


 

 

 

 

 

 

แผนปฏบิัติราชการ 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตลู  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 

 

 

 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 



แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 
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คำนำ 

 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 
3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ มาตรา 9 (1) ก่อนจะดำเนินการ ตามภารกิจใด 
ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ (2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน 
เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวช้ีวัดความสำเร็จของภารกิจของหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 4 กำหนดให้
ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ ่งต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 13 พ.ศ. 
2566 - 2570 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบายรัฐบาล 
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 นโยบายการจัด
การศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) และ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงข้อมูลสู ่ระบบ
ติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring andEvaluation System of National Strategy 
and country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบว ่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงได้
จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ขึ้น เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนท่ีให้ความร่วมมือในการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับนี้สำเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
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สารบญั 
  

  หน้า 
คำนำ    (1) 
สารบัญ    (2) 
สารบัญตาราง    (3) 
สารบัญภาพ   (4) 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  (5) 
ส่วนที่ 1 บทนำ    1 
 ข้อมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัดสตูล    1 
 ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล    7 
 ข้อมูลด้านการศึกษาในจังหวัดสตูล      9  
 ข้อมูลด้านผู้เรียน  14 
ส่วนที่ 2 นโยบายที่เก่ียวข้อง  21 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)   21 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  23 
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561  27 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  29 
 เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  32 
 แผนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566      34 
 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์      35 
 กลยุทธิ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์      35 
ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570)   38 
 วิสัยทัศน์  38 
 นิยามวิสัยทัศน์  38 
 พันธกิจ  38 
 เป้าประสงค์  38 
 ค่านิยมองค์กร  39 
 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  39 
ส่วนที่ 4 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) สู่การปฏิบัติและประเมินผล  44 
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สารบัญตาราง 
     หน้า 
ตารางท่ี 1  แสดงจำนวนประชากรรายอำเภอ/เทศบาล  4 
ตารางท่ี 2  แสดงการแบ่งเขตการปกครองและพื้นท่ี  5 
ตารางท่ี 3  แสดงจำนวนบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  8 
ตารางท่ี 4  แสดงหน่วยงานและสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดสตูล  9 
ตารางท่ี 5  แสดงข้อมูลจำนวนสถานศึกษา จำแนกรายอำเภอ  10 
ตารางท่ี 6  แสดงข้อมูลจำนวนสถานศึกษาในระบบ จำแนกตามสังกัด  
 และขนาดของสถานศึกษา  12 
ตารางท่ี 7  แสดงจำนวนสถานศึกษาในระบบ จำแนกตามสังกัด 
 และระดับการจัดการศึกษา  13 
ตารางท่ี 8  แสดงข้อมูลสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับ ปวช - ปริญญาตรี  
 จำแนกตามสังกัด  13 
ตารางท่ี 9  แสดงจำนวนประชากรวัยเรียนช่วงอายุระหว่าง 1 - 22 ปี ในจังหวัดสตูล  14 
ตารางท่ี 10  แสดงจำนวนประชากรในจังหวัดสตูลต่อนักเรียนในระบบการศึกษา  
 ปีการศึกษา 2565  15 
ตารางท่ี 11  แสดงจำนวนนักเรียนในจังหวัดสตูล จำแนกตามสังกัด 
 และจำแนกเป็นรายอำเภอ     16 
ตารางท่ี 12  แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนในจังหวัดสตูล  
 จำแนกตามระดับการศึกษาและจำแนกเป็นรายอำเภอ  17 
ตารางท่ี 13  แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนในจังหวัดสตูล จำแนกตามระดับการศึกษา  
 และรายหน่วยงานการศึกษา   18 
ตารางท่ี 14  แสดงสัดส่วนของผู้เรียนในจังหวัดสตูลเปรียบเทียบสถานศึกษา 
 ของรัฐบาลและเอกชน   19 
ตารางท่ี 15  แสดงสัดส่วนของผู้เรียนในจังหวัดสตูลเปรียบเทียบ 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ย้อนหลัง 5  
 ปีการศึกษา  19 
ตารางท่ี 16 แสดงจำนวนเรียนในจังหวัดสตูลต้ังแต่ระดับอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี  
 และการศึกษารูปแบบพิเศษ ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา  20 
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สารบัญภาพ 
    หน้า 
 
 ภาพท่ี 1 แสดงแผนท่ีและขนาดพื้นท่ีรายอำเภอ  1 
 ภาพท่ี 2  แสดงตราประจำจังหวัดสตูล ดอกไม้ประจําจังหวัดและต้นไม้ประจําจังหวัด  2 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) เป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนา
ประเทศท่ีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2562 และถือเป็นส่วนสำคัญใน
การถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่างๆ รวมทั่งแผนในระดับ
กระทรวง โดยแผนแม่บทฯ จะแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี ซึ่งการพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม  
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ ดังนั้น ภายใต้วิสัยทัศน์ “กระทรวงศึกษาธิการวางระบบ
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ – ทักษะ ทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ 
มีอาชีพ และเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง” ของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2566 – 2570) สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูลได้กำหนดเป้าหมายหลักและวางยุทธศาสตร์ท่ีเน้นบริบทเชิงพื้นท่ี ให้สามารถตอบสนอง
ต่อแนวทางการพัฒนา 

 กำหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 
2570) ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดสตูล ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาในจังหวัดสตูล นโยบายที่เกี ่ยวข้อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย รายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 บูรณาการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร ่วม ผู ้เร ียนทุกช่วงว ัยมีค ุณภาพ ก้าวทันการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

นิยามวิสัยทัศน์  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเป็นตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ ในการบูรณาการจัด
การศึกษาในจังหวัดสตูล เพื่อให้ผู้เรียนรู้ทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีคุณภาพและทักษะท่ีจำเป็น 
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกยุคใหม่ 

พันธกิจ (Mission) 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารการจัดการศึกษาทุกระดับแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
จากทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้เท่าทันการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึก รักษ์บ้านถิ่นเกิด อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขใน
สังคมพหุวัฒนธรรม และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการส่ือสารเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเป็นนักนวัตกร
ท่ีสร้างสรรค์ 
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 4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงเหมาะสม
ตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน เพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
ให้มีสมรรถนะสอดรับการเปล่ียนแปลงในโลกยุคใหม่ 

เป้าประสงค์ 
 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที ่มี
ประสิทธิภาพ 
 2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและเท่าทันการเปล่ียนแปลงในโลกยุคใหม่ 
 3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีอัตลักษณ์ รักษ์บ้านถิ่นเกิดในสังคมพหุวัฒนธรรมและ
มีความพร้อมในด้านการส่ือสาร เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
 4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
 5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
สมรรถนะสอดรับการเปล่ียนแปลงในโลกยุคใหม่ 

ค่านิยมองค์กร “องค์กรทันสมัย ใส่ใจบริการ สานพลังการศึกษาพัฒนาสตูล” 

ยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขในสังคมพหุวัฒธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

 ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2566 – 2570) ส่ิงสำคัญท่ีสุด คือ การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรของหน่วยงานและหน่วยงาน
ทางการศึกษาของจังหวัดสตูลรวมถึงภาคีเครือข่าย เพื่อให้สามารถดำเนินการภารกิจในแผนปฏิบัติราชการไปสู่
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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ส่วนที่ 1 
 บทนำ 

ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดสตูล 
 จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย ทางชายฝั่งทะเลอันดามัน  คำว่า “สตูล” 
มาจากคำภาษามลายูว่า “สโตย” แปลว่ากระท้อนซึ่งเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ชุกชุมในท้องที่นี้โดยชื่อเมือง 
“นครสโตยมำบังสการา” (Negeri Setoi Mumbang Segara) นั้นหมายความว่า สตูล เมืองแห่งพระสมุทรเทวา 
ดังนั้น “ตราพระสมุทรเทวา” จึงกลายเป็นตราหรือสัญลักษณ์ของจังหวัดมาตราบเท่าทุกวันนี้  
 ปัจจุบันจังหวัดสตูล แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ 

  1. อำเภอเมืองสตูล 
  2. อำเภอละงู 
  3. อำเภอควนกาหลง 
  4. อำเภอทุ่งหว้า 
  5. อำเภอควนโดน 
  6. อำเภอท่าแพ 
  7. อำเภอมะนัง 

 ภาพที่ 1 แสดงแผนท่ีและขนาดพื้นท่ีรายอำเภอ 
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 จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้านฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 973 กิโลเมตร มีเนื ้อที่ประมาณ 2,807.52 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,754,701 ไร่  
(นับรวมพื้นที่ที ่เป็นส่วนของน้ำทะเล) เป็นลำดับที่ 63 ของประเทศ และลำดับที่ 12 ของภาคใต้ รองลงมา     
คือ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 6 องศา 4 ลิปดาเหนือ ถึง 7 องศา 2 ลิปดาเหนือ
และเส้นแวงท่ี 99 องศา5 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 3 ลิปดาตะวันออก มีพื้นท่ีติดต่อกับประเทศมาเลเซีย
ตลอดแนวชายแดนทางบกยาวประมาณ 56 กิโลเมตร ติดฝ่ังทะเล อันดามันมีชายฝ่ังทะเลยาวประมาณ 144.8 
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
     และอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ  รัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และรัฐเปอร์ลิส  
     ประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 
 โดยพื้นที่บนบกมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขต ระหว่างจังหวัดสตูล
กับจังหวัดอื่นๆ และประเทศมาเลเซีย 

ภาพที่ 2  แสดงตราประจำจังหวัดสตูล ดอกไม้ประจําจังหวัดและต้นไม้ประจําจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตราประจำจังหวัดสตูล : รูปพระสมุทรเทวาสถิตบนบัลลังก์หินกลางทะเล เบ้ืองหลังเป็นอาทิตย์อัสดง 

อักษรย่อของจังหวัด : สต 

ดอกไม้ประจําจังหวัด : ดอกกาหลง 

ต้นไม้ประจําจังหวัด : หมากพลูต๊ักแตน 

คําขวัญประจําจังหวัดสตูล : สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ 

วิสัยทัศน์จังหวัด : สตูลเมืองแห่งความผาสุกท่ียั่งยืน 
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ลักษณะภูมิประเทศ 
 จังหวัดสตูล มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสลับกับภูเขา พื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็น
เนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสำคัญๆ คือ ภูเขาสันกาลาคีรี พื้นท่ีมีลักษณะค่อยๆลาดเอียงลงสู่ทะเลด้าน
ตะวันตก และทิศใต้มีท่ีราบแคบๆ ขนานไปกับชายฝ่ังทะเล ถัดจากท่ีราบลงไปเป็นป่าชายเลน น้ำเค็มข้ึนถึงมีป่า
แสม หรือป่าโกงกางอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นจังหวัดสตูล เป็นจังหวัดท่ีมี ลำน้ำสายส้ันๆ ไหลผ่านซึ่งเกิด
จากภูเขาโดยรอบ พื้นที่ทางตอนเหนือ และทิศตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยภูเขามากมายสลับซบัซ้อน
โดยมีทิวเขานครศรีธรรมราชแบ่งเขตจังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา และทิวเขาสันกาลาคีรีแบ่งเขตประเทศไทย
และประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้น ยังมีภูเขาน้อยใหญ่อยู่กระจัดกระจายในตอนล่างและชายฝ่ังตะวันตก ภูเขา 
ท่ีสำคัญได้แก่ เขาจีน เขาบารัง เขาหัวกาหมิง เขาใหญ่ เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโต๊ะพญาวัง 

ลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดสตูล พื้นท่ีจังหวัดสตูลได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดประเทศไทย
และอ่าวไทยและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิประเทศ เป็นแบบร้อนชื้น มี 2 ฤดู 
ฤดูร้อนกับฤดูฝน โดยมีช่วงฤดูฝนยาวนาน ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม และมีฤดูร้อนเพียง       
4 เดือน เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ระหว่างปี  2557 – 2563 ปริมาณฝนเฉลี่ย 2,419.5 มม. ตกชุกใน
เดือน เมษายน ถึง เดือนตุลาคม                                

            สำหรับ ปี พ.ศ. 2563  อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 33.28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉล่ีย 24.16  
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 38.5 องศาเซลเซียส วันท่ี 20 มีนาคม 2563 และอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้  
20.5 องศาเซลเซียส วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2563 ปริมาณฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน วัดได้ 72.2 มิลลิเมตร วันท่ี   
29 มิถุนายน 2563     

ข้อมูลการปกครอง/ประชากร  
 ประชากร ณ เดือน พฤษภาคม 2565 จำนวน 324,892 คน แยกเป็น  

ประชากรเพศชาย  จำนวน 161,645  คน 
ประชากรเพศหญิง  จำนวน 163,247  คน 
จำนวนครัวเรือน  จำนวน 108,172  หลัง 
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ตารางที่ 1 แสดงจำนวนประชากรรายอำเภอ/เทศบาล 

ลำดับ อำเภอ จำนวนประชากร (คน) ครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม 
1 เมืองสตูล 57,136 58,125 115,261 40,222 
2 ละงู 36,565 37,234 73,799 24,325 
3 ควนกาหลง 17,865 17,828 35,693 12,091 
4 ท่าแพ 14,744 14,980 29,724 8,913 
5 ควนโดน 13,568 13,715 27,283 8,086 
6 ทุ่งหว้า 12,268 12,258 24,526 8,072 
7 มะนัง 9,499 9,107 18,606 6,463 

รวม 161,645 163,247 324,892 108,172 

ท่ีมาของข้อมูล : เอกสารข้อมูลท่ัวไปจังหวัดสตูล ปี 2565 
หน่วยการปกครอง 
  1) อำเภอ    7 อำเภอ 
  2) ตำบล   36 ตำบล 
  3) หมู่บ้าน   280  หมู่บ้าน 
  4) องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1 แห่ง 
  5) เทศบาล   7 แห่ง ( 1 เทศบาลเมือง 6 เทศบาลตำบล) 
  6) องค์การบริหารส่วนตำบล 34 แห่ง 
ตารางที่ 2 แสดงการแบ่งเขตการปกครองและพื้นท่ี 

ลำดับ อำเภอ เขตการปกครอง จำนวน พื้นท่ี สัดส่วน
ประชากร/
พื้นท่ี 

ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. ประชากร (ตร.กม.) 

1 เมืองสตูล 12 72 4 10 115,261 802.57 143.61 
2 ละงู 6 61 1 6 73,799 380.35 194.03 
3 ทุ่งหว้า 5 35 1 5 24,526 452.33 54.22 
4 ควนกาหลง 3 32  - 3 35,693 532.08 67.08 
5 ควนโดน 4 31 1 4 27,283 220.80 123.56 
6 ท่าแพ 4 31  - 4 29,724 209.32 142.00 
7 มะนัง 2 19  - 2 18,606 210.07 88.57 

รวม 36 280 7 34 324,892 2,807.52 115.72 

ท่ีมาของข้อมูล : เอกสารข้อมูลท่ัวไปจังหวัดสตูล ปี 2565 
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เศรษฐกิจของจังหวัดสตูล  
 โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ขึ้นอยู่กับสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง 
เป็นหลัก โดยมีสัดส่วนร้อยละ 36.4 สาขาการผลิตท่ีมีความสำคัญรองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่งและการขาย
ปลีกฯ มีสัดส่วนร้อยละ 12.4 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตมีสัดส่วนร้อยละ 9.4 สาขาการขนส่งและสถานท่ีเก็บ
สินค้ามีสัดส่วนร้อยละ 8.2 และสาขาอื่นๆ ร้อยละ 33.6 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล (GPP AT 
CURRENT MARGET PRICES) ปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 30,955 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมทั้งประเทศ (GDP) คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ (GRP) และมีขนาดเศรษฐกิจเป็น
อันดับ 5 ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน สำหรับอัตราขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดสตูล หดตัวร้อยละ - 0.8 หดตัว
ต่อเนื่องจากที่หดตัวร้อยละ - 0.1 ในปีที่ผ่านมา รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี 2562 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี 
เท่ากับ 105,827 บาท เป็นลำดับท่ี 4 ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน เป็นลำดับท่ี 8 ของภาคใต้และลำดับท่ี 41 ของ
ประเทศ โดยมีมูลค่ามากกว่าปีท่ีผ่านมาประมาณ 178 บาท 
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แนวโน้มสถานการณ์แรงงาน  
 สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2563 ประชากรจังหวัดสตูล มีจำนวน 284,298 คน เป็นผู้อยู่ใน
กำลังแรงงาน จำนวน 177,177 คน และเป็นผู้มีงานทำ จำนวน 143,728 คน คิดเป็นร้อยละ 97.65 ของกำลัง
แรงงาน ขณะท่ีมีผู้ว่างงาน มีจำนวน 3,424 คน คิดเป็นร้อยละ 2.32 ของกำลังแรงงาน ซึ่งอัตราการว่างงานจะ
เห็นได้ชัดเจนว่ามีสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนจากค่าเฉล่ียปี 2562 ท่ีมีอัตรา ร้อยละ 1.71 ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการบรรจุ
งานซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของภาวการณ์ด้านแรงงาน ซึ่งสามารถศึกษาวิเคราะห์กับ
จำนวนตำแหน่งงานว่าง และจำนวนผู้สมัครงาน โดยเมื่อวิเคราะห์จำนวนการบรรจุงานที่สำนักงานจัดหางาน
จังหวัดดำเนินการ เทียบกับจำนวนตำแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัด จะพบว่าอัตราการ
บรรจุงานต่อตำแหน่งงานว่าง ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 67.94 โดยมีอัตราลดลงจาก ปี 2562 ท่ีมีร้อยละ 99.10 
ขณะท่ีอัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานภาพรวม ปี 2563 มีอัตราร้อยละ 261.35 มีสัดส่วนลดลงจาก ปี 2562 
ที่มีสัดส่วนร้อยละ 300.00 ซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ื อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และแนวโน้มในอนาคตอัตราการว่างงานของจังหวัดคาดว่าก็ยังคงมีจำนวนที่สูงขึ้น ส่วนในด้าน
ทักษะการทำงาน พบว่ากำลังแรงงานในจังหวัดยังขาดทักษะทางด้านภาษา และให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ตนเองในด้านภาษาไม่มากนัก ขณะท่ีการผลิตบุคลากร/การฝึกอบรมต่างๆ ยังคงมีการผลิตออกมาอย่างต่อเนื่อง
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งอาจเนื่องมาจากค่านิยมท่ีต้องการส่งบุตรหลานเรียนต่อใน
สายสามัญมากกว่าสายอาชีพ ส่วนภาคการผลิตในจังหวัดก็ยังคงขาดแคลนแรงงานในระดับล่างหรือไร้ฝีมือ และ
แรงงานที ่มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานในบางสาขา ซึ ่งสอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง/สถาน
ประกอบการท่ีมีความต้องการจ้างงานผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด 
 จากข้อมูลอาชีพของผู้มีงานทำในจังหวัดสตูล ส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรและประมง มี
ทักษะอันเป็นคุณลักษณะที่สำคัญต่อการทำงานต่ำกว่าในระดับที่คาดหวังเกือบทุกด้าน จังหวัดสตูลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานให้มีความรู้และทักษะสูง มีความสามารถในการ
รังสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้อยู่ได้ใน Global Digital Platform รองรับการเป็นคนในยุคทศวรรษที่ 21 ให้
สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาของประเทศ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศ
ต่อไป 
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ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

 ที่ต้ัง : อาคารหอสมุดกลางช้ัน 2 โรงเรียนสตูลวิทยา ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัด
สตูล โทรศัพท์ : 074 772 165 - 6 โทรสาร : 074 772 167          
 บทบาทหน้าที่ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเป็นหน่วยงานในสังก ัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังขึ้นตามคำส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง  
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 และพระราชบัญญัติ แก้ไข
เพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ.2565 โดยมีอำนาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  1. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
  2. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ  
  3. ส่ังการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
  4. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  
  6. ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของ กศจ.และ อกศจ. 
  7. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตาและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  8. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  9. ส่งเสริมและประสานงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา 
  10. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน  
  11. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามท่ีได้รับมอบหมายรวมทั้ง
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆในจังหวัด 
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ตารางที ่ 3 แสดงจำนวนบุคลากรที ่ปฏิบัติหน้าที ่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จำนวน 31 คน 
ประกอบด้วย 

ที่ กลุ่ม บุคลากร (คน) 
1 ฝ่ายบริหาร 1 
2 กลุ่มอำนวยการ 4 
3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 
4 กลุ่มนโยบายและแผน 4 
5 กลุ่มพัฒนาการศึกษา 2 
6 กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 1 
7 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 4 
8 หน่วยตรวจสอบภายใน 1 
9 ลูกจ้างชั่วคราวรายปี 6 

รวม 29 
10 คุรุสภาจังหวัด 2 

รวมบุคลากรทั้งหมด 31 

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2566 
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ข้อมูลด้านการศึกษาในจังหวัดสตูล 
 จังหวัดสตูลมีหน่วยงาน/สถาบันที่จัดการศึกษาทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน แบ่งเป็นหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษา จำนวน 6 หน่วยงาน และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 หน่วยงาน มีสถานศึกษา
จำนวน 607 สถานศึกษา จำนวนผู้เรียนทั้งสิ้น 93,587 คน และมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งส้ิน 
6,943 คน 
ตารางที่ 4  แสดงหน่วยงานและสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดสตูล 
ลำดับ หน่วยงาน สังกัด จำนวนสถานศึกษา 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

- การศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา 
- การศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) 
- การศึกษาโดยครอบครัว 

สพฐ. 170 
           118 

 41 
 11 

2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล(เฉพาะสตูล) สพฐ.  12 
3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.    2 
4 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  

- การศึกษาในระบบ (สามัญศึกษา) 
- การศึกษาในระบบ (ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ) 
- ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) 
- ปอเนาะ 
- การศึกษานอกระบบ  

สป.ศธ           283 
 25 
15 

          213 
13 
17 

5 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดสตูล 

สป.ศธ 7 

6 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- สถานศึกษาของรัฐ 
- สถานศึกษาของเอกชน 

สอศ. 5 
3 
2 

หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
7 วิทยาลัยชุมชน อว. 1 
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อว. 1 
9 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล 

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
- เทศบาล 
- องค์การบริหารส่วนตำบล (โรงเรียน) 
- องค์การบริหารส่วนตำบล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

สถ.          121 
1 
6 
1 

         113 
10 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล พศ. 1 
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170

12

2

283

7

5

1

1

121

1
2

2

แผนภูมิแสดงหน่วยงานและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล

สพป.สตูล

สพม.สข.สต.(เฉพาะสตูล)

สศศ.สตูล

สช.สตูล

กศน.จังหวัดสตูล

อาชีวศึกษาสตูล

วชช.สตูล

มรภ.สข.วิทยาเขตสตูล

สถจ.สตูล

พศจ.สตูล

กองร้อยตชด.ท่ี 436

ลำดับ หน่วยงาน สังกัด จำนวนสถานศึกษา 
11 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 436 ตชด. 2 
12 สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสตูล พม. 2 

รวมทั้งสิ้น          607 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลจำนวนสถานศึกษา จำแนกรายอำเภอ 

ที่ หน่วยงาน 
เมือง
สตูล 

ควน
โดน 

ควน
กาหลง 

ท่า
แพ 

ละง ู
ทุ่ง
หว้า 

มะนัง รวม 

1 สพป.สตูล 
- อนุบาลถึงประถมศึกษา 
- อนุบาลถึงมัธยมตอนต้น  
- จัดการศึกษาโดยครอบครัว 

43  
22 
16   
  5 

15 
10 
2 
3 

20 
15 
5 
0 

18 
15 
3 
0 

47 
34 
10 
3 

17 
16 
1 
0 

10 
6 
4 
0 

170 
118 
41 
11 

2 สพม.สข สต (เฉพาะสตูล)   3 1 1 2 2 2 1 12 
3 สศศ.สตูล 

- รร.ราชประชานุเคราะห์ท่ี 42 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 2 
 1 
 1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

4 สช.สตูล  
- สามัญศึกษา 
- ศาสนาควบคู่สามัญ 
- ตาดีกา 
- ปอเนาะ 

86 
 8 
7 

63 
0 

37 
0 
5 

25 
5 

29 
3 
2 

20 
2 

33 
2 
1 

27 
3 

67 
5 
0 

57 
1 

26 
5 
0 

18 
2 

5 
2 
0 
3 
0 

283 
25 
15 

213 
13 
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168

68

7566

145

58
27

แผนภูมิแสดงข้อมูลจํานวนสถานศึกษา จําแนกรายอําเภอ

เมืองสตูล

ควนโดน

ควนกาหลง

ท่าแพ

ละงู

ทุ่งหว้า

มะนัง

ที่ หน่วยงาน 
เมือง
สตูล 

ควน
โดน 

ควน
กาหลง 

ท่า
แพ 

ละง ู
ทุ่ง
หว้า 

มะนัง รวม 

- การศึกษานอกระบบ  8 2 2 0 4 1 0 17 
5 กศน.จังหวัดสตูล 1 1 1 1 1 1 1 7 
6 อาชีวศึกษาสตูล 2 1 1 0 1 0 0 5 
7 วิทยาลัยชุมชนสตูล 1 0 0 0 0 0 0 1 
8 มรภ.สข. วิทยาเขตสตูล 0 0 0 0 1 0 0 1 
9 สถจ.สตูล 

- อบจ.สตูล 
- เทศบาล 
- อบต. (โรงเรียน) 
- อบต. (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

27 
0 
6 
0 

21 

13 
0 
0 
0 

13 

21 
0 
0 
0 

21 

12 
0 
0 
0 

12 

26 
0 
0 
0 

26 

12 
0 
0 
1 

11 

10 
1 
0 
0 
9 

121 
1 
6 
1 

113 
10 พศจ.สตูล 1 0 0 0 0 0 0 1 
11 กองร้อยตชด.ที่ 436 0 0 2 0 0 0 0 2 
12 พมจ.สตูล 2 0 0 0 0 0 0 2 

รวมทั้งสิ้น 168 68 75 66 145 58 27 607 

  จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าสถานศึกษาในจังหวัดสตูล จำนวนท้ังส้ิน 607 แห่ง ต้ังอยู่ใน
อำเภอเมืองสตูลมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 28 ของจำนวนสถานศึกษาท้ังหมด รองลงมาคือ อำเภอละงู คิดเป็น
ร้อยละ 24 และอำเภอควนกาหลง คิดเป็นร้อยละ 12 ตามลำดับ 
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82

123

13

5

แผนภูมิแสดงข้อมูลจํานวนสถานศึกษาในระบบ จําแนกตามสังกัดและขนาด
ของสถานศึกษา

เล็ก

กลาง

ใหญ่

ใหญ่พิเศษ

ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลจำนวนสถานศึกษาในระบบ จำแนกตามสังกัด และขนาดของสถานศึกษา 

ที่ หน่วยงาน เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ รวม 
1 สพป.สตูล (เฉพาะสถานศึกษาในระบบ)  65   92   1   1   159  
2 สพม.สข สต (เฉพาะสตูล)  4   5   3   -     12  
3 สช.สตูล (เฉพาะสถานศึกษาในระบบ)  9   21   6   4   40 
4 สศศ.สตูล (เฉพาะร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 42)  -     -     1   -    1    
5 สถจ.สตูล (เฉพาะสถานศึกษา)  1   5   2   -     8 
6 พศจ.สตูล  1   -     -     -     1  
7 กองร้อยตชด.ท่ี 436  2   -     -     -     2  

รวมทั้งสิ้น  82  123  13  5   223  

***หมายเหตุ      ข้อมูลสถานศึกษาจำแนกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)                  
                      โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสพป. และสังกัดอื่นๆ   คิดจากจำนวนนักเรียนต้ังแต่ 1 - 120 คน  
2. โรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสพป. และสังกัดอื่นๆ   คิดจากจำนวนนักเรียนต้ังแต่ 121 - 600 คน  
3. โรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสพป. และสังกัดอื่นๆ   คิดจากจำนวนนักเรียนต้ังแต่ 601 - 1,500 คน  
4. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสพป. และสังกัดอื่นๆ   คิดจากจำนวนนักเรียนต้ังแต่ 1,501 คนข้ึนไป  
5. โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสพม.  คิดจากจำนวนนักเรียนต้ังแต่ 1 - 499 คน  
6. โรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสพม.  คิดจากจำนวนนักเรียนต้ังแต่ 500 - 1,499 คน  
7. โรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสพม.  คิดจากจำนวนนักเรียนต้ังแต่ 1,500 - 2,499 คน  
8. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสพม.  คิดจากจำนวนนักเรียนต้ังแต่ 2,500 คนข้ึนไป  
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ตารางที่ 7 แสดงจำนวนสถานศึกษาในระบบ จำแนกตามสังกัดและระดับการจัดการศึกษา 

ที่ หน่วยงาน 

เต
รีย

ม
อนุ

บา
ล 

อนุ
บา

ล 
- 

ปร
ะถ

ม 

อนุ
บา

ล 
- 

มัธ
ยม

ต้น
 

อนุ
บา

ล 
– 

มัธ
ยม

ปล
าย

 
ปร

ะถ
ม 

ปร
ะถ

ม 
–

มัธ
ยม

ต้น
 

ปร
ะถ

ม 
– 

มัธ
ยม

ปล
าย

 
มัธ

ยม
ต้น

 

มัธ
ยม

ต้น
 –

 
มัธ

ยม
ปล

าย
 

รว
ม 

1 สพป.สตูล (เฉพาะ
สถานศึกษาในระบบ) 

0 118 41 0 0 0 0 0 0 159 

2 สพม.สข สต (เฉพาะสตูล) 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 
3 สช.สตูล (เฉพาะ

สถานศึกษาในระบบ) 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

4 สศศ.สตูล (เฉพาะร.ร.ราช
ประชานุเคราะห์ 42) 

3 15 1 12 1 0 0 0 8 40 

5 สถจ.สตูล (เฉพาะ
สถานศึกษา) 

115 1 1 0 3 1 0 0 0 121 

6 พศจ.สตูล 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
7 กองร้อยตชด.ที่ 436 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

รวม 118 136 43 12 4 1 1 1 20 336 

ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับ ปวช - ปริญญาตรี จำแนกตามสังกัด 

   ที ่ หน่วยงาน ปวช. ปวช. - ปวส. ปวช. - ป.ตร ี อนุปริญญา ปริญญาตร ี รวม 
1 อาชีวศึกษาสตูล 1 3 1 0 0 5 
2 วิทยาลัยชุมชนสตูล 0 0 0 1 0 1 
3 มรภ.สข. วิทยาเขตสตูล 0 0 0 0 1 1 

รวม 1 3 1 1 1 7 

จากตารางข้างต้นพบว่า จังหวัดสตูลมีการจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับ 
ปริญญาตรี จำนวนทั้งสิ ้น 336 แห่ง ซึ ่งมีสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษามากที่สุด      
คิดเป็นร้อยละ 40 ของสถานศึกษาทั้งหมด รองลงมาคือ ระดับเตรียมอนุบาล คิดเป็นร้อยละ 35 และระดับ
อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 13 ตามลำดับ 
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ข้อมูลด้านผู้เรียน 

ประชากรวัยเรียนในจังหวัดสตูล  จังหวัดสตูลมีประชากรท่ีมีช่วงอายุระหว่าง 1 ปี ถึง 22 ปี  
จำนวนท้ังส้ิน 105,728 คน แบ่งเป็น เพศชาย จำนวน 54,485คน และเพศหญิง จำนวน 51,243 คน ซึ่งเข้ารับ
การศึกษาในหน่วยงาน/สถาบันท่ีจัดการศึกษาในจังหวัดสตูล จำนวนท้ังส้ิน 93,587 คน คิดเป็นร้อยละ 88.52 ของ
จำนวนประชากรวัยเรียนในจังหวัดสตูลทั้งหมด และหากไม่รวมนักเรียนในตาดีกาปอเนาะ และโรงเรียนนอกระบบ
จะมีจำนวนนักเรียน 76,815 คน คิดเป็นร้อยละ 72.65 ของจำนวนประชากรวัยเรียนในจังหวัดสตูลท้ังหมด       
ตารางที่ 9 แสดงจำนวนประชากรวัยเรียนช่วงอายุระหว่าง 1 - 22 ปี ในจังหวัดสตูล  

ช่วงอาย ุ เพศชาย เพศหญิง รวม 
1 ป ี 2,047 1,859 3,906 
2 ป ี 2,138 1,966 4,104 
3 ปี 2,204 2,213 4,417 
4 ปี 2,377 2,213 4,590 
5 ปี 2,338 2,217 4,555 
6 ปี 2,611 2,368 4,979 
7 ปี 2,727 2,426 5,153 
8 ป ี 2,678 2,568 5,246 
9 ป ี 2,804 2,620 5,424 
10 ปี 2,702 2,415 5,117 
11 ปี 2,542 2,410 4,952 
12 ปี 2,614 2,522 5,136 
13 ปี 2,598 2,438 5,036 
14 ปี 2,588 2,496 5,084 
15 ปี 2,540 2,398 4,938 
16 ปี 2,572 2,450 5,022 
17 ปี 2,488 2,404 4,892 
18 ปี 2,300 2,364 4,664 
19 ปี 2,481 2,284 4,765 
20 ปี 2,323 2,210 4,533 
21 ปี 2,544 2,231 4,775 
22 ปี 2,269 2,171 4,440 

รวมทั้งสิ้น 54,485 51,243 105,728 

 
(ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย , ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
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17,666 

30,871 

15,256 

14,852 
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30,286 
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แผนภูมิแสดงจํานวนประชากรในจังหวัดสตูลต่อนักเรียนในระบบการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ปฐมวัย (2 - 5 ปี)

ประถมศึกษา (6 - 11 ปี)

มัธยมตอนต้น (12 - 14 ปี)

มัธยมปลาย/ปวช. (15 - 17 ปี)

ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี (18 - 21 ปี)

ตารางที่ 10 แสดงจำนวนประชากรในจังหวัดสตูลต่อนักเรียนในระบบการศึกษา ปีการศึกษา 2565 

ระดับการศึกษา อาย ุ ประชากร นักเรียน ร้อยละของนักเรียนต่อ
จำนวนประชากรทั้งหมด 

ปฐมวัย 2 - 5 17,666 15,221 86 
ประถมศึกษา 6 - 11 30,871 30,286 98 
มัธยมศึกษาตอนต้น 12 – 14 15,256 16,006 105 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 15 – 17 14,852 13,381 90 
ปวส. / อนุปริญญา / ป.ตรี 18 - 21 18,737 1,921 10 

รวม 97,382 76,815 79 
***หมายเหตุ    1. ข้อมูลนักเรียน ณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

  2. ข้อมูลประชากรจากกระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564  
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ตารางที่ 11 แสดงจำนวนนักเรียนในจังหวัดสตูล จำแนกตามสังกัดและจำแนกเป็นรายอำเภอ   
           (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565) 

หน่วยงาน เมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง ท่าแพ ละง ู ทุ่งหว้า มะนัง รวม ร้อยละ 

สพป.สตูล 
- อนุบาลถึงประถมศึกษา 
- อนุบาลถึงมัธยมตอนต้น  
- จัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 

8,285 
3,977 
4,286 

22 

1,896 
1,581 
309 
6 

3,127 
1,901 
1,226 

- 

2,825 
2,344 
481 

- 

6,977 
4,357 
2,615 

5 

2,296 
2,112 
184 

- 

1,699 
699 

1,000 
- 

27,105 
16,971 
10,101 

33 
28.96 

สพม.สข สต  
(เฉพาะสตูล) 

4,698 806 472 863 2,496 1,095 369 10,799 
11.54 

สช.สตูล  
- สามัญศึกษา 
- ศาสนาควบคู่สามัญ 
- ตาดีกา 
- ปอเนาะ 
- การศึกษานอกระบบ 

12,737 
6,061 
1,807 
4,868 

-    
1 

5,880 
-    

3,591 
2,224 

65 
- 

4,867 
890 

2,382 
1,493 
102 

- 

3,449 
775 
253 

2,317 
104 

- 

6,884 
2,818 

-   
3,954 
112 

- 

1,781 
860 

-    
911 
10 
- 

867 
542 

-   
325   

-    
- 

36,465 
11,946 
8,033 
16,092 

393 
1 

38.96 

สศศ.สตูล 
- รร.ราชประชานุเคราะห์
ที่ 42 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

1,018 
769 

 
249 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

1,018 
769 

 
249 

1.09 

กศน.จังหวัดสตูล 1,420 487 471 470 971 630 257 4,706 5.03 
อาชีวศึกษาสตูล 2,091 - 285 - 923 - - 3,299 3.53 
วิทยาลัยชุมชนสตูล 779 - - - - - - 779 0.83 
มรภ.สข. วิทยาเขตสตูล - - - - 154 - - 154 0.16 
สถจ.สตูล 
- โรงเรียน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3,953 
2,415 
1,538 

557 
-   

557 

679 
-   

679 

669 
-    

669 

1,561 
-    

1,561 

579 
68 
511 

1,054 
738 
316 

9,052 
3,221 
5,831 

9.67 

กองร้อยตชด.ท่ี 436 - - 158 - - - - 158 0.17 
พศจ.สตูล 15 - - - - - - 15 0.02 
พมจ.สตูล 37 - - - - - - 37 0.04 

รวมท้ังสิ้น 35,033 9,626 10,059 8,276 19,966 6,381 4,246 93,587 100 
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ตารางที่ 12 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนในจังหวดัสตูล จำแนกตามระดับการศึกษาและจำแนกเป็นรายอำเภอ 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565) 

อำเภอ  

ระดับการศึกษา 

ปฐมวัย 
ประถม 
ศึกษา 

ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. 
อนุ 

ปริญญา 
ป.ตรี 

การศึกษา 
พิเศษ 

รวม 

เมืองสตูล 4,847 11,069 6,554 4,538 1,448 637 779 6 5,155 35,033 
ควนโดน 1,292 2,168 2,110 1,767 - - - - 2,289 9,626 
ควนกาหลง 1,697 3,409 1,859 1,214 170 115 - - 1,595 10,059 
ท่าแพ 1,477 2,518 1,105 755 - - - - 2,421 8,276 
ละง ู 3,628 6,889 2,652 1,654 693 230 - 154 4,066 19,966 
ทุ่งหว้า 1,277 2,309 1,064 810 - - - - 921 6,381 
มะนัง 1,003 1,924 662 332 - - - - 325 4,246 

รวม 15,221 30,286 16,006 11,070 2,311 982 779 160 16,772 93,587 

 จากตารางข้างต้น พบว่า จังหวัดสตูลมีนักเรียนในระดับประถมศึกษามากที่สุด จำนวน 
30,286 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด รองลงมาคือ นักเรียนการศึกษาพิเศษ จำนวน 
16,772 คน คิดเป็นร้อยละ 18 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 16,006 คน คิดเป็นร้อยละ 17 
ตามลำดับ 
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แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนในจังหวัดสตูล จําแนกตามสังกัด สพป.สตูล

สพม.สข สต 

สช.สตูล 

สศศ.สตูล

กศน.จังหวัดสตูล

อาชีวศึกษาสตูล

วชช.สตูล

มรภ.สข. วิทยาเขตสตูล

สถจ.สตูล

กองร้อยตชด.ท่ี 436

พศจ.สตูล



แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 

 

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล หน้า 18 
 

16%

32%

17%

12%

3%

1%

1% 0%
18%

แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนในจังหวัดสตูล จําแนกตามระดับการศึกษา

ปฐมวัย
ประถมศึกษา
ม.ต้น
ม.ปลาย
ปวช.
ปวส.
อนุปริญญา
ป.ตรี
การศึกษาพิเศษ

ตารางที่ 13 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนในจังหวดัสตูล จำแนกตามระดับการศึกษา และรายหน่วยงานการศึกษา 

 จากตารางข้างต้น พบว่า จำนวนนักเรียนในสังกัดสำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล                         
มีมากท่ีสุด จำนวน 36,9465 คน คิดเป็นร้อยละ 39 ของจำนวนนักเรียนท้ังหมด รองลงมาคือ นักเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 27,105 คน คิดเป็นร้อยละ 29 และนักเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล จำนวน 10,799 คน คิดเป็นร้อยละ 12 ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน ปฐมวัย 
ประถม 
ศึกษา 

ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. 
อน ุ

ปริญญา 
ป.ตรี 

การศึกษา 
พิเศษ 

รวม ร้อยละ 

สพป.สตูล 5,433 19,295 2,377 - - - - - - 27,105 28.96 
สพม.สข สต - - 5,850 4,949 - - - - - 10,799 11.54 
สช.สตูล   3,196 8,439 5,011 3,333 - - - - 16,486 36,465 38.96 
สศศ.สตูล - 235 328 206 - - - - 249 1,018 1.09 
อาชีวศึกษาสตูล - - - - 2,311 982 - 6 - 3,299 3.53 
กศน.จังหวัด
สตูล 

- 146 1,978 2,582 - - - - - 4,706 5.03 

พศจ.สตูล - - 15 - - - - - - 15 0.02 
สถจ.สตูล 6,546 2,059 447 - - - - - - 9,052 9.67 
ตชด. 436 46 112 - - - - - - - 158 0.17 
มรภ.สข. วิทยา
เขตสตูล 

- - - - - - - 154 - 154 0.16 

วชช.สตูล - - - - - - 779 - - 779 0.83 
พมจ.สตูล - - - - - - - - 37 37 0.04 
รวมทั้งสิ้น 15,221 30,286 16,006 11,070 2,311 982 779 160 16,772 93,587 100 
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ตารางที่ 14 แสดงสัดส่วนของผู้เรียนในจังหวัดสตูลเปรียบเทียบสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน 

ระดับการศึกษา 
จำนวนนักเรียน สัดส่วน 

รัฐบาล เอกชน รวม รัฐบาล : เอกชน 
ปฐมวัย 12,025 3,196 15,221 79 : 21 
ประถมศึกษา 21,847 8,439 30,286 72 : 28  
มัธยมศึกษาตอนต้น 10,995 5,011 16,006 69 : 31 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 7,737 3,333 11,070 70 : 30 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2,305 6 2,311 100 : 0 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 982 - 982 100 : 0 
อนุปริญญา 779 - 779 100 : 0 
ปริญญาตรี  160 - 160 100 : 0 
การศึกษาพิเศษ 249 16,523 16,772 1 : 99 

รวมทั้งสิ้น 57,079 36,508 93,587 61 : 39 

จากตารางข้างต้น พบว่า สัดส่วนของผู้เรียนในสถานศึกษาของจังหวัดสตูล จำนวนทั้งส้ิน 
93,587 คน แบ่งเป็นนักเรียนในสถานศึกษาของรัฐบาล จำนวน 57,079 คน คิดเป็นร้อยละ 61 และนักเรียนใน
สถานศึกษาของเอกชน จำนวน 36,508 คน คิดเป็นร้อยละ 39 

ตารางที่ 15 แสดงสัดส่วนของผู้เรียนในจังหวัดสตูลเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ      ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 

ปีพ.ศ. 
มัธยมปลาย
นอกระบบ 

มัธยมปลาย
ในระบบ 

รวมมัธยม
ปลาย 

ปวช. 
อัตราส่วนมัธยมต่อ

ปวช. 
2560 2,846 6,963 9,809 1,956 83 : 17 
2561 2,596 7,126 9,722 2,145 82 : 18 
2562 2,503 7,188 9,691 2,173 82 : 18 
2563 2,418 7,585 10,003 2,321 81 : 19 
2564 2,559 7,938 10,497 2,528 81 : 19 
2565 2,582 8,488 11,070 2,311 83 : 17 
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ตารางที่ 16 แสดงจำนวนเรียนในจังหวัดสตูลต้ังแต่ระดับอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี และการศึกษารูปแบบ
พิเศษ ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 
ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน  จำนวนนักเรียนที่ลดลง

เมื่อเทียบกับปีการศึกษา
ที่ผ่านมา ชาย หญิง รวม 

2561 48,192 47,652 95,844 - 

2562 48,635 46,738 95,373 - 471 

2563 47,661 46,941 94,602 - 771 

2564 47,812 46,622 94,434 - 168 

2565 47,521 46,066 93,587 - 847 
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ส่วนที่ 2 
นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้นำยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และกำหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน ได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้
กับส่วนราชการทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
  โดยเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 จะประกอบด้วย 
ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจาย
รายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
  การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์เดิม จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” 
โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง  
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน  เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
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เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตาม
ทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด 
 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ 
มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  

  (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณี 
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน
ด้านอื่น ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมัยใหม่  

  (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศใน
มิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการ
ปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต   

  (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคน    
รุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ
อนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ        
ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก 
ควบคู่ไปกบัการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของ
คนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น 
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร 
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมายการ 
พัฒนาที่สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น 
มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจาย
อำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
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 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 
ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 6) ยุทธศาสตร์ชาติด ้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่
ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตวัให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนัน้ กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ 
และนำไปสู ่การลดความเหลื ่อมล้ำและเอื ้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุต ิธรรมมีการบริหารที ่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  เป ้าหมาย/แนวทางการพ ัฒนาของแผนแม่บทภายใต ้ย ุทธศาสตร ์ท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ กรอบสำหรับการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีแรก (พ.ศ.2563 – 2565) จะมีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกับเป้าหมาย/แนวทางการพัฒนาของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 ซึ่งปรากฏตามประเด็นสำคัญ  ดังนี้ 
 แผนแม่บทฯ 11 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
  (1) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ ่มขึ ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั ้งด้าน ร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  (2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมบนฐานความรู้ทางวิชาการ ตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึง
ช่วงอายุต่าง ๆ 
  (3) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัว และชุมชน ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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  (4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีเครือข่ายต่าง ๆ 
  (5) พัฒนาหลักสูตรการสอน และปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ที่เน้นการพัฒนาทักษะสำคัญด้านต่าง ๆ 
  (6) เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากข้ึน 
  (7) การปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
  (8) มีหลักสูตรการศึกษาที่เอื้อต่อทักษะชีวิต มีการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตทักษะชวีิต
และทักษะอาชีพในหลักสูตร 
  (9) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการ คิด
วิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
  (10) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
  (11) จัดให้มีทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับ
โลกการทำงาน 
  (12) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบ
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาว์ปัญญาและความ
ฉลาดทางอารมณ ์
  (13) วัยเรียนวัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการ
เรียน มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสารและ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
  (14) ยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงานให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
  (15) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ 
  (16) แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักถึงความสำคัญที่จะ
พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวั ตของโครงสร้างอาชีพและความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 
  (17) จัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัยผู้สูงอายุ 
  (18) ผู้สูงอายุมีคุณภาพที่ดีมีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอด
ชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 

 แผนแม่บทฯ 12 การพัฒนาการเรียนรู ้
  (1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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  (2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุ
ปัญญาเพ่ิมข้ึน 
  (3) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น วิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐาน 
  (4) ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ ที่เน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ 
  (5) จัดกิจกรรมเสริมทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหา
และวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่เนื้อหาและทักษะแบบใหม่ 
  (6) วางแผนการผลิต พัฒนา และปรับบทบาทครูยุคใหม่ให้เป็นผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
  (7) ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหม่โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถ
สร้างทักษะในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  (8) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุม
ทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ 
  (9) ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ โดยผู ้ที ่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้อ งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน 
  (10) มีอัตรากำลังครูอาชีวะที ่เพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  (11) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพที่เน้นการสร้างความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดไปจนถึงระดับโรงเรียน 
  (12) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
  (13) ปรับปรุงโครงสร้างการศึกษาที่เน้นสายอาชีพมากขึ้น มีการจัดการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่สามทักษะและ
ความรู้ในการประกอบอาชีพใหม่ๆ 
  (14) เพิ่มการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ส่ งเสริมภาคประชาสังคม 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
  (15) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออก
จากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพ 
  (16) ส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้การเรียนการสอน 
และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
  (17) พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
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  (18) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์ ม สื ่อดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  (19) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพ ที่นักเรียนนักศึกษา 
และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ 
  (20) มีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่กำหนดสมรรถนะและทักษะ
พื้นฐานสำหรับอาชีพสาขาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน 10 กลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
  (21) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและ
บุคลากรในระดับนานาชาติ 
  (22) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
  (23) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของ
ประเทศเพ่ือนบ้านในสถานศึกษา และสำหรับประชาชน 
  (24) ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับประเทศ
เพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
  (25) พัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและส่งต่อ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคน
ไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ 
  (26) ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างและพัฒนา
เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา 
  (27) ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561  
 ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื ่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 โดยให้กระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา นำมาตรฐานการศึกษาของชาติ ไปเป็นกรอบในการกำหนดมาตรฐาน
และหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา การส่งเสริม กำกับดูแล การตรวจสอบ การ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่ง “มาตรฐานการศึกษาของชาติ” จะหมายถึง ข้อกำหนด
เกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ของคนไทย เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบสำหรับสร้างคน
ไทย 4.0 ที่แม้จะแตกต่างตามบริบทของท้องถิ่นและของสถานศึกษา แต่มีจุดหมายร่วมกันคือ ธำรงความเป็น
ไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติ
การเมืองต่อไป ทั้งนี้ เป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของชาติ จะเป็นไปเพื่อ 
  1. ให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ของการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาและจัดทำมาตรฐานขั้นต่ำที่
จำเป็น โดยการกำหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขึ้นกับผู้เรียนทั้งในระหว่างที่กำลังศึกษาและเพื่อวางรากฐานให้
ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลังจากสำเร็จการศึกษา 
  2. ใช้เป็นเป้าหมายในการสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถดำเนินการต่าง ๆได้อย่าง
สะดวก เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว 
  3. ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการกำกับ
ดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ซึ่งผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนอง
วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยจะต้องธำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก  
และมีคุณลักษณะ ได้แก่ (1) “ผู้เรียนรู้” เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือก้าว
ทันยุคดิจิทัลและโลกในอนาคต และมีสมรรถนะที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ต่าง ๆ มีสุนทรียะ รักษ์และ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิตเพื่อสร้างงานหรือสัมมาอาชีพบนพื้นฐานของความพอเพียง มีความ  
มั่นคง ในชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม (2) “ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม” เป็นผู้มี ทักษะ 
ทางปัญญา ทักษะศตวรรษท่ี 21 ความฉลาดดิจิทัล ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรมสมรรถนะใน
การบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะผู้ประกอบการเพื่อร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสและมูลค่าให้กับตนเองและสังคม และ (3) “พลเมืองที่เข้มแข็ง”เป็นผู้มีความ
รักชาติ มีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ
บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท่าเทียม เสมอภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติโดยผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ
จัดการศึกษาท้ัง 3 ด้าน ที่เหมาะสมตามช่วงวัยมีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงและสะสมตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 
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คุณลักษณะ ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอน

ปลาย/อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา 

1. “ผู้เรียนรู้” มีพัฒนาการรอบ
ด้านและสมดุลสนใจ
เรียนรู้และกำกบั
ตัวเองให้ทำสิ่งต่างๆ 
ที่เหมาะสมตามช่วง
วัยได้สำเร็จ 

รักและรับผิดชอบ 
ต่อการเรียนรู้ชอบ
การอ่านมีความรู้
พื้นฐานทักษะ และ 
สมรรถนะทางภาษา 
การคำนวณมีเหตุผล 
มีนิสัยและสุขภาพที่
ดี 
มีสุนทรียภาพใน
ความงามรอบตัว 

รู้จักตนเองและผู้อื่น 
มีเป้าหมายและ
ทักษะการเรียนรู้ 
บริหารจัดการตนเอง 
เป็นมีทักษะชีวิต มี
ความรู้และ
สมรรถนะที่จำเป็น
ต่อการสร้างสุขภาวะ
การศึกษาต่อ หรือ
การทำงานที่
เหมาะสมกับชว่งวัย 

สามารถชี้นำการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
มีทักษะการเรียนรู้ 
รู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง 
ปรับตัวในโลกยุค
ดิจิทัลได้มีทักษะชีวิต 
ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มี
ความรู้ความรอบรู้
ด้านต่างๆและ
สามารถประยกุต์ใช ้
ในการพัฒนาสุข
ภาวะการศึกษา /
การทำงาน/อาชีพ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตน 

มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง 
ปรับตัว ยืดหยุ่น 
สามารถเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงใน 
โลกดิจิทัลและโลก
อนาคตได้มีความเป็น
ผู้นำ มีความรู้ความ
รอบรู้ต่างๆมีปัญญารู้
คิด สามารถประยกุต์ใช้
ความรู้และทักษะต่างๆ 
ในการสร้างงาน /
สัมมาชีพความมั่นคง 
และคุณภาพชวีิตที่ดีต่อ
ตนเองครอบครัว และ
สังคม 

2. “ผู้ร่วมสร้าง
นวัตกรรม” 

รับผิดชอบต่อการ 
ทำงานร่วมกับผู้อื่น 
มีความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะทาง 
เทคโนโลยีดิจิทัล 
การคิดสร้างสรรค์ 
ภาษาอังกฤษ และ 
การสื่อสาร และ 
ความรู้รอบตัวด้าน 
ต่างๆ 

มีทักษะการทำงาน 
ร่วมกัน ทักษะการ 
สื่อสาร มีความรอบรู้ 
ทางข้อมูล
สารสนเทศ 
และดิจิทัล เพื่อ 
แก้ปัญหา มีการคิด 
อย่างมีวจิารณญาณ 
มีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถนำความคิด
สู่การสร้างผลงาน 
ในลักษณะต่าง ๆ 

สามารถแกป้ัญหา 
สื่อสารเชิงบวก 
ทักษะข้ามวัฒนธรรม 
ทักษะสะท้อนการคิด 
การวิพากษ์เพือ่สร้าง 
นวัตกรรม และ
สามารถเป็น
ผู้ประกอบการได้ 

สามารถร่วแก้ปัญหา 
สังคมการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม 
เพื่อเพิ่มโอกาส และ
มูลค่าแก่ตนเอง สังคม
และประเทศ 

3. “พลเมืองที่
เข้มแข็ง” 

สามารถแยกแยะผิด 
ถูก ปฏิบัติตนตาม 
สิทธิและหนา้ที่ของ 
ตนเองโดยไม่ละเมิด 
สิทธิของผู้อื่นเป็น
สมาชิกที่ดีของ 
กลุ่ม มีจิตอาสา 
รักท้องถิ่นและ
ประเทศ 

มีความเชื่อมั่นใน
ความถูกต้อง ความ
ยุติธรรมมีจิต
ประชาธิปไตย 
มีสำนึกและความ 
ภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย และ
พลเมือง 
อาเซียน 

มีความเชื่อมั่นใน
ความเท่าเทียม เป็น
ธรรมในสังคม มีจิต
อาสามีความกล้า
หาญทางจริยธรรม 
เป็นพลเมืองที่
กระตือรือร้นในการ 
สร้างสังคมไทยและ
โลกที่ยั่งยืนมีความ
ซ่ือสัตย์ในการ 
ทำงานเพื่อส่วนรวม 

กล้าต่อต้านการกระทำ
ในส่ิงที่ผิด ให้คุณค่ากับ
ความรู้ความสามารถ 
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
ร่วมมือสร้างสรรค์การ 
พัฒนาตนเองและสังคม
ที่ยั่งยืน ขจัดความ
ขัดแย้งและสร้างสันติ
สุขทั้งในสังคมไทยและ
ประชาสังคมโลก 
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 ทั้งนี้ หน่วยงานต้นสังกัดแต่ละแห่งอาจมีการปรับเปลี่ยนผลลัพธ์ของการศึกษาแต่ละระดับ  
และประเภทการศึกษาให้เหมาะสมตามช่วงวัยของผู้เรียน แต่ต้องต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน และในทางปฏิบัติ  
หน่วยงานควรจัดทำตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงปัจจัยป้อน กระบวนการ วิธีการ หรือมาตรการที่เป็นรูปธรรมตามบริบท 
ของระดับชั้น สถานศึกษา หรือข้อมูลสารสนเทศอื่น ที่แสดงถึงผลสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรฐาน  
การศึกษา 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 กรอบสำหรับให้การดำเนินการในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการในช่วง 3 ปีแรก (พ.ศ. 
2563 – 2565) เกิดความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาทั้ง 4 ข้อ คือ 1) 
ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ 4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร 
เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสร้างเสริมธรรมาภิบาล ดังนั้น จึงได้
พิจารณานำเป้าหมายของแผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษาภายใต้วัตถุประสงค์ฯที่มีความสำคัญสำหรับนำมา
พิจารณากำหนดเป็นเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ซึ่งมีแผนงานการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และแผนงานการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง 
และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ เป็นแผนงานฯ ที่สำคัญ โดยมีเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ 
  1.1 การจัดการศึกษาทุกระดับ ใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
  1.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นคนดีของสังคม มีวินัยและภูมิใจในชาติ 
  1.3 มีระบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที ่ได้รับการปรับปรุงให้สามารถประเมิน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้ประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิผล 
  1.4 ครู บุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาความรู้และทักษะ และสมรรถนะในการปฏบิตัิ
หน้าที่ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  1.5 ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ที่
จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ 
 2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งมีแผนงานการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 
ทางการศึกษา แผนงานการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน และแผนงานการปฏิรูปการจัด  
การเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป็นแผนงานฯ ที่สำคัญ โดยมีเป้าหมาย 
สำคัญ ได้แก่ 
  2.1 เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทุกคนมีความเสมอภาค 
ในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
  2.2 เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทุกคนสามารถ
เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
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  2.3 เสริมสร้าง พัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพ 
  2.4 เสริมสร้าง พัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  2.5 บุคคลพิการ และบุคคลที่มีความต้องการเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงเต็ม
ศักยภาพ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  2.6 โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดกลางที่ต้องการการยกระดับ
คุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน ได้รับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
  2.7 ครู และผู ้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที ่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดกลางที่
ต้องการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน สามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางวิชาการ 
ได้อย่างพอเพียง 
  2.8 มีแนวทางในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  2.9 เด็กปฐมวัยสามารถเข้าถึง และได้รับการดูแล /การศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสม 
มีคุณภาพ ทั่วถึง เท่าเทียมกัน 
  2.10 มีระบบคัดเลือกเด็กปฐมวัย เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ที่เน้นการสร้าง 
สมรรถนะและคุณลักษณะของผู ้เร ียนที ่มีศักยภาพสูง ซึ ่งมีแผนงานการปฏิรูปเพื ่อลดความเหลื ่อมล้ำ  
ทางการศึกษา แผนงานการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน แผนงานการปฏิรูปการจัดการเรียน
การสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และแผนงานการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล เป็นแผนงานฯ ที่สำคัญ โดยมีเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ 
  3.1 บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพและสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  3.2 มีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย (ปฐมวัย) 
  3.3 ผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นที่ยอมรับ หรือผ่านการศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกงานใน
สถานประกอบการ 
  3.4 ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการได้เอง 
  3.5 คนไทยมีความฉลาดรู้ มีความเข้าใจ สามารถตัดสินใจและตอบสนองต่อการใช้สื่อและ
ระบบดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
  3.6 วิจัย พัฒนา องค์ความรู้ที่นำไปใช้จริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยอย่าง
ยั่งยืน 
 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัว  
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล ซึ่งมีแผนงานปฏิรูประบบ 
การศึกษาและการเรียนรู ้ในภาพรวมของประเทศ โดยใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่  
และกฎหมายลำดับรอง แผนงานการปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แผนงานการปฏิรูปการพัฒนา 
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เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน แผนงานการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที ่ 21 และแผนงานการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู ้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจ ิทัล  
เป็นแผนงานฯ ที่สำคัญ โดยมีเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ 
  4.1 คนไทยทุกช ่วงว ัยสามารถเร ียนร ู ้ตลอดชีว ิตได ้ตามความต ้องการผ ่านการ 
จัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง และการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เป็นคน
ไทยที่มีศักยภาพ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัด และสามารถเทียบเคียงมาตรฐาน
สมรรถนะได้ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
  4.2 ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และภาคเอกชน มีความร่วมมือในการ  
จัดการศึกษาอย่างสมดุล และภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 
  4.3 ม ี ระบบฐานข ้อม ูลท ี ่ เอ ื ้ อต ่อการด ูแลท ี ่ เช ื ่ อมโยงก ันระหว ่างหน ่วยงาน 
และมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี ่ยวข้อง มีกลไกขับเคลื ่อนและบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องเป็นเอกภาพ 
  4.4 สถานศึกษาของร ัฐม ีความเป ็นอ ิสระและม ีธรรมาภิบาลในการบร ิหารและ 
จัดการศึกษา 
  4.5 ผ ู ้ เร ียนในพื ้นที ่นว ัตกรรมการศึกษาได ้ร ับการศึกษาที ่ม ีคุณภาพ เหมาะสม 
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชนและพ้ืนที่ รวมทั้งมีการขยายผลไปสู่การจัดการศึกษาในพื้นที่อ่ืน ๆ 
  4.6 กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสร้างที่แบ่งแยกหน้าที่และอำนาจ เพื่อรองรับรูปแบบใหม่
ที่แยกความรับผิดชอบด้านนโยบาย (Policy) ด้านกำกับดูแลและส่งเสริม (Regulator)ด้านการสนับสนุนต่าง ๆ 
(Supporter) และด้านการดำเนินงานหรือปฏิบัติการ (Operator) 
  4.7 กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสร้างที ่มีบทบาท หน้าที ่ และอำนาจสอดคล้องกับ
บทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
  4.8 มีการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ ในการปรับเปลี่ยนระบบ
การศึกษา เพื่อสร้างคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ก้าวกระโดดทัน
กับพัฒนาการของโลก ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  4 .9  ม ี ระบบข ้อม ูลและสารสนเทศเพ ื ่ อการบร ิหารจ ัดการระบบการศ ึกษา  
ครอบคลุมการจัดทำข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน และ  
กระบวนการที่เก่ียวข้องในทุกระดับการศึกษา และทุกระบบการศึกษา 

 ทั้งนี้ การบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาตามแผนงานในข้างต้น จะแบ่งเป็น  
3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ระยะสั ้นหรือภายใน 3 ปี และระยะกลางถึงระยะยาวหรือภายใน 5 – 19 ปี 
และมีประเด็นปฏิรูปที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดและต้องดำเนินการให้บรรลุผลคือ 
 (1) ยกเครื ่องระบบการศึกษาโดยการบังคับใช้ร ่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
ฉบับใหม่ รวมทั้งกฎหมายสำคัญอื่นที่เสนอโดย กอปศ. ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา ได้แก่  
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พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
และการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ 
 (2) บุกเบิกนวัตกรรมของการจัดการศึกษาระดับโรงเรียน กลุ ่มโรงเรียน หรือการจั ด  
การศึกษาในระดับพื้นที ่ โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการยกระดับคุณภาพของการศึกษา ผ่านการ 
ขับเคลื่อนเรื่องสถานศึกษาที่มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ และระบบนิเวศที่สนับสนุนการดำเนินการ  
ของสถานศึกษา 
 (3) นำเสนอแนวทางการปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
ไปสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ และรูปแบบการปรับหลักสูตรในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จัดตั้งสถาบัน 
หลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติเพื่อเป็นเสมือนศูนย์ความเป็นเลิศในการวิจัย พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  
การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ สำหรับการจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ 
 (4) สร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื ่อการเรียนรู ้แห่งชาติ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล  
นำความรู้และวิธีการเรียนรู้ไปสู่โรงเรียน นักเรียน และครูทั่วประเทศ โดยเฉพาะท้องถิ่นห่างไกล 
 (5) จัดระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะความเป็นครู ผ่านการจัดตั้งกองทุนหรือ  
แผนงานเพื่อการผลิตและพัฒนาความเป็นครู สำหรับครูรุ ่นใหม่ และพัฒนาบัณฑิตครูที ่มีอยู่ให้ตรงตาม  
ความจำเป็นของประเทศ ในระยะแรกเน้นครูปฐมวัยและครูประถมศึกษาสำหรับท้องถิ่นที่ขาดแคลน 
 (6) ให้มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ตามที ่กำหนดไว้ในร่าง  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ และการ  
ปฏิรูปการศึกษาให้เริ่มดำเนินการได้และมีความต่อเนื่องในระยะยาว 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs ) เป็นวาระการ

พัฒนาภายหลังปี 2015 ระยะ 15 ปี ( ค.ศ. 2016-2030) ที่ผู้นำประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จำนวน 193 
ประเทศ ได้ร่วมกันลงนามรับรองพันธะสัญญาทางการเมืองระดับผู้นำในเอกสาร “Transforming Our 
World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
โลก 15 ปีข้างหน้า เพ่ือยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะผลักดันและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนในทุก
มิติและทุกรูปแบบ โดยมีเป้าหมายหลัก 17 ข้อ ประกอบด้วย 

1. ขจัดความยากจน 
2. ขจัดความหิวโหย 
3. มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ด ี
4. การศึกษาที่เท่าเทียม 
5. ความเท่าเทียมทางเพศ 
6. การจัดการน้ำและสุขาภิบาล 
7. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
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8. การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน 
10. ลดความเหลื่อมล้ำ 
11. เมืองและถ่ินฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน 
12. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
14. การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 
15. การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 
16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก 
17. ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ทั้ง 17 ข้อ ครอบคลุม 3 เสาหลักด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งเป็นการสานต่อภารกิจที่ยังไม่บรรลุผลสำเร็จภายใต้เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium 

Development Goals: MDGs) (ค.ศ. 2000-2015) 

 การดำเนินการในส่วนของประเทศไทยนั้น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืนร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมี

นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ เป็นกรรมการ และมี

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะภายใต้ กพย. ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน 2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และ 3) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีการ

แต่งตั้งคณะทำงานต่าง ๆ ภายใต้คณะอนุกรรมการ ทั้ง 3 คณะ ทั้งนี้ กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวงต่าง ๆ เป็น

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละเป้าหมาย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบหลักในเป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งประกอบด้วย10 เป้าประสงค์ โดยมี 2 เป้าประสงค์ที ่ถูก

จัดลำดับให้อยู่ในเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีสำคัญ 30 ลำดับแรก ได้แก่  

 เป้าประสงค์ที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที ่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที ่มี

ประสิทธิผลภายในปี 2573 
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 เป้าประสงค์ที่ 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล 

และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพื่อให้เด็ก

เหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

วิสัยทัศน์ 
 บูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเหมาะสม
ตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ ของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

เป้าประสงค์รวม 
 1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่มี
ประสิทธิภาพ 
 2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 2. พัฒนากำลังคน เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 5. ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทักษะที่จำเป็นสอดคล้องกับ
การเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท 
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและองค์ความรู้ที ่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่
ภูมิภาคและประเทศ 
 3. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ 
 4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
 5. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 6. หน่วยงานและสถานศึกษามีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 7. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 กลยุทธ์ 
 1.1 ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพื่อเสริม สร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.2 ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/
อาชีพ ด้วยศาสตร์พระราชาและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บชายแดนและพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่ม
ชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว) 
 1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ 
 1.4 พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพและโอกาสทางการ
ศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 กลยุทธ์ 
 2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในพ้ืนที่ ภูมิภาค และประเทศ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ 
 3.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์
ตรงจากการลงมือปฏิบัติ ควบคู่กับการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
 3.2 สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 3.3 บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรมจิตสาธารณะ 
ความเป็นพลเมืองและความปลอดภัยของผู้เรียน 
 3.4 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื ่อยกระดับ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
 3.5 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการ
ศึกษา 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ 
 4.1 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตได้อย่างหลากหลายครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
 4.2 ส่งเสริม พัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ 
 5.1 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้คุณภาพชีวิต  ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 
 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและบริการ
ประชาชน 
 6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบันและเชื่อมโยงกันใน
ทุกระดับ 
 6.3 สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทุกระดับทุกพ้ืนที่ 
 6.4 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
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 6.5 ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่นเชื่อมโยง และ
เอ้ือต่อการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
 6.6 พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม รณรงค์เฝ้าระวัง 
และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 
 6.7 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 3  
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 บูรณาการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ผู ้ เร ียนทุกช่วงว ัยมีค ุณภาพ ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

นิยามวิสัยทัศน์  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเป็นตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ ในการบูรณาการจัด
การศึกษาในจังหวัดสตูล เพื่อให้ผู้เรียนรู้ทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีคุณภาพและทักษะที่จำเป็น 
เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน เพ่ือก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ 

พันธกิจ (Mission) 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารการจัดการศึกษาทุกระดับแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
จากทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึก รักษ์บ้านถิ่นเกิด อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขใน
สังคมพหุวัฒนธรรม และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการสื่อสารเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาเป็นนักนวัตกร
ที่สร้างสรรค์ 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเหมาะสม
ตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
ให้มีสมรรถนะสอดรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

เป้าประสงค์ 
 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที ่มี
ประสิทธิภาพ 
 2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม ่
 3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีอัตลักษณ์ รักษ์บ้านถิ่นเกิดในสังคมพหุวัฒนธรรมและ
มีความพร้อมในด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
 4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
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 5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
สมรรถนะสอดรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
 
ค่านิยมองค์กร “องค์กรทันสมัย ใส่ใจบริการ สานพลังการศึกษาพัฒนาสตูล” 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขในสังคมพหุวัฒธรรม 
 กลยุทธ์ 
                 1. เสริมสร้างการเรียนรู้ ความภาคภูมิใจ และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
   2. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีความประพฤติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต 

       3. เสริมสร้างให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ผลงานที่
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่
แสดงออกถึงสถาบันหลักของชาติ
และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

100 100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมความ
ประพฤติที่ดี มีคุณธรรมของผู้เรียน 

100 100 100 100 100 100 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนโดยบูรณาการ
หลักสูตรที่สอดคล้องกับสังคม 
วัฒนธรรมและศาสนา 

100 100 100 100 100 100 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
 กลยุทธ์ 
    1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพในทุกระดับ 

   2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนสู่ตลาดแรงงาน 

                3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

   4. สนับสนุนให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านอาชีพ  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ผลงานที่
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย 
2566 2567 2568 2569 2570 

1.ร้อยละของสถานศึกษามีการสอน
ทักษะอาชีพ 

N/A 85 85 85 85 85 

2.ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตร
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน 

N/A 85 85 85 85 85 

3.ร้อยละของผู้จบการศึกษาที่มีงานทำ N/A 85 85 85 85 85 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
  กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีทักษะในการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
  2. ส่งเสริมการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  3. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้เข้าถึง 
  4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและการ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 

 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ผลงานที่
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

100 100 100 100 100 100 
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ตัวช้ีวัด 
ผลงานที่
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย 
2566 2567 2568 2569 2570 

2. ร้อยละของผู้เรียน สามารถ
สื่อสารภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์
มาตรฐานชั้นเรียน ได้อย่างน้อย 1 
ภาษา 

N/A 40 45 50 55 60 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

100 100 100 100 100 100 

4. จำนวนโรงเรียนคู่ขนานกับ
โรงเรียนในประเทศเพ่ือนบ้าน 

N/A 25 26 27 28 29 

5. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนา 85 85 90 95 100 100 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
 กลยุทธ์ 
 1. สนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและทุนการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 

 2. สนับสนุนและประสานงานการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนที่ออกกลางคัน 
 3. สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการออกกลางคันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับผู ้พิการทุกระดับทุกประเภทด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีความสามารถพิเศษตามศักยภาพ
และความถนัด 
  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ผลงานที่
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับ
การศึกษา 

100 100 100 100 100 100 

2. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนลดลง 2 2 2 2 2 2 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษได้รับการศึกษาที่เหมาะสม 

100 100 100 100 100 100 
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ตัวช้ีวัด 
ผลงานที่
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย 
2566 2567 2568 2569 2570 

4. ร้อยละของผู้เรียนด้อยโอกาสได้รับการ
ส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่า
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

100 100 100 100 100 100 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา
ตามศักยภาพและความถนัด 

100 100 100 100 100 100 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ผลงานที่
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 

100 100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดทำ
หลักสูตรบูรณาการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

70 75 80 85 90 95 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัด 
กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ 

70 85 90 95 100 100 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 2. ส่งเสริมการทำงานบูรณาการการศึกษาร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา 
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 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ผลงานที่
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
มีระบบดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างน้อย 1 
ระบบ 

1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ิมขึ้น 

N/A 5 6 7 8 9 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายใน 

100 100 100 100 100 100 

4. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ยื่นขอรับการ
ประเมินและได้รับการเลื่อนวิทย
ฐานะ 

85 85 85 85 85 85 
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ส่วนที่ 4 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) สู่การปฏิบัติและประเมินผล 

 แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ขึ้น 
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ จึงได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ระยะ 5 
ปี (พ.ศ.2566 – 2570)  ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารของหน่วยงาน ควรสื่อสาร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ เจ้าหน้าที่และผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2566 – 2570) และประจำปีของหน่วยงาน 
 2. จัดให้มีการกำกับ เร่งรัด ติดตาม รายงาน และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) โดยการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) เป็นการประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) โดย
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายของโครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมี
ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯเพื่อใช้
เป็นกรอบในการประเมินผล 
  2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
   2.2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่ จัดทำขึ้น เพื่อเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน 
เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
   2.2.2 รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายปีของหน่วยงาน 
  2.3 การจัดทำรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ โดยดำเนินการ
จดัทำรายงานการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ 
  2.4 การรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ตามแนวทางของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 






