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ส่วนที่ 3  
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ประชากรจังหวดัสตลูได้รับการศึกษาตามช่วงวยัอย่างมีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพ อย่างมีส่วนร่วม 
 
พันธกิจ (Mission) 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  (0-6 ปี)  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพตามความถนัดสอดคล้องกับบริบทเชิง
พ้ืนที่และความต้องการของตลาดแรงงาน 
 4. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา พัฒนาทักษะเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาจังหวัดสตูล  
 5. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้รองรับการศึกษา
ตลอดชีวิตและสังคมสูงวัย 
 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม   ปลูกฝังความรักชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  คุณธรรม จริยธรรม วินัย จิตอาสาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 7. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอุทยานธรณีระดับโลกสตูลให้ยั่งยืน 
 
เป้าประสงค์ 
 1. เด็กปฐมวัย (0-6 ปี)  ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพตามช่วงวัย 
 2. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาและมี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3. ประชากรในจังหวัดสตูลมีทักษะอาชีพตามความถนัดสอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่และ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
 4. ประชากรในจังหวัดสตูลได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาทักษะเฉพาะด้านที่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัด 
 5. ประชากรในจังหวัดสตูลได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 6. ประชากรจังหวัดสตูลมีความเป็นอยู่อย่างสงบสุขท่ามกลางพหุวัฒนธรรม   
 7. องค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชนและภาคส่วนอ่ืน ๆ มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดสตูล สู่การมีคุณภาพ
ชีวิตที่มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ 1 การจัดให้เด็กวัย 0-6 ปี เข้าถึงบริการและเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมกับวัย เต็มตาม
ศักยภาพ 
 กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดและการให้เด็กเข้าถึงบริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย  
2. ส่งเสริมการพัฒนาบทบาทความเป็นพ่อเป็นแม่ (Parenting) การอบรมเลี้ยงดูและบทบาท

ของครอบครัว  
3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย  
4. ส่งเสริมการจัดระบบข้อมูลและตัวชี้วัด การวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล รวมทั้งการสร้าง

เครือข่ายและการประสานแบบมีส่วนร่วม 

 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

1. ส่งเสรมิ สนับสนุน และ
ประสานงานการจัดและการให้
เด็กเข้าถึงบริการที่พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  
 

ร้อยละของสถานบริการสาธารณสขุผ่านเกณฑ์มาตรฐานอนามยัแม่และเด็ก 
สามารถให้การดูแลหญิงตั้งครรภ์ได้อย่างมีคุณภาพ 

70 
 

ร้อยละของเด็กที่มีอนามัยสมบรูณ ์ 70 
ร้อยละของเด็กที่ไดร้ับเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิดไดร้ับการเลีย้งดู
ที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 

70 
 

ร้อยละของเด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาสได้รับการจัดการศึกษาตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 

100 

2. ส่งเสรมิการพัฒนาบทบาท
ความเป็นพ่อเป็นแม่ 
(Parenting) การอบรมเลี้ยงดู
และบทบาทของครอบครัว  

ร้อยละของพ่อแม่ได้รับการพัฒนาความรู้และมีศักยภาพในการเลี้ยงดู 
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยั 

70 

3. ส่งเสรมิการพัฒนาคณุภาพ
และมาตรฐานการให้บริการที่
พัฒนาเด็กปฐมวัย  

ร้อยละของเด็กปฐมวัยได้รับการสง่เสริม พัฒนา ตามมาตรฐานเด็กปฐมวัย 80 
ร้อยละของบุคลากรที่เกีย่วข้องกับการจัดและการให้เด็กเข้าถึงบริการที่
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อการจัดและการให้บริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

80 

4. ส่งเสรมิการจดัระบบข้อมูล
และตัวช้ีวัด การวจิัยพัฒนา
และเผยแพร่องค์ความรู ้

ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศมีความครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบนัของ
ข้อมูลสารสนเทศระดับปฐมวัย 

80 

ร้อยละความส าเรจ็ของงานวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู ้ 80 

5. ส่งเสรมิและสนับสนุนการ
บริหารจดัการ การติดตามและ
ประเมินผล รวมทั้งการสร้าง
เครือข่ายและการประสาน
แบบมีส่วนร่วม 

ร้อยละของหน่วยงานและสถานศกึษา ได้รับการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
และตดิตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

80 

จ านวนครั้งในการจัดประชุมเพื่อการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ การ
ระดมสรรพก าลังทุนเพื่อส่งเสรมิการพัฒนาเด็กปฐมวัยของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ปีละ  
2 ครั้ง 
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ยุทธศาสตร์ 2 การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  กลยุทธ์ 

1. พัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาให้อ่านออก เขียนได้ และคิดค านวณเป็นอย่างสอดคล้อง
กับวัยระดับชั้น ป.1-3 

2. ส่งเสริมและร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีทักษะในการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 

3. ส่งเสริมและร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนทุกช่วงวัย
ได้เข้าถึง 

4. ส่งเสริมและร่วมกันพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนที่อิงสมรรถนะและ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

5. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมกันพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
6. สนับสนุนการขับเคลื่อนการทดลองน าร่อง “พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1. พัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ให้อ่านออก เขียนได้ และคิดค านวณ
เป็นอย่างสอดคล้องกับวัยระดับช้ัน 
ป.1-3 

ร้อยละของผูเ้รียนที่อ่านออกเขียนได้  
คิดค านวณเป็น ตามช่วงวัย  
 

80 

2. ส่งเสรมิและร่วมกันพัฒนาผู้เรยีน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและมี
ทักษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 
21 

ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรยีนรู้ตามหลักสูตรอิงสมรรถนะ 90 

ร้อยละของผูเ้รียนมีคณุลักษณะอนัพึงประสงค์ 97 
ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสตูรใหส้อดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น 

95 

3. ส่งเสริมและร่วมกันพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เพื่อให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้เข้าถึง 

ร้อยละของสถานศึกษาที่มีสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ 
ตามวัย 

80 

ร้อยละของต าบลที่มีแหล่งเรยีนรูส้ าหรับคนทุกช่วงวัย 100 
4. ส่งเสรมิและร่วมกันพัฒนาครูให้มี
ศักยภาพในการจดัการเรียนการสอน
ที่อิงสมรรถนะใหส้อดคล้องกับ
บริบทของพื้นที ่

มีหลักสูตรท้องถิ่นอุทยานธรณีระดับโลกสตลู 1 

ร้อยละของครูทีผ่่านการอบรมหลกัสูตรครู Satun UNESCO Global 
Geopark 

25 

ร้อยละของครูทีผ่่านการอบรมหลกัสูตรครู Satun UNESCO Global 
Geopark น าไปจัดการเรียนรู้กับผูเ้รียนแบบอิงสมรรถนะ 

- 

5. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจดัการเรยีนรู้ในรูปแบบ STEM 
Education ให้ผู้เรียน 

50 

ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมการสอนตามแนวทางการประเมิน 
PISA ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 

15 

6. สนบัสนุนการขับเคลื่อน “พื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา” 

จ านวนสถานศึกษาท่ีทดลองน าร่อง“พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” 50 
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ยุทธศาสตร์ 3  การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพตามความถนัดสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ และความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
  กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมและร่วมกันจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพในทุกระดับที่สอดคล้องกับวัย 

   2. ส่งเสริมและร่วมกันจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนสู่ตลาดแรงงาน 

                3. สนับสนุนให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านอาชีพ  
 4. ส่งเสริมและร่วมกันพัฒนาศักยภาพประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย

และการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 5. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1. ส่งเสรมิและร่วมกันจดัการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะอาชีพในทุกระดับที่สอดคล้อง
กับวัย 

ร้อยละของสถานศึกษามีการสอนทักษะอาชีพ 100 

2. ส่งเสรมิและร่วมกันจดัการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคนสู่ตลาดแรงงาน 

ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสตูรทักษะอาชีพท่ีรองรับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

60 

3. สนับสนุนให้สถานประกอบการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาด้านอาชีพ 

ร้อยละของผูจ้บการศึกษาจากสถานศึกษาที่สอนทักษะอาชีพ
สามารถประกอบอาชีพได ้

80 

4. ส่งเสรมิและร่วมกันพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพท่ี
เหมาะสมกับวัยและการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข 

ร้อยละของผูเ้รียน มี ID plan และ portfolio เพื่อการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ 

20 

5. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ด้ า น
ภาษาต่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน 

ร้อยละของสถานท่ีที่เปดิสอนภาษาต่างประเทศและประเทศ
เพื่อนบ้านท่ีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ 

50 

 
ยุทธศาสตร์ 4  การเสริมสร้างให้ประชากรจังหวัดสตูลมีโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาทักษะ
เฉพาะด้านที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัด 
 กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและร่วมประสานงานการเปิดสอนระดับปริญญาตรีในพื้นที่จังหวัดสตูล 
2. สนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและทุนการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 

3. ส่งเสริมการร่วมกันจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1. ส่งเสรมิและร่วมประสานงานการเปิดสอนระดับ
ปริญญาตรีในพื้นที่จังหวัดสตลู 

มีสถานศึกษาท่ีเปดิสอนระดับปรญิญาตรี 2 

2. สนับสนุนทุนการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและ
ทุนการศึกษาส าหรับผูม้ีความสามารถพิเศษ 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของผู้เรยีนที่ไดร้ับทุนการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

3 

3. ส่งเสรมิการร่วมกันจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาที่ได้รับ
งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด 

1 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจดัการเรยีนการสอนที่
สอดแทรก/บูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับ Satun 
Global Geopark 

10 

 
ยุทธศาสตร์ 5 การส่งเสริมให้ประชากรในจังหวัดสตูลได้รับการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ 
1. จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้หลากหลายครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับประชากรในจังหวัดสตูลทุกระดับทุกประเภท

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การติดตามนักเรียนตกหล่นและ

ออกกลางคัน 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีความสามารถพิเศษตามศักยภาพและ 

ความถนัด 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1. จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยใหห้ลากหลายครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับบริการการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

70 

2. ส่งเสรมิ สนับสนุนการจดัการศกึษาส าหรับ
ประชากรในจังหวัดสตลูทุกระดับทุกประเภทด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
 

ร้อยละของสถานศึกษาที่มีหลักสูตรอาชีพส าหรับ
นักศึกษาและบุคคลทั่วไป 

5 

3. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การติดตามนักเรียนตกหล่นและออก
กลางคัน 

ร้อยละของสถานศึกษาใช้ระบบ Satun Model ใน
การติดตามนักเรียนออกกลางคัน 

100 

4. ส่งเสรมิการจดัการศึกษาส าหรบัผู้ที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ทีม่ี
ความสามารถพิเศษตามศักยภาพและความถนดั 

ร้อยละของผู้ทีม่ีความต้องการจ าเป็นพิเศษไดร้ับ
การศึกษาตามศักยภาพ 

100 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการช่วยเหลือ
ด้านการศึกษาตามศักยภาพและความถนัด 

5 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของผู้ที่มีความสามารถพิเศษที่ได้รับ
การส่งเสริมตามศักยภาพและความถนัด 

5 
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ยุทธศาสตร์ 6 การส่งเสริมให้ประชากรจังหวัดสตูลมีความรักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  คุณธรรม  จริยธรรม  
วินัย  จิตอาสาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัยและมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
2. เสริมสร้างการเรียนรู้ ความภาคภูมิใจ และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ 
3. ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังประชากรจังหวัดสตูลให้มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ความประพฤติที่ดี 

มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

1. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัยและ
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรยีนการสอนเน้นการ
สร้างระเบียบวินัยและมีทัศนคติทีถู่กต้องต่อบ้านเมือง 

100 

2. เสริมสร้างการเรยีนรู้ ความภาคภูมิใจ และ
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์

ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรู้ที่
แสดงออกถึงในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรง
เป็นประมุข 

100 

3. ส่งเสรมิให้มีการปลูกฝังประชากรจังหวัดสตูลให้
มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ความประพฤติที่ดี มี
คุณธรรม จรยิธรรมและน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 

ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรยีนการสอนทีส่่งเสริม
ให้มวีิถีชีวิตและวัฒนธรรมความประพฤติที่ดี มีคณุธรรม
ของนักเรียน 

100 

ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรยีนการสอนโดยบรูณา
การหลักสูตรที่สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรมและ
ศาสนา 

100 

 

 
ยุทธศาสตร์  7 การส่ง เสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูล 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ 

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการศึกษาตามแผนงานบูรณาการระดับภาค (ภาคใต้) 
3. ส่งเสริมให้ประชากรจังหวัดสตูลมีจิตส านึกรับผิดชอบการอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูล   
4. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนา

ทักษะชีวิตและผู้เรียน 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1. ส่งเสรมิการจดัการเรียนรู้เกี่ยวกับ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม 
และศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจดัการเรยีนการสอนที่
สอดแทรก/บูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับ Satun UNESCO Global 
Geopark 

30 

2. ส่งเสรมิการขับเคลื่อนการศึกษาตาม
แผนงานบูรณาการระดับภาค (ภาคใต้) 

จ านวนหน่วยงานทางการศึกษาท่ีได้รับงบประมาณตาม
แผนบูณาการพัฒนาภาค (ภาคใต้) 

- 

3. ส่งเสริมให้ประชากรจังหวัดสตูลมี
จิตส านึกรับผิดชอบการอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่ง
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล 

ร้อยละของประชากรที่ผ่านอบรมหลักสตูร Satun UNESCO 
Global Geopark 

30 

4. ส่ ง เสริมความร่ วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนา
การศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตและ
ผู้เรียน 

ร้อยละของสถานศึกษาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพัฒนา
การศึกษา 

100 

ร้อยละของสถานศึกษาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพัฒนา
ทักษะชีวิตผู้เรยีน 

30 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนในพ้ืนที่เกาะและโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

กลยุทธ์ 
1.  ยกระดับคุณภาพโรงเรียนในพ้ืนที่เกาะและโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดให้ผู้เรียนในพ้ืนที่เกาะมีสุขภาวะ 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1. ยกระดับคุณภาพโรงเรียนในพื้นที่เกาะ
และโรงเรียน ตชด. 
 

จ านวนสถานศึกษาในพื้นที่เกาะและโรงเรียน ตชด. ท่ีมีผล
การทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 

5 

ร้อยละของครผููส้อนของโรงเรียนในพ้ืนท่ีเกาะและโรงเรียน 
ตชด.ที่ไดร้ับการพัฒนาการสอนที่เน้นการปฏิบัตจิริงที่
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

90 

2. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัใหผู้้เรยีน
ในพื้นที่เกาะมีสุขภาวะที่ด ี

ร้อยละของผูเ้รียนในพื้นที่เกาะที่มสีุขภาวะที่ด ี 100 

 
 


