เปาหมายท่ี 7 ทําใหแนใจวาทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานท่ีทันสมัยยั่งยืนเช่ือถือไดตามกําลังซื้อของตน 

 เปาหมายท่ี 8 สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืนและท่ัวถึงใหเปนไปอยางยั่งยืน            

สงเสริมศักยภาพการมีงานทําและการจางงานเต็มท่ีและงานท่ีมีคุณคาสําหรับทุกคน 

 เปาหมายท่ี 9 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีพรอมรับการเปล่ียนแปลงสงเสริมการปรับตัว                  

ใหเปนอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนและท่ัวถึงและสนับสนุนนวัตกรรม 

 เปาหมายท่ี 10 ลดความเหล่ือมลํ้าท้ังภายในและระหวางประเทศ 

 เปาหมายท่ี 11 ทําใหเมืองและการต้ังถ่ินฐานของมนุษยมีความปลอดภัยท่ัวถึงพรอมรับการ

เปล่ียนแปลงและยั่งยืน 

 เปาหมายท่ี 12 ทําใหแนใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

 เปาหมายท่ี 13 ดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ                  

ท่ีเกิดข้ึน 

 เปาหมายท่ี 14 อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทรทะเลและทรัพยากรทางทะเลสําหรับ           

การพัฒนาท่ียั่งยืนใหเปนไปอยางยั่งยืน 
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 เปาหมายท่ี 15 พิทักษบูรณะและสงเสริมการใชประโยชนท่ียั่งยืนของระบบนิเวศบนบกจัดการ           

ปาไม   อยางยั่งยืนตอสูกับการแปรสภาพเปนทะเลทรายหยุดยั้งและฟนฟูความเส่ือมโทรมของท่ีดินและ

หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

 เปาหมายท่ี 16 สงเสริมใหสังคมมีความเปนปกติสุขไมแบงแยกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนมีการเขาถึง      

ความยุติธรรมโดยถวนหนาและสรางใหเกิดสถาบันอันเปนท่ีพึ่งของสวนรวมมีประสิทธิผลและเปนท่ียอมรับ       

ในทุกระดับ 

 เปาหมายท่ี 17 เสริมสรางความเขมแข็งในวิธีการปฏิบัติใหเกิดผลและสรางพลังแหงการเปน

หุนสวนความรวมมือระดับสากลตอการพัฒนาท่ียั่งยืน 

สวนท่ีเกี่ยวของดานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการพิจารณาตัวช้ีวัดหลักภายใต

เปาหมายท่ี 4 ซึ่งประกอบดวย 10 เปาประสงค และมีตัวช้ีวัดทดแทน (proxy) ในสวนของประเทศไทย 

จํานวน 17 ตัวช้ีวัด จําแนกเปนตัวช้ีวัดหลัก ตามท่ี UN กําหนด จํานวน 8 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดทดแทน            9 

ตัวช้ีวัด  ดังนี้ 

เปาประสงค ท่ี 4.1 สรางหลักประกันวาเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนสําเร็จการศึกษา 

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เทาเทียมและไมมีคาใชจาย นําไปสูผลลัพธทางการเรียนท่ีมี

ประสิทธิผล ภายในป 2573 ใชตัวช้ีวัดทดแทน จํานวน 6 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดหลักท่ีองคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) กําหนด 

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

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

การคิดคํานวณ จําแนกตามเพศ 

 ตัวช้ีวัดทดแทน/เพิ่มเติม 

 4.1.1 รอยละของนักเรียนระดับ ป.3 ท่ีมีผลคะแนนการทดสอบความสามารถพื้นฐาน          

ของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ป.3 ผานเกณฑท่ีกําหนด* จําแนกรายดาน ดังนี ้

  - ดานภาษา (Literacy) 

  - ดานคํานวณ (Numeracy) 

  - ดานเหตุผล (Reasoning Ability) 

  *เกณฑท่ีกําหนด : คะแนนเฉล่ียรอยละ 50 ข้ึนไป 
 

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 รอยละของนักเรียนระดับ ป.6 และ ม.3 ท่ีมีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ            

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑท่ีกําหนด*  

  *เกณฑท่ีกําหนด : คะแนนเฉล่ียรอยละ 50 ข้ึนไป 

เปาหมาย : หากกําหนดตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

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

50 55 60 

ระยะ 5 ปแรก พิจารณาสถิติรอยละของนักเรียนท่ีไดคะแนนเฉล่ียสูงกวาคาเฉล่ีย (Mean)  

ของประเทศข้ึนไปควบคูดวย 

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

สูงข้ึนจากปท่ีผานมา  

รอยละ 5 (รายป) 

N/A N/A 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : ศธ. (สทศ.) 

 4.1.3 รอยละของนักเรียนท่ีมีสมรรถนะต้ังแตระดับพื้นฐานข้ึนไปในการทดสอบโครงการ

ประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA) ของนักเรยีนอายุ 15 ป 

เปาหมาย : จําแนกเปน 3 ดาน ดังนี ้

ดาน พ.ศ. 2562 

(PISA 2018) 

พ.ศ.2565 

(PISA 2021) 

การรูเรื่องการอาน 50 N/A 

การรูเรื่องวิทยาศาสตร 47 N/A 

การรูเรื่องคณิตศาสตร 53 N/A 

*ระดับพื้นฐาน 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 อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

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    

   - สายสามัญ 90 95 100 

   - สายอาชีวศึกษา 

     (ปวช.) 

80 85 90 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : ศธ. (สกศ.) 

หนวยสนับสนนุ : ศธ. (ศทก. สป.) 

1.1.7 เด็กท่ีไมไดเรียนหนังสือ/เด็กท่ีอยูนอกระบบการศึกษา (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 : ทุกหนวยงานท่ีจัดการศึกษา 

เปาประสงคท่ี 4.2 สรางหลักประกันวาเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเขาถึงการพัฒนา การดูแล

และการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ ภายในป 2573 เพื่อให 

เด็กเหลานั้นมีความพรอมสําหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในป 2573 ใชตัวช้ีวัดหลักท่ี  

UN กําหนด 2 ตัวช้ีวัด ดังนี ้

 

 ตัวช้ีวัดหลักท่ีองคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) กําหนด 

 4.2.1 รอยละของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ปท่ีมีพัฒนาการทางดานสุขภาพ การเรียนรูและ

พัฒนาการทางดานสุขภาพ การเรียนรูและพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัยจําแนกตามเพศ  
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เปาหมาย :  

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

92 93 94 

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

สมวัย ท่ีกรมอนามัยจัดเก็บ 

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 เด็กต้ังแตปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ป 11 เดือน 29 วัน หรือตํ่ากวา 6 ป 

โดยการจัดการศึกษาปฐมวัยตองเนนผูเรียนเปนสําคัญและจัดกระบวนการเรียนรูตามความถนัดและ           

ความสนใจของผูเรียน เนื่องจากชวงปฐมวัยเปนชวงท่ีมีการพัฒนาการดานสมอง และการเรียนรู                  

อยางรวดเร็วท่ีสุด ดังนั้นจึงถือ    ไดวาชวงปฐมวัยเปนสชวงวัยท่ีตองการการปลูกฝงดูแลเปนพิเศษ              

เพื่อจะไดเปนรากฐานท่ีสําคัญของการเรียนรู และการพัฒนาตลอดชีวิตใหเติบโตเปนเด็กฉลาดและ            

ประสบความสําเร็จในชีวิต (ท่ีมา นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ป) ระยะยาว               

(พ.ศ. 2550 – 2559) 

เปาประสงคท่ี 4.3 ใหหญิงและชายทุกคนเขาถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา 

รวมถึงมหาวิทยาลัยท่ีมีราคาท่ีสามารถจายไดและมีคุณภาพ ภายในป 2573 ใชตัวช้ีวัดหลักท่ี UN กําหนด            

1 ตัวช้ีวัด  โดยมีการจําแนกเปนตัวช้ีวัดยอย 4 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดหลักท่ีองคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) กําหนด 

 4.3.1 อัตราการเขาเรียนของเยาวชนและผูใหญท้ังในระบบ นอกระบบการศึกษา รวมท้ัง

การอบรม จําแนกตามเพศ โดยจําแนกเปนตัวช้ีวัดยอยตามระดับและประเภทการศึกษา จํานวน 4 ตัวช้ีวัดยอย ดังนี้  

  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 



- 153 - 
 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

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 บุคคลอายุ เกินสิบหาปบริ บูรณแตยังไม ถึง สิบแปดปบริ บูรณ                  

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

เปาประสงคท่ี 4.4 เพิ่มจํานวนเยาวชนและผูใหญท่ีมีทักษะท่ีจําเปน รวมถึงทักษะทางเทคนิค

และอาชีพสําหรับการจางงาน การมีงานท่ีดีและการเปนผูประกอบการ ภายในป 2573 ใชตัวช้ีวัดทดแทน            

2 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดหลักท่ีองคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) กําหนด 
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 4.4.1 สัดสวนของเยาวชน/ผูใหญท่ีมีทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(ICT) จําแนกตามประเภททักษะ 

  ตัวช้ีวัดทดแทน/เพิ่มเติม 

 4.4.1 รอยละของผูมีงานทําท่ีใชคอมพิวเตอร (จําแนกตามกลุมอายุ 15 ปข้ึนไป, 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 รอยละของผูมีงานทําท่ีใชอินเตอรเน็ต (จําแนกตามกลุมอายุ 15 ปข้ึนไป, 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. 

เปาประสงคท่ี 4.5 ขจัดความเหล่ือมลํ้าทางเพศในการศึกษาและสรางหลักประกันวา                  

กลุมท่ีเปราะบาง  ซึ่งรวมถึงผูพิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เขาถึงการศึกษาและการฝกอาชีพทุกระดับ   

อยางเทาเทียม ภายในป 2573 ใชตัวช้ีวัดหลักท่ี UN กําหนด 1 ตัวช้ีวัด โดยมีการจําแนกเปนตัวช้ีวัดยอย          

4 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดหลักท่ีองคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) กําหนด 

 4.5.1 ดัชนีความเทาเทียมกัน (ผูหญิง/ผูชาย/ในเขต/นอกเขต/ความมั่งค่ังสูง-ตํ่า และอื่นๆ 

เชน สถานะความพิการ คนพื้นเมือง และความขัดแยงอื่น ๆ หากมีขอมูล) โดยในระยะแรก ใหใชอัตรา        

การเขาเรียนในแตละระดับ เพื่อประเมินความเทาเทียมกัน ดังนี้ 

       1) ดัชนีความเทาเทียมของอัตราการเขาเรียนระดับปฐมวัย (หญิง/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 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : สกศ./สสช. (MICS) 
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 คํานิยาม  

 ความเหลื่อมล้ําทางเพศ หมายถึง การเ ลือกปฏิบัติ โดยไม เปนธรรมตอ บุคคล               

เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องเพศ หรือ ชายและหญิงมีสิทธิไมเทาเทียมกัน  

เปาประสงคท่ี 4.6 สรางหลักประกันวาเยาวชนทุกคนและผูใหญในสัดสวนท่ีสูง ท้ังหญิงและ

ชาย สามารถอานออกเขียนได และคํานวณได ภายในป 2573 ใชตัวช้ีวัดหลักท่ี UN กําหนด 1 ตัวช้ีวัด               

โดยมีการจําแนกเปนตัวช้ีวัดยอย 3 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดหลักท่ีองคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) กําหนด 

 4.6.1 รอยละของประชากรในกลุมอายุท่ีกําหนดมีความรูสําหรับการทํางานในระดับพื้นฐาน  

a. อานออกเขียนได b. ทักษะในการคํานวณจําแนกตามเพศ ใชตัวช้ีวัดตามท่ีกําหนดโดยจําแนก ดังนี้ 

  1) อัตราการอานออกเขียนไดของประชากร อายุ 15 ป ข้ึนไป จําแนกตามเพศ 

  2) อัตราการคํานวณของประชากร อายุ 15 ป ข้ึนไป จําแนกตามเพศ 

  3) จํานวนปการศึกษาเฉล่ียของประชากร 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. 

เปาประสงคท่ี 4.7 สรางหลักประกันวาผูเรียนทุกคนไดรับความรูและทักษะท่ีจําเปนสําหรับ

สงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสําหรับการพัฒนาอยางยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตท่ียั่งยืน 

สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหวางเพศ การสงเสริมวัฒนธรรมแหงความสงบสุข และไมใชความรุนแรง 

การเปนพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในสวนรวมของวัฒนธรรม 

ตอการพัฒนาท่ียั่งยืน ภายในป 2573 ใชตัวช้ีวัดหลักท่ี UN กําหนด 1 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดหลักท่ีองคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) กําหนด 

 4.7.1 มีการ ดําเนินการเกี่ยวกับ ( i) การศึกษาเพื่อความเปนพลเมืองโลก และ                

(ii) การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมถึงความเสมอภาคทางเพศ และสิทธิมนุษยชน  ซึ่งถูกให

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

การประเมินผลนักเรียน 

เปาประสงคท่ี 4.A สรางและยกระดับอุปกรณและเครื่องมือทางการศึกษาท่ีออนไหวตอเด็ก            

ผูพิการ และเพศภาวะ และใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนรูท่ีปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุม

และมีประสิทธิผลสําหรับทุกคน ใชตัวช้ีวัดหลักท่ี UN กําหนด 1 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดหลักท่ีองคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) กําหนด 

 4.A.1 สัดสวนของโรงเรียนท่ีมีการเขาถึง (a) ไฟฟา (b) อินเทอรเน็ตท่ีใชในการเรียน         

การสอน  (c) เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชในการเรียนการสอน (d) โครงสรางพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณท่ีไดรับ
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การปรับใหเหมาะสมกบันักเรียนท่ีมีความบกพรองทางรางกาย (e) น้ําด่ืมพื้นฐาน (f) ส่ิงอํานวยความสะดวก

พื้นฐานดานสุขอนามัยท่ีแบงแยกตามเพศ และ (g) ส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐานในการทําความสะอาดมือ 

(ตามนิยามตัวช้ีวัดของ WASH ในเรื่อง น้ํา สุขอนามัย และสุขลักษณะสําหรับทุกคน)  

เปาหมาย : รอยละ 100 ภายในป 2573 

 คํานิยาม  

 เคร่ืองมือทางการศึกษาท่ีออนไหวตอเด็ก ผูพิการ และเพศภาวะ หมายถึง เครื่องมือ

ทางการศึกษาท่ีเหมาะสมกับเด็ก ผูพิการ และเพศภาวะ 

เปาประสงคท่ี 4.B ขยายจํานวนทุนการศึกษาในท่ัวโลกท่ีใหสําหรับประเทศกําลังพัฒนา 

โดยเฉพาะประเทศท่ีพัฒนานอยท่ีสุด รัฐกําลังพัฒนาท่ีเปนเกาะขนาดเล็กและประเทศในแอฟริกา             

เพื่อเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝกอาชีพ และโปรแกรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ         

การส่ือสารดานเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตรในประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ 

ภายในป 2573 ใชตัวช้ีวัดหลักท่ี UN กําหนด 1 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดหลักท่ีองคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) กําหนด 

 4.B.1 ปริมาณความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการท่ีเปนทุนการศึกษา          

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 งิ นช วย เหลื อ ด านการพัฒนาอย า ง เ ป นทา งการ  (official development 

assistance) หมายถึง ความชวยเหลือท่ีใหแกประเทศตาง ๆ ท่ีปรากฏในรายช่ือประเทศกําลังพัฒนา         

ผู รั บคว ามช ว ย เห ลือ ขอ ง  DAC (Development Assistance Committee) และอ ง ค ก รพ หุภา คี                     

ท่ีดําเนินงานดานการพัฒนาใหแกประเทศผูรับ โดยตองเปนความชวยเหลือท่ีใหโดยหนวยงานภาครัฐ 

รวมท้ังรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถ่ิน หรือ โดยหนวยงานบริหารของรัฐและมีการดําเนินการ 

โดยมีวัตถุประสงคในการชวยพัฒนาเศรษฐกิจและสวัสดิการของประเทศกําลังพัฒนา (ท่ีมา : กระทรวง 

การตางประเทศ) 

เปาประสงคท่ี 4.C เพิ่มจํานวนครูท่ีมีคุณภาพ รวมถึงการดําเนินการผานทางความรวมมือระหวาง

ประเทศในการฝกอบรมครูในประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศพัฒนานอยท่ีสุด           

และรัฐกําลังพัฒนาท่ีเปนเกาะขนาดเล็ก ภายในป 2573 ใชตัวช้ีวัดหลักท่ี UN กําหนด 1 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
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 ตัวช้ีวัดหลักท่ีองคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) กําหนด 

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

ตอนตน และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา) ท่ีอยางนอยไดรับ

การอบรมครู (เชน การฝกอบรมการสอน) ท้ังกอนประจําการ (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

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

กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

 เปนรูปแบบการทํางานท่ีจะทําใหครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง ผูเรียน และประชาชน 

กลับมาใหความไววางใจในการทํางานของกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ง 
 

T        ยอมาจาก Transparency (ความโปรงใส) 

R        ยอมาจาก Responsibility (ความรับผิดชอบ) 

U        ยอมาจาก Unity (ความเปนอันหนึ่งอันเดียว) 

S        ยอมาจาก Student-Centricity (ผูเรียนเปนเปาหมายแหงการพัฒนา) 

T        ยอมาจาก Technology (เทคโนโลยี) 
 

 รูปแบบการทํางาน “TRUST” คือการพัฒนาตอยอดจากรูปแบบการทํางาน “MOE ONE 

TEAM” หรือ “การทํางานรวมกันเปนหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” ท่ีกระทรวงศึกษาธิการได

ดําเนินการมาโดยตลอด ซึ่ง “TRUST” จะเขามาเปนสวนเสริมในเรื่องความโปรงใส ท้ังในเชิงกระบวนการ

ทํางานและกระบวนการตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ การสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานทุกคนดําเนินการตาม

ภารกิจของตน 
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 ดวยความรับผิดชอบตอตัวเอง องคกร ประชาชน และประเทศชาติ ใหความสําคัญกับการ

ประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน (Participation) ผานกลไกการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการ

ดําเนินงานตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 ท้ังนี้ กระทรวงศึกษาธิการเปนพื้นท่ีของทุกคน มีความเปนอันหนึ่งอันเดียว ระหวางครู บุคลากร

ทางการศึกษา ผูปกครอง ผูเรียน และประชาชน ซึ่งมีเปาหมายรวมกัน คือ การมีผูเรียนเปนเปาหมายแหง

การพัฒนา โดยการทําใหผูเรียนมีวิธีคิดและทักษะท่ีเปนสากลสอดคลองกับพลวัตในศตวรรษท่ี 21 ควบคูไป

กับสํานึกและความเขาใจในความเปนไทย ผานการมีความพรอมดานเทคโนโลยี ท้ังในเชิงโครงสราง 

(Infrastructure) คือ การเขาถึงส่ิงจําเปนและส่ิงอํานวยความสะดวกดานการศึกษาอยางท่ัวถึง เพื่อลด

ความเหล่ือมลํ้าของโอกาสในการศึกษา และในเชิงการเรียนรู (Learning) คือแหลงขอมูล แหลงเรียนรู

รูปแบบตาง ๆ ท่ีทันสมัย และจะชวยใหผูเรียนทุกคนถึงพรอมซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงคทุกประการ 

 เพื่อเปนการตระหนักถึงความสําคัญของยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

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

ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย การ

พัฒนาเด็กต้ังแตชวงต้ังครรภจนถึงปฐมวัย การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ

วัยแรงงาน รวมถึงการสงเสริมศักยภาพวัยผูสูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการ

เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย และประเด็นอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 

 12 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย และทันการเปล่ียนแปลงของโลกใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษาใหมีความรู ทักษะและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับ

บริบทสังคมไทย 

 2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและ

อาชีวศึกษา ใหมีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อใหครูและอาจารยใดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะท้ัง

ดานการจัดการเรียนรู ดวยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใชส่ือทันสมัย และมี

ความรับผิดชอบตอผลลัพธทางการศึกษาท่ีเกิดกับผูเรียน 

 3. การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลฝานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ (NDLP) และ

การสงเสริมการฝกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจําวัน เพื่อใหมีหนวยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอรมการ

เรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ ท่ีสามารถนําไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัยและเขาถึงแหลงเรียนรู

ไดอยางกวางขวางผานระบบออนไลน และการนําฐานขอมูลกลางทางการศึกษามาใชประโยชนในการ

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

 4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุน

สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช

จังหวัดเปนฐาน โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายการศึกษาแหงชาติท่ีไดรับการปรับปรุงเพื่อกําหนดใหมีระบบ
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บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสรางหนวยงานใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 

สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัดเปนฐาน มี

ระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พรอมจัดทดสอบวัดความรู 

และทักษะท่ีจําเปนในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อใหระบบการ

ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย 

ตอบสนองผลลัพธทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม 

 6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรใหท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาจากความรวมมือทุกภาคสวน เพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเปนธรรมและ

สรางโอกาสใหกลุมเปาหมายไดเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกลุมอื่น ๆ กระจายทรัพยากรท้ัง

บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและส่ือเทคโนโลยีไดอยางท่ัวถึง 

 7. การนํากรอบคุณวุฒิแหงชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน (AQRF) สูการปฏิบัติ 

เปนการผลิตและการพัฒนากําลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใชกรอบคุณวุฒิแหงชาติ เช่ือมโยงระบบ

การศึกษาและการอาชีพ โดยใชกลไกการเทียบโอนประสบการณดวยธนาคารหนวยกิตและการจัดทํา

มาตรฐานอาชีพในสาขาท่ีสามารถอางอิงอาเซียนได 

 8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพื่อพัฒนารางกาย 

จิตใจวินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย เพื่อเปนการขับเคล่ือนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สูการปฏิบัติเปนรูปธรรม โดยหนวยงานท่ี

เกี่ยวของนําไปเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความกาวหนา

เปนระยะ 

 9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อใหผูจบ

การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพและคุณภาพชีวิตท่ีดีมี

สวนชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกได 

 10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยดวยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการ

จัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อใหสถาบันการศึกษาทุกแหงนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช

ในการจัดการศึกษาผานระบบดิจิทัล 

 11. การเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา และ

ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุม

ผูดอยโอกาสทางการศึกษา และผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

 12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรูตลอดชีวิต

และการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุม

ผูดอยโอกาสทางการศึกษาและผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 
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 เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปจจุบัน 

ไดกอใหเกิดความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน (Online) มากยิ่งข้ึน สงผลกระทบอยางมี

นัยสําคัญตอการเตรียมผูเรียนไทยใหมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมุงเนนความเปนผูประกอบการ 

(Entrepreneurship) และความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ (Resilience) รวมถึง

ปญหาความปลอดภัยของสถานศึกษาและปญหาความเหล่ือมลํ้าของโอกาสในการศึกษาท่ีนับวันจะทวีความ

รุนแรงมากยิ่งข้ึนจึงเสนอใหมีวาระเรงดวน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังตอไปนี้ 

 7 วาระเรงดวน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 วาระท่ี 1 เรื่องความปลอดภัยของผูเรียน โดยจัดใหมีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข และไดรับการปกปองคุมครอง

ความปลอดภัยท้ังดานรางกายและจิตใจ รวมถึงการสรางทักษะใหผูเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง

จากภัยอันตรายตาง ๆ ทามกลางสภาพแวดลอมทางสังคม 

 วาระท่ี 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุงเนนการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายโดยยึดความสามารถของ

ผูเรียนเปนหลัก และพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีตองการ 

 วาระท่ี 3 Big Data พัฒนาการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและไมซ้ําซอน เพื่อใหไดขอมูลภาพ

รวมการศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถวน สมบูรณ ถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถนํามาใชประโยชน

ไดอยางแทจริง 

 วาระท่ี 4 ขับเคล่ือนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ

ดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแตละ

สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นท่ี สอดคลองกับความตองการของประปจจุบันและอนาคต ตลอดจนมี

การจัดการเรียนการสอนดวยเครื่องมือท่ีทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน 

 วาระท่ี 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีเนนพัฒนาทักษะอาชีพของผูเรียน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ 

 วาระท่ี 6 การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ

และมาตรฐาน ประซาชนในแตละชวงวัยไดรับการศึกษาตามความตองการอยางมีมาตรฐาน เหมาะสมและ

เต็มตามศักยภาพต้ังแตวัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมเพื่อเตรียมความพรอมในการเขา

สูสังคมผูสูงวัย 

 วาระท่ี 7 การจัดการศึกษาสําหรับผูท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ สงเสริมการจัดการศึกษาใหผู

ท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพสามารถดํารงชีวิตในสังคมอยางมีเกียรติ 

ศักด์ิศรีเทาเทียมกับผูอื่นในสังคม สามารถชวยเหลือตนเองและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
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12. แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 

การปฏิรูปการศึกษา มุงเนนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหล่ือมลํ้าทางการ

ศึกษาและปฏิรูประบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา

และตอบโจทยการพัฒนาของโลกอนาคต โดยมีเปาหมายเพื่อใหผูเรียนทุกกลุมวัยไดรับการศึกษาท่ีมี

คุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะท่ีจําเปนของโลกอนาคต สามารถแกปญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างาน

รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และเปนพลเมืองท่ีรูสิทธิ

และหนาท่ีมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเปนไทย โดยมีขอบเขต

ครอบคลุมท้ังการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแตระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน ลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ 

เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาโดยใชระบบทวิภาคีหรือ

ระบบอื่น ๆ ท่ีเนนการฝกปฏิบัติอยางเต็มรูปแบบ เพื่อนาไปสูการจางงาน และการสรางงาน และการปฏิรูป

บทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจาก

กับดักรายไดปานกลางอยางยั่งยืน นําไปสูการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ โดยมีกลไกสนับสนุนการขับเคล่ือนท่ีสําคัญ ไดแก การเรงผลักดันราง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ใหมีผลบังคับใชการสรางความรวมมือกับภาคีเครือขายทางสังคมและส่ือ 

ในการสรางความรู ความเขาใจ และมีสวนรวมในการขับเคล่ือนการปฏิรูป และความเปนเจาของของรวมใน

เปาหมายและความสําเร็จของการปฏิรูปของประชาชน การกระจายอํานาจสูสถานศึกษา และการทดลอง

นํารองกิจกรรมปฏิรูปท่ีเกี่ยวของกับภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองตอบริบทพื้นท่ี

อยางยั่งยืน  การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education) ใหสามารถนา

มาใชประโยชนในการบริหารจัดการศึกษา ติดตาม เฝาระวังเด็กไมใหออกจากระบบการศึกษา เพื่อใหการ

ชวยเหลือไดอยางทันทวงที รวมถึงการติดตามผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนรายบุคคลใหไดรับการพัฒนาอยางเต็ม

ตามศักยภาพและความสนใจของผูเรียนการเปล่ียนโลกทัศนทางการศึกษาของสาธารณชนในการส่ือสาร 

ปลูกฝง พัฒนาวิธีคิด ปรับเปล่ียนคานิยม ทัศนคติ ความคาดหวังตอระบบการศึกษาท่ีมุงเนนไปสูการพัฒนา

ระบบการศึกษาอิงฐานสมรรถนะ ท่ีมุงใหครูและนักเรียนมีความสุขกับการเรียนรูและพัฒนาความเปน

มนุษยท่ีสมบูรณ การก าหนดหนวยงานเจาภาพหลักในการติดตาม รวบรวมผลการดําเนินงานจากเจาภาพ

หลักในแตละกิจกรรม และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษาตอ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาท้ังนี้  กิจกรรมปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา

ดังกลาว ไดคานึงถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ ท่ีบัญญัติ

ใหมีการดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลา ๑๒ ป ต้ังแตกอนวัยเรียนจนถึงการศึกษาภาค

บังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายรวมท้ังสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชนเขามามี

สวนรวมในการจัดการศึกษา และมาตรา ๒๕๘ จ (๔) ท่ีครอบคลุมท้ังการพัฒนาเด็กเล็ก การสรางโอกาส
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ทางการศึกษา การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการพฒันาครู และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ

ดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษยท่ีเนนการปฏิรูปการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลง

ในศตวรรษท่ี ๒๑ การพัฒนาและสงเสริมพหุปญญาท่ีหลากหลาย การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และ

การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนา และยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค

ทางสังคมท่ีใหความสําคัญกับการลดความเหล่ือมลํ้า สรางความเปนธรรมในทุกมิติ การสรางโอกาสในการ

เขาถึงบริการทางการศึกษาการพัฒนาทักษะ 
 

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

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

โดยไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตมาใชเปนกรอบในการดําเนินงานเพื่อสรางผลผลิต 

ผลลัพธใหเกิดกับผูเรียน ไดอยางมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในชวงของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยสาระสําคัญ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน 

   “มุงพฒันาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความสุขในสังคม”  

 พันธกิจ 

  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล 

    2. เสริมสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึง เทาเทียม 

    3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 เปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ (Extreme Goals) 

  1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกันตอ 

การเปล่ียนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 

    2. กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ 

    3. มีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

    4. คนไทยไดรับโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

    5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีสวนรวม

จากทุกภาคสวน 

 ตัวช้ีวัดตามเปาหมายหลัก   

    1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชา  

  2. รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา                     

ข้ันพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติ   

  3. รอยละคะแนนเฉล่ียของผูเรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  

  4. รอยละคะแนนเฉล่ียของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีความเปนพลเมืองและพลโลก  

     5. สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตอสายสามัญ  
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  6. รอยละความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ

อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาท่ีทํางานให  

  7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

  8. รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค ส่ิงประดิษฐไดรับการเผยแพร/ตีพิมพ  

  9. รอยละขององคความรูและส่ิงประดิษฐท่ีนําไปใชประโยชน หรือแกไขปญหาชุมชนทองถ่ิน  

  10. จํานวนปการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ 15 – 59 ป  

  11. รอยละของกําลังแรงงานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป  

  12. รอยละของนักเรียนตอประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15–17 ป  

    13. สัดสวนผูเรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐตอเอกชน  

    14. จํานวนภาคีเครือขายท่ีเขามามีสวนรวมในการจัด /พัฒนาและสงเสริมการศึกษา  

 ยุทธศาสตร 

  1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล    

  2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา    

  3. ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ 

  4. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

  5. สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 

14. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค  

1) ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ  

   พัฒนาภาคเหนอื “ฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศใน

กลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง” 

1. พัฒนาการทองเท่ียวและธุรกิจบริการตอเนื่องใหมีคุณภาพ สามารถสรางมูลคาเพิ่ม

อยางยั่งยืน และกระจายประโยชนอยางท่ัวถึง รวมท้ังตอยอดการผลิตสินคาและบริการท่ีมีศักยภาพสูงดวย

ภูมิปญญาและนวัตกรรม 

 2. ใชโอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ 

AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  

3. ยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย เช่ือมโยงสูอุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูปท่ีสรางมูลคาเพิ่มสูง  

 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาความยากจน  

 5. อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําใหคงความสมบูรณ จัดระบบบริหารจัดการน้ําอยางเหมาะสม

และเช่ือมโยงพื้นท่ีเกษตรใหท่ัวถึง ปองกันและแกไขปญหามลพิษหมอกควันอยางยั่งยืน  
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  2) ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

   พัฒนาอีสานสูมิติใหมเปน “ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง” 

 1. บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน  

2. สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับ การแกไขปญหาดานทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

3. ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเช่ือมโยงพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักภาค

กลาง และพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจใหมๆ ของภาค  

4. พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศเพื่อนบาน  

   3) ทิศทางการพัฒนาภาคกลาง  

 “พัฒนากรุงเทพฯ สูมหานครทันสมัย และภาคกลางเปนฐานการผลิตสินคาและบริการท่ีมี

มูลคาสูง” 

1. พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัยระดับโลกควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

แกไขปญหาส่ิงแวดลอมเมือง 

2. พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงระดับนานาชาติและสรางความเช่ือมโยง 

เพื่อกระจายการทองเท่ียวท่ัวท้ังภาค 

3. ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใชนวัตกรรม เทคโนโลยี และ

ความคิดสรางสรรค เพื่อใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน 

 4. บริหารจัดการน้ําและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแกไขปญหาน้ําทวม ภัยแลง และคงความสมดุล

ของระบบนิเวศอยางยั่งยืน 

5. เปดประตูการคา การลงทุน และการทองเท่ียว เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย- 

ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

6. พัฒนาความเช่ือมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพและ 

ลดความเหล่ือมลํ้าภายในประเทศ 

  4) ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก  

 “ฐานเศรษฐกิจช้ันนําของอาเซียน” 

 1. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของฐานอุตสาหกรรมเดิม และสงเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมแหงอนาคต 

2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินคาเกษตร 

3. ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเท่ียว 

4. พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองสําคัญของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู เอื้อตอการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจและสังคมอยางมีสมดุล 
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5. พัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดนใหเปนประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบาน 

ใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและเกิดผลท่ีเปนรูปธรรม 

6. พัฒนาคนและชุมชนใหมีคุณภาพโดยการจัดบริการสังคมใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

7. ปกปองและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ 

 5) ทิศทางการพัฒนาภาคใต 

 “ภาคใตเปนทองเท่ียวพักผอนตากอากาศระดับโลกเปนศูนยกลางผลิตภัณฑยางพาราและ

ปาลมน้ํามันของประเทศและเมืองเศรษฐกิจเช่ือมโยงการคาการลงทุนกับภูมิภาคอื่นของโลก” 

1. พัฒนาการทองเท่ียวของภาคใหเปนแหลงทองเท่ียวคุณภาพช้ันนําของโลก 

2. พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาลมน้ํามันแหงใหมของประเทศ 

3. พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรหลักของภาค 

4. พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานสนับสนุนการทองเท่ียว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และ 

การเช่ือมโยงการคาโลก 

 6) ทิศทางการพัฒนาภาคใตชายแดน 

 “เปนแหลงผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสําคัญของประเทศ และ 

เปนเมืองชายแดนเช่ือมโยงการคาและการทองเท่ียวกับพื้นท่ีภาคใตและการพัฒนาเศรษฐกิจของ

มาเลเซียและสิงคโปร” 

 1. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพื่อความมั่นคงใหกับภาคการผลิต 

2. พัฒนาเมืองสุไหงโกลกและเมืองเบตงใหเปนเมืองการคาและเมืองทองเท่ียวชายแดน 

3. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
 

15. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี 

วิสัยทัศน (Vision) 

“เมืองเกษตรคุณภาพ การทองเท่ียวยั่งยืน สังคมเปนสุข” 

เปาประสงครวม (Goals)  

1. เพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรการทองเท่ียว

และการขนสงโลจิสติกส 

2. สูสังคมเปนสุขดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. มีฐานทรัพยากรธรรมชาติ และบริหารจัดการส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืน 

พันธกิจ (Missions)  

1) พัฒนาศักยภาพทาง เศรษฐกิจ (ดาน เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมตอเนื่ องและ               

การทองเท่ียว) ใหมีความมั่งค่ังและเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ 

2) พัฒนาสังคม คุณธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหยั่งยืน 
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4) บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด (Strategic issues)   
     ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพิ่มศักยภาพการแขงขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร 
      ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

      ยุทธศาสตรท่ี 3 การเช่ือมโยงเสนทางคมนาคมและศูนยโลจิสติกส (Logistics) ภาคใตตอนบน 

      ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตท่ีดี และมีศักยภาพในการแขงขัน 

      ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีมั่นคงและมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ดานการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี 

หนวยทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี  ไดดําเนินการศึกษาสถานภาพทางการศึกษา 

โดยการวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) ซึ่งผลจากการระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ

ทางการศึกษาทุกภาคสวน ไดวิเคราะหขอมูลผลการศึกษา สถานการณปจจุบัน แนวโนมและทิศทางใน

อนาคต สามารถสรุปจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด ดังนี ้
 

ตารางท่ี 19   วิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ดานการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี 

                 (จุดแข็ง - จุดออน) 

การวิเคราะห จุดแข็ง (Strenghts) จุดออน (Weaknesses) 

ดานผูเรียน S8 เด็กปฐมวัยไดรับการ

เตรียมความพรอมทุก

ดานจากสถาบันการจัด

การศึกษาปฐมวัยใหมี

ความพรอมสูงในการเขา

W13 ผูเรียนสวนใหญขาดทักษะการคิดวิเคราะห  

คิดสังเคราะห และคิดสรางสรรค เนื่องจากจัดกระบวน 

การเรียนการสอนไมเนนบรรยากาศท่ีจะกระตุนสงเสริมให

ผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะหและคิดสรางสรรค 

ตลอดจนการสงเสริมรูปแบบการคิดในรูปแบบตาง ๆ  
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การวิเคราะห จุดแข็ง (Strenghts) จุดออน (Weaknesses) 

เรียนระดับการศึกษา

ภาคบังคับ 

S9 นักเรียนท่ีจบ

การศึกษาช้ันประถม 

ศึกษาปท่ี 6 ศึกษาตอ

ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน รอยละ 97.42 

S10 นักเรียนท่ีจบ

การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลายและสาย

อาชีพคิดเปนรอยละ 

92.71  

  

ท่ีหลากหลาย และเนื่องจากจัดกระบวนการเรียนการสอน

ไมเนนบรรยากาศ ในการคิดวิเคราะห สังเคราะหและ 

คิดสรางสรรค 

W14 ผูเรียนสวนใหญขาดคุณธรรม จริยธรรม 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค สมรรถนะสําคัญ ขาดแรงจูงใจ

ในการศึกษาเลาเรียน การขาดความมุงมั่นอดทน  

ความท่ีไมสามารถทนไดกับกฎ ระเบียบหรือขอตกลง 

การปฏิบัติท่ีเครงครัดหรือกติกาท่ีเขาจะตองปฏิบัติ 

ตามปญหาการติดยาเสพติด ฯลฯ จึงไมเปนท่ีพึงพอใจของ

สังคม สถานประกอบการ ท่ีสอดคลองกับเปนผูมี

คุณสมบัติเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานในตลาดแรงงาน

และการพัฒนาสูความเปนสากล 

W15 ผูเรียนในบางระดับการศึกษายังมีอัตราเส่ียงในการ

ออกกลางคันสูง ซึ่งสาเหตุหนึ่งของการท่ีผูเรียนหรือ

เยาวชน ตองออกไปจากระบบการศึกษากอนเวลาอันควร 

เนื่องจากตนเองตองไปชวยผูปกครอง บิดา มารดาหรือ 

ผูท่ีอยูอาศัยดวยในการหารายได/ประกอบอาชีพ หรือ

ดูแลชวยเหลือบิดา มารดา ผูปกครองท่ีมีภาวะพึ่งพา และ

หรือมีเหตุจําเปนตองใหการชวยเหลือ จากการเจ็บปวย  

จิตเภท พิการหรืออื่น ๆ 

W16 คานิยมของผูปกครองจังหวัดสุราษฎรธานี  

ใหสงบุตรหลานมาเรียนในสายอาชีวะศึกษา  มีความยากใน

การปรับทศันคติ เนื่องจากมีทศันคติเชงิลบเก่ียวกับ 

การประกอบอาชีพของผูจบการศึกษาจากอาชีวศึกษาที่

จะตองเขาสูตลาดแรงงาน และการมีรายได จึงตองการ

เสริมสรางคานิยมกับนักเรียน เยาวชนและผูปกครอง 

เก่ียวกับ “ความสุขของการทาํงานและคุณคาของมนุษย” 

ตอระดับและความสามารถในการทํางาน และความสําคัญ

และคุณคาของแรงงานทุกระดับและอาชีพทุกอาชีพใน

ปจจุบันและอนาคตในจังหวัดสุราษฎรธาน ีมีอัตราการเรียน

ตอสายอาชีพ : สายสามัญ 29 : 71 
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การวิเคราะห จุดแข็ง (Strenghts) จุดออน (Weaknesses) 

W19 นักเรียนมีสัดสวนการเรียนตอระหวางสายสามัญ : 

สายอาชีพ : การศึกษาอื่นๆ : การไมเรียนตอ เปนสัดสวน 

67.46 : 17.95 : 7.29 : 1.08 จุดออนคือการเรียนสาย

อาชีพมีสัดสวนนอยและยังมีไมศึกษาตออยูสวนหนึ่ง  

W20 นักเรียนระดับกอนประถมศึกษามีการออกกลางคัน

ในสถานศึกษาสังกัด สช. โดยเฉพาะในชวงอนุบาล 1  (3 ขวบ) 

W21 นักเรียนมีการออกกลางคันของระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษาในสังกัด สพป.สฎ.1 และในสังกัด สช.สูง

เมื่อเทียบกับสังกัดอื่นๆ ซึ่งควรใหการกํากับดูแลและ

สนับสนุนสงเสริมเปนพิเศษ 

W22 นักศึกษาระดับอาชีวศึกษามีอัตราการออกกลางคัน

คอนขางสูง พบวา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานีออก

กลางคันสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับสถาบันอาชีวศึกษาอื่นในจังหวัด  

W23 ผลการทดสอบ O-NET ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ใน

รายวิชาภาษาอังกฤษมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับ

วิชาอื่นๆ 

W24 ผลการทดสอบ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 วิชา

ภาษาอังกฤษมีคาเฉล่ีย32.49 ซึ่งมีคาเฉล่ียตํ่ากวาประเทศ 

W25 ผลการทดสอบ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 วิชา

ภาษาอังกฤษมีคาเฉล่ีย 27.23 ซึ่งมีคาเฉล่ียตํ่าสุดและตํ่า

กวาระดับประเทศ                 

ดานวิธีการสอน 

กิจกรรม การจัด

บรรยากาศ การ

เรียนการสอน 

S3. การมีหลักสูตรพุทธ

ทาสศึกษาและเอกสาร

ความรูท่ีเอื้ออํานวย

ประโยชน สําหรับใชใน

ศึกษาและการจัดการ

เรียนรูเพื่อพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

สรางความเปนคนดีของ

W6 หลักสูตรท่ีเปดสอนในอาชีวศึกษา และ

ระดับอุดมศึกษา  ยังไมตอบสนองตอความตองการของ

ตลาดแรงงานและสังคม และหลักสูตรมีความซ้ําซอน  

ทําใหมีการผลิตนักศึกษาเขาสูตลาดแรงงานตอบสนอง

ความตองการของการมีงานทําคอนขางนอย 

W10 ครูสวนใหญไมไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ ไมนํากระบวนการวิจัยในช้ันเรียนไปใช

พัฒนาการเรียนการสอน 

W17 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET  

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 
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การวิเคราะห จุดแข็ง (Strenghts) จุดออน (Weaknesses) 

เด็ก เยาวชนและ

ประชาชน 

S6. สถานศึกษาและ

สถาบันระดับอุดมศึกษา 

สามารถจัดทําหลักสูตร

ทางการศึกษาท่ี

หลากหลายสอดคลอง

กับความตองการของ

ทองถ่ิน ในพื้นท่ีกลุม

จังหวัดภาคใตฝงอาวไทย

โดยมีปจจัยการ

สนับสนุน ไดแก มี

สถานศึกษาในการ

ใหบริการทางการศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ยังตํ่ากวาคาเปาหมายระดับประเทศ 

(50) ทุกกลุมสาระเรียนรู 

W18 จํานวนปการศึกษาเฉล่ียของประชาชนในจังหวัด               

สุราษฎรธานีท่ีมีอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไป มีคาเฉล่ียเพียง  

8.3 ป ซึ่งยังตํ่ากวาเปาหมายของประเทศ (12 ป) 

ดานสื่อการเรียนรู 

และสิ่งอํานวย

ความสะดวกใน

การสงเสริมการ

เรียนรู 

S4. การท่ีสถาบัน 

การศึกษาและหนวยงาน

ทางการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาปจจัย

สนับสนุนทางการศึกษา 

และมีความพรอมในการ

ใหการศึกษาและการ

ใหบริการแกเด็ก 

เยาวชนและประชาชนใน

ดานวิชาการและ

เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของ 

S11 มีระบบ DLTV, TV 

online 

W26 การมีขอสะทอนจากผูปกครองและมีขอจํากัดใน

พื้นท่ีในการบริการและดูแลการจัดการเรียนการสอน

รวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ การใหเวลาการรับรู การให

ปรึกษาโดยเฉพาะในระดับช้ันท่ีสูงข้ึนเปนขอจํากัดและ

ขอมูลท่ียุงยากในการจัดการเรียนรูอยูบาง 

ดานการบริหาร

จัดการและ

ทรัพยากร 

S1. การมีเครือขายความ

รวมมือจากทุกภาคสวน 

และมีสมัชชาการศึกษา

ของจังหวัด สงผลให

W1 การบริหารจัดการ ดานการประสานงานและ 

การสนับสนุนดานการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการใช

ทรัพยากรรวมกันมีความลาชา ท้ังภาครัฐ เอกชนและ 

ภาคประชาสังคม 
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การวิเคราะห จุดแข็ง (Strenghts) จุดออน (Weaknesses) 

หนวยงานทางการศึกษา 

และสถานศึกษามีความ

เขมแข็งมากข้ึนในการจัด

การศึกษา 

S2. การมีสถานศึกษา

และสถาบันการศึกษา 

ครบถวน เพียงพอตอ

ความตองการโดยมี

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สถานศึกษาระดับ

อาชีวศึกษาและสถาบัน 

ระดับอุดมศึกษา 

ท้ังภาครัฐและเอกชน   

มีจํานวนเพียงพอ โดยมี

การจัดการศึกษา 

ท้ังรูปแบบ ในระบบ 

นอกระบบ การศึกษา

ตามอัธยาศัยและทวิภาคี

ตลอดจนรูปแบบอื่น ๆ ท่ี

หลากหลาย ครอบคลุม

ทุกพื้นท่ี สงผลใหเด็ก 

เยาวชนและประชาชน

เขาถึงการบริการทาง

การศึกษาอยางเสมอ

ภาคท่ัวถึงและตลอดชีวิต 

S5. หนวยงานท่ีจัด

การศึกษาทุกระดับมี

ระบบการบริหารจัดการ

ท่ีเขมแข็ง ซึ่งสวนใหญ

ผานการรบัรองการ

ประเมินภายนอก 

W2 ระบบขอมูลสารสนเทศขาดความเปนเอกภาพ      

ขาดความสมบูรณในระบบ Big Data ของจังหวัด  

ไมสามารถเช่ือมโยงฐานขอมูลทางการศึกษา ไดมี

ประสิทธิภาพ อีกท้ังการท่ีสถานศึกษา หนวยงานทาง 

การศึกษาไมสามารถเปดเผยขอมูลทางลับท่ีจะเปน

ประโยชนในการแกไขและปองกันปญหารวมกัน  

โดยเฉพาะปญหายาเสพติดและปญหาท่ีเกี่ยวเนื่อง  

ถูกปกปดหรือไมสามารถเปดเผยขอมูลไดเนื่องจากเกรงจะ

ไดรับผลกระทบและภาพลักษณเสียหาย 

W3 ดานการใชขอมูลสารสนเทศ การคนควา วิจัยทาง

การศึกษาท่ีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของประชาชน

ไมไดนํามาใชประโยชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ในการ

ปฏิบัติอยางแทจริง เนื่องจากไมตอบสนองความตองการ

ของผูประกอบอาชีพและอาชีพท่ีตองการพัฒนาในอนาคต 

W4 การบริหารจัดการดานการศึกษาของภาครัฐและ

เอกชนและภาคประชาสังคม ยังไมมีการนํารูปแบบการ

บริหารจัดการท่ีเนนเชิงบูรณาการการศึกษา  

มาดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงแกไขไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

W5 การบริหารจัดการของสถานศึกษา สถาบันการศึกษา 

หนวยงานทางการศึกษานั้น ยังขาดแผนการพัฒนา

กําลังคนทางการศึกษาท่ีเปนรูปธรรม 

ซึ่งสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและ 

ทิศทางการพัฒนาในพืน้ท่ีจังหวัด กลุมจังหวัดฝงอาวไทย 

ประเทศและประชาคมโลก 

W7 สถานศึกษาขนาดเล็กยังขาดความพรอม  

ขาดรูปแบบเทคนิคการบริหารจัดการ และจัดการเรียน

การสอนใหมีประสิทธิภาพและความคุมคา 

W8 ระบบการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 

ไมสามารถคนหาสาเหตุของปญหาทางการศึกษาและ

กําหนดแนวทางแกไขและพัฒนาไดอยางชัดเจน 
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การวิเคราะห จุดแข็ง (Strenghts) จุดออน (Weaknesses) 

S7. ครู คณาจารย และ

บุคลากรทางการศึกษามี

จํานวนเพียงพอในพืน้ท่ี

ของจังหวัด โดยเฉพาะ

ครู คณาจารยมีตําแหนง 

และวิทยฐานะ ไดรับ

เงินเดือน คาตอบแทนสูง 

มีสวัสดิการท่ีจะเอื้อให

เกิดการปฏิบัติงาน 

จัดการเรียนรูใหเกิด

คุณภาพการศึกษาและ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

และมีสัดสวนครู/

อาจารยผูสอนตอ

นักเรียนท่ีเหมาะสม    

(ไมเกิน 1 : 25) 

S12 ปการศึกษาเฉล่ีย

ของประชากรกลุมอายุ 

60 ปข้ีนไปมีการเขารับ

การศึกษา 5.85 ซึ่ง

สามารถจะกระตุนให

ประชากรกลุมผูสูงวัย

เหลานี้ไดรับการศึกษา

เรียนรูเพิ่มมากข้ึนไปอีก 

W9 คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยรวมยังไมนาพึง

พอใจ เนื่องจากไมถึงเกณฑมาตรฐานและเปาหมายท่ี

กําหนดไว ซึ่งคุณภาพของผูเรียนโดยรวมยังตํ่ากวาเกณฑ

โดยเฉพาะกลุมสาระคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

ภาษาอังกฤษ อีกท้ังผูเรียนขาดทักษะดานภาษาอังกฤษ

เพื่อการส่ือสารอีกดวย 

W11 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู  

ความเช่ียวชาญเฉพาะทางไมมีใบประกอบวิชาชีพ  

เปนอุปสรรคตอการนํามาเพื่อใชในการจัดการเรียน 

การสอนสถานศึกษา 

W12  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีตองรับภาระหนาท่ี

อื่น นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน  โดยเฉพาะ

ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ท่ีมีหนาท่ีสําคัญในการพัฒนา 

คุณธรรม จริยธรรม คานิยมไทยและปลูกฝงคุณลักษณะท่ี

พึงประสงคท่ีจะเปนรากฐานสําคัญใหกับเด็ก เยาวชนและ

ประชาชน 

 

ตารางท่ี 20   วิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ดานการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี 

                 (โอกาส - อุปสรรค) 

การวิเคราะห โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 

2560 กําหนดใหมี

- - 
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การวิเคราะห โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

การจัดทําแผน

ปฏิรูปการศึกษา 

ยุทธศาสตรชาติ 20 

ป แผนการปฏิรูป

ประเทศ 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม 

ฉบับที่ 12  ทิศทาง

ประเทศไทย 4.0  

ใหความสําคัญใน

การเสริมสราง

ศักยภาพทุนมนุษย 

O3. นโยบายรัฐบาล 

เนนดานการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม สงผลดีตอการพัฒนา 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- 

พ.ร.บ. การศึกษา

แหงชาติ 

- - 

โรงเรียนมีนโยบาย

ท่ีเปนโอกาสในการ

พัฒนาการศึกษา 

 

- - 

ทิศทางการพัฒนา

ท่ีมีความชัดเจน 

O4. จังหวัดมีศักยภาพดาน

การเกษตรสูง เปนแหลงผลิตพืช

เศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศ 

โดยเปนแหลงผลิตปาลมน้ํามัน

และยางพารา 

O5. จังหวัด มีขอไดเปรียบ

ทางดานภูมิศาสตร เนื่องจากเปน

พื้นท่ีจุดเช่ือมโยงการคมนาคม

ของภาคใต และภาคกลางของ

ประเทศ และยังเปนทางผานไปสู

จังหวัดอื่น ๆ ในภาคใตตอนลาง 

มีเครือขายเช่ือมโยงเสนทาง

คมนาคมท้ังทางบก ทางน้ํา  

ทางรถไฟ และทางอากาศ   

- 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

การวิเคราะห โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

ซึ่งทําใหจังหวัดมีปจจัยดาน 

การคมนาคม การส่ือสาร  

การสาธารณูปโภค และพื้นท่ี

เช่ือมโยงติดตอกัน มีความพรอม

เอื้อตอการพัฒนาการศึกษา 

นอกจากนี้ยังมีทาเรือน้ําลึก 

Southern Seaboard  อําเภอ

ขนอม และอําเภอสิชล จังหวัด

นครศรีธรรมราช และ Land 

Bridge จากจังหวัดกระบ่ีถึง

อําเภอกาญจนดิษฐ มีศักยภาพใน

การสงเสริมดานการทองเท่ียว 

เนื่องจากพื้นท่ีติดชายทะเล 

ไมนอยกวา 60 กิโลเมตร  

มีเสนทางคมนาคมสามารถ

เช่ือมโยงขามไปยังฝงอันดามันได

งาย และมีทรัพยากรธรรมชาติ

ประเภททะเล หมูเกาะ น้ําตก 

และปาไม มีแหลงประวัติศาสตร 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม ท่ีสืบทอดสูวิถี

ชีวิตมากมาย 

 

O6. จังหวัดมีอนาคตและ 

ทิศทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ

การเปนศูนยกลาง โลจิสติกส 

(Logistic) การขนสงสินคาและ

บริการ การเปนศูนยกระจาย

สินคาและบริการ ตลอดจนการ

เช่ือมตอการพัฒนากับระบบการ

คมนาคมทางน้ํา ทางบกและ 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

การวิเคราะห โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

ทางอากาศ (การบิน) เช่ือมตอ

การเดินทางท่ัวประเทศและ 

ท่ัวโลก ทําใหสะดวกและคลองตัว

ในการพัฒนาและมองเห็นทิศทาง

ในเรื่องการพัฒนากําลังคนใน

ดานโลจิสติกส การจัดการดาน

ขนสงสินคาและบริการ ตลอดจน

ท่ีเกี่ยวของ 

O7. จังหวัดนี้มีทิศทางการ

เจริญเติบโตของภาคธุรกิจ  

โดย GPP ภาคนอกการเกษตร 

เชน การโรงแรมทองเท่ียวและ

บริการ การเงินการธนาคาร 

(Banking) มีการเจรญิเติบโตใน

ทิศทางท่ีดีและมีแนวโนมดีข้ึน

อยางตอเนื่อง ทําใหมองเห็น 

ทิศทางการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน ตลอดจนการพัฒนา

กําลังคนเขาสูตลาดแรงงานท่ี

ชัดเจนของจังหวัด 

O8. จังหวัดมีผลิตภัณฑท่ีดี 

(Champion Product)  

เรื่องอาหารทะเล อาหารตาง ๆ 

การทองเท่ียวทางทะเลและ 

ทางบก โดยเฉพาะการทองเท่ียว

ทางทะเลท่ีมีมูลคามากกวา 

รอยละ 80 

 

O9. จังหวัดมีสถานประกอบการ 

โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม 

โรงงานแปรรูปทางการเกษตร 
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การวิเคราะห โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

แหลงเรียนรูและภูมิปญญา

ทองถ่ิน ท่ีหลากหลายรองรับ

ผูสําเร็จการศึกษา  

O10. จังหวัดเปนเปาหมายของ

การเดินทางของนักเดินทาง ทําให

มองเห็นทิศทางการพัฒนา เด็ก 

เยาวชนและกําลังคนเขาสูสาขาท่ี

เกี่ยวของกับการทองเท่ียวและ

บริการไดสะดวก สอดคลองกับ

การขยายตัวในสาขาท่ีเกี่ยวของ 

ความเหลื่อมล้ํา

และโอกาสการ

เขาถึงบริการ

การศึกษา 

O1. การเปดเสรีทางการศึกษาท้ัง

ในระบบ นอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย  

มีความหลากหลาย 

O2. นโยบายการเรียนฟรี  

15 ปอยางมีคุณภาพ สงผลให

ผูเรียนมีความพรอมในการเรียนรู

มากข้ึน และมีนโยบาย กฎหมาย 

ท่ีเกี่ยวของในการจัดการศึกษา

สําหรับคนพิการท่ีชัดเจน 

ตลอดจนมีเทคโนโลยี ส่ิงอํานวย

ความสะดวก ส่ือ บริการ

ชวยเหลืออื่นใดท่ีทันสมัย และ

เหมาะกับประเภทความพิการ 

T1 กระแสโลกาภิวัตนและการเปล่ียนแปลงอยาง

รวดเร็วของสังคมเมืองและชนบท สงผลให

เยาวชน มีคานิยม และมีพฤติกรรมเส่ียงใน 

การดําเนินชีวิตประจําวันเพิ่มข้ึน เกิดคานิยมท่ี 

ไมเหมาะสมท่ีหล่ังไหลเขามา ไมสอดคลองกับ

วัฒนธรรมไทย เชน เกมส ส่ือลามก ขาวสาร  

จูงใจใหเกิดคานิยมท่ีไมพึงประสงค และแกปญหา

ความขัดแยงดวยวิธีท่ีรุนแรงไดเขาถึงกลุมผูเรียน

หลากหลายชองทาง ยากตอการปองกันและ

แกไข เชน การส่ือสารผูเรียน นักศึกษา

อาชีวศึกษาตีกันและปญหาในเชิงลบท่ีมีตอสังคม 

ส่ือสารไปยังสาธารณชนอยูเสมอ และ 

การเปล่ียนแปลงดังกลาวยังสงผลตอสัมพันธภาพ

ภายใน ครอบครัว เกิดการหยาราง ครอบครัว

แตกแยก การต้ังครรภในวัยรุน ยาเสพติด 

อาชญากรรม ผูสูงวัยถูกทอดท้ิง และ 

การถายทอดทางวัฒนธรรมจากคนรุนหนึ่งไปสู

คนอีกรุนหนึ่ง สงผลตอการพัฒนาผูเรียน 

T2 สถานการณความไมมั่นคงทางการเมือง 

สงผลใหนโยบายรัฐบาลดานการศึกษา มีความไม

ตอเนื่องขาดความตอเนื่องและไมชัดเจนหรือ 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

การวิเคราะห โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

การเปล่ียนแปลงบอย ๆ ทําใหหลายครั้งท่ีการนํา

นโยบายสูการปฏิบัติไมประสบความสําเร็จ

เทาท่ีควร เชน นโยบายเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ทําใหขาดความพรอม 

ขาดความมั่นคงชัดเจนและจัดการเรียนการสอน

ใหมีประสิทธิภาพ 

T6 สถานประกอบการ ซึ่งเปนสถานท่ีฝกงานท่ีได

มาตรฐานเพื่อนักศึกษาท่ีเรียนระบบทวิภาคี  ไม

เพียงพอในการรองรับตอความตองการของ

ผูเรียนและความเช่ือมโยงการศึกษาไปยังภาค

ธุรกิจมีนอย สาเหตุจากนโยบายไมชัดเจน ไมมี

กฎหมายรองรับ ขาดกรอบความรับผิดชอบ 

สงผลใหยังไมสามารถฝกประสบการณ และ

ทักษะในการประกอบวิชาชีพอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ 

T7 สถานประกอบการยังไมไดแกไข พัฒนาระบบ

ความคิดและความเขาใจ ความรูและทักษะท่ี

จําเปนตอการทํางานอยางจริงจัง ซึ่งผิดพลาด

เกี่ยวกับความสามารถของตนเองของผูปฏิบัติงาน

ในสถานประกอบการ ท่ีมีความเขาใจเกี่ยวกับ

ตนเอง วาตนเองนั้นทํางานไดดีอยูแลวแต 

ดอยเฉพาะทักษะดานภาษาอังกฤษเพียง 

อยางเดียว ซึ่งความจริงนั้น มีความออนดอยใน

ทักษะหลายประการ ท้ังในดานทักษะชีวิต  

ความยืดหยุน การเรียนรู ยอมรับปรับตัวเขากับ

สถานการณและเทคโนโลยีสมัยใหม ตลอดจน

การคิดวิเคราะห และอื่น ๆ ดวย ซึ่งเปนอุปสรรค

ตอการพัฒนาตนเองและพฒันางาน ขาดการ

ทํางานเปนทีมท่ีดี ขาดทักษะในงานอาชีพท่ีมี

ความเช่ียวชาญอยางแทจริงและความสามารถใน

การผลิตสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

การวิเคราะห โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

T8 ครอบครัวสวนหนึ่งขาดความสมบูรณ  

มีปญหาแตกแยกทําใหเด็ก เยาวชน ประชาชน

ขาดความอบอุน มีความตระหนัก การรับรูตอ

ชีวิต การประพฤติปฏิบัติท่ีไมเหมาะสม ไมมุงมั่น 

ไมทุมเทและขาดเปาหมายชีวิตท่ีดี  

ขาดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของสังคม  และ 

การขาดความไมสมบูรณของสถาบันครอบครัว 

เชน บิดา มารดา ผูปกครองของผูเรยีน  

ไมสามารถหารายไดเพื่อการดํารงชีพไดเพียงพอ 

การท่ีบุคคลเหลานั้นในครอบครัวขาดผูดูแลใน

ระหวางวนั อันเกิดจากเหตุของการเจ็บปวย

เรื้อรัง ความพิการ ความบกพรองดานจิตใจ หรือ

อื่น ๆ อันเปนเหตุใหไมสามารถชวยเหลือตนเอง 

ดํารงชีพท่ีเปนปกติได ทําใหเปนเหตุใหผูเรียนท่ี

กําลังอยูในวัยการศึกษาเลาเรียนจําเปนท่ีจะตอง

มาชวยผูปกครอง บิดา มารดาหรือผูท่ีอยูอาศัย

ดวยในการหารายได/ประกอบอาชีพ หรือดูแล

ชวยเหลือ 

T9 คานิยมของผูปกครองสงเสริมให 

บุตรหลาน ศึกษาตอจนถึงระดับปริญญาตรี  

โดยไมคํานึงถึงความตองการของตลาดแรงงาน 

แมวาสถาบันการศึกษาจะมีความพยายามใน 

การแนะแนวเพื่อการศึกษาตอในสายอาชีพ  

T10 การขาดความมุงมั่นอดทนของเด็กและ

เยาวชน จากปญหาดานศักยภาพและสมรรถนะ

ของแรงงานในการปฏิบัติงาน เกิดจาก “นิสัยท่ี

ไดรับการปลูกฝงและฝกฝน  การศึกษาเรียนรูท่ี

ไมสามารถฝกฝนและสรางเสริมคุณลักษณะท่ี 

พึงประสงคใหกับคนไทย ใหมีลักษณะและ

คุณสมบัติท่ีเอื้อกับงาน การจางงาน เนื่องจาก

ภาวการณท่ีเปนอยู การติดยาเสพติด  ความท่ี 
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การวิเคราะห โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

ไมสามารถทนไดกับกฎ ระเบียบหรือขอตกลง 

การปฏิบัติท่ีเครงครัดหรือกติกาท่ีเขาจะตอง

ปฏิบัติตาม 

ทรัพยากร  T3 การขยายตัวของธุรกิจบริการในเมืองท่ีเปน

แหลงทองเท่ียวกอใหเกิดสภาพแวดลอมทาง

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีเส่ือมโทรม ปญหา

ขยะลนเมือง และเกิดความไมปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน ปญหาสารเสพติดแพรระบาดใน

หมูเยาวชนและประชาชน 

T4 ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจสงผลใหราคาสินคา 

ผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจราคา

ตกตํ่า แตปจจุบันคาครองชีพสูงข้ึน ทําใหมีรายได

ไมเพียงพอกับคาครองชีพ หรือการหดตัวหรือ

การถดถอยจากสถานการณเศรษฐกิจ/รายไดจาก

ภายนอก สงผลตอจังหวัดสุราษฎรธานีมีทิศ

ทางการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจ โดย GPP 

ภาคการเกษตรในชวง 2 ป หลังลดลงเปน 

อยางมาก และภาคนอกการเกษตร เชน 

อุตสาหกรรมท่ีตอเนื่องกับการเกษตร เชน 

โรงงานปาลมน้ํามัน ยางพาราหรือแปรรูป

ผลิตภัณฑก็มีมูลคาลดลงติดตามมาดวย   

มีภาวการณวางงานเพิ่มข้ึน อันมีผลตอคาใชจาย

ทางการศึกษาของรัฐและประชาชนท่ีสูงข้ึน 

ตามไปดวย เปนอุปสรรคสําคัญตอการสงเสริม

สนับสนุนการเรียนของบุตรหลานของพอแม 

ผูปกครอง 

T5 จังหวัดมักเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตรอยูใน 

เขตรองมรสุม  มักเกิดภัยธรรมชาติ เชน วาตภัย

และอุทกภัย สงผลตอความสูญเสีย ชํารุด 

เสียหายของสถานศึกษาและบานเรือนอยูเนือง ๆ 



- 179 - 
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การวิเคราะห โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

สงผลใหเกิดความชะงักงันในการพฒันา

สภาพแวดลอม แหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา

และการขอรับงบประมาณซอมแซม บํารุงรักษา 

การดําเนินการตาง ๆ เกิดความชะงักงัน 

โครงสรางการ

บริหารจัดการ

การศึกษา 

 T11 การท่ีหนวยงานทางการศึกษา 

ไมสามารถเปดเผยขอมูลทางลับท่ีจะเปน

ประโยชนในการแกไขและปองกันปญหารวมกัน  

โดยเฉพาะปญหายาเสพติดและปญหาท่ี

เกี่ยวเนื่อง ถูกปกปดหรือ ไมสามารถเปดเผย

ขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษา เนื่องจากเกรงจะ

ไดรับผลกระทบและเสียภาพลักษณของ

หนวยงาน สงผลใหปญหาไมไดรับการแกไข 

ท่ีแทจริง 

 

 

 

 

 

16. การวิเคราะหความสัมพันธสูการกําหนดกลยุทธ  (TOWS Matrix) 
 

 

 

 

จุดแข็ง (Strenghs 

: S) 

จุดออน(Weaknesses 

: W) 

 

โอกาส 

(Opportunities : O) 

SO Strategies 

กลยุทธเชิงรุก  

 S(8)-O(10)  

WO Strategies 

กลยุทธเชิงรับ(พัฒนา) 

W16)-O(10)  

อุปสรรค/ 

ภัยคุกคาม 

(Threats : T) 

ST Strategies 

กลยุทธเชิงปองกัน 

S(8)-T(14) 

WT Strategies 

กลยุทธเชิงประคองตัว  

W(16)- T(14) 
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(ตัวอยาง) การวิเคราะหกลยุทธเชิงรุก (SO Strategies) 

สัญลักษณ เนื้อหา 

S1+O1 การกระชับและสรางความรวมมือจากทุกภาคสวนและสมัชชาการศึกษาของจังหวัดใหเกิดผลดี เปนรูปธรรม

และสรางกลไกความรวมมือใหชัดเจน ทุกฝายเขาใจรวมกัน 

S1+O2 การสรางความรวมมือกับหนวยงานท่ีจัดการศึกษาใหกับคนพิการใหพรอมบริการจัดการศึกษาแกกลุมเปาหมาย 

และใชเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวกในการเอ้ืออํานวยความสะดวก บริการและชวยเหลือ 

S1+O3 การเรงรัดพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยมอันพึงประสงคผานเครือขายความรวมมือ สมัชชาการศึกษาและ

เช่ือมโยงเครือขายการพัฒนาในทิศทางท่ีสอดคลองกัน 

S1+O4 การแสวงหาเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากทุกภาคสวน เพ่ือการพัฒนาความรู 

ทักษะ ประสบการณ ความสามารถของผูเรียนใหสามารถพัฒนาผลิตภัณฑหรือตอยอดการพัฒนาเปน

นวัตกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเกษตร โดยเฉพาะปาลมนํ้ามันและยางพารา 

S1+O5 การแสวงหาเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากทุกภาคสวน เพ่ือการพัฒนาความรู 

ทักษะ ประสบการณ ความสามารถของผูเรียนใหสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด คือ การเกษตร นวัตกรรม

ทางการเกษตร การทองเท่ียวและบริการท้ังทางธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และท่ีเก่ียวของกับศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี ประวัติศาสตร 

S1+O6 การสงเสริม แสวงหาความรวมมือและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาใหทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวม

ในการเปนศูนยการพัฒนาฝมือแรงงาน การรองรับผูจบการศึกษา การเปนแหลงการเรียนรูและพัฒนา

กําลังคนดานโลจิสติกส(การขนสงและระบบท่ีเก่ียวของ) การเปนแหลงศึกษาดูงานและพัฒนากําลังคนของ

หนวยงาน สถานศึกษา สถาบันการศึกษาท่ีเปนหนวยผลิต  

S1+O7 การสงเสริมและแสวงหาความรวมมือ แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การผลิตกําลังคนใหมีความ

สอดคลองกับทิศทางการเจริญเติบโตของภาคนอกการเกษตร เชน สาขาการโรงแรม ทองเท่ียว และการ

บริการ ตลอดจนการเงินการธนาคารเพ่ือใหเปนแรงงานท่ีมีคุณภาพและมีงานทํา 

S1+O8 การสงเสริมและแสวงหาความรวมมือ แนวทางจากทุกภาคสวนและสมัชชาการศึกษาของจังหวัดในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลิตกําลังคนสูตลาดแรงงาน สงเสริมใหเกิดรายไดและการมีงานทําในสาขาท่ี

เกี่ยวของกับการทองเท่ียวทางทะเลและทางบก 

S1+O9 การสงเสริมและแสวงหาความรวมมือ จากทุกภาคสวนและสมัชชาการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และผลิตกําลังคนสูตลาดแรงงาน สงเสริมใหเกิดรายไดและการมีงานทําในสาขาท่ีเช่ือมโยงกับการใชแหลง

เรียนรูตาง ๆ เชน โรงแรม สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร 

แหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนสอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน 

S1+O10 การสงเสริมและแสวงหาความรวมมือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการผลิตกําลังคนสู

ตลาดแรงงานและการมีรายได จากสาขาท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว การบริการนักทองเท่ียว การสราง

ภาพลักษณเชิงบวกตอการเปนเปาหมายการเดินทางของนักเดินทางท่ัวโลก 

S2+O1 การสรางการรับรู ใหขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธขอมูลสถานศึกษาแกผูรับบริการทุกกลุม 

S2+O2 การสรางการรับรู ใหขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธขอมูลการสนับสนุนงบประมาณของรัฐตามนโยบาย

การจัดการศึกษาแกเด็ก เยาวชน ประชาชนทุกกลุม 
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สัญลักษณ เนื้อหา 

S2+O3 การสงเสริม สนับสนุนในสถานศึกษา สถาบันการศึกษา หนวยงานผูจัดการศึกษาทุกแหงเนนการพัฒนาเด็ก เยาวชน 

ประชาชนใหมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและสมรรถนะสําคัญท่ีสอดคลองกับหลักสูตร 

S2+O4 การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา สถาบันการศึกษา หนวยงานผูจัดการศึกษามุงจัดและพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาดานการเกษตรและนวัตกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

(ตัวอยาง) การวิเคราะหกลยุทธเชิงรุก (SO Strategies) 
สัญลักษณ เนื้อหา 

S2+O5 การสงเสริม สนับสนุนสถานศึกษา สถาบันการศึกษา หนวยงานผูจัดหรือผลิตบุคลากรสูตลาดแรงงานให

ความสําคัญในการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนใหมีความสามารถในระบบโลจิสติกส 

การทองเท่ียวและบริการท่ีเก่ียวของ และการมีแนวคิดในการอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม การอนุรักษ

ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของทองถ่ินใหเปนแหลงสรางรายไดท่ีมั่นคง ย่ังยืน 

S2+O6 การสงเสริม สนับสนุนสถานศึกษา สถาบันการศึกษา หนวยงานผูจัดหรือผลิตบุคลากรสูตลาดแรงงานให

ความสําคัญในการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนใหมีความสามารถในการทํางาน ท่ี

เกี่ยวของกับการคมนาคม ระบบโลจิสติกส การทองเท่ียวและบริการท่ีเกี่ยวขอ โดยมีความสามารถในการใช

ภาษาตางประเทศท่ีสามารถติดตอสื่อสารและบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีจิตบริการและจิตอาสาเพ่ือ

สรางภาพลักษณท่ีดีในการปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ 

S2+O7 การสงเสริม สนับสนุนสถานศึกษา สถาบันการศึกษา หนวยงานผูจัดหรือผลิตบุคลากรสูตลาดแรงงานให

ความสําคัญในการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนใหมีความสามารถทํางานท่ีเกี่ยวของกับ

ธุรกิจภาคนอกการเกษตร เชน การโรงแรม ทองเท่ียวและบริการท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนการเงินการธนาคาร 

S2+O8 การสงเสริม สนับสนุนสถานศึกษา สถาบันการศึกษา หนวยงานผูจัดหรือผลิตบุคลากรสูตลาดแรงงานให

ความสําคัญในการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนใหมีความสามารถทํางานท่ีเก่ียวของกับ

การทองเท่ียวทางทะเลและทางบก ตลอดจนธุรกิจและบริการท่ีเกี่ยวของ 

S2+O9 การสงเสริม สนับสนุนสถานศึกษา สถาบันการศึกษา หนวยงานผูจัดหรือผลิตบุคลากรสูตลาดแรงงานให

ความสําคัญในการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนใหมีความสามารถทํางานท่ีเก่ียวของกับ

การใชสถานประกอบการ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานแปรรูปทางการเกษตร แหลงเรียนรู ภูมิ

ปญญาทองถ่ินเปนแหลงฝกอบรม เรียนรู สรางประสบการณใหกับผูเรียนใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ

สภาวการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 

S2+O10 การสงเสริมใหสถานศึกษา สถาบันการศึกษา หนวยงานผูจัดการศึกษาและผลิตกําลังคน มุงเนนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและการผลิตกําลังคนสูตลาดแรงงานและการมีรายได จากสาขาท่ีเก่ียวของกับการ

ทองเท่ียว การบริการนักทองเท่ียว การสรางภาพลักษณเชิงบวกตอการเปนเปาหมายการเดินทางของนัก

เดินทางท่ัวโลก 

S3+O1 การสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา สถาบันการศึกษา หนวยงานผูจัดการศึกษาไดใชหลักสูตรพุทธทาส

ศึกษาเพ่ือจัดและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค สรางความเปนคนดีในสวนท่ี

เกี่ยวของกับศาสนาพุทธ 
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สัญลักษณ เนื้อหา 

S3+O2 การสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา สถาบันการศึกษา หนวยงานผูจัดการศึกษาไดใชหลักสูตรพุทธทาส

ศึกษาเพ่ือจัดและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค สรางความเปนคนดีในสวนท่ี

เกี่ยวของกับศาสนาพุทธ 

S3+O3 การสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา สถาบันการศึกษา หนวยงานผูจัดการศึกษาไดใชหลักสูตรพุทธทาส

ศึกษาเพ่ือจัดและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค สรางความเปนคนดีในสวนท่ี

เกี่ยวของกับศาสนาพุทธ 

S3+O4 - 

S3+O5 - 

S3+O6 - 
 

(ตัวอยาง) การวิเคราะหกลยุทธเชิงรุก (SO Strategies) 
สัญลักษณ เนื้อหา 

S3+O7 - 

S3+O8 - 

S3+O9 การสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา สถาบันการศึกษา หนวยงานผูจัดการศึกษาไดใชหลักสูตรพุทธทาส

ศึกษาเพ่ือจัดและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค สรางความเปนคนดีในสวนท่ี

เกี่ยวของกับศาสนาพุทธ โดยเช่ือมโยงกับการไปในแหลงเรียนรูสวนโมกขพลารามและท่ีเกี่ยวของ 

S3+O10 การสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา สถาบันการศึกษา หนวยงานผูจัดการศึกษาไดใชหลักสูตรพุทธทาส

ศึกษา และพัฒนาการเรียนรูท่ีเปนการทองเทียวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในแหลงเรียนรูสวนโมกขพลาราม

กับนักทองเท่ียวและนักเดินทาง ผานหลักสูตรมัคคุเทศกนอยแนวธรรม 

S4+O1 การสงเสริมใหสถาบันการศึกษา หนวยงานทางการศึกษาใหบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ หลากหลาย 

S4+O2 สถานศึกษา สถาบันการศึกษา ใชเงินงบประมาณตามนโยบายเพ่ือการสงเสริมและอํานวยความสะดวกให

ผูเรียนและผูพิการท่ีเขาระบบการเรียนรู ตลอดจนการใชเทคโนโลยีและเอ้ือํานวยความสะดวก 

S4+O3 การกําหนดเปนจุดเนนจากหนวยงานตนสังกัด สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา สถาบันการศึกษามุงเนน

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมไทย คุณลักษณะท่ีพึงประสงคในรูปแบบวิธีการตาง ๆ  

S4+O4 การแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานระดับจังหวัดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทิศทางท่ีสอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีตองการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตร ผลิตภัณฑและนวัตกรรมท่ีเกี่ยวของ 

S4+O5 การแสวงหาความรวมมือกับหนวยงาน องคกรหลักท่ีพัฒนาผูเรียนทางดานโลจิสติกส ระบบการคมนาคม

ขนสงทุกชองทาง องคกรท่ีเก่ียวของกับการติดตอสื่อสารประชาสัมพันธ การทองเท่ียวและบริการท่ี

เก่ียวของ องคการภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรอิสระท่ีเก่ียวของกับธรรมชาติสิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูทาง

ประวัติศาสตร ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีฯลฯ ในการสงเสริมการเรียนรู พัฒนาเด็ก เยาวชน 

ประชาชนใหมีการจัดทําฐานขอมูลการเรียนรูและพัฒนารวมกันใหเกิดประโยชนกับการพัฒนาและสงเสริม

การมีรายไดและมีงานทําของผูท่ีจบการศึกษาแตละระดับ 
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สัญลักษณ เนื้อหา 

S4+O6 การแสวงหาความรวมมือกับหนวยงาน องคกรหลักท่ีพัฒนาผูเรียนทางดานโลจิสติกส ระบบการคมนาคม

ขนสงทุกชองทาง องคกรท่ีเก่ียวของกับการติดตอสื่อสารประชาสัมพันธ การทองเท่ียวและบริการท่ี

เก่ียวของ องคการภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรอิสระท่ีเก่ียวของกับธรรมชาติสิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูทาง

ประวัติศาสตร ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีฯลฯ ในการสงเสริมการเรียนรู พัฒนาเด็ก เยาวชน 

ประชาชนใหมีการจัดทําฐานขอมูลการเรียนรูและพัฒนารวมกันใหเกิดประโยชนกับการพัฒนาและสงเสริม

การมีรายไดและมีงานทําของผูท่ีจบการศึกษาแตละระดับ 

S4+O7 การจัดบริการทางการศึกษาท่ีสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน ประชาชนซึ่งเปนผูเรียนไดใชงบประมาณ ทรัพยากร 

เทคโนโลยีในการเรียนรูเพ่ือใหพัฒนาตนเองใหสามารถทํางานไดในสถานประกอบการ โรงแรม ดานการ

ทองเท่ียวและบริการ การเงินการธนาคารท่ีเกี่ยวของ 

S4+O8 การจัดบริการทางการศึกษาท่ีสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน ประชาชนซึ่งเปนผูเรียนไดใชงบประมาณ ทรัพยากร 

เทคโนโลยีในการเรียนรูเพ่ือใหพัฒนาตนเองใหสามารถทํางานไดในธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวทาง

ทะเลและบนบก 

S4+O9 การจัดบริการทางการศึกษาท่ีสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน ประชาชนซึ่งเปนผูเรียนไดใชงบประมาณ ทรัพยากร 

เทคโนโลยีในการเรียนรูเพ่ือใหพัฒนาตนเองใหสามารถทํางานไดในสถานประกอบการ โรงแรม โรงงาน 

แหลงเรียนรู ตลอดจนการไดรับการถายทอดท่ีดีจากแหลงเรียนรูตาง ๆ และภูมิปญญาทองถ่ินรวมดวย 

S4+O10 การจัดบริการทางการศึกษาท่ีสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน ประชาชนซึ่งเปนผูเรียนไดใชงบประมาณ ทรัพยากร 

เทคโนโลยีในการเรียนรูเพ่ือใหพัฒนาตนเองใหสามารถทํางานไดกับธุรกิจ การบริการ ตอนรับและสราง

ภาพลักษณท่ีดีงามในมุมมองของนักเดินทางและทองเท่ียว  
 

(ตัวอยาง) การวิเคราะหกลยุทธเชิงรุก (SO Strategies) 

สัญลักษณ เนื้อหา 

S5+O1 - 

S5+O2 สงเสริมการใชสิ่งอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการบริหารจัดการและประกันคุณภาพ

การศึกษามากข้ึน และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูเรียนพิการใหสามารถในการเรียนรูตามศักยภาพไดดี

มากข้ึน 

S5+O3 - 

S5+O4 - 

S5+O5 - 

S5+O6 - 

S5+O7 - 

S5+O8 - 

S5+O9 - 

S5+O10 - 
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สัญลักษณ เนื้อหา 

S6+O1 การแสวงหาความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู ฯลฯ เพ่ือพัฒนาคณุภาพผูเรียน

รวมกันในทุกระบบการศึกษา 

S6+O2 การแสวงหาความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู ฯลฯ เพ่ือพัฒนาคณุภาพผูเรียน

รวมกันในทุกระบบการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจน 

การพัฒนาและชวยเหลือผูพิการใหเขารับการศึกษา เรียนรูตามศักยภาพ 

S6+O3 การแสวงหาความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู ฯลฯ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน

รวมกันในทุกระบบการศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค คานิยมไทยและสมรรถนะ

สําคัญตามหลักสูตร และเปนไปเพ่ือความสอดคลองสัมพันธกับการเปนคนดีของสังคมไทยและสังคมโลก 

S6+O4 การแสวงหาความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู ฯลฯ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน

รวมกันในทุกระบบการศึกษาใหมีศักยภาพในการพัฒนาสินคาและบริการทางดานการเกษตรท่ีเกี่ยวของ 

S6+O5 การแสวงหาความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู ฯลฯ เพ่ือพัฒนาคณุภาพผูเรียน

รวมกันในทุกระบบการศึกษาใหมีศักยภาพในการพัฒนาเขาสูตลาดแรงงานและการมีรายไดหรือ 

การประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกับการขนสงสินคาและบริการในชองระบบ ชองทาง การทองเท่ียวและบริการ 

ตลอดจนในสาขาท่ีเกี่ยวของในเชิงการทองเท่ียวแบบธรรมชาติและเนนการอนุรักษ ฯลฯ 

S6+O6 การแสวงหาความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู ฯลฯ เพ่ือพัฒนาคณุภาพผูเรียน

รวมกันในทุกระบบการศึกษาใหมีศักยภาพในการพัฒนาเขาสูตลาดแรงงานและการมีรายไดหรือ 

การประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกับการขนสงสินคาและบริการในชองระบบ ชองทาง การทองเท่ียวและบริการ 

ตลอดจนในสาขาท่ีเกี่ยวของ 

S6+O7 การแสวงหาความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู ฯลฯ เพ่ือพัฒนาคณุภาพผูเรียน

รวมกันในทุกระบบการศึกษาใหมีศักยภาพในการพัฒนาเขาสูตลาดแรงงานและการมีรายไดหรือ 

การประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกับธุรกิจภาคนอกการเกษตร เชน การโรงแรม ทองเท่ียวและบริการ การเงิน 

การธนาคารและท่ีเกี่ยวของ 

S6+O8 การแสวงหาความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู ฯลฯ เพ่ือพัฒนาคณุภาพผูเรียน

รวมกันในทุกระบบการศึกษาใหมีศักยภาพในการพัฒนาเขาสูตลาดแรงงานและการมีรายไดหรือ 

การประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวกับธุรกิจอาหารทะเล การทองเท่ียวทางทะเล ฯลฯ 
 

(ตัวอยาง) การวิเคราะหกลยุทธเชิงรุก (SO Strategies) 

สัญลักษณ เนื้อหา 

S6+O9 การแสวงหาความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู ฯลฯ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน

รวมกันในทุกระบบการศึกษาใหมีศักยภาพในการพัฒนาเขาสูตลาดแรงงานและการมีรายไดหรือ 

การประกอบอาชีพโดยใชสถานประกอบการ โรงแรม โรงงาน สถาบัน แหลงเรียนรู ภูมิปญญาใหเกิด

ประโยชนสูงสุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของจังหวัด 

S6+O10 การแสวงหาความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู ฯลฯ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน

รวมกันในทุกระบบการศึกษาใหมีศักยภาพในการพัฒนาเขาสูตลาดแรงงานและการมีรายไดหรือ 

การประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวกับการเดินทางของนักทองเท่ียวและสาขาการใหบริการท่ีเกี่ยวของ  
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

สัญลักษณ เนื้อหา 

S7+O1 - 

S7+O2 กระตุนใหครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษาใช เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมและพัฒนาประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานใหเกิดคุณภาพสูงสุด สมกับมาตรฐานตําแหนงและหนาท่ี ใหเกิดคุณคาแหงวิชาชีพ 

S7+O3 กําหนดเปนนโยบายจากหนวยงานตนสังกัดใหครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรูและ

พัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนใหเกิดคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีสมรรถนะสําคัญใหได

ตามเปาหมายใหสมคุณคาและสอดคลองกับตําแหนงท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงานอยูในขณะน้ัน 

S7+O4 - 

S7+O5 สงเสริม สนับสนุนครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษาใหมีความสามารถในการวิจัย พัฒนาการเรียน 

การสอน การจัดการเรียนรู วิจัยเพ่ือการพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนใหมีความรูความสามารถ ทักษะ

ทางวิชาชีพและการเขาตลาดแรงงานในสาขาท่ีเก่ียวของกับการคมนาคมขนสง ระบบโลจิสติกส  

การทองเท่ียวและบริการในเชิงอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมประเพณี ประวัติศาสตร วิถีชีวิต

ชุมชนพ้ืนถ่ิน 

S7+O6 สงเสริม สนับสนุนครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษาใหมีความสามารถในการวิจัย พัฒนาการเรียน 

การสอน การจัดการเรียนรู วิจัยเพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนใหมีความรู ทักษะทางวิชาชีพและ 

การเขาตลาดแรงงานในสาขาท่ีเกี่ยวของกับการคมนาคมขนสงสินคาและบริการ ระบบโลจิสติกส ฯลฯ 

S7+O7 สงเสริม สนับสนุนครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษาใหมีความสามารถในการวิจัย พัฒนาการเรียน 

การสอน การจัดการเรียนรู วิจัยเพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนใหมีความรู ทักษะทางวิชาชีพและ 

การเขาตลาดแรงงานในสาขาท่ีเก่ียวของกับธุรกิจภาคนอกการเกษตร การโรงแรม ทองเท่ียวและบริการ 

การเงินการธนาคารฯลฯ 

S7+O8 สงเสริม สนับสนุนครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษาใหมีความสามารถในการวิจัย พัฒนาการเรียน 

การสอน การจัดการเรียนรู วิจัยเพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนใหมีความรู ทักษะทางวิชาชีพและ 

การเขาตลาดแรงงานในสาขาท่ีเก่ียวของกับธุรกิจและผลิตภัณฑท่ีเปน Champion Product ของจังหวัด 

เชน อาหารทะเล การทองเท่ียวทางทะเลและทางบก ฯลฯ 

S7+O9 สงเสริม สนับสนุนครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษาใหมีความสามารถในการวิจัย พัฒนาการเรียน 

การสอน การจัดการเรียนรู วิจัยเพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนใหมีความรู ทักษะทางวิชาชีพและ 

การเขาตลาดแรงงานในสาขาท่ีเกี่ยวของกับการทํางานในสถานประกอบการ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม 

โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมโอกาสทาง

การศึกษาและคุณภาพของผูเรียนหลังจบการศึกษาแลวมีงานทํามีรายไดท่ีดี 

S7+O10 สงเสริม สนับสนุนครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษาใหมีความสามารถในการวิจัย พัฒนาการเรียน 

การสอน การจัดการเรียนรู วิจัยเพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนใหมีความรู ทักษะทางวิชาชีพและ 

การเขาตลาดแรงงานในสาขาท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว การใหบริการกับนักเดินทางจากท่ีตาง ๆ 

 เนนการสรางจิตการใหบริการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหกับผูเรียน 
 

(ตัวอยาง) การวิเคราะหกลยุทธเชิงรุก (SO Strategies) 

สัญลักษณ เนื้อหา 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

S8+O1 การสงเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมท่ีแสดงศักยภาพของเด็กปฐมวัย และสรางภาพลักษณและการรับรูท่ีดี

ใหกับสังคมในการเตรียมความพรอมใหกับเด็กปฐมวัยและกอนปฐมวัยไดประสพความสําเร็จ 

S8+O2 การสงเสริม สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมการเตรียมความพรอม ขยายไปสูสังคมอ่ืน ๆ ในการจัดและ

เตรียมความพรอมไดประสพความสําเร็จ 

S8+O3 การสงเสริม สนับสนุนและมุงเนนการเตรียมความพรอมใหเด็กปฐมวัยไดรับการเนนหนักในการสรางและ

ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหเดนชัด 

S8+O4 - 

S8+O5 - 

S8+O6 - 

S8+O7 - 

S8+O8 - 

S8+O9 - 

S8+O10 - 

 

 

 

 

 

 

การกําหนดกลยุทธเชิงปรับ/พัฒนา (WO Strategies) 

สัญลักษณ เนื้อหา 

W1+O1 - 

W1+O2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและเช่ือมโยงเครือขายขอมูลสารสนเทศ 

เพ่ือการทํางานรวมกันใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

W1+O3 พัฒนาเครือขายพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนใหเกิดคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงครวมกัน

ใหมากข้ึน 

W1+O4 - 

W1+O5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การประสานงานเอ้ืออํานวยความสะดวก การสนับสนุนการใชทรัพยากรทาง

การศึกษารวมกันของหนวยงานผูจัดการศึกษาระดับตาง ๆ ท้ังสถานศึกษา ศูนยการเรียน สถาบันการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในดานท่ีเกี่ยวของกับการเปนศูนยกลางการคมนาคม 

ระบบโลจิสติกส และระบบท่ีเกี่ยวของ การทองเท่ียวและบริการท้ังในสาขาเพ่ือการอนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอม

และศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต

และท่ีเกี่ยวของมากมาย ใหผูจบการศึกษามีอาชีพและรายได สูการพัฒนาแบบ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

W1+O6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การประสานงานเอ้ืออํานวยความสะดวก การสนับสนุนการใชทรัพยากรทาง

การศึกษารวมกันของหนวยงานผูจัดการศึกษาระดับตาง ๆ ท้ังสถานศึกษา ศูนยการเรียน สถาบันการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในดานท่ีเกี่ยวของกับการเปนศูนยกลางการคมนาคม 

ระบบโลจิสติกส และระบบท่ีเกี่ยวของ การทองเท่ียวและบริการท้ังในสาขาเพ่ือการอนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอม

และศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต

และท่ีเกี่ยวของมากมาย ใหผูจบการศึกษามีอาชีพและรายได สูการพัฒนาแบบ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 
 

(ตัวอยาง) การวิเคราะหกลยุทธเชิงปรับ/พัฒนา (WO Strategies) 

สัญลักษณ เนื้อหา 

W1+O7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การประสานงานเอ้ืออํานวยความสะดวก การสนับสนุนการใชทรัพยากรทาง

การศึกษารวมกันของหนวยงานผูจัดการศึกษาระดับตาง ๆ ท้ังสถานศึกษา ศูนยการเรียน สถาบันการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในดานท่ีเกี่ยวของกับภาคธุรกิจนอกการเกษตร เชน  

การโรงแรมทองเท่ียวและบริการ การเงินการธนาคาร (Banking) ใหผูจบการศึกษามีอาชีพและรายไดสู 

การพัฒนาแบบ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

W1+O8 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การประสานงานเอ้ืออํานวยความสะดวก การสนับสนุนการใชทรัพยากรทาง

การศึกษารวมกันของหนวยงานผูจัดการศึกษาระดับตาง ๆ ท้ังสถานศึกษา ศูนยการเรียน สถาบันการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในดานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑหลักของจังหวัด 

(Champion Product) เร่ืองอาหารทะเล อาหารตาง ๆ การทองเท่ียวทางทะเลและทางบกใหผูจบการศึกษา 

มีอาชีพและรายได สูการพัฒนาแบบ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

W1+O9 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การประสานงานเอ้ืออํานวยความสะดวก การสนับสนุนการใชทรัพยากรทาง

การศึกษารวมกันของหนวยงานผูจัดการศึกษาระดับตาง ๆ ท้ังสถานศึกษา ศูนยการเรียน สถาบันการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในดานท่ีเก่ียวของกับสถานประกอบการ โรงแรม โรงงาน

อุตสาหกรรม โรงงานแปรรูปทางการเกษตร แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน ใหผูจบการศึกษามีอาชีพ

และรายไดตลอดจนเขาใจบริบทและตระหนักในคุณคาของภูมิปญญา แหลงเรียนรูทองถ่ิน สูการพัฒนาแบบ 

“มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

W1+O10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การประสานงานเอ้ืออํานวยความสะดวก การสนับสนุนการใชทรัพยากรทาง

การศึกษารวมกันของหนวยงานผูจัดการศึกษาระดับตาง ๆ ท้ังสถานศึกษา ศูนยการเรียน สถาบันการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในดานท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวและบริการสูการพัฒนา

แบบ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

W2+O1 - 

W2+O2 การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ โดยใชการพัฒนาเทคโนโลยีและเช่ือมโยงเครือขายขอมูลสารสนเทศ 

เพ่ือการทํางานรวมกันใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพ่ือการดูแลผูเรียนปกติและท่ีมีความพิการ 

W2+O3 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ เนนเร่ืองเครือขายพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนใหเกิดคุณธรรม จริยธรรม 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงครวมกันใหมากข้ึนและมีฐานขอมูลเด็ก เยาวชนท่ีเขารับการพัฒนาท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

W2+O4 - 
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สัญลักษณ เนื้อหา 

W2+O5 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ การประสานงานเอ้ืออํานวยความสะดวก การสนับสนุนการใชทรัพยากรทาง

การศึกษารวมกันของหนวยงานผูจัดการศึกษาระดับตาง ๆ ท้ังสถานศึกษา ศูนยการเรียน สถาบันการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในดานท่ีเกี่ยวของกับการเปนศูนยกลางการคมนาคม 

ระบบโลจิสติกส และระบบท่ีเก่ียวของ การทองเท่ียวและบริการท้ังในสาขาเพ่ือการอนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอม

และศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตและ 

ท่ีเกี่ยวของมากมาย ใหผูจบการศึกษามีอาชีพและรายได สูการพัฒนาแบบ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

W2+O6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การประสานงานเอ้ืออํานวยความสะดวก การสนับสนุนการใชทรัพยากรทาง

การศึกษารวมกันของหนวยงานผูจัดการศึกษาระดับตาง ๆ ท้ังสถานศึกษา ศูนยการเรียน สถาบันการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในดานท่ีเกี่ยวของกับการเปนศูนยกลางการคมนาคม 

ระบบโลจสิติกส และระบบท่ีเก่ียวของ การทองเท่ียวและบริการท้ังในสาขาเพ่ือการอนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอม

และศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต

และท่ีเกี่ยวของมากมาย ใหผูจบการศึกษามีอาชีพและรายได สูการพัฒนาแบบ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 
 

(ตัวอยาง) การวิเคราะหกลยุทธเชิงปรับ/พัฒนา (WO Strategies) 
สัญลักษณ เนื้อหา 

W2+O7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การประสานงานเอ้ืออํานวยความสะดวก การสนับสนุนการใชทรัพยากรทาง

การศึกษารวมกันของหนวยงานผูจัดการศึกษาระดับตาง ๆ ท้ังสถานศึกษา ศูนยการเรียน สถาบันการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในดานท่ีเกี่ยวของกับภาคธุรกิจนอกการเกษตร เชน  

การโรงแรมทองเท่ียวและบริการ การเงินการธนาคาร (Banking) ใหผูจบการศึกษามีอาชีพและรายไดสูการพัฒนา

แบบ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

W2+O8 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การประสานงานเอ้ืออํานวยความสะดวก การสนับสนุนการใชทรัพยากรทาง

การศึกษารวมกันของหนวยงานผูจัดการศึกษาระดับตาง ๆ ท้ังสถานศึกษา ศูนยการเรียน สถาบันการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในดานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑหลักของจังหวัด (Champion 

Product) เร่ืองอาหารทะเล อาหารตาง ๆ การทองเท่ียวทางทะเลและทางบกใหผูจบการศึกษามีอาชีพและรายได 

สูการพัฒนาแบบ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

W2+O9 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การประสานงานเอ้ืออํานวยความสะดวก การสนับสนุนการใชทรัพยากรทาง

การศึกษารวมกันของหนวยงานผูจัดการศึกษาระดับตาง ๆ ท้ังสถานศึกษา ศูนยการเรียน สถาบันการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในดานท่ีเกี่ยวของกับสถานประกอบการ โรงแรม โรงงาน

อุตสาหกรรม โรงงานแปรรูปทางการเกษตร แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน ใหผูจบการศึกษามีอาชีพและ

รายไดตลอดจนเขาใจบริบทและตระหนักในคุณคาของภูมิปญญา แหลงเรียนรูทองถ่ิน สูการพัฒนาแบบ “มั่นคง 

มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

W2+O10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การประสานงานเอ้ืออํานวยความสะดวก การสนับสนุนการใชทรัพยากรทาง

การศึกษารวมกันของหนวยงานผูจัดการศึกษาระดับตาง ๆ ท้ังสถานศึกษา ศูนยการเรียน สถาบันการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในดานท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวและบริการสูการพัฒนา

แบบ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 
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สัญลักษณ เนื้อหา 

W-3+O1 - 

W3+O2 การสงเสริมสนับสนุนการจัดทําระบบฐานขอมูลความตองการ ตลาดแรงงานและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ

อาชีพ รายได การมีงานทําและท่ีเกี่ยวของใหเกิดประสิทธิภาพ 

W3+O3 - 

W3+O4 การสงเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนาและใชขอมูลสารสนเทศ การคนควา วิจัยทางการศึกษาท่ีเก่ียวกับ 

การประกอบอาชีพของประชาชนเพ่ือใหไดนํามาใชประโยชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ผูจบการศึกษา

เขาสูโลกอาชีพและการมีงานทํา 

W3+O5 การพัฒนาและใชขอมูลสารสนเทศ การคนควา วิจัยทางการศึกษาท่ีเก่ียวกับการประกอบอาชีพของ

ประชาชนเพ่ือใหไดนํามาใชประโยชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ผูจบการศึกษาเขาสูโลกอาชีพและ 

การมีงานทําในดานระบบคมนาคมขนสงทุกระบบ ระบบโลจิสติกสท่ีใชขนสงสินคาและบริการ การทองเท่ียว

และบริการตลอดจนสาขางานอาชีพทีเกี่ยวของ 

W3+O6 การพัฒนาและใชขอมูลสารสนเทศ การคนควา วิจัยทางการศึกษาท่ีเก่ียวกับการประกอบอาชีพของ

ประชาชนเพ่ือใหไดนํามาใชประโยชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ผูจบการศึกษาเขาสูโลกอาชีพและการ

มีงานทําในระบบโลจิสติกสท่ีใชขนสงสินคาและบริการและท่ีเกี่ยวของ 

W3+O7 การพัฒนาและใชขอมูลสารสนเทศ การคนควา วิจัยทางการศึกษาท่ีเก่ียวกับการประกอบอาชีพของประชาชน

เพ่ือใหไดนํามาใชประโยชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ผูจบการศึกษาเขาสูโลกอาชีพและการมีงานทําใน

สาขาท่ีเก่ียวกับธุรกิจภาคนอกการเกษตร เชน การโรงแรม ทองเท่ียว บริการ การเงินและธนาคาร ฯลฯ 
 

 

 

(ตัวอยาง) การวิเคราะหกลยุทธเชิงปรับ/พัฒนา (WO Strategies) 
สัญลักษณ เนื้อหา 

W3+O8 การพัฒนาและใชขอมูลสารสนเทศ การคนควา วิจัยทางการศึกษาท่ีเก่ียวกับการประกอบอาชีพของ

ประชาชนเพ่ือใหไดนํามาใชประโยชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ผูจบการศึกษาเขาสูโลกอาชีพและ 

การมีงานทําในสาขาท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑท่ีดีของจังหวัด(Champion Product) เร่ืองอาหารทะเล อาหารตาง ๆ 

การทองเท่ียวทางทะเลและทางบก 

W3+O9 การพัฒนาและใชขอมูลสารสนเทศ การคนควา วิจัยทางการศึกษาท่ีเก่ียวกับการประกอบอาชีพของ

ประชาชนเพ่ือใหไดนํามาใชประโยชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ผูจบการศึกษาเขาสูโลกอาชีพและ 

การมีงานทํา โดยเปนการเช่ือมโยงเครือขายความรวมมือระหวางสถานประกอบ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม 

แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูงสุดและสอดคลองกับตลาดแรงงานและ

ความสามารถในการแขงขัน 

W3+O10 การพัฒนาและใชขอมูลสารสนเทศ การคนควา วิจัยทางการศึกษาท่ีเก่ียวกับการประกอบอาชีพของ

ประชาชนเพ่ือใหไดนํามาใชประโยชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ผูจบการศึกษาเขาสูโลกอาชีพและ 

การมีงานทํา โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับการเดินทาง ทองเท่ียวและบริการตลอดจนท่ีเกี่ยวของ 
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สัญลักษณ เนื้อหา 

W4+O1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการดานการศึกษาของภาครัฐและเอกชนและภาคประชาสังคมให 

เกิดการบูรณาการการทํางานรวมกันอยางเปนเอกภาพในการรวมกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 

W4+O2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการดานการศึกษาของภาครัฐและเอกชนและภาคประชาสังคมใหเกิดการบูรณา

การการทํางานรวมกันอยางเปนเอกภาพในการรวมกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา และชวยเหลอื

ผูพิการไดศึกษาเรียนรูตามศักยภาพ การใชเทคโนโลยี สื่อ นวัตกรรมชวยในการบริหารจัดการใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

W4+O3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการดานการศึกษาของภาครัฐและเอกชนและภาคประชาสังคมใหเกิด 

การบูรณาการการทํางานรวมกันอยางเปนเอกภาพในการรวมกันพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและสมรรถนะสําคัญ 

W4+O4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการดานการศึกษาของภาครัฐและเอกชนและภาคประชาสังคมใหเกิดการบูรณา

การการทํางานรวมกันอยางเปนเอกภาพในการรวมกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาเรียนรู 

หลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับการเกษตรโดยใชเทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีสามารถแขงขันได 

W4+O5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการดานการศึกษาของภาครัฐและเอกชนและภาคประชาสังคมใหเกิดการบูรณา

การการทํางานรวมกันอยางเปนเอกภาพในทุกดานเพ่ือการพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนใหมีความรู ความ

เขาใจ ทักษะ ความสามารถในสาขาอาชีพท่ีเก่ียวของการคมนาคมขนสง การขนสงสินคาและบริการ 

ระบบโลจิสติกส การทองเท่ียวและบริการและท่ีเก่ียวของ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและ

ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมประเพณี แหลงเรียนรู ภูมิปญญา ฯลฯ  

W4+O6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการดานการศกึษาของภาครัฐและเอกชนและภาคประชาสังคมใหเกิดการบูรณา

การการทํางานรวมกันอยางเปนเอกภาพในทุกดานเพ่ือการพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนใหมีความรู ความ

เขาใจ ทักษะ ความสามารถในสาขาอาชีพท่ีเกี่ยวของกับระบบโลจิสติกส การขนสงสินคาและบริการ ฯลฯ 

W4+O7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการดานการศกึษาของภาครัฐและเอกชนและภาคประชาสังคมใหเกิดการบูรณา

การการทํางานรวมกันอยางเปนเอกภาพในการรวมกันพัฒนากําลังคนสูตลาดแรงงานภาคนอกการเกษตร 

เชน การโรงแรม ทองเท่ียวและบริการ 

W4+O8 การพัฒนาระบบบริหารจัดการดานการศกึษาของภาครัฐและเอกชนและภาคประชาสังคมใหเกิดการบูรณา

การ การทํางานรวมกันอยางเปนเอกภาพในการพัฒนากําลังคนท่ีเกี่ยวของกับสาขาซึ่งจังหวัดมีผลิตภัณฑท่ีดี

(Champion Product) เร่ืองอาหารทะเล อาหารตาง ๆ การทองเท่ียวทางทะเลและทางบก  
 

(ตัวอยาง) การวิเคราะหกลยุทธเชิงปรับ/พัฒนา (WO Strategies) 
สัญลักษณ เนื้อหา 

W4+O9 การพัฒนาระบบบริหารจัดการดานการศึกษาของภาครัฐและเอกชนและภาคประชาสังคมใหเกิดการบูรณา

การการทํางานรวมกันอยางเปนเอกภาพในการรวมกันพัฒนากําลังคนใหมีความรู ทักษะ สมรรถนะให

เปนไปตามความตองการของสถานประกอบ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานแปรรูปผลิตผลทาง

การเกษตร โดยเช่ือมโยงกับแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในศาสตรท่ีเกี่ยวของดวย 

W4+O10 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานการศึกษาของภาครัฐและเอกชนและภาคประชาสังคมใหเกิดการบูรณาการ

การทํางานรวมกันอยางเปนเอกภาพในการรวมกันพัฒนากําลังคนดานทองเท่ียวและบริการ 
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สัญลักษณ เนื้อหา 

W5+O1 - 

W5+O2 - 

W5+O3 การพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนใหเปนเอกภาพและชัดเจนเปนรูปธรรม เห็นผลชัดเจน โดยมุงเนนพัฒนาใหมี

คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามความตองการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาฯ 

W5+O4 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรูประสบการณใหกับผูเรียน และแผนการพัฒนาท่ีสอดคลอง

กับทิศทางการพัฒนาการเกษตร นวัตกรรมการเกษตรท่ีย่ังยืน 

W5+O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา สถาบันการศึกษา หนวยงานทางการศึกษา และจัดทําแผนการพัฒนา

กําลังคนทางการศึกษาท่ีเปนรูปธรรมซึ่งสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนา

จังหวัด ดานการคมนาคมขนสงสินคาและบริการ นําไปสูการเสริมศักยภาพการทองเท่ียวและท่ีเกี่ยวของ 

W5+O6 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา สถาบันการศึกษา หนวยงานทางการศึกษา และจัดทําแผนการพัฒนา

กําลังคนทางการศึกษาท่ีเปนรูปธรรมซึ่งสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาจังหวัด 

ดานการคมนาคมขนสงสินคาและบริการ นําไปสูการเสริมศักยภาพการทองเท่ียวและท่ีเกี่ยวของ 

W5+O7 จัดทําแผนการพัฒนากําลังคนทางการศึกษาท่ีจะผลิตออกสูตลาดแรงงาน ท่ีเปนรูปธรรมซึ่งสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาจังหวัด ดานการโรงแรม ทองเท่ียวและบริการซึ่งจะ

นําไปสูการเสริมศักยภาพการพัฒนาดานอ่ืน ๆท่ีเกี่ยวของ 

W5+O8 จัดทําแผนการพัฒนากําลังคนทางการศึกษาท่ีจะผลิตออกสูตลาดแรงงาน ท่ีเปนรูปธรรมซึ่งสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาจังหวัด ดานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑท่ีดีของจังหวัด

(Champion Product) เร่ืองอาหารทะเล อาหารตาง ๆ การทองเท่ียวทางทะเลและทางบก 

W5+O9 จัดทําแผนการพัฒนากําลังคนทางการศึกษาท่ีจะผลิตออกสูตลาดแรงงาน ท่ีเปนรูปธรรมซึ่งสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาจังหวัด ดานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ โรงงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร ซึ่งหลักสูตรท่ีผลิตผูจบ

การศึกษาน้ันใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินเอ้ือตอการเรียนรูและฝกประสบการณดวย 

W5+O10 จัดทําแผนการพัฒนากําลังคนทางการศึกษาท่ีจะผลิตออกสูตลาดแรงงาน ท่ีเปนรูปธรรมซึ่งสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาจังหวัด ดานท่ีเก่ียวของการบริการ การตอนรับ

นักทองเท่ียว มัคคุเทศก หรือท่ีเก่ียวของกับนักเดินทาง นักทองเท่ียวจากท่ีตาง ๆ ซึ่งจําเปนจะตองมี

ความสามารถดานภาษาเพ่ือการสื่อสารและคุณลักษณะของนักบริการหรือการตอนรับท่ีดี 

W6+O1 การพัฒนาหลักสูตรท่ีเปดสอนทุกระดับ โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาใหตอบสนองตอการ

ประกอบอาชีพและภาวะการมีงานทําในตลาดแรงงาน 

W6+O2 การพัฒนาหลักสูตรท่ีตอบสนองตอตลาดแรงงานในทุกระดับ โดยใชเทคโนโลยีและระบบการ

ส่ือสารโทรคมนาคมใหสามารถออกแบบหลักสูตร จัดการเรียนรูผานชองทางเครือขาย 

เทคโนโลยีการส่ือสารและนวัตกรรมการเรียนรูท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

W6+O3 การพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับตลาดแรงงาน โดยมีเน้ือหาสําคัญเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูจบการศึกษาใหมีคุณสมบัติทางดาน “ความดี”  
 

(ตัวอยาง) การวิเคราะหกลยุทธเชิงปรับ/พัฒนา (WO Strategies) 
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สัญลักษณ เนื้อหา 

W6+O4 การพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับตลาดแรงงาน โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาเนน

ทางดานการเกษตร โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเกี่ยวของ 

W6+O5 การพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับตลาดแรงงาน โดยมีเน้ือหาสําคัญเพ่ือการพัฒนาใหผูจบการศึกษาแตละ

ระดับน้ันใหสามารถเขาสูตลาดแรงงานท่ีเกี่ยวของกับระบบการคมนาคม ขนสงทุกทาง ระบบโลจิสติกสการ

คมนาคมขนสงสินคาและบริการ การทองเท่ียวและบริการตลอดจนธุรกิจท่ีเกี่ยวของ 

W6+O6 การพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับตลาดแรงงาน โดยมีเน้ือหาสําคัญเพ่ือการพัฒนาใหผูจบการศึกษาแตละ

ระดับน้ันใหสามารถเขาสูตลาดแรงงานท่ีเกี่ยวของกับระบบการคมนาคม ขนสงทุกทาง ระบบโลจิสติกสการ

คมนาคมขนสงสินคาและบริการ  

W6+O7 การพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับตลาดแรงงาน โดยมีเน้ือหาสําคัญเพ่ือการพัฒนาใหผูจบการศึกษาแตละ

ระดับน้ันใหสามารถเขาสูตลาดแรงงานท่ีเก่ียวของกับธุรกิจภาคนอกการเกษตร เชน การโรงแรม การทองเท่ียว

และบริการ การเงินและธนาคาร 

W6+O8 การพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับตลาดแรงงาน โดยมีเน้ือหาสําคัญเพ่ือการพัฒนาใหผูจบการศึกษาแตละ

ระดับน้ันใหสามารถเขาสูตลาดแรงงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑท่ีดี (Champion Product) เร่ืองอาหารทะเล 

อาหารตาง ๆ การทองเท่ียวทางทะเลและทางบก 

W6+O9 การพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับตลาดแรงงาน โดยมีเช่ือมโยงความตองการจากตลาดแรงงานหรือผูใช

บณัฑิตเอง ไดแก สถานประกอบการ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานแปรรูปทางการเกษตร ฯลฯ วา

ตองการคุณสมบัติและสมรรถนะผูจบการศึกษาในลักษณะอยางไรจึงสามารถเขาสูตลาดแรงงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

W6+O10 การพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับตลาดแรงงาน โดยมีเน้ือหาสําคัญเพ่ือการพัฒนาใหผูจบการศึกษาแตละ

ระดับน้ันใหสามารถเขาสูตลาดแรงงานท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว การเดินทางและการบริการท่ีเกี่ยวของ 

W7+O1 - 

W7+O2 - 

W7+O3 - 

W7+O4 - 

W7+O5 - 

W7+O6 - 

W7+O7 - 

W7+O8 - 

W7+O9 - 

W7+O10 - 

W8+O1 การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลใหสามารถใชผลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

W8+O2 การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลใหสามารถใชผลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพโดย

ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอํานวยความสะดวก และทันสมัย เพ่ิมประสิทธิภาพลดคาใชจาย 
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สัญลักษณ เนื้อหา 

W8+O3 การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลใหสามารถใชผลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพโดย

คนหาสาเหตุและสรางพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหกับ

ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

W8+O4 - 

 

(ตัวอยาง) การวิเคราะหกลยุทธเชิงปรับ/พัฒนา (WO Strategies) 
สัญลักษณ เนื้อหา 

W8+O5 การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลใหสามารถใชผลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

เช่ือมโยงระบบการติดตามจากคณะกรรมการเฉพาะท่ีรับผิดชอบโดยตรงทางดานการศึกษา รวมมือกันกับ

คณะกรรมการรวมฝายผูใชผลผลิตหรือผูจบการศึกษา ท่ีเปนผูประกอบการเก่ียวกับการคมนาคม ขนสง 

ระบบการทํางานภาคโลจิสติกส หรือพัฒนาระบบการประเมินผลรวมกันใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

W8+O6 การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลใหสามารถใชผลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

เช่ือมโยงระบบการติดตามจากคณะกรรมการเฉพาะท่ีรับผิดชอบโดยตรงทางดานการศึกษา รวมมือกันกับ

คณะกรรมการรวมฝายผูใชผลผลิตหรือผูจบการศึกษา ท่ีเปนผูประกอบการเก่ียวกับการคมนาคม ขนสง 

ระบบการทํางานภาคโลจิสติกส หรือพัฒนาระบบการประเมินผลรวมกันใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

W8+O7 การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลใหสามารถใชผลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

เช่ือมโยงระบบการติดตามจากคณะกรรมการเฉพาะท่ีรับผิดชอบโดยตรงทางดานการศึกษา รวมมือกันกับ

คณะกรรมการรวมฝายผูใชผลผลิตหรือผูจบการศึกษา ท่ีเปนผูประกอบการเก่ียวกับภาคธุรกิจนอก

การเกษตร เชน โรงแรม ศูนยบริการการทองเท่ียว การบริการฯลฯ 

W8+O8 การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลใหสามารถใชผลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

เช่ือมโยงระบบการติดตามจากคณะกรรมการเฉพาะท่ีรับผิดชอบโดยตรงทางดานการศึกษา รวมมือกันกับ

คณะกรรมการรวมฝายผูใชผลผลิตหรือผูจบการศึกษา ท่ีเปนผูประกอบการอาหารทะเล การทองเท่ียวทาง

ทะเลและทางบก 

W8+O9 การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลใหสามารถใชผลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

เช่ือมโยงระบบการติดตามจากคณะกรรมการเฉพาะท่ีรับผิดชอบโดยตรงทางดานการศึกษา รวมมือกันกับ

คณะกรรมการรวมฝายผูใชผลผลิตหรือผูจบการศึกษา ท่ีเปนผูประกอบการ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ 

W8+O10 การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลใหสามารถใชผลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

เช่ือมโยงระบบการติดตามจากคณะกรรมการเฉพาะท่ีรับผิดชอบโดยตรงทางดานการศึกษา รวมมือกันกับ

คณะกรรมการรวมฝายผูใชผลผลิตหรือผูจบการศึกษา ตลอดจนสอบถามสัมภาษณจากนักเดินทาง 

นักทองเท่ียว ซึ่งเปนผูใชบริการโดยตรง 

W9+O1 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหถึงเปาหมายท่ีกําหนดโดยเฉพาะคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

ภาษาอังกฤษและเนนทักษะการสื่อสารเพ่ือเปนทักษะพ้ืนฐานในการเขาสูตลาดแรงงานสากล 

W9+O2 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหถึงเปาหมายท่ีกําหนดโดยเฉพาะคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

ภาษาอังกฤษและเนนทักษะการสื่อสารโดยใชเทคโนโลยี การส่ือสารและส่ิงอํานวยความสะดวกชวย 
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สัญลักษณ เนื้อหา 

W9+O3 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหถึงเปาหมายท่ีกําหนดโดยเฉพาะคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

ภาษาอังกฤษและเนนทักษะการสื่อสารและมุงเนนใหมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงคอันเปน

พ้ืนฐานของสังคมไทยเปนสําคัญ 

W9+O4 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหถึงเปาหมายท่ีกําหนดโดยเฉพาะคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

ภาษาอังกฤษและเนนทักษะการสื่อสารโดยเฉพาะการพัฒนาเช่ือมโยงกับสาขาการเกษตร นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการเกษตรใหพรอมเขาสูสากล 

W9+O5 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหถึงเปาหมายท่ีกําหนดโดยเฉพาะคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

ภาษาอังกฤษและเนนทักษะการสื่อสารในทุกระดับเพ่ือการพัฒนากําลังคนใหมีความพรอมและรองรับการ

พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงและบริการทุกระบบ ตลอดจนการเปนศูนยกลางเช่ือมโยงใน

ภูมิภาคและโลก การเปนแหลงทองเท่ียวและบริการท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการมุงการเปนนักอนุรักษ

ธรรมชาติสิ่งแวดลอม ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี แหลงเรียนรู ภูมิปญญา 
 

(ตัวอยาง) การวิเคราะหกลยุทธเชิงปรับ/พัฒนา (WO Strategies) 
สัญลักษณ เนื้อหา 

W9+O6 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหถึงเปาหมายท่ีกําหนดโดยเฉพาะคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

ภาษาอังกฤษและเนนทักษะการสื่อสารในทุกระดับเพ่ือการพัฒนากําลังคนใหมีความพรอมและรองรับการ

พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสงและบริการทุกระบบ การเปนศูนยกลางโลจิสติกส (Logistic) 

W9+O7 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหถึงเปาหมายท่ีกําหนดโดยเฉพาะคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

ภาษาอังกฤษและเนนทักษะการสื่อสารในทุกระดับเพ่ือการพัฒนากําลังคนใหมีความพรอมและรองรับการ

เจริญเติบโตภาคธุรกิจนอกการเกษตร เชน การโรงแรม ทองเท่ียวและบริการ การเงินและธนาคาร ฯลฯ 

W9+O8 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหถึงเปาหมายท่ีกําหนดโดยเฉพาะคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

ภาษาอังกฤษและเนนทักษะการสื่อสารในทุกระดับเพ่ือการพัฒนากําลังคนใหมีความพรอมและรองรับกับ

การพัฒนาผลิตภัณฑท่ีดีของจังหวัด Champion Product) เร่ืองอาหารทะเล อาหารตาง ๆ การทองเท่ียวทาง

ทะเลและทางบก  

W8+O9 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหถึงเปาหมายท่ีกําหนดโดยเฉพาะคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

ภาษาอังกฤษและเนนทักษะการสื่อสารในทุกระดับเพ่ือการพัฒนากําลังคนใหมีความพรอมและใชประโยชน

จากสถานประกอบการ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานแปรรูปทางการเกษตร แหลงเรียนรูและภูมิ

ปญญาทองถ่ินเละอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ สมรรถนะของผูจบการศึกษาแบบลักษณะความรวมมือ 

W9+O10 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหถึงเปาหมายท่ีกําหนดโดยเฉพาะคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

ภาษาอังกฤษและเนนทักษะการสื่อสารในทุกระดับเพ่ือการพัฒนากําลังคนใหมีความพรอมและรองรับกับ

ความตองการในการเดินทางมาของนักทองเท่ียวจากทุกภูมิภาคและท่ัวมุมโลก 

W10+O1 พัฒนาและกระตุนสงเสริมใหครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู โดยนําหรือใช

กระบวนการวิจัยและพัฒนา พัฒนาผูเรียนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใหมีคุณภาพสอดคลองกับมาตรฐาน

หลักสูตรและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เปนไปตามความตองการของตลาดแรงงาน และสังคม 
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สัญลักษณ เนื้อหา 

W10+O2 พัฒนาและกระตุนสงเสริมใหครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู โดยนําหรือใช

กระบวนการวิจัย พัฒนาผูเรียน  ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใหมีคุณภาพสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตรและมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค เปนไปตามความตองการของตลาดแรงงาน และสังคม  

W10+O3 พัฒนาและกระตุนสงเสริมใหครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู และนําหรือ

ใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา พัฒนาผูเรียนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใหมีคุณ.ธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค เปนไปตามความตองการของตลาดแรงงาน และสังคม 

W10+O4 - 

W10+O5 กระตุน สงเสริมใหครูใชกระบวนการวิจัยในเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนนการ

พัฒนากําลังคนใหมีความรู เจตคติ ความสามารถทักษะประสบการณพ้ืนฐานท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงานในดานระบบคมนาคมขนสงสินคาและบริการ การทองเท่ียวและบริการ 

W10+O6 กระตุน สงเสริมใหครูใชกระบวนการวิจัยในเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนนการ

พัฒนากําลังคนใหมีความรู เจตคติ ความสามารถทักษะประสบการณพ้ืนฐานท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงานในดานการท่ีจังหวัดสุราษฎรธานีเปนศูนยกลางระบบโลจิสติกส การขนสงสินคาและบริการ และ

ระบบหรืองานในสาขาท่ีเกี่ยวของ 

W10+O7 กระตุน สงเสริมใหครูใชกระบวนการวิจัยในเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนนการ

พัฒนากําลังคนใหมีความรู เจตคติ ความสามารถทักษะประสบการณพ้ืนฐานท่ีสอดคลองกับทิศทางการ

เจริญเติบโตของภาคธุรกิจ และภาคงานนอกการเกษตร เชน การโรงแรม การทองเท่ียวและบริการ ตลอดจนสาขา

ท่ีเกี่ยวของ 
 

(ตัวอยาง) การวิเคราะหกลยุทธเชิงปรับ/พัฒนา (WO Strategies) 
สัญลักษณ เนื้อหา 

W10+O8 กระตุน สงเสริมใหครูใชกระบวนการวิจัยในเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนนการ

พัฒนากําลังคนใหมีความรู เจตคติ ความสามารถทักษะประสบการณพ้ืนฐานท่ีสอดคลองกับทิศทางการ

เจริญเติบโตของภาคธุรกิจ และภาคงานนอกการเกษตร เชน การโรงแรม การทองเท่ียวและบริการ ตลอดจน

สาขาท่ีเกี่ยวของ 

W10+O9 กระตุน สงเสริมใหครูใชกระบวนการวิจัยในเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนนการ

พัฒนากําลังคนใหมีความรู เจตคติ ความสามารถทักษะประสบการณพ้ืนฐาน โดยเช่ือมโยงการวิจัยรวมกัน

กับสถานประกอบการ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานแปรรูปทางการเกษตร แหลงเรียนรูและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน ท่ีหลากหลายรองรับ เพ่ือใหมีผูสําเร็จการศึกษามีความรู ความสามารถและทันสมัย 

W4+O10 กระตุน สงเสริมใหครูใชกระบวนการวิจัยในเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนนการ

พัฒนากําลังคนใหมีความรู เจตคติ ความสามารถทักษะประสบการณพ้ืนฐานท่ีสอดคลองกับทิศพัฒนาจังหวัด

ท่ีรองรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางจากท่ัวโลก 

W11+O1 การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีความรูและความเช่ียวชาญเฉพาะใหสามารถมีใบประกอบ

วิชาชีพในชองทางหรือวิธีการท่ีจะเอ้ือประโยชนในการนําเขาเหลาน้ันมาพัฒนาและยกระดับคุณภาพ

ทางการศึกษาท่ีจัดอยูไดดีมากข้ึน 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

สัญลักษณ เนื้อหา 

W11+O2 - 

W11+O3 - 

W11+O4 - 

W11+O5 - 

W11+O6 - 

W11+O7 - 

W11+O8 - 

W11+O9 - 

W11+O10 - 

W12+O1 - 

W12+O2 การใชสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และเทคโนโลยีการเอ้ืออํานวยความสะดวกในการจัดการ

เรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

W12+O3 การใชสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และเทคโนโลยีการเอ้ืออํานวยความสะดวกในการจัดการ

เรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเนนหรือบูรณาการการสอนคุณธรรม จริยธรรม สรางคานิยมและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหมีคุณคาในตัวผูเรียนมากข้ึน 

W12+O4 - 

W12+O5 - 

W12+O6 - 

W12+O7 - 

W12+O8 - 

 

(ตัวอยาง) การวิเคราะหกลยุทธเชิงปรับ/พัฒนา (WO Strategies) 

สัญลักษณ เนื้อหา 

W12+O9 ครู บุคลากรทางการศึกษาจะตองออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู การปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ

มากท่ีสุด โดยภารกิจบางประการท่ีตองการเพ่ิมประสบการณใหกับเด็กหรือผูเรียนท่ีตอบสนองตอความ

ตองการของตลาดแรงงาน ก็ใชเวลาใหผูเรียนไดเรียนรูในสถานประกอบการ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม 

โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือใหการเรียนรูเกิดประสิทธิภาพ

และบรรลุเปาหมายของการพัฒนาไดสูงสุดกวาการเรียนเฉพาะครูผูสอนอยางเดียว 

W12+O10 ครู บุคลากรทางการศึกษาจะตองออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู การปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ

มากท่ีสุด โดยภารกิจบางประการท่ีตองการเพ่ิมประสบการณใหกับเด็กหรือผูเรียนท่ีตอบสนองตอความ
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

สัญลักษณ เนื้อหา 
ตองการของตลาดแรงงาน ก็ใชเวลาใหผูเรียนไดเรียนรูผานนักเดินทางและนักทองเท่ียวหรือศูนยการ

เรียนรูท่ีเปนแหลงทองเท่ียวท่ีจะสามารถเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะและประสบการณโดยตรง 

W13+O1 การกระตุน สงเสริม สรางบรรยากาศการเรียนรู ใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะหและคิดสรางสรรค 

ตลอดจนการสงเสริมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ และการคิดในรูปแบบตาง ๆ ท่ีหลากหลาย 

W13+O2 การกระตุน สงเสริม สรางบรรยากาศการเรียนรู ใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะหและคิดสรางสรรค 

ตลอดจนการสงเสริมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ และการคิดในรูปแบบตาง ๆ ท่ีหลากหลาย ผาน

เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวกและการสื่อตาง ๆ ท่ีทันสมัย และดูแลสรางการเรียนรูใหผูเรียนและผู

พิการดวย 

W13+O3 การกระตุน สงเสริม สรางบรรยากาศการเรียนรู ใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะหและคิดสรางสรรค 

ตลอดจนการสงเสริมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ และการคิดในรูปแบบตาง ๆ ท่ีหลากหลาย เนนการคิด

วิเคราะห สังเคราะหโดยใชพ้ืนฐานการคิดเชิงคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา 

W13+O4 การกระตุน สงเสริม สรางบรรยากาศการเรียนรู ใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะหและคิดสรางสรรค 

ตลอดจนการสงเสริมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ และการคิดในรูปแบบตาง ๆ ท่ีหลากหลายผานการ

เรียนรูแหลงเรียนรูและพ้ืนท่ีจริงท่ีสอดคลองกับการทําการเกษตร สวนเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการเกษตร เชน ยาง ปาลมนํ้ามัน ท่ีสอดคลองกับศักยภาพทางการเกษตรของจังหวัด 

W13+O5 การกระตุน สงเสริม สรางบรรยากาศการเรียนรู ใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะหและคิดสรางสรรค 

ตลอดจนการสงเสริมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ และการคิดในรูปแบบตาง ๆ ท่ีหลากหลายผานการ

เรียนรูแหลงเรียนรูและพ้ืนท่ีจริงท่ีสอดคลองกับสภาพบริบทพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีเปนศูนยกลางโลจิสติกสและ

การคมนาคมขนสงสินคาและบริการ  การทองเท่ียว  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 

W13+O6 การกระตุน สงเสริม สรางบรรยากาศการเรียนรู ใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะหและคิดสรางสรรค 

ตลอดจนการสงเสริมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ และการคิดในรูปแบบตาง ๆ ท่ีหลากหลายผานการ

เรียนรูแหลงเรียนรูและพ้ืนท่ีจริงท่ีสอดคลองกับสภาพบริบทพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีเปนศูนยกลางโลจิสติกสและ

การคมนาคมขนสงสินคาและบริการ   

W13+O7 การกระตุน สงเสริม สรางบรรยากาศการเรียนรู ใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะหและคิดสรางสรรค 

ตลอดจนการสงเสริมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ และการคิดในรูปแบบตาง ๆ ท่ีหลากหลายผานการ

เรียนรูแหลงเรียนรูและพ้ืนท่ีจริงท่ีสอดคลองกับสภาพบริบทพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีมีทิศทางการเจริญเติบโตในภาค

ธุรกิจ ภาคนอกการเกษตร การโรงแรม ทองเท่ียวและบริการ การเงินการธนาคาร   

W13+O8 การกระตุน สงเสริม สรางบรรยากาศการเรียนรู ใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะหและคิดสรางสรรค 

ตลอดจนการสงเสริมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ และการคิดในรูปแบบตาง ๆ ท่ีหลากหลายผานการ

เรียนรูแหลงเรียนรูและพ้ืนท่ีจริงท่ีสอดคลองกับผลิตภัณฑท่ีดี (Champion Product) เร่ืองอาหารทะเล 

อาหารตาง ๆ การทองเท่ียวทางทะเลและทางบก 
 

(ตัวอยาง) การวิเคราะหกลยุทธเชิงปรับ/พัฒนา (WO Strategies) 



- 198 - 
 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

สัญลักษณ เนื้อหา 

W13+O9 การกระตุน สงเสริม สรางบรรยากาศการเรียนรู ใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะหและคิดสรางสรรค ตลอดจนการ

สงเสริมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ และการคิดในรูปแบบตาง ๆ ท่ีหลากหลายผานการเรียนรูแหลงเรียนรูและพ้ืนท่ี

จริง จากสถานประกอบ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

W13+O10 การกระตุน สงเสริม สรางบรรยากาศการเรียนรู ใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะหและคิดสรางสรรค ตลอดจนการ

สงเสริมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ และการคิดในรูปแบบตาง ๆ ท่ีหลากหลาย.ใหผูเรียนเปนผูมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน

และสมรรถนะเฉพาะสอดคลองกับการทํางานท่ีเกี่ยวของกับนักทองเท่ียว การเดินทางและสาขาท่ีเกี่ยวของ 

W14+O1 การกระตุน สงเสริม พัฒนาผูเรียนดวยวิธีการและรูปแบบตาง ๆ ท่ีหลากหลายเพ่ือใหมีคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ี

พึงประสงคเหมาะสมกับการปฏิบัติงานสถานประกอบการ เปนท่ีพึงพอใจของสังคม 

W8+O2 การกระตุน สงเสริม พัฒนาผูเรียนดวยวิธีการและรูปแบบตาง ๆ ท่ีหลากหลายเพ่ือใหมีคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ี

พึงประสงคเหมาะสมกับการปฏิบัติงานสถานประกอบการ เปนท่ีพึงพอใจของสังคม ตลอดจนการเอ้ืออํานวย

ความสะดวกใหกับคนพิการใหสามารถพัฒนาตามศักยภาพ ผานเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 

W14+O3 การกระตุน สงเสริม พัฒนาผูเรียนดวยวิธีการและรูปแบบตาง ๆ ท่ีหลากหลายสอดคลองกับหลักการ

แนวทางของรัฐบาลในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหมีคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีพึงประสงคเหมาะสมกับ

การปฏิบัติงานสถานประกอบการ เปนคนดี ท่ีพึงพอใจของสังคม 

W14+O4 การกระตุน สงเสริม พัฒนาผูเรียนดวยวิธีการและรูปแบบตาง ๆ ท่ีหลากหลายสอดคลองกับหลักการ

แนวทางของรัฐบาลในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหมีคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีพึงประสงค เปนคนดี ท่ี

พึงพอใจของสังคม โดยเฉพาะความอดทนมุงม่ัน ใหสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในการพัฒนาภาค

เกษตรและท่ีเกี่ยวของ 

W14+O5 การกระตุน สงเสริม พัฒนาผูเรียนดวยวิธีการและรูปแบบตาง ๆ ท่ีหลากหลายสอดคลองกับหลักการ

แนวทางของรัฐบาลในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหมีคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีพึงประสงค เปนคนดี ท่ี

พึงพอใจของสังคม โดยเฉพาะความอดทนมุงมั่น ใหสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในระบบการ

คมนาคม การทองเท่ียวและบริการ การมีจิตใจมุงมั่นอนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอม ประวัติศาสตร 

ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

W14+O6 การกระตุน สงเสริม พัฒนาผูเรียนดวยวิธีการและรูปแบบตาง ๆ ท่ีหลากหลายสอดคลองกับหลักการ

แนวทางของรัฐบาลในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหมีคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีพึงประสงค เปนคนดี ท่ี

พึงพอใจของสังคม โดยเฉพาะความอดทนมุงม่ัน ใหสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในระบบโลจิสติกส 
การคมนาคม การทองเท่ียวและบริการ 

W14+O7 การกระตุน สงเสริม พัฒนาผูเรียนดวยวิธีการและรูปแบบตาง ๆ ท่ีหลากหลายสอดคลองกับหลักการ

แนวทางของรัฐบาลในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหมีคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีพึงประสงค เปนคนดี ท่ี

พึงพอใจของสังคม โดยเฉพาะความอดทนมุงมั่น เขาสูตลาดแรงงานฝมือ ใหสามารถเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงานในธุรกิจ ภาคนอกการเกษตร เชน การโรงแรม ทองเท่ียว บริการ การเงินและธนาคารฯ 

W14+O8 การกระตุน สงเสริม พัฒนาผูเรียนดวยวิธีการและรูปแบบตาง ๆ ท่ีหลากหลายสอดคลองกับหลักการ

แนวทางของรัฐบาลในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหมีคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีพึงประสงค เปนคนดี ท่ี

พึงพอใจของสังคม โดยเฉพาะความอดทนมุงมั่น เขาสูตลาดแรงงานท่ีดี ใหสามารถเหมาะสมกับการ
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

สัญลักษณ เนื้อหา 
ปฏิบัติงานเก่ียวของกับสาขาท่ีจังหวัดมีผลติภัณฑท่ีดี (Champion Product) เร่ืองอาหารทะเล อาหารตาง ๆ การ

ทองเท่ียวทางทะเลและทางบก 
 

(ตัวอยาง) การวิเคราะหกลยุทธเชิงปรับ/พัฒนา (WO Strategies) 
สัญลักษณ เนื้อหา 

W14+O9 การกระตุน สงเสริม พัฒนาผูเรียนดวยวิธีการและรูปแบบตาง ๆ ท่ีหลากหลายสอดคลองกับหลักการแนวทาง

ของรัฐบาลในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหมีคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีพึงประสงค เปนคนดี ท่ีพึงพอใจ

ของสังคม โดยเฉพาะความอดทนมุงม่ัน เขาสูตลาดแรงงานท่ีดี ใหสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการ โรงแรม โรงงานฯลฯ โดยใชแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินชวยในการฝกและพัฒนาใหมี

คุณสมบัติท่ีดี 

W14+O10 การกระตุน สงเสริม พัฒนาผูเรียนดวยวิธีการและรูปแบบตาง ๆ ท่ีหลากหลายสอดคลองกับหลักการแนวทาง

ของรัฐบาลในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหมีคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีพึงประสงค เปนคนดี ท่ีพึงพอใจ

ของสังคม โดยเฉพาะความอดทนมุงมั่น เขาสูตลาดแรงงานท่ีดี ใหสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานท่ี

เกี่ยวของกับการทองเท่ียวและนักเดินทาง  

W15+O1 - 

W15+O2 การพัฒนาวิธีการดูแล ชวยเหลือ จัดส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับ ผูปกครอง บิดา มารดาหรือผูท่ีผูเรียน

อยูอาศัยดวย ใหสามารถท่ีจะหารายได/ประกอบอาชีพ หรือดูแลชวยเหลือตนเองสําหรับในรายท่ีจําเปนจะตองมี

ภาวะพ่ึงพา หรือมีเหตุจําเปนท่ีจะตองไดรับการชวยเหลือเน่ืองจากการเจ็บปวย จิตเภท พิการหรืออ่ืน ๆซึ่งใน

กรณีพิการใหอยูในการดูแลขององคกรเฉพาะหรือหารูปแบบวิธีการท่ีเหมาะสม 

W15+O3 การพัฒนาวิธีการดูแล ชวยเหลือ จัดส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับ ผูปกครอง บิดา มารดาหรือผูท่ีผูเรียน

อยูอาศัยดวย ใหสามารถท่ีจะหารายได/ประกอบอาชีพ หรือดูแลชวยเหลือตนเองสําหรับในรายท่ีจําเปนจะตองมี

ภาวะพ่ึงพา หรือมีเหตุจําเปนท่ีจะตองไดรับการชวยเหลือเน่ืองจากการเจ็บปวย จิตเภท พิการหรืออ่ืน ๆซึ่งในกรณี

พิการใหอยูในการดูแลขององคกรเฉพาะหรือหารูปแบบวิธีการท่ีเหมาะสม โดยท่ีผูท่ีกําลังอยูในวัยศึกษาเลาเรียนก็

ไมรูสึกวาตนเองน้ันทอดท้ิงบุพการี ผูมีพระคุณ อันเปนการขาดคุณธรรม 

W15+O4 การพัฒนาวิธีการดูแล ชวยเหลือ จัดส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับ ผูปกครอง บิดา มารดาหรือผูท่ีผูเรียน

อยูอาศัยดวย ใหสามารถท่ีจะหารายได/ประกอบอาชีพ หรือดูแลชวยเหลือตนเองสําหรับในรายท่ีจําเปนจะตองมี

ภาวะพ่ึงพา หรือมีเหตุจําเปนท่ีจะตองไดรับการชวยเหลือเน่ืองจากการเจ็บปวย จิตเภท พิการหรืออ่ืน ๆซึ่งในกรณี

พิการใหอยูในการดูแลขององคกรเฉพาะหรือหารูปแบบวิธีการท่ีเหมาะสม โดยท่ีผูปกครองท่ีตองการหารายไดใหมี

การเช่ือมโยงการทํางานกับศูนยการเรียนรูและองคกรท่ีเก่ียวของกับการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑทาง

การเกษตรหรือการสรางรายไดจากการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

W15+O5 - 

W15+O6 - 

W15+O7 - 
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สัญลักษณ เนื้อหา 

W15+O8 - 

W15+O9 การพัฒนาวิธีการดูแล ชวยเหลือ จัดส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับ ผูปกครอง บิดา มารดาหรือผูท่ีผูเรียน

อยูอาศัยดวย ใหสามารถท่ีจะหารายได/ประกอบอาชีพ หรือดูแลชวยเหลือตนเองสําหรับในรายท่ีจําเปนจะตองมี

ภาวะพ่ึงพา หรือมีเหตุจําเปนท่ีจะตองไดรับการชวยเหลือเน่ืองจากการเจ็บปวย จิตเภท พิการหรืออ่ืน ๆซึ่งในกรณี

พิการใหอยูในการดูแลขององคกรเฉพาะหรือหารูปแบบวิธีการท่ีเหมาะสม โดยท่ีผูปกครองท่ีตองการหารายไดใหมี

การเช่ือมโยงการทํางานกับศูนยการเรียนรูและองคกรท่ีเกี่ยวของกับการเกษตร การทํางานรวมกันกับในแหลง

เรียนรูและสรางรายได ภูมิปญญาทองถ่ินตาง ๆ 

W15+O10 - 

W16+O1 การพัฒนาการรับรู ความตระหนักและคานิยมของผูปกครองตอการเรียนในสายอาชีวศึกษา 

 

(ตัวอยาง) การวิเคราะหกลยุทธเชิงปรับ/พัฒนา (WO Strategies) 
สัญลักษณ เนื้อหา 

W16+O2 การพัฒนาการรับรู ความตระหนักและคานิยมของผูปกครองตอการเรียนในสายอาชีวศึกษา ถึงความสําคัญ

และคุณคา รายไดและการประกอบอาชีพ และนโยบายท่ีดีของรัฐในการสงเสริมสนับสนุนในเร่ืองการศึกษา

เพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน การมีรายได 

W16+O3 การพัฒนาการรับรู ความตระหนักและคานิยมของผูปกครองตอการเรียนในสายอาชีวศึกษา ถึงความสําคัญ

และคุณคา รายไดและการประกอบอาชีพ และนโยบายท่ีดีของรัฐในการสงเสริมสนับสนุนในเร่ืองการศึกษา

เพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน การมีรายได และเนนใหนักศึกษา ผูจบการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม 

ท่ีพึงประสงค 

W16+O4 การพัฒนาการรับรู ความตระหนักและคานิยมของผูปกครองตอการเรียนในสายอาชีวศึกษา ถึงความสําคัญ

และคุณคา รายไดและการประกอบอาชีพ และนโยบายท่ีดีของรัฐในการสงเสริมสนับสนุนในเร่ืองการศึกษา

เพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน การมีรายได โดยเนนการเกษตรแบบการใชเทคโนโลยี นวัตกรรม และการสราง

มูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑทางการเกษตรดวย 

W16+O5 การพัฒนาการรับรู ความตระหนักและคานิยมของผูปกครองตอการเรียนในสายอาชีวศึกษา ถึงความสําคัญ

และคุณคา รายไดและการประกอบอาชีพ และนโยบายท่ีดีของรัฐในการสงเสริมสนับสนุนในเร่ืองการศึกษา

เพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน การมีรายไดวาจังหวัดสุราษฎรธานีเปนศูนยกลางโลจิสติกส เช่ือมโยงระบบการ

คมนาคมขนสงสินคาและบริการ การเปนจุดหมายปลายทางของนักทองเท่ียว มีธุรกิจในการทองเท่ียวและ

บริการ การสรางผูจบการศึกษาใหมีคุณสมบัติในดานการตอนรับ การบริการการทองเท่ียวและสาขาท่ี

เ ก่ียวของในแนวการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทองถ่ิน แหลงเรียนรู ภูมิปญญา ฯลฯ ซึ่งจะชวยสรางความมั่นคง มั่งคั่งและย่ังยืน

ใหกับจังหวัด 

W16+O6 การพัฒนาการรับรู ความตระหนักและคานิยมของผูปกครองตอการเรียนในสายอาชีวศึกษา ถึงความสําคัญ

และคุณคา รายไดและการประกอบอาชีพ และนโยบายท่ีดีของรัฐในการสงเสริมสนับสนุนในเร่ืองการศึกษา
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สัญลักษณ เนื้อหา 
เพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน การมีรายไดวาจังหวัดสุราษฎรธานีเปนศูนยกลางโลจิสติกส เช่ือมโยงระบบการ

คมนาคมขนสงสินคาและบริการ 

W16+O7 การพัฒนาการรับรู ความตระหนักและคานิยมของผูปกครองตอการเรียนในสายอาชีวศึกษา ถึงความสําคัญ

และคุณคา รายไดและการประกอบอาชีพ และนโยบายท่ีดีของรัฐในการสงเสริมสนับสนุนในเร่ืองการศึกษา

เพ่ือเขาสูตลาดแรงงานในธุรกิจภาคนอกการเกษตร เชน การโรงแรม ทองเท่ียวและบริการ การเงินการ

ธนาคารและท่ีเกี่ยวของ 

W16+O8 การพัฒนาการรับรู ความตระหนักและคานิยมของผูปกครองตอการเรียนในสายอาชีวศึกษา ถึงความสําคัญ

และคุณคา รายไดและการประกอบอาชีพ และนโยบายท่ีดีของรัฐในการสงเสริมสนับสนุนในเร่ืองการศึกษา

เพ่ือเขาสูตลาดแรงงานในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑท่ีดี (Champion Product)  ของจงัหวัด โดยเฉพาะเร่ืองอาหาร

ทะเล อาหารตาง ๆ การทองเท่ียวทางทะเลและทางบก 

W16+O9 การพัฒนาการรับรู ความตระหนักและคานิยมของผูปกครองตอการเรียนในสายอาชีวศึกษา ถึงความสําคัญ

และคุณคา รายไดและการประกอบอาชีพ และนโยบายท่ีดีของรัฐในการสงเสริมสนับสนุนในเร่ืองการศึกษา

เพ่ือเขาสูตลาดแรงงานในการเช่ือมโยงเครือขายการพัฒนาผูจบการศึกษากับสถานประกอบการ โรงแรม 

โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและท่ีเกี่ยวของ 

W16+O10 การพัฒนาการรับรู ความตระหนักและคานิยมของผูปกครองตอการเรียนในสายอาชีวศึกษา ถึงความสําคัญ

และคุณคา รายไดและการประกอบอาชีพ และนโยบายท่ีดีของรัฐในการสงเสริมสนับสนุนในเร่ืองการศึกษา

เพ่ือเขาสูตลาดแรงงานท่ีเกี่ยวของกับนักเดินทางและการทองเท่ียว การใหบริการ 

 

 

 

 

(ตัวอยาง) การวิเคราะหกลยุทธปองกัน (ST Strategies) 

สัญลักษณ เนื้อหา 

S1+ T1 การใชเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวนในการสรางใหผูเรียนมีคานิยมไทยและคุณลักษณะ                

ท่ีพึงประสงค การปองกันความเสี่ยงจากปญหาและเครือขายระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีเปนรูปธรรม 

S1+ T2 การใชเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวนในการสรางความรวมมือกันเพ่ือพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 

S1+ T3 - 

S1+ T4 - 

S1+ T5 - 

S1+ T6 การใชเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวนในการประสานงาน ปรับแนวคิด การรับรูเชิงนโยบาย และ

ความตองการของพ้ืนท่ีฯ ใหกับสถานประกอบการในการเพ่ิมสถานท่ีฝกงาน เพ่ือใหรองรับกับความ

ตองการในการฝกงานในระบบทวิภาคีฯ 
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สัญลักษณ เนื้อหา 

S1+ T7 การใชเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวนในการทําความเขาใจกับสถานประกอบการเพ่ือการจัด

โปรแกรมฯสรางความเขาใจ ตระหนักรูเกี่ยวกับความสามารถและสมรรถนะของตนเองท่ีสอดคลองกับ

ระบบการผลิตสินคาและบริการ 

S1+ T8 การใชเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวน สมัชชาการศึกษาของจังหวัด ขับเคลื่อนและพัฒนาฯ 

ครอบครัวอบอุนและเครือขายปองกันหรือชวยเหลือครอบครัวท่ีมีความจําเปนเพ่ือการดํารงชีพ  

การแกไขปญหา ชวยเหลือในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหครอบครัวหรือเครือขายชุมชนสามารถดูแล

ซึ่ ง กันและกันอยา งเปนระบบ เ พ่ือให ผู เ รียนสามารถใช เ วลาและปจจัยเ พ่ือการเ รียน รู ได 

อยางเต็มประสิทธิภาพมากข้ึน 

S1+ T9 การใชเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวน สมัชชาการศึกษาของจังหวัด สรางการรับรูนโยบายและ

เปาหมายของชีวิตและการศึกษาตอ ความเช่ือมโยงความตองการกําลังแรงงานดานอาชีวศึกษาตอ

ผูปกครอง 

S1+ T10 การใชเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวน สมัชชาการศึกษาของจังหวัด สรางหรือปองกันการขาด

ความอดทน การขาดความมุงมั่นและเพ่ิมศักยภาพและสมรรถนะในตัวผู เรียนท่ีสอดคลองกับ 

ความตองการของตลาดแรงงาน 

S1+ T11 การใชเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวน สมัชชาการศึกษาของจังหวัด สรางเครือขายเฝาระวังหรือ

การสรางความตระหนักเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารเพ่ือการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ท่ีถูกตองมิใชการดําเนินการในทาง ปราบปราม แตใชเพ่ือการปองกันและเฝาระวังในสวนของการศึกษา

และเยาวชน 

 

(ตัวอยาง) การกําหนดกลยุทธเชิงถดถอย/ประคองตัว (WT Strategies) 

สัญลักษณ เนื้อหา 

W1+T1 การสนับสนุนดานงบประมาณ และทรัพยากรเพ่ือท่ีจะชวยเหลือดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและความเทา

ทันการเปลี่ยนแปลง การตอตานกับกับกระแสคานิยมท่ีไมถูกตอง ผานโครงการ/กิจกรรมท่ีเนนการ

ปองกัน แกไข สรางความเขาใจและระบบความคิดท่ีถูกตอง (Mind Set) 

W1+T2 การสนับสนุนดานงบประมาณ และทรัพยากรเพ่ือท่ีจะชวยเหลือดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและ 

ความเทาทันการเปลี่ยนแปลงหรือดําเนินการอยางรวดเร็ว  เนนการปองกันการตอตานหรือใหเกิด 

การรับรูท่ีถูกตองเก่ียวกับนโยบายของรัฐ ท่ีจะบริหารจัดการเก่ียวกับสถานศึกษาท่ีจะตองไดรับ

ผลกระทบ เชน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เปนตน 

W1+T3 การสนับสนุนดานงบประมาณ และทรัพยากรเพ่ือท่ีจะชวยเหลือดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและ 

ความเทาทันการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในเร่ืองท่ีกระแสทุนนิยม การเปนเมืองทองเท่ียวสงผลกระทบ

เชิงลบตอการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ี “ผูเรียน”ทุกคนจะตองรวมมือกันปองกัน 

ชวยเหลือฯ 
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สวนท่ี 3 

สาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

          ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไดศึกษาวิเคราะหนโยบายทางการศึกษา สภาพการจัดการศึกษา

จากขอมูลสารสนเทศ ปญหาและความตองการในการพัฒนาซึ่งทุกฝายท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 

ไดรวมกันกําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ป (พ.ศ.2563 - 2565) จากการวิเคราะห

สภาพแวดลอมและบริบทท่ีเกี่ยวของ จึงกําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

ภายใต วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และ กลยุทธ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน (Vision)  
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“ยกระดับคุณภาพการศึกษา สรางคนดี มีคุณธรรม เปนสังคมแหงการเรียนรู มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 

คําอธิบายวิสัยทัศน  

ยกระ ดับ คุณภาพการ ศึกษา  หมาย ถึง  การพัฒนาและยกระ ดับ คุณภาพการ ศึกษา  

ตามองคประกอบคุณภาพใหเปนไปตามเกณฑและมาตรฐานการศึกษากําหนด โดยองคประกอบคุณภาพ

การศึกษาท่ีสําคัญ คือ 1) คุณภาพการบริหารจัดการของหนวยงานท่ีจัดการศึกษาทุกระดับ และ  

2) คุณภาพผูเรียนทุกชวงวัย  มีหลักสูตรตอบโจทยการพัฒนาทุกชวงวัย 

สรางคนดี  หมายถึง  การพัฒนาและส ง เสริม  สนับสนุนให ผู เ รี ยนทุกชวงวัย เปนคนดี  

โดยมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค คานิยมไทยและความเปนคนดีเพื่อสรางสังคมท่ีเปนสุขของจังหวัดสุราษฎรธาน ี

มีคุณธรรม หมายถึง การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงปลูกฝงดานปญญา 

พัฒนากระบวนการคิดของผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ และ 

มุงพัฒนาความสามารถทางอารมณ โดยการปลูกฝงใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง เขาใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผูอื่น 

สามารถแกปญหาขัดแย งทางอารมณไดอย าง ถูกตองเหมาะสมท้ัง  8 ประการ ประกอบดวย 

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

พระบรมราโชบาย ร.10 ท้ัง 4 ดาน ประกอบดวย 1) มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตท่ี

มั่นคง – มีคุณธรรม 3) มีงานทํา มีอาชีพ 4) เปนพลเมืองท่ีดี 

สังคมแหงการเรียนรู หมายถึง หนวยงานทางการศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงาน

ผูจัดการศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรูโดยการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในหนวยงานทางการศึกษา 

และใชประโยชนจากแหลงเรียนรู ภูมิปญญาท้ังจากภายในและภายนอกหนวยงานทางการศึกษาเพื่อพัฒนา     

การเรียนรูของผูเรียนทุกชวงวัย และมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกันของผูเรียนทุกชวงวัย บุคลากร 

หนวยงานทางการศึกษา ครอบครัว ชุมชนและองคกรท่ีเกี่ยวของ มีเทคโนโลยีท่ีตอบสนอง เขาถึงไดทุกท่ีทุกเวลา 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี หมายถึง คุณภาพการดําเนินชีวิตของผูเรียนจากการมีสมรรถนะและทักษะ

สําคัญท้ังในดานรางกาย(Physical Domain) ดานจิตใจ (Psychological Domain) ความสัมพันธทางสังคม 

(Social Relationships) และดานส่ิงแวดลอม (Environment Environment) โดยมีสมรรถนะและ 

ทักษะสําคัญเพื่อการมีคุณภาพการดําเนินชีวิต ไดแก สมรรถนะดานการคิดวิเคราะหสังเคราะห  สมรรถนะ

ดานความใฝรูใฝเรียน สมรรถนะดานทักษะชีวิตและความปลอดภัย  สมรรถนะดานการใชเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ และสมรรถนะดานทักษะทางดานภาษาตางประเทศและการส่ือสารสากล สรางงาน สรางอาชีพ

ท่ีตอบสนองในพื้นท่ี 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง  การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี

องคพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีพระราชทานแกปวงชนชาวไทยในการดําเนินชีวิต

โดยต้ังอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล                 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ

และการกระทําใหเกิดคุณภาพชีวิตท่ีเพียงพอและพอเพียง 

การเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 หมายถึง การเปล่ียนแปลงของสังคมโดยรวมปจจุบัน

สังคมโลกและสังคมไทยกําลังกาวเขาสูศตวรรษท่ี 21 อันเปนยุคท่ีมีความสลับซับซอนและมีการ

เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหการศึกษาของไทยถึงเวลาปรับเปล่ียนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหการศึกษาสามารถ

สรางผลผลิตไดสอดคลองกับความตองการและบริบทของสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

แผนผังเช่ือมโยงสาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 

วิสัยทัศน ยกระดับคุณภาพการศึกษา สรางคนดี มีคุณธรรม เปนสังคมแหงการเรียนรู มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

  

 

 

 

พันธกิจ 

สงเสริมความมั่นคงแกสถาบัน

ชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย ปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรม และนอมนํา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และพระบรมราโชบายสู

การปฏิบัติ 

ผลิต พัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

กําลังคนใหมีความพรอม

รอบรับการพัฒนาจังหวัด

สุราษฎรธานี 

 

พัฒนาศักยภาพและการ

เรียนรูตลอดชวงอายุอยางมี

คุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิต

ในศตวรรษที่ 21 และรองรับ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัดสุราษฎรธานี 

เสริมสรางโอกาสและความ

เสมอภาคในการเขาถงึ

การศึกษาอยางทั่วถึงตาม

ศักยภาพของผูเรียน 

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา

ทางการศึกษา 

สรางเสริมคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

 

พัฒนาระบบบริหาร

จัดการใหมีประสิทธิภาพ

ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

สงเสริมและประสานความรวมมือ

จากองคกรภาคีเครือขายและทุก

ภาคสวนของสังคมในการพัฒนา 

ผูเรียนทุกชวงวัยใหเปนคนดี 

ตลอดจนการยกยอง เชิดชูเกียรติ

และใหเปนแบบอยาง 

        

 

 

ยุทธศาสตร 

การจัดการศึกษา 

เพ่ือเสริมสรางความมั่นคง

ของชาติ 

พัฒนาผูเรียนใหได

มาตรฐานตามหลักสูตร

และเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขัน                

พัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากร

มนุษย 

สรางโอกาส 

ความเสมอภาคและ 

ลดความเหลื่อมล้ํา 

ทางการศึกษา 

สงเสริมการจัดการศึกษา

เพื่อเสริมสรางคุณภาพ

ชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ

เชิงบูรณาการในพ้ืนที่ใหมี

ประสิทธิภาพตาม                  

หลักธรรมาภิบาล 

สงเสริมและประสานความ

รวมมือระหวางหนวยงานทาง

การศึกษากับองคกร ภาคี

เครือขาย และทุกภาคสวนของ

สังคมในการสรางคนด ี

        

 

 

 

 

 

 

 

 

เปาประสงค 

ผูเรียนมีความจงรักภักดีตอ

สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น

การปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยเปน

ประชุม 

ผูเรียนไดรับการพัฒนา

ใหมีศักยภาพตอบสนอง

ตอความตองการของ

จังหวัด 

 

ผูเรียนไดรับการศึกษาและ

การเรียนรูทุกชวงวัยที่มี

คุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของชาติและ

สงเสริมทักษะที่จําเปนใน

ศตวรรษที่ 21 

คนทุกชวงวัยไดรับโอกาสใน

การเขาถึงบริการการศึกษา

และการเรียนรูที่มีคุณภาพ 

ตอบสนองความตองการผูเรียน

ทุกชวงวัยและผูที่มีความ

ตองการจําเปนพิเศษ 

คนทุกชวงวัยมี

จิตสํานึกและ

พฤติกรรมรักษ

สิ่งแวดลอม 

หนวยงานทางการศึกษา

มีระบบบริหารจัดการ 

ท่ีมีประสิทธิภาพตาม

หลักธรรมาภิบาล 

 

ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการให

เปนคนดี การไดรับการ 

ยกยองเชิดชูเกียรติ สามารถ

เปนแบบอยางท่ีดีของสังคม 

 

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

วิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงและ

พระบรมราโชบาย 

ผูเรียนมีวิจัย สิ่งประดิษฐ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ที่สรางผลผลิตและ

คนทุกชวงวัยของจังหวัด

ไดรับการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพตามความถนัดและ

ความสามารถของ 

    



- 207 - 
 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

 มูลคาเพ่ิมในการรองรับ 

การพัฒนาจังหวัด 

พหุปญญาและมีคุณภาพใน

การดํารงชีวิตที่ดี 

ผูเรียนมีความรู ทักษะ 

และมีภูมิคุมกันจากปญหา

ภัยคุกคามในทุกรูปแบบ 

 

 คนทุกชวงวัยของจังหวัด

เขาถึงการศึกษาโดยผาน

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ตารางท่ี 21  แสดงความเช่ือมโยงพันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงครวม และตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ.2563 – 2565) 

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 

วัยการ

ต้ังครรภ/ปฐมวัย 

วัยเรียน/วัยรุน 

วัยแรงงาน 

วัยผูสูงอายุ 

1. การจัดการ

ศึกษาเพ่ือ

เสริมสราง

ความมั่นคง

ของชาติ 

 

1. ผูเรียนมีความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

หลักของชาติ ยึดมั่น

การปกครองตาม

ระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปน

ประมุข 

1. รอยละของ

สถานศึกษาท่ีมี

การจัดการเรียน

การสอน/กิจกรรม

เพ่ือเสริมสราง

ความเปนพลเมือง 

(Civic 

Education) 

เพ่ิมข้ึน 

94.61 95 95 1. สงเสริมและสนับสนุน

การจัดการศึกษาเพ่ือ

เสริมสรางความจงรักภักดี

ตอสถาบันหลักของชาติ 

การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 

1. โครงการปลูกฝงผูเรียนให

เลื่อมใสและศรัทธาในสถาบัน

ชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย 

 

 

- สพฐ. / สอศ. 

- สช. 

- กศน. 

- ตชด. 

- สํานักพระพุทธฯ 

- ปริยัติธรรม 

- การศึกษาโดยครอบครัว 

- การศึกษาโดยสถาน

ประกอบการ 

- อปท. 

2. ผูเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม วิถีชีวิต

ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียงและพระ

บรมราโชบาย 
 

    2. ปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรม และนอมนํา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และพระบรม 

ราโชบายสู 

การปฏิบัติ 

1. โครงการหลักสูตรพุทธทาส

ศึกษา 

2. โครงการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมผูเรียนในการดํารงชีวิต 

3. โครงการปลูกฝงผูเรียนใหยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- สพฐ. / สอศ. 

- สช. 

- กศน. 

- ตชด. 

- สํานักพระพุทธฯ 

- ปริยัติธรรม 

- การศึกษาโดยครอบครัว 

- การศึกษาโดยสถาน

ประกอบการ 

- อปท. 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

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

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

4. โครงการนอมนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง สูการปฏิบัติ

ในสถานศึกษา 
 

      5. โครงการนอมนําหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการ

ปฏิบัติทุกหนวยงาน 

 

- สพฐ./อบจ./ศธจ. 

- สอศ. 

- กรมแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

- ประกันสังคม 

- สํานักนายกรัฐมนตรี 

- กระทรวง มหาดไทย 

- กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย 

- กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 

- อุตสาหกรรมจังหวัด 

- ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน 

      6. โครงการหลักสูตรระยะสั้น

สําหรับพระภิกษุดานการเทศน 

(หลักสูตรระยะสั้น 1 ป) 

7. โครงการปฏิบัติธรรม 

วิปสสนากรรมฐาน 

8. โครงการพัฒนาทักษะการ

ดํารงชีวิต (บนพ้ืนฐานของความ

เปนจริง) โดยใชหลักคําสอนทาง

- วิทยาลัยสารพัดชาง/

อาชีวะ/เทศบาล/ พัฒนา

ชุมชน 

- กระทรวงสาธารณสุข 

(รพ.สาธารณสุขชุมชน) 

- เทศบาล / อบจ. 

- เทศบาล/สาธารณสุข/

พัฒนาชุมชน 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

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

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

พระพุทธศาสนามาบูรณาการ 

(หลักสูตรระยะสั้น 1 ป) 

9. โครงการประชุม ประชาพิจารณ 

การมีสวนรวมในการใหความ

คิดเห็น 

 - องคกรภาครัฐ/กรม

กิจการผูสูงอายุ 

 -  กรมแรงงาน/ 

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 - หนวยงานกรม

ประชาสงเคราะห 
      10. โครงการเกษตรชุมชนบน

รากฐานชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง สูการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน 

- สํานักงานจังหวัดสุราษฎรธานี 

- ศธจ./สพป.สฎ. 1, 2, 3/สพม.11 

- ว.เทคนิคสฎ./ว.เทคนิค กด./ 

ว.พยาบาลพระบรมราชชนนี 

- อบจ./ทม.เกาะสมุย/         

- การยางฯจ.สฎ.   

- มูลนิธิกุศลศรัทธาสฎ. 

- การทองเที่ยวจ.สฎ.   

      11. โครงการขับเคลื่อน 

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใน

พ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 

สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี 

3. ผูเรียนมีความรู 

ทักษะ และมี

ภูมิคุมกันจากปญหา

ภัยคุกคามในทุก

รูปแบบ 

2. รอยละของ

สถานศึกษาท่ี

ปลอด 

ยาเสพติดเพ่ิมข้ึน 

100 100 100 3. สงเสริมและสนับสนุน

การจัดการศึกษาเพ่ือ

ปองกันและแกไขปญหา

ภัยคุกคามในทุกรูปแบบ 

1. โครงการพัฒนาผูเรียนใหมี

ทักษะและภูมิคุมกันในการ

ดํารงชีวิตภายใตสังคมท่ีเปน 

พหุวัฒนธรรม 

- สพฐ. / สอศ./ สช./ กศน. 

- ตชด., - อปท. 

- สํานักพระพุทธฯ 

- ปริยัติธรรม 

- การศึกษาโดยครอบครัว 

- การศึกษาโดยสถาน

ประกอบการ 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

พันธกิจ 2. ผลิต พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพกําลังคนใหมีความพรอมรองรับการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี 
 

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

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

วัยการ

ต้ังครรภ/ปฐมวัย 

วัยเรียน/วัยรุน 

วัยแรงงาน 

วัยผูสูงอายุ 

2. พัฒนา

ผูเรียนใหได

มาตรฐานตาม

หลักสูตร และ

เพ่ิมขีด

ความสามารถ

ในการแขงขัน 

4. ผูเรียนไดรับการ

พัฒนาใหมีศักยภาพ

ตอบสนองตอความ

ตองการของจังหวัด

ฯ 

3. รอยละของแรงงาน

ท่ีขอเทียบโอนความรู

และประสบการณเพ่ือ

ยกระดับคุณวุฒิ

การศึกษาเพ่ิมข้ึน 

4. รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาระดับ

อาชีวศึกษา และ

อุดมศึกษา  มี

สมรรถนะเปนท่ีพอใจ

ของสถาน

ประกอบการเพ่ิมข้ึน 

5. อันดับ

ความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ  

ดานการศึกษาดีข้ึน 

(IMD) 

6. อันดับความพึง

พอใจของ

ไมมีการ

เก็บ

ขอมูล 

 

 

-ปวช. 

88.76% 

-ปวส. 

92.61% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

45 

 

4. ผลิตและพัฒนา

กําลังคนใหมีทักษะ 

สมรรถนะตรงตาม

ความตองการของ

ตลาด แรงงานของ

จังหวัดฯ 

1. โครงการปลูกจิตสํานึกใน 

การสงเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ใหกับผูปกครอง 

2. โครงการแนะแนวการศึกษา

ตอและคนหาความถนัดสูอาชีพ 

3. โครงการสงเสริมความรวมมือ

ในการจัดการศึกษาระบบทวิ

ภาคี สถานศึกษาสังกัด

อาชีวศึกษา 

สุราษฎรธานี 

4. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือ

การมีงานทํา 

5. โครงการพัฒนาผูเรียนใหมี

ความรูและทักษะอาชีพท่ี

สอดคลองกับบริบทของจังหวัด 

สุราษฎรธานีและประเทศ 

 

 

 

- สพฐ. / สอศ. 

- สช. 

- กศน. 

- ตชด. 

- สํานักพระพุทธฯ 

- ปริยัติธรรม 

- การศึกษาโดยครอบครัว 

- การศึกษาโดยสถาน

ประกอบการ 

- อปท. 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

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

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

ผูประกอบการ  

ตอผูจบอุดมศึกษา

เพ่ิมข้ึน (IMD) 

7. จํานวนหลักสูตร

ของสถานศึกษาท่ีจัด

การศึกษา ทวิวุฒิ 

(Dual Degree) 

รวมกับตางประเทศ

เพ่ิมข้ึน 

8. รอยละของผูเรียนท่ี

เรียนในระบบทวิภาคี/

สหกิจศึกษาในสถาน

ประกอบการท่ีมี

มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

9. สัดสวนผูเรียน

อาชีวศึกษาสูงข้ึน เมื่อ

เทียบกับ ผูเรียนสามัญ

ศึกษา 

10. สัดสวนผูเรียน

วิทยาศาสตรสุขภาพ 

วิทยาศาสตร และ

 

 

 

 

ไมมีการ

เก็บ

ขอมูล 

 

 

 

ไมมีการ

เก็บ

ขอมูล 

 

 

30:70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35:65 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

50:50 

 

 

 

30:70 

 

 

 

6. โครงการยกระดับศักยภาพ

แรงงาน 

7. โครงการหน่ึงสถานศึกษา 

หน่ึงสถานประกอบการ 

8. โครงการสํารวจความตองการ

ของตลาดแรงงาน 

9. โครงการแนะแนวการศึกษา

แบบเชิงบูรณาการ (สหวิชาชีพ,  

ผูประสบความสําเร็จทางดาน

วิชาชีพ 

10. โครงการพัฒนาเครือขาย

สถาบันการศึกษา (เช่ือมโยง 

MOU, อาชีวะ, สพฐ.) 

11. โครงการสรางชุมชนอาชีพ 

เชน เพ่ิมชองทางการขาย,  

รวมพลังการสรางเครือขาย

ประกอบอาชีพ 

12. โครงการสงเสริมอาชีพอิสระ

ท่ีเปนเลิศ 

 

 
- สพฐ./อบจ./ศธจ. 

- สอศ. 

- กรมแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

- ประกันสังคม 

- สํานักนายกรัฐมนตรี 

- กระทรวง มหาดไทย 

- กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย 

- กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 

- อุตสาหกรรมจังหวัด 

- ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

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

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

เทคโนโลยีสูงข้ึน เมื่อ

เทียบกับผูเรียน

สังคมศาสตร 

11. รอยละของ

ประชากรวัยแรงงาน  

(15 – 59 ป) ท่ีมี

การศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเทาข้ึนไป

เพ่ิมข้ึน 

12. อัตราการไดงาน

ทํา/ประกอบอาชีพ

อิสระของผูสําเร็จ

การศึกษาระดับ

อาชีวศึกษา 

(ไมนับศึกษาตอ) ภายใน

ระยะเวลา 1 ป เพ่ิมขึ้น 

13. อัตราการไดงาน

ทํา/ประกอบอาชีพ

อิสระ ของผูสําเร็จ

ไมมีการ

เก็บ

ขอมูล 

 

 

 

 

ไมมีการ

เก็บ

ขอมูล 

 

 

 

 

ไมมีการ

เก็บ

ขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

75 

13. โครงการสงเสริมการบริหาร

จัดการทางดานการเงินสูความ

ย่ังยืน 

14. โครงการสงเสริมการเรียนรู

ในการบริหารจัดการสําหรับ

ผูประกอบการใหม 

15. โครงการสนับสนุน 

คาครองชีพแรงงานนอกระบบ 
   16. โครงการอบรมวิชาชีพ 

เสริมรายได 

-สรางงานสรางอาชีพ (คนไมมี

อาชีพ) 

-สรางโอกาสในการทําอาชีพ

รองรับวัยเกษียณ 

17. โครงการสงเสริมพัฒนา

อาชีพสําหรับผูสูงอายุ 

18. โครงการขยายโอกาสการมี

งานทําใหผูสูงวัย 
 

- วิทยาลัยสารพัดชาง/

อาชีวะ/เทศบาล/ พัฒนา

ชุมชน 

- กระทรวงสาธารณสุข 

(รพ.สาธารณสุขชุมชน) 

- เทศบาล / อบจ. 

- เทศบาล/สาธารณสุข/

พัฒนาชุมชน 

 - องคกรภาครัฐ/กรม

กิจการผูสูงอายุ 

 -  กรมแรงงาน/ 

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

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

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 

ภายในระยะเวลา 1 ป 

เพ่ิมข้ึน 

14. มีฐานขอมูลความ

ตองการกําลังคน 

(Demand) จําแนก

ตามกลุมอุตสาหกรรม

อยางครบถวน 

 

ไมมีการ

เก็บ

ขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 - หนวยงานกรม

ประชาสงเคราะห 

19. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู

งานอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 

สําหรับนักเรียนพิการ เด็กดอย

โอกาส นักเรียนและเยาวชนใน

ถ่ินทุรกันดารจังหวัดสุราษฎร

ธานี 

1. หนวยงาน (หลัก) สาํนักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดสุราษฎรธานี   

2.หนวยงาน (รวม) โรงเรียน

สอนคนตาบอดภาคใต จังหวัด 

สุราษฎรธานี / โรงเรียนศึกษา

สงเคราะหสุราษฎรธานี /  

ศูนยการศึกษาพิเศษประจํา

จังหวัดสุราษฎรธานี / 

โรงเรียนตํารวจตระเวนชาย

เดนในจังหวัดสุราษฎรธานี 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

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

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

5. ผูเรียนมีวิจัย 

สิ่งประดิษฐ 

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมท่ีสราง

ผลผลิตและ

มูลคาเพ่ิมในการ

รองรับการพัฒนา

จังหวัดฯ 

15. จํานวนโครงการ/

งานวิจัยเพ่ือสรางองค

ความรู/นวัตกรรมท่ี

นําไปใชประโยชนใน

การพัฒนาประเทศ

เพ่ิมข้ึน 

16. รอยละของผลงาน 

วิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ

ใน ระดับนานาชาติ

เพ่ิมข้ึน 

4   5. สงเสริม สนับสนุน 

และพัฒนาการวิจัย 

สิ่งประดิษฐ 

เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนา

จังหวัดฯ 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

พันธกิจ 3. พัฒนาศักยภาพและการเรียนรูตลอดชวงอายุอยางมีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และรองรับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี 

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

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

วัยการ

ต้ังครรภ/ปฐมวัย 

วัยเรียน/วัยรุน 

วัยแรงงาน 

วัยผูสูงอายุ 

3. พัฒนาและ

เสริมสราง

ศักยภาพ

ทรัพยากร

มนุษย 

6. ผูเรียนไดรับ

การศึกษาและการ

เรียนรูทุกชวงวัยท่ีมี

คุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา

ของชาติและสงเสริม

ทักษะท่ีจําเปนใน

ศตวรรษท่ี 21   

7. คนทุกชวงวัยของ

จังหวัดฯ ไดรับการ

พัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพตามความ

ถนัดและ

ความสามารถของ

พหุปญญาและ 

มีคุณภาพในการ

ดํารงชีวิตท่ีดี 

8. คนทุกชวงวัยของ

จังหวัดฯ เขาถึง

การศึกษาโดยผาน

17. สัดสวน

นักเรียนปฐมวัย (3 

– 5 ป) ตอ

ประชากรกลุมอายุ  

3 – 5 ป เพ่ิมข้ึน 

18. ประชากรอายุ  

6 – 11 ปไดเขา

เรียน ระดับ

ประถมศึกษาทุก

คน 

19. ประชากรอายุ  

12 – 14 ป ไดเขา

เรียน ระดับ

มัธยมศึกษา

ตอนตนหรือ

เทียบเทาทุกคน 

20. สัดสวน

นักเรียน

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย หรือ

50 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

90 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

6. สงเสริม สนับสนุนระบบ

การเรียนรูใหเอ้ือตอการ

พัฒนาทักษะสําหรับ

ศตวรรษท่ี 21 

7. สงเสริม สนับสนุน 

พหุปญญา   ผานครอบครัว 

ระบบสถานศึกษา 

สภาพแวดลอม รวมท้ังสื่อ 

ต้ังแตระดับปฐมวัย 

8. สงเสริม สนับสนุนการ

พัฒนาผูมีความสามารถ

พิเศษใหมีบทบาทเดนใน

ระดับตาง ๆ  

ท้ังดานกีฬา ภาษา และ

วรรณกรรม สุนทรียศิลป

ตลอดจนการวิจัย 

9. สงเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ือการศึกษาสําหรับคน 

ทุกชวงวัย 

1. โครงการเตรียมความ

พรอมกอนมีครอบครัว 

2. โครงการเตรียมความ

พรอมคูสมรสกอนแตงงาน 

3. โครงการเตรียมความ

พรอมกอนการมีบุตร 

4. โครงการครอบครัวมีสขุ 

มีลูกเมื่อพรอมบริการให

คําปรึกษา และใหความรู

เกี่ยวกับการวางแผน

ครอบครัวสําหรับพอแม

มือใหม 

5. โครงการตรวจสุขภาพ

เพ่ือเตรียมความพรอม

กอนการมีบุตร 

6. โครงการจัดทําคูมือการ

ใหคําปรึกษาการวางแผน

ครอบครัวสําหรับพอแม

มือใหม 

1. กระทรวงสาธารณสุข 

- กรมการแพทย 

- กรมอนามัย 

- สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด 

2. กระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย 

3. กระทรวงศึกษาธิการ 

4. กระทรวงมหาดไทย 

- องคการปกครองสวน

ทองถ่ิน 

5. กระทรวงยุติธรรม 

6. สํานักงานประกันสังคม 

7. ผูปกครองและ

ประชาชน 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

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

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา 

เทียบเทา(15–17 

ป) ตอประชากร 

กลุมอายุ 15 – 17 

ป เพ่ิมข้ึน 

21. ประชากรวัย

แรงงาน (15 – 59 

ป)  

มีจํานวนป

การศึกษาเฉลี่ย

เพ่ิมข้ึน 

22. รอยละของ 

แหลงเรียนรู 

(พิพิธภัณฑ สวน

สัตว หองสมุด  

ศูนย ฯลฯ) ท่ีไดรับ

การพัฒนาให

สามารถจัดบริการ

ทางการศกึษาและ

มีการจัดกิจกรรม

การเรียนรูตลอด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมมีการ

เก็บ

ขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. โครงการจัดทําคูมือการ

ใหบริการในการเตรียม

ความพรอมกอนสมรส 

และกอนมีบุตร 

8. โครงการโรงเรียนพอแม 

9. โครงการต้ังครรภ

คุณภาพ  

เพ่ือลูกเกิดรอดปลอดภัย 

10. โครงการสํารวจหญิง

ต้ังครรภ และมารดา ท่ี

ครัวเรือนยากลําบาก 

เพ่ือใหเขารับการบริการ

กอนและหลังคลอดอยาง

ตอเน่ืองและครบวงจร  

(ตรวจเย่ียม ติดตาม ดูแล 

สุขภาพหญิงมีครรภ) 

11. โครงการพัฒนาการ

ใหบริการการคลอดตาม

มาตรฐาน 

12. โครงการสมุดบันทึก

สุขภาพแมและเด็กใน
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

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

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

ชีวิตท่ีมีคุณภาพ

เพ่ิมข้ึน 

23. สถานศึกษาทุก

แหงมีอินเทอรเน็ต 

ความเร็วสูง และ 

มีคุณภาพ 
24. ดัชนีความเสมอ

ภาคของอัตราการเขา

เรียน ระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ตามฐานะ

ทางเศรษฐกิจและ

พื้นที่ลดลง 

25. รอยละของ

เด็กแรกเกิด – 5 

ป มีพัฒนาการ

สมวัยเพ่ิมข้ึน 

26. รอยละของ

นักเรียนท่ีมี

คะแนนผลการ

ทดสอบทาง

การศึกษา

ระดับชาติข้ัน

 

100 

 

 

 

24.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ป.6 

ท.75.15 

ค. 31.86 

ว. 26.62 

อ. 25.03 

ม.3 

ท. 48.00 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

1.0 

 

 

 

 

85 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบ E-Book และ 

Application 

13. โครงการสงเสริมแม

เฝาระวังลูก 

14. โครงการเย่ียมแมดูแล

ลูก 

15. โครงการสงเสริมการ

ฝากครรภ 

16. โครงการสงเสริม

คุณภาพชีวิตของแมและ

เด็กหญิงใหนมบุตร 

- กิจกรรมโภชนาการแม

และเด็ก  

- กิจกรรมเลี้ยงลูกดวยนม

แม 

17. โครงการสงเสริมการ

เลี้ยงลูกดวยนมแมอยาง

เดียว 6 เดือน 

18. โครงการสรางกระแส

สังคมใหหญิงไทยมีความรู
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

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

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

พ้ืนฐาน (O-NET) 

แตละวิชาผาน

เกณฑคะแนนรอย

ละ 50 ข้ึนไป

เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

27. ความแตกตาง

ระหวางคะแนน

เฉลี่ย ผลการ

ทดสอบทาง

การศึกษา

ระดับชาติข้ัน

พ้ืนฐาน (O-NET) 

ของนักเรียน

ระหวางพ้ืนท่ี/ภาค

การศึกษาในวิชา

คณิตศาสตรและ

ภาษาอังกฤษ

ลดลง 

ค. 13.77 

ว. 4.39 

อ. 9.11 

ม.6 
ท. 66.88 

ค. 8.93 

ว. 12.43 

อ. 4.40 

ส. 3.73 

นอยกวา 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอย

กวา 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอยกวา 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และตระหนักในการเลี้ยงดู

บุตรดวยนมแม 

19. โครงการสงเสริม

โภชนาการหญิงใหนมบุตร 

20. โครงการสงเสริมการ

จัดต้ัง 

มุมนมแมในสถานท่ีทํางาน 

21. โครงการขับเคลื่อน

นโยบายโภชนาการ 

22. โครงการแมอ่ิมลูกไม

อด 

23. โครงการสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรคดวยวัคซีนใน

เด็ก 

24. โครงการอบรมเชิง

ปฏบิัติการเสริมสราง

พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

25. โครงการสงเสริมดูแล

และจัดประสบการณ

เรียนรูจากการเลนเพ่ือ

พัฒนาเด็กปฐมวัย 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

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

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

28. คะแนนเฉลีย่

ผลการทดสอบ

โครงการ

ประเมินผล

นักเรียนรวมกับ

นานาชาติ 

(Programme for 

International 

Student  

Assessment 

หรือ PISA) ของ

นักเรียนอายุ 15 ป 

ในวิชา

วิทยาศาสตร การ

อานและ

คณิตศาสตรสูงข้ึน 

29. ระดับ

ความสามารถดาน

การใช

ภาษาอังกฤษ 

เฉลี่ยของผูสําเร็จ

-วิทยาศาสตร 
426 

-การอาน 

393 
-คณิตศาสตร 

419 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมมีการ

ดําเนิน 

การ

ทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1/ 

A2/ 

B2 

 

 

26. โครงการสงเสริม

พัฒนาการดานอารมณ

จิตใจ และสังคม ของเด็ก

ปฐมวัย 

27. โครงการปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรม ของ

เด็กปฐมวัย 

28. โครงการวันครอบครัว 

29. โครงการเสริมสราง

ปฏิสัมพันธเชิงบวก เพ่ือ

สรางความรักความอบอุน

ในครอบครัว 

30. โครงการจัดทําคูมือ

อาหารตามวัน  

31. โครงการบริโภคดี ชีวี

มีสุข 

32. โครงการครอบครัว

โภชนาการ 

33. โครงการสงเสริมเด็ก

ปฐมวัยสูงดีสมสวน 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

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

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

การศึกษาในแตละ

ระดับเมื่อทดสอบ

ตามมาตรฐาน

ความสามารถ 

ทางภาษาอังกฤษ 

(CEFR) สูงข้ึน 

30. รอยละการ

อานของคนไทย 

(อายุต้ังแต 6 ป 

ข้ึนไป) เพ่ิมข้ึน 

31. มีระบบ

เครือขาย

เทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ือการศึกษาท่ี

ทันสมัย 

สนองตอบความ

ตองการของ

ผูใชบริการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

32. อัตราการออก

กลางคันของ

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.78 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.50 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.10 

 

34. โครงการสรางเสริม

ภูมิคุมกันโดยใหวัคซีน

พ้ืนฐาน 

35. โครงการพัฒนาสื่อ

เพ่ือปฐมวัย 

36. โครงการสนับสนุนสิ่ง

ปลูกสรางท่ีปลอดภัยเพ่ือ

เด็กปฐมวัย 

37. โครงการเลี้ยงดูลูก

นอยตามมาตรฐานสากล 

38. โครงการผลิตสื่อการ

เรียนรูท่ีเหมาะสมกับการ

พัฒนาของเด็กตามวัย 

39. โครงการบริการดูแล

เด็กในสถานท่ีทํางานของ

พอแม 

40. โครงการวิจัยและ

พัฒนา 

องคความรู นวัตกรรม

เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 222 - 
 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

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

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

ผูเรียนระดับ

การศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานลดลง 

33. รอยละของ

สถานศึกษาท่ีจัด

การศึกษาโดย

บูรณาการองค

ความรูแบบสะเต็ม

ศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

30 

41. โครงการพัฒนา

รูปแบบการจัดสรร

งบประมาณตอบสนองการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย 

42. โครงการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยท่ีมีความตองการ

พิเศษ 

 

43. โครงการจัดการศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียม 

(DLTV/DLIT) 

44. โครงการพัฒนาระบบ

เครือขายอินเตอรเน็ต

ครอบคลุมทุกโรงเรียน ทุก

หองเรียน 

45. โครงการพัฒนาระบบ

ดูแลชวยเหลือผูเรียนให

สําเร็จหลักสูตรการศึกษา

ภาคบังคับ 

46. โครงการยกระดับการ

เรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

 
- สพฐ. / สอศ. 

- สช. 

- กศน. 

- ตชด. 

- สํานักพระพุทธฯ 

- ปริยัติธรรม 

- การศึกษาโดยครอบครัว 

- การศึกษาโดยสถาน

ประกอบการ 

- อปท. 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

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

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

ภาษาตางประเทศ 

(อังกฤษ - จีน) 

47. โครงการPartnership 

School หรือโรงเรียนรวม

พัฒนา 

48. โครงการพัฒนาสุข

ภาวะผูเรียน 

49. โครงการกอสราง

สนามกีฬาระดับตําบล 

50. โครงการพัฒนา

หลักสูตร Online ภาษา

เพ่ือการสื่อสาร 

 

51. โครงการจัดต้ังกองทุน

พัฒนาผูสูงอายุ 

52. โครงการสุขภาพดีชีวี

สดใส 

- กิจกรรมออกกําลังกาย 

- กิจกรรมรองเลน เตนรํา 

ทํางานอดิเรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- วิทยาลัยสารพัดชาง/

อาชีวะ/เทศบาล/ พัฒนา

ชุมชน 

- กระทรวงสาธารณสุข 

(รพ.สาธารณสุขชุมชน) 

- เทศบาล / อบจ. 

- เทศบาล/สาธารณสุข/

พัฒนาชุมชน 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

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

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

- กจิกรรมผักสวนครัวร้ัว

กินได (คนแกชอบปลูก) 

53. โครงการสูงวัยสุ

ราษฎรธานี หลีกหนี

โรคภัย 

54. โครงการสวนสุขภาพ

เพ่ือผูสูงอายุ 

55. โครงการเย่ียมบาน 

- กิจกรรมบริการถึงบาน  

(เฝาระวังสุขภาพ)  

- การดูแลเอาใจใสให

ความสําคัญกับผูสูงอายุ 

56. โครงการคืนบานใหผู

สูงวัย 

57. โครงการปราชญ

ชาวบาน 

- กิจกรรมเลาเร่ืองจากเจา

ถ่ิน (ชอบของขม/ชมเด็ก

สาว) 

- วิทยากรชุมชน (เลา

ความหลัง) 

 - องคกรภาครัฐ/กรม

กิจการผูสูงอายุ 

 -  กรมแรงงาน/ 

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 - หนวยงานกรม

ประชาสงเคราะห 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

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

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

 

 

58. โครงการพัฒนา

ความสามารถทางดาน

ภาษาอังกฤษของบุคลากร

ครูและผูบริหาร 

 

59. โครงการศูนยบมเพาะ

วัฒนธรรมพ้ืนบาน 

มโนราห จังหวัดสุราษฎร

ธานี 

 

60.  โครงการพัฒนา

ระบบการเรียนรูตาม

หลักสูตรพัฒนาทักษะทาง

สังคมและ

ภาษาตางประเทศ 

 

61. โครงการลูกเสือ

มัคคุเทศก กศน. 

ศธจ.สุราษฎรธานี/

คณะกรรมการประสานและ

สงเสริมการศึกษาเอกชน

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 
 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห 

สุราษฎรธานี / 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 

สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 

 

 

สํานักงาน กศน.จังหวัด

สุราษฏรธานี 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

พันธกิจ 4. เสริมสรางโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาอยางท่ัวถึง ตามศักยภาพของผูเรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
 

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

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

วัยการ

ต้ังครรภ/ปฐมวัย 

วัยเรียน/วัยรุน 

วัยแรงงาน 

วัยผูสูงอายุ 

4. สรางโอกาส

ความเสมอ

ภาคและลด

ความเหลื่อม

ล้ําทางการ

ศึกษา 

9. คนทุกชวงวัย

ไดรับโอกาสในการ

เขาถึงบริการ

การศึกษาและการ

เรียนรูท่ีมีคุณภาพ

ตอบสนองความ

ตองการผูเรียนทุก

ชวงวัยและผูท่ีมี

ความตองการจําเปน

พิเศษ 

34. รอยละของผูเรียน

พิการไดรับการพัฒนา

สมรรถภาพหรือ

บริการทางการศึกษา

ท่ีเหมาะสม 

35. รอยละของเด็กใน

วัยเรียนท่ีมีความ

ตองการจําเปนพิเศษ 

ไดรับการศึกษาเต็ม

ตามศักยภาพ 

เพ่ิมข้ึน (จําแนกตาม

กลุม ประเภทของ

ความจําเปนพิเศษ) 

36. ผูเรียนระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ทุกคนไดรับการ

สนับสนุนคาใชจายใน

การศึกษา 15 ป 

ไมมีการ

เก็บ

ขอมูล 

(พมจ.) 

ไมมีการ

เก็บ

ขอมูล 

(กลุม

พัฒนา
การศึกษา) 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

10. เพ่ิมโอกาสในการเขาถึง

บริการการศึกษาและการ

เรียนรูท่ีมีคุณภาพตอบสนอง

ความตองการผูเรียนทุกชวง

วัยและผูท่ีมีความตองการ

จําเปนพิเศษ 

11. พัฒนากระบวนการ

จัดทําระบบฐานขอมูลกลาง

ทางการศกึษาของภาคและ

ระบบการรายงานผลของ

ฐานขอมูลโดยเช่ือมโยง

ขอมูลการศึกษาทุกระดับ

และประเภทการศึกษาท่ีเปน

เอกภาพ เปนปจจุบันและมี

มาตรฐานเดียวกัน 

1. โครงการพัฒนา

ผูเรียนเต็มตาม

ศักยภาพใหสอดคลอง

กับความสามารถและ

ความสนใจ 

- ผูเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษ 

ผูเรียนดอยโอกาส

ผูเรียนพิการ 

2. โครงการพัฒนาเด็ก

พิเศษทางการเรียนรู 

3. โครงการกองทุน

เพ่ือความเสมอภาค

ทางการศึกษา 

- สพฐ. / สอศ. 

- สช. 

- กศน. 

- ตชด. 

- สํานักพระพุทธฯ 

- ปริยัติธรรม 

- การศึกษาโดยครอบครัว 

- การศึกษาโดยสถาน

ประกอบการ 

- อปท. 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

พันธกิจ 5. สรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

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

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

วัยการ

ต้ังครรภ/ปฐมวัย 

วัยเรียน/วัยรุน 

วัยแรงงาน 

วัยผูสูงอายุ 

5. สงเสริมการ

จัดการศึกษา

เพ่ือเสริมสราง

คุณภาพชีวิตท่ี

เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

10. คนทุกชวงวัยมี

จิตสํานึกและ

พฤติกรรมรักษ

สิ่งแวดลอม 

37. รอยละของผูเรียน

ทุกระดับการศึกษามี

พฤติกรรมท่ีแสดงออก

ถึงความตระหนักใน

ความสําคัญของการ

ดํารงชีวิตท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม ความ

มีคุณธรรม จริยธรรม

และการประยุกตใช

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงใน

การดําเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 

37.1 รอยละของ

จํานวนนักเรียนท่ีเขา

รวมกิจกรรม/โครงงาน

ท่ีเกี่ยวของกับการ

สรางเสริมคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมมีการ

จัดเก็บ

ขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

12. สงเสริมและสนับสนุน

การสรางจิตสึกนึกและ

พฤติกรรมรักษสิ่งแวดลอม

ของคนทุกชวงวัย 

13. ปรับเปลี่ยนคานิยม 

วัฒนธรรมดานสิ่งแวดลอม 

1. โครงการพัฒนา

รูปแบบการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอย

เพ่ือสรางสุราษฎรธานี

เมืองนาอยู 

 

สํานักงาน กศน.จังหวัด 

สุราษฎรธานี 

2. โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการขยะใน

โรงเรียน 

สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

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

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

37.2 รอยละของ

จํานวนโรงเรียนท่ีใช 

กระบวนการเรียนรู

เพ่ือสรางเสริม 

คุณธรรม จริยธรรม

เพ่ิมข้ึน 

37.3 รอยละของ

จํานวนนักเรียนท่ีเขา

รวมกิจกรรมตาม

โครงการนอมนํา

แนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสูการปฏิบัติ

เพ่ิมข้ึน 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

100 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

พันธกิจ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

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

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

วัยการ

ต้ังครรภ/ปฐมวัย 

วัยเรียน/วัยรุน 

วัยแรงงาน 

วัยผูสูงอายุ 

6. พัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการเชิง

บูรณาการใน

พ้ืนท่ีใหมี

ประสิทธิภาพ

ตามหลักธรร

มาภิบาล 

11. หนวยงาน

ทางการศึกษามี

ระบบบริหารจัดการ

ท่ีมีประสิทธิภาพ

ตามหลักธรรมา 

ภิบาลโดยการมีสวน

รวมจากทุกภาคสวน 

 

 

 

38. มีระบบการ

บริหารงานบุคคลของครู 

อาจารย และบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพและเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐาน 

39. รอยละของ

สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ

ตามเกณฑประกันคุณภาพ

การศึกษาเพ่ิมข้ึน 

40. มีระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาท่ี

เหมาะสม สอดคลองกับ

บริบทและความตองการ

จําเปนของสถานศึกษา 

41. จํานวนฐานขอมูล

รายบุคคลดานการศึกษา

มี 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

มี 

 

 

 

 

N/A 

มี 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

มี 

 

 

 

 

N/A 

 

มี 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

มี 

 

 

 

 

N/A 

 

14. ปรับปรุงกลไก

และการบริหาร

จัดการองคกรให

ทันสมัยเหมาะสมตอ

การเปลี่ยนแปลง 

คลองตัวมี

ประสิทธิภาพ 

15. พัฒนาระบบ

และกลไกการ

ติดตาม ประเมินผล 

และตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา 

1. โครงการสถานศึกษา

คุณภาพ 

- กิจกรรมหลักสูตร

คุณภาพ/กิจกรรมผูบริหาร 

ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา คุณภาพ/กิจกรรม

พัฒนาปรับปรุงอาคาร สื่อ 

สิ่งอํานวยความสะดวก

ปลอดภัยมีคุณภาพได

มาตรฐาน 

2. โครงการพัฒนา

ผูบริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา 

3. โครงการสงเสริมให

ผูปกครอง ชุมชน มีสวน

รวมในการจัดการศึกษา 

 

1. กระทรวงสาธารณสขุ 

- กรมการแพทย 

- กรมอนามัย 

- สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด 

2. กระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย 

3. กระทรวงศึกษาธิการ 

4. กระทรวงมหาดไทย 

- องคการปกครองสวน

ทองถ่ิน 

5. กระทรวงยุติธรรม 

6. สํานักงานประกันสังคม 

7. ผูปกครองและ

ประชาชน 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

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

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

ของประเทศท่ีเปนปจจุบัน 

สามารถเช่ือมโยงและใช

ขอมูลระหวางหนวยงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

4. โครงการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

 

 
 

สพฐ./สอศ./สช./กศน. / 

ตชด./ สํานักพระพุทธฯ / 

ปริยัติธรรม/การศึกษาโดย

ครอบครัว/การศึกษาโดยสถาน

ประกอบการ/อปท./ 

 

   42. มีฐานขอมูลดาน

การศึกษาเพ่ือใชประโยชน 

ในการวางแผน การ

บริหารจัดการศึกษา 

การติดตามและ

ประเมินผล 

43. มีกลไกสงเสริมใหทุก

ภาคสวนสนับสนุน 

ทรัพยากรเพ่ือการจัด

การศึกษา 

44. มีการปรับระบบการ

จัดสรรเงินไปสูดาน 

อุปสงค หรือตัวผูเรียน 

45. มีการปรับปรุงแกไข

กฎหมายท่ีเกี่ยวกับความ

เปนอิสระและความ

มี 

 

 

 

 

 

มี 

 

 

 

มี 

 

 

มี 

 

 

มี 

 

 

 

 

 

มี 

 

 

 

มี 

 

 

มี 

 

 

มี 

 

 

 

 

 

มี 

 

 

 

มี 

 

 

มี 

 

 

 5. โครงการการพัฒนา

ระบบการนิเทศทางไกล

ผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

เพ่ือสงเสริมการจัด

การศึกษายุค 4.0 

 

สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวสุราษฎรธานี 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

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

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

รับผิดชอบของ

สถานศึกษา 

(Autonomous & 

Accountability) 

46. รอยละของ

สถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไม

ผานเกณฑการประเมิน

คุณภาพภายนอกลดลง 

47. สัดสวนงบประมาณ

ตามประเด็น (Agenda) 

สูงข้ึน เมื่อเทียบกับ

งบประมาณตามภารกิจ 

(Function) 

48. สัดสวนผูเรียนเอกชน

สูงข้ึนเมื่อเทียบกับรัฐ 

49. รอยละของครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทุก

ระดับและประเภท

การศึกษาท่ีไดรับการ

พัฒนาตามมาตรฐาน

วิชาชีพและสามารถ

 

 

 

 

ผานทุก

แหง 

 

 

40:60 

 

 

 

 

20:80 

 

ไมมีการ

เก็บ

ขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

ผาน

ทุก

แหง 

 

40:60 

 

 

 

 

25:75 
 

 

 

 

 

ผานทุก

แหง 

 

 

40:60 

 

 

 

 

30:70 

 

100 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

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

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

50. จํานวนหนวยงาน 

องคกรภาครัฐ/เอกชน 

ท่ีมีสวนรวมจัดการศึกษา

แบบประชารัฐเพ่ิมข้ึน 

51. จํานวน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีติด

อันดับ 200 อันดับแรก

ของโลกเพ่ิมข้ึน 

 

 

ไมมีการ

เก็บ

ขอมูล 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2 แหง 
 

พันธกิจ 7. สงเสริมและประสานความรวมมือจากองคกร ภาคีเครือขายและทุกภาคสวนของสังคมในการพัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหเปนคนดี ตลอดจนการยกยอง     

             เชิดชูเกียรติและใหเปนแบบอยาง 
 

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

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

วัยการ

ต้ังครรภ/ปฐมวัย 

วัยเรียน/วัยรุน 

วัยแรงงาน 

วัยผูสูงอายุ 

7. สงเสริม

และประสาน

ความรวมมือ

ระหวาง

หนวยงานทาง

การศึกษากับ

12. ผูเรียนทุกชวง

วัยไดรับการพัฒนา

ใหเปนคนดี การ

ไดรับการยกยองเชิด

ชูเกียรติ สามารถ

52. รอยละของจํานวน

ผูเรียนท่ีไดรับการพัฒนา

ตามโครงการ/กิจกรรมท่ี

หนวยงานทางการศึกษา 

สมัชชาการศึกษาหรือ

เครือขายทางการศึกษา 

   16. สงเสริมและ

ประสานความ

รวมมือกับทุกองคกร 

ภาคีเครือขาย และ

ทุกภาคสวนของ

1. โครงการพัฒนาและ

จัดทําฐานขอมูลเมืองคนดี 

 

 

 

 

- สพฐ. / สอศ. 

- สช. 

- กศน. 

- ตชด. 

- สํานักพระพุทธฯ 

- ปริยัติธรรม 

- การศึกษาโดยครอบครัว 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

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

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

องคกรภาคี

เครือขาย และ

ทุกภาคสวน

ของสังคมใน

การสรางคนดี 

เปนแบบอยางท่ีดี

ของสังคม 

และองคกรตาง ๆ เปนผู

จัดเพ่ือพัฒนาใหผูเรียน

เปนคนดี  แลวมี

คุณลักษณะหรือคุณสมบัติ

สมควรไดรับการยกยอง

เชิดชูเกียรติ สามารถเปน

แบบอยางท่ีดีงามของ

สังคมไดตามเกณฑท่ี

กําหนด  

53. จํานวนผูเรียนทุกชวง

วัยท่ีไดรับการยกยองเชิดชู

เกียรติ และเปนแบบอยาง

ท่ีดีงามของสังคมในระดับ

ตาง ๆ จําแนกตามระดับ

การศึกษาแตละระดับ  

อยางนอยปละ 1 คนตอ 1 

สถานศึกษา/

สถาบันการศึกษา 

54. จํานวนขาราชการ ครู 

คณาจารย บุคลากรทางการ

ศึกษาไดรับการยกยองเชิดชู

สังคมในการสราง

และสนับสนุน  

ยกยอง “คนดี” 

 

 

2. โครงการผูนําสันติภาพ 

เมืองคนดี : Messengers 

of Peace Suratthani 

- 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) มูลนิธิกุศลศรัทธา จ.สฎ.  

13) การทองเที่ยว จ.สฎ.                  

14) สํานักงานจังหวัดสุราษฎร

ธานี 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

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

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

เกียรติ และ                    

เปนแบบอยางท่ีดีงามของ

สังคมในจําแนกตามประเภท/

สายงาน อยางนอยปละ 1 

คนในแตละสายงานตอ                          

1 หนวยงานทางการศึกษา 

55. สถานศึกษา/

สถาบันการศึกษา รอยละ 

80 ของท้ังหมดสามารถ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม             

เพ่ือสรางความมีระเบียบ

วินัย การเคารพกฎหมาย

และปลูกฝงความซื่อสัตย 

โดยมีผูเรียนทุกชวงวัยท่ีอยู

ในสถานศึกษาหรือ

สถาบันการศึกษาน้ันเขา

รวมและผานเกณฑประเมิน

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

บรรลุเปาหมายของ

โครงการ/กิจกรรม  
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

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

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

56. สถานศึกษา/

สถาบันการศึกษา รอยละ 

80 ของท้ังหมดสามารถ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม           

เพ่ือสรางผูเรียนทุกชวงวัย

มีความเปนคนดี  มี

สุนทรียศาสตร ตระหนักรู 

ซาบซึ้งในประวัติศาสตร 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

แหลงเรียนรู และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

57. สถานศึกษาทุกแหง

สงเสริม สนับสนุนใหครู

แนะแนวท่ีไดรับการ

พัฒนาใหมีความรู 

ความสามารถในการแนะ

แนวไดอยางมี

ประสิทธิภาพและสามารถ

สรางเครือขายกับ

ผูปกครอง ชุมชนหรือ

เครือขายการแนะแนวเพ่ือ
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี                              แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

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

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

การพัฒนาผูเรียนสูการ

เปนคนดีสูสังคมท่ีมี

ความสุขอยางนอยแหงละ 

1  

58. รอยละของสถานศึกษา

ท่ีมีผูเรียนท่ีไดรับการ

สงเสริมและพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม ใหมีคานิยมไทย 

12 ประการและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ตามหลักสูตรฯ กําหนด 

ผานโครงการ/กิจกรรมท่ี

สถานศึกษาหรือหนวยงาน

ตาง ๆ จัดข้ึน 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี 

สวนท่ี 4 

การนําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ.2563 – 2565) สูการปฏิบัติ 
 

การแปลงแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ.2563 – 2565) ไปสูการปฏิบัติ

จําเปนตองอาศัยปจจัยสนับสนุนและแนวทางการดําเนินการท่ีชัดเจน จึงกําหนดแนวทางการดําเนินการ 

ท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติ 
 

1. สรางเครือขายความรวมมือของหนวยงานทางการศึกษา สถาบันทางการศึกษาและ

สถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานีในการดําเนินการแปลงเปาหมาย ยุทธศาสตร กลยุทธและแนวทาง 

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานีไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยแผนงาน 

โครงการ กิจกรรมหลัก 

2. สรางความเช่ือมโยงระหวางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ.2563 – 2565)  

กับนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําป

ของจังหวัดรวมท้ังแผนพัฒนาของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 

3. ผูบริหารหนวยงานทางการศึกษา สถาบันทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี

ตองใหความสําคัญและการใชแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ.2563 – 2565) เปนกรอบใน

การดําเนินงานและบริหารของหนวยงาน และสถาบันและสถานศึกษา 

4. การดําเนินการช้ีแจง ประชาสัมพันธสรางความรู ความเขาใจ สาระสําคัญของแผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ.2563 – 2565)  ใหบุคลากรผูปฏิบัติไดรับทราบอยางชัดเจนเพื่อการมีสวนรวม

และสนับสนุนใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

5. ตองพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานดวยเทคนิค

วิธีการใหมๆ อยางตอเนื่อง รวมท้ังสรางขวัญและกําลังใจดวยการยกยอง ชมเชยใหรางวัล เมื่อสามารถ

ดําเนินการไดประสบผลสําเร็จ 

6. ประสานงานใหหนวยงานในสวนกลางและจังหวัดสนับสนุนทรัพยากรอยางพอเพียงตอ 

การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการของหนวยปฏิบัติการในพื้นท่ี 
 

แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและมีสวนรวมทางการศึกษา 
 

1. แหลงงบประมาณ 

- งบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

- งบประมาณจากแผนบูรณาการ 

- งบประมาณจากแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 

- งบประมาณจากสวนราชการตนสังกัดของหนวยงานทางการศึกษา 
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- งบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน และภาคเอกชน  
 

2. แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีสวนรวมทางการศึกษา 

- จัดทําขอมูลเพื่อการประสานงานระหวางหนวยงานทางการศึกษา หนวยงานดานสังคม 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคสวนอื่น รวมท้ังแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินและปราชญชาวบาน 

เพื่ออํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงานขอความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษา 

- การประสานความรวมมือ หรือจัดทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับหนวยงานท่ีมี

ภารกิจเกี่ยวของหรือทุกภาคสวนท่ีมีแนวทางใหความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษา 

- การแตงต้ังหัวหนาหนวยงานหรือผูแทนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของรวมเปนคณะกรรมการ 

คณะทํางานในการบริหารจัดการศึกษา 

- ประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติผูทําคุณประโยชนตอการจัดการศึกษา 
 

แนวทางการติดตามประเมินผล 

การติดตามประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ.2563 – 2565) 

ไปสูการปฏิบัติ มีแนวทางและกระบวนการสําคัญ ดังนี้ 

1. ใหความสําคัญกับการติดตามความกาวหนา การประเมินผลสําเร็จและผลกระทบของ 

การดําเนินงานอยางตอเนื่องและผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 

2. สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัด สุราษฎรธานี  ทําหนา ท่ีกํ าหนดแนวทางการติดตาม 

ความกาวหนา บริหารจัดการแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานีสูการปฏิบัติ พัฒนาตัวช้ีวัด

ความสําเร็จตามวิสัยทัศนของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ.2563 – 2565)  

โดยนําวิธีการติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสมมาใชและประสานการติดตามประเมินผลกับหนวยงานทางการศึกษา

และภาคสวนอื่นท่ีเกี่ยวของรวมท้ังดําเนินการติดตามประเมินผลกระทบการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 

3. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อใหได

ขอมูลสารสนเทศเพื่อการทบทวน ปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

กลไกแหงความสําเร็จ 

 1. หนวยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของทุกหนวยงานมีความมุงมั่นท่ีจะรวมมือกันในการขับเคล่ือน

และผลักดันการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี 

 2. หนวยงานท่ีเกี่ยวของใหการสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานและการประสานการปฏิบัติทุกมิติ 

 3. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.สุราษฎรธานี) คณะอนุกรรมการบริหารราชการ 

เชิงยุทธศาสตรและคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ 

ใหความเห็นชอบและสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย 
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 4. การไดรับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาตามแผนงาน/โครงการท่ีเสนอ

เขาสูท่ีประชุมระดับตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ขอมูลพ้ืนฐานดานการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับของจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 ตารางท่ี 22 จํานวนสถานศึกษา นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี  

                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  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 84 41,133 2,135 

                      - โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุราษฎรธานี     

            1.1.2  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัด 

สุราษฎรธานี 

19     8,962  

 

n/a 

     1.2  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
499  123,994      9,005  

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

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

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

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

             1.2.5  โรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

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 

     - โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนจังหวัดสุราษฎรธานี    

3.  สํานักนายกรัฐมนตรี 4 83 n/a 

     - โรงเรียนสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎรธานี    

4.  กระทรวงมหาดไทย 40 16,253 n/a 

     - โรงเรียนสังกัดองคการปกครองสวนทองถิ่น    

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 

 

 

 

 

http://www.edustatistics.moe.go.th/app/about.php#pablo


- 241 - 
 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ตารางท่ี 23  จํานวนสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี 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 

 

ตารางท่ี 24  จํานวนนักเรียนในจังหวัดสุราษฎรธานี 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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ตารางท่ี 25  จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2563 

สังกัด 
ระดับท่ีสอน 

อื่น 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  

 

ตารางท่ี 26 สัดสวนนักเรียนตอครูของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                  ในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 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 

  
ตารางท่ี 27  สัดสวนของผูเรียนสายสามัญตอสายอาชีวศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี  

                    ปการศึกษา 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 จํานวนผูเรียนที่ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปการศึกษา 2563 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ตารางท่ี 28 ขอมูลนักเรียนดอยโอกาสของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

               ในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธาน ี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 

อื่น 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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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี 

ตารางท่ี 29 ขอมูลนักเรียนดอยโอกาสของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                  ในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จําแนกตามสังกัด  

                  แยกตามประเภทดอยโอกาส 

ประเภทออกกลางคัน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

ศ. 
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 

อื่น 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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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี 

ตารางท่ี 30 ขอมูลนักเรียนดอยโอกาสของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                ในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 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 

อื่น 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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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี 

ตารางท่ี 31  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบ 

                    ปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

รายวิชา ปการศึกษา 
ผลการทดสอบ O-NET 

ประเทศ +สูง/-ตํ่า จังหวัด +สูง/-ตํ่า 

 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 

 
ตารางท่ี 32  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบ 

                    ปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

รายวิชา ปการศึกษา 
ผลการทดสอบ O-NET 

ประเทศ +สูง/-ตํ่า จังหวัด +สูง/-ตํ่า 

 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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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี 

ตารางท่ี 33    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบ 

                    ปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

รายวิชา ปการศึกษา 
ผลการทดสอบ O-NET 

ประเทศ +สูง/-ตํ่า จังหวัด +สูง/-ตํ่า 

 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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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ตารางท่ี 34     ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบ (N-NET)  

                   เปรียบเทียบปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกตามสาระความรู 5 สาระหลัก  

                   ระดับช้ันประถมศึกษา                  

สาระ ปการศึกษา 
ผลการทดสอบ N-NET 

ประเทศ +สูง/-ตํ่า จังหวัด +สูง/-ตํ่า 

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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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี 

ตารางท่ี 35  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบ (N-NET)    

                เปรียบเทียบปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกตามสาระความรู 5 สาระหลัก  

                  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

สาระ ปการศึกษา 
ผลการทดสอบ N-NET 

ประเทศ +สูง/-ตํ่า จังหวัด +สูง/-ตํ่า 

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 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี 

ตารางท่ี 3-17  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบ (N-NET)  

                   เปรียบเทียบปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกตามสาระความรู 5 สาระหลัก  

                    ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สาระ ปการศึกษา 
ผลการทดสอบ N-NET 

ประเทศ +สูง/-ตํ่า จังหวัด +สูง/-ตํ่า 

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 

 

ตารางท่ี 3-18  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) เปรียบเทียบ 

                  ปการศึกษา 2560 – 2562 

สาระ ปการศึกษา 
ผลการทดสอบ V-NET 

ประเทศ +สูง/-ตํ่า จังหวัด +สูง/-ตํ่า 

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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ตารางท่ี 51   ปการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนในจังหวัดสุราษฎรธานี รวมชายหญิง จําแนกตามชวงอายุ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายช่ือวทิยากร และหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานภาคีเครือขาย 

ที่เขา

รวมทบทวน

แผนพัฒนา

การศึกษา 

(พ.ศ.2563 – 

2565) จังหวัด

สุราษฎรธานี 

ระหวางวันที่ 9 – 10 กันยายน 2562  

ป พ.ศ. 
ชวงอายุ (ป) 

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

2552 8.1 10.0 7.3 8.9 4.5 

2553 8.4 10.0 8.0 9.2 4.4 

2554 8.2 9.8 7.7 8.9 4.3 

2555 8.0 10.0 7.1 8.7 4.3 

2556 7.9 10.2 7.0 8.7 4.1 

2557 8.2 10.2 7.8 9.1 4.5 

2558 8.4 10.1 7.8 9.1 4.9 

2559 8.3 9.9 7.6 9.0 5.1 

2560 8.4 9.8 7.8 8.9 5.7 

2561 8.52 9.53* 8.51 9.09 5.85 



- 252 - 
 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี 

ณ 

หองประชุม

สํานักงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎรธานี 

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

วิทยากร 

นางจันทวรรจ  หรรษาภิรมยโชค  นักวิชาการอิสระดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

ดร.สมพร  เพชรสงค  ประธานกรรมการการศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี  

   และประธานอนุกรรมยุทธศาสตรสมัชชาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

นายนภดล  ศรีภัทรา รองประธานอุตสาหกรรม  

นายอารม วงศอําไพพิสิฐ เลขาธิการหอการคาจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานภาคีเครือขาย 

ที ่ ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน 

1 นางสาววัลภรณ เอตะนาม นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

2 นางสาวสุภัคกมล ชินวงศ  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

3 นางพจณิชา รอดภัย ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

4 นายสุวัฒ  พันธฤทธ์ิ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 11 

5 นางสาวฐิติมา  บุญญา นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎรธานี 

6 นายธนิต  กตัญชลีกูล หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 

7 นางอรปรียา สุขเสน เจาหนาที่งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 

8 นางศุภลักษณ  ชูเพชร ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี 

9 นางประกาย ใสสะอาด รองผูอํานวยการ วิทยาลัยสารพัดชางสุราษฎรธานี 

10 นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผูอํานวยการ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ 

11 นางสาวกรพรรณ เทพวัง ครู วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวสมุย 

12 นายสมบัติ เครือสาย รองผูอํานวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎรพาณิชยการ 

13 นายชนะ กฤตานุพงศ ผูอํานวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร 

14 นายธวัชชัย  หงษหิรัญ รักษาการ ผอ.ฝายแผนงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ 

15 นางสาววัลยา ชูวารี ครู คศ.1 ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุราษฎรธานี 

16 นายสิทธิศักด์ิ ชิตพิทักษ ครู/หัวหนาฝายบริหารทั่วไป โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใตจังหวัดสุราษฎรธานี 

17 นายชไรนันต ประคํา ครู คศ.2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหสุราษฎรธานี 

18 นายอํานวย  ธัญรัตนศรีสกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ (ดานการสอน) วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีสุราษฎรธานี 

19 ด.ต.ฐิติพันธ ศรีเมืองชาง ครูผูสอน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานคลองวาย 

20 ด.ต.สุรพงษ  ช่ืนวิเศษ  ผูชวยครูใหญ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานยางโพรง  

21 ร.ต.ท.สุเมธ ทรงคง  ผูชวยครูใหญ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานกอเตย 

22 ด.ต.สุวรรณ พุมพวง  ผูชวยครูใหญ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรี อนุสรณ 1 

23 นายนิธิ  ลอยชูศักด์ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

24 นายวิสุทธ์ิ  สุวัฒนานุกร นักวิชาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

25 นางรุจิรดา อุษณพงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

ที่มา : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คํานวณจากขอมูลตัวอยางของการสํารวจการทํางานของประชากรทั่วราชอาณาจักร รอบที่ 3  

        สํารวจโดยสํานักงานสถิติแหงชาต ิ

หมายเหตุ * หมายถึง มีจํานวนปการศึกษาเฉล่ียนอยกวาป 2560 
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ที ่ ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน 

26 ผศ.ดร.ปณณพงศ  วงศณาศรี อาจารย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช  

ศูนยประสานงานจังหวัดสุราษฎรธานี 

27 นางสาวรัชเกลา  สุวรรณภักดี นักวิเคราะหนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆสุราษฎรธาน ี

28 นายสุชาติ  เหลากอ รองผูอํานวยการโรงเรียนวมินทรวิทยา  สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฎรธานี (แทน) 

29 นางสาวทัดดาว  จิตรักดี ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานจัดการศึกษา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา (สถานศึกษาเอกชน) 

30 นางประมาภรณ นิลอรุณ ครูกลุมงานวิชาการ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงชัย (สถานศึกษาเอกชน) 

31 นางสาวสุภัทรา เกษีสม ครูผูสอน โรงเรียนเพชรผดุงเวียงชัย (สถานศึกษาเอกชน) 

32 นายกฤษฎา สุขประเสริฐ ครูผูสอน โรงเรียนเพชรผดุงเวียงชัย (สถานศึกษาเอกชน) 

33 นางเยาวภา  วงศกองแกว   ผูอํานวยการโรงเรียน โรงเรียนมานิตานุเคราะห (สถานศึกษาเอกชน) 

34 นางอมรา  ปตรประกร  รองผูอํานวยการโรงเรียน โรงเรียนมานิตานุเคราะห (สถานศึกษาเอกชน) 

35 นางสาวลัดดาวรรณ  พรัดวิเศษ รองผูอํานวยการโรงเรียน โรงเรียนมานิตานุเคราะห (สถานศึกษาเอกชน) 

36 นายสมควร  ชุมชอบ ผูอํานวยการโรงเรียนตวงวิชช โรงเรียนตวงวิชชพัฒนา (สถานศึกษาเอกชน) 

37 นางสาวณัฐณีวัลย เจริญรักษ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี 

38 นายธรรมรัตน  สองแกว หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ สํานักงานเทศบาลนครสุราษฎรธานี 

39 นางสาวพรทพิย จันทรผอง รองปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลนครเกาะสมุย 

40 นางสาวหยาดพิรุณ  ใจซ่ือ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานเทศบาลนครเกาะสมุย 

41 นายนัทธพงศ เบญญาพันธุ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักงานเทศบาลนครเกาะสมุย 

42 นางสาวเพ็ญนภา อมศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ สํานักงานเทศบาลเมืองทาขาม 

43 นางกาญจนา  หนูอุไร ผูอํานวยการกองการศึกษา สํานักงานเทศบาลเมืองนาสาร 

44 นางสาวก่ิงกานต ภูธรภักดี เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานเทศบาลเมืองดอนสัก 

45 นางสาววินิจตา ดีทองออน นักวิชาการศึกษา สํานักงานเทศบาลตําบลชางขวา 

46 นายปณณชา อาศนิกุลวานิช นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงานเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ 

47 น.ส.ปรีดา ซวนลิ่ม  ผอ.กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลปากแพรก 

48 น.ส.กัลยรัตน พัฒนสิงห จนท.ประจําศูนยการเรียนฯ ศูนยการเรียนปญญาภิวัฒน  

49 นางพรประไพ  คงทรัพย  นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎรธานี 

50 น.ส.วราภรณ ชวงชุณหสอง นักวิชาการอุตสาหกรรม สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี 

51 นางเกียรติสุดา  บูรณะ นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นชํานาญการ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี 

52 นางสาวฮาซานะฮ  เล็กหีม ผูอํานวยการกลุมวิชาการสถิติและวางแผน สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎรธานี 

53 นางนิรมล หมื่นจิตร นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ สํานักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎรธานี 

54 นางสุภา  รักดี นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎรธานี 

55 นางอุบล  เจริญพักตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี 

56 นายตอศักด์ิ  นาคแสงจันทร นักพัฒนาสังคม สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสุราษฎรธานี 

57 นางสาวจารุณี บัวแกว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี 

58 นางถวัลยรัตน ธีธารัตนกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี 

59 นางสาวฉัตรสุดา ศิวายพราหมณ ผูชวยวิชาการ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 

60 นางสาวอุษณีย แปนหนู ครู โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 

61 นางอรทัย เกตุเผือก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กศน.จังหวัดสุราษฎรธานี 

62 นางกนกกาญจน ชัยชนะ นักวิชาการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลปากแพรก 

63 นางณัฐนันท ขลุดสกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

64 นางสาวพิมพดาว ศุภผล นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

65 นางอารยา จันทวี ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
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ที ่ ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน 

66 นางพัทธมน ต้ิวพานิช นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

67 นางสาวรสุ รุมจิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

68 นางสาวอัจฉรา ฉัตรากาญจน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

69 นางสาวอันธิกา ไทยเอียด นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

70 นางสาวพรรณา พรหมวิเชียร ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือและหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานภาคีเครือขาย 

ที่เขารวมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี 

ระหวางวันที่ 11 กุมภาพันธ  2563  

ณ หองประชุมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

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

 

ที ่ ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน 

1 ดร.ณันศภรณ นิลอรุณ รองศึกษาธิการจังหวัด  

รักษาการในตําแหนงศึกษาธิการจังหวัด 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

2 นายนภดล  ศรีภัทรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี 

3 นายธีระชัย ศรีโพธ์ิชัย กรรมการหอการคาจังหวัด หอการคาจังหวัดสุราษฎรธานี 

4 ดร.สมพร  เพชรสงค กรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

สถาบันอาชีวศกึษาภาคใต 1 

สมัชชาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

5 นางประกาย ใสสะอาด รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชาง วิทยาลัยสารพัดชางสุราษฎรธานี 

6 นายวันชัย  พันเรือง  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา วิทยาลัยการอาชีพไชยา 

7 นายสมเกียรติ  ดาโลดม กรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี - 

8 ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย รองอธิการบดีฝายแผนและยุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี 
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี 

ที ่ ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน 

9 นายสมควร  ชุมชอบ ผูอํานวยการโรงเรียนตวงวิชชพัฒนา โรงเรียนตวงวิชชพัฒนา 

10 นายสิทธิศักด์ิ   ชิตพิทักษ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใตจังหวัด โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใตจังหวัดสุราษฎรธานี 

11 นางอรทัย เกตุเผือก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎรธานี 

12 นางสาววัลภรณ เอตะนาม นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

13 นางศิริพร พลวิชัย ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

14 ดร.อําพล ปุญญา อาจารยผูสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

15 นายอารม วงศอําไพพิสิฐ เลขาธิการหอการคาจังหวัด หอการคาจังหวัดสุราษฎรธานี 

16 นางสาวจิรภา ไชยสม  นักวิชาการแรงงานชํานาญการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎรธานี 

17 น.ส.สุจิน  ศรีประภา นักวิชาการแรงงาน สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 11 สุราษฎรธานี 

18 นายรณยุทธ  จิรังนิมิตสกุล รองผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห โรงเรียนศึกษาสงเคราะหสุราษฎรธานี 

19 พ.ต.ท.วัชรินทร  เพชรนอย ครูใหญโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานกอเตย โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานกอเตย 

20 นายสุทธคนธ  สังขกูล นักวิเคราะหนโยบายและแผน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎรธานี 

21 นางสาวกัลยรัตน  พัฒนสิงห - ศูนยการเรียนปญญาภิวัฒนสุราษฎรธานี 

22 นางสาวสาลินี ทองเพชร - สํานักพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎรธานี 

23 นายไกรฤกษ เลอมาน ราษฎรเจริญ นักพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี 

24 นางสาวกัญชพร ศรีเมือง ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

25 นางสาวสหนันท ศรีแสง ผูอํานวยการกลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

26 นายวัฎนา ทองมณี ผูอํานวยการกลุมอํานวยการและประสานงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

27 นางกฤษณา ธนอารักษ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

28 นางพัทธมน ต้ิวพานิช นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

29 นางสาวรสุ รุมจิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

30 นางสาวอัจฉรา ฉัตรากาญจน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

31 นางสาวอันธิกา ไทยเอียด นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

32 นางสาวพรรณา พรหมวิเชียร ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

คณะผูจัดทํา 

ท่ีปรึกษา 

นายสันติภัทร โคจีจุล  ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี

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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