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ส่วนที่ 3  
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
 
ค่านิยมองค์กร “องค์กรทันสมัย ใส่ใจบริการ สานพลังการศึกษาพัฒนาสตูล” 
 
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 
 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล หน้า 40 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงและความสงบสุขของสังคม  
 กลยุทธ์ 
                1. เสริมสร้างการเรียนรู้ ความภาคภูมิใจ และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
  2. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีความประพฤติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 

      3. เสริมสร้างให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่แสดงออกถึงในสถาบัน
หลักของชาติและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

100 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความประพฤติที่ดี มี
คุณธรรมของนักเรียน 

100 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับสังคม วัฒนธรรมและศาสนา 

100 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
  กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพในทุกระดับ 

  2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนสู่ตลาดแรงงาน 

               3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

  4. สนับสนุนให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านอาชีพ  

 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของสถานศึกษามีการสอนทักษะอาชีพ 80 
2. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 80 
3. ร้อยละของผู้จบการศึกษาที่สามารถประกอบอาชีพได้ 80 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีทักษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2. ส่งเสริมการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
3. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้เข้าถึง 
4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและการ

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

100 

2. ร้อยละของผู้เรียน สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา 30 
3. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 100 
4. จ านวนโรงเรียนคู่ขนานกับโรงเรียนในประเทศเพ่ือนบ้าน 15 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

กลยุทธ์ 
1. สนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและทุนการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 

2. สนับสนุนและประสานงานการศึกษาต่อส าหรับนักเรียนที่ออกกลางคัน 
3. สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการออกกลางคันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับผู้ พิการทุกระดับทุกประเภทด้วยวิธีการที่

หลากหลาย 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีความสามารถพิเศษตามศักยภาพและ

ความถนัด 
  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษา  90 
2. อัตราการออกกลางคันของสถานศึกษาลดลง 2 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการศึกษาที่เหมาะสม 100 
4. ร้อยละของนักเรียนผู้ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่า
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

80 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาตาม
ศักยภาพและความถนัด 

100 
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 ยุทธศาสตร์ที ่5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 100 
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดท าหลักสูตรบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

70 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการจัดการขยะ 70 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  2. ส่งเสริมการท างานบูรณาการการศึกษาร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา 
  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีระบบดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างน้อย 1 ระบบ 1 ระบบ 
2. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาท่ีเพ่ิมขึ้น 

80 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 80 
4. ร้อยละของครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินที่ได้รับการเลื่อนวิทย
ฐานะเพ่ิมขึ้น 

85 

 




