ส่วนที่ 3
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงศึ กษำธิ กำรได้ ศึ กษำวิ เครำะห์ ทบทวนบริ บทที่ เกี่ ยวข้ อง ซึ่ งมี
กำรปรั บเปลี่ ยนตำมสถำนกำรณ์ ร ะดั บ ประเทศ ประกอบด้ ว ย ยุ ท ธศำสตร์ช ำติ (พ.ศ. 2561-2580)
แผนแม่ บ ทภำยใต้ ยุ ทธศำสตร์ ชำติ (พ.ศ.2561-2580) แผนกำรปฏิ รู ปประเทศ แผนพั ฒ นำเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ
(พ.ศ. 2562-2565) นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) แถลงต่อรัฐสภำ เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2562
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้ำหมำยที่ 4 เป้ำหมำยด้ำน
กำรศึกษำ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำภำค แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563-2565 ของกระทรวงศึกษำธิกำร รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร โดย
น ำมำเชื่ อ มโยงกั บ อ ำนำจหน้ ำ ที่ ของส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงศึ กษำธิ กำร และก ำหนดเป็ นสำระส ำคั ญของ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2565 ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้
วิสัยทัศน์
กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรมีประสิทธิภำพ ผู้เรียนได้รับกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุน กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำร ทุกระดับ ทุกพื้นที่
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน
2. ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒ นำคุณภำพกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงโอกำส และควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำอย่ำง
ทั่วถึง ตำมศักยภำพของผู้เรียน เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
4. ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลและพัฒนำสมรรถนะ
ของข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชน ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำทักษะที่จำเป็น
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ค่านิยม TEAMWINS
T = Teamwork กำรทำงำนเป็นทีม
E = Equality of Work ควำมเสมอภำคในกำรทำงำน
A = Accountability ควำมรับผิดชอบ
M = Morality and Integrity กำรมีศีลธรรมและมีควำมซื่อสัตย์

W = Willful ควำมมุ่งมั่นตั้งใจทำงำนอย่ำงเต็มศักยภำพ
I = Improvement กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ
N = Network and Communication กำรเป็นเครือข่ำยที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
S = Service Mind กำรมีจิตมุ่งบริกำร
เป้าประสงค์รวม
1. สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรมีกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล
2. ผู้เรียนมีกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ผู้เรียนได้รับโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค
4. ข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำทักษะ
ที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวมและค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์รวม/ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม/ หน่วยหลัก

ค่าเป้าหมาย
* ปรากฏรายละเอียดตัวชี้วดั ในภาคผนวก
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
1. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
* 1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ ไม่น้อยกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรอยู่ในระดับผ่ำน ตำมเกณฑ์ ITA (Integrity 85 คะแนน 85 คะแนน 85 คะแนน
& Transparency Assessment) (ศปท.)
2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรูต้ ลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
* 2. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบ
ร้อยละ 49
ร้อยละ 50 ร้อยละ 51
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (สช.)
* 3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับกำรศึกษำของผลกำรทดสอบทำง ร้อยละ 38
ร้อยละ 39 ร้อยละ 40
กำรศึกษำระดับชำติ กำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน (N-NET) แต่ละภำคเรียน เพิ่มขึ้น
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
* 4. จำนวนประชำชนเข้ำถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดกำรศึกษำ
10,000,000 10,000,000 10,000,000
ในรูปแบบกำรเรียนรูต้ ลอดชีวิต (Lifelong Learning) (กศน.)
คน
คน
คน
4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะทีส่ ่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จาเป็นของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21
* 5. ร้อยละของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำร
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
พัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ สำมำรถนำผลกำรพัฒนำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน
80
80
80
(สคบศ./กศน./สช.)
* 6. ร้อยละของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ บุคลำกรทำงกำรศึกษำอืน่
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง ทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ สำมำรถนำ
80
80
80
ผลกำรพัฒนำไปใช้ในกำรปฏิบตั ิงำน (สอ../ศทก./กศน./สช./ก.ค.ศ.)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์และกลยุทธ์รายประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. ผู้เรียนมีคุณภำพ ทักษะ และ
1. ปลูกฝังค่ำนิยมและหลักคิดที่ถกู ต้องเพื่อเสริมสร้ำงเสถียรภำพสถำบันหลัก
สมรรถนะกำรเรียนรู้ที่จำเป็น
ของชำติ ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมำะสม 2. ยกระดับและสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และพัฒนำ
กับกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
สมรรถนะกำรเรียนรู้/วิขำชีพ ด้วยศำสตร์พระรำชำและตำมหลักปรัชญำของ
ในแต่ละบริบท
เศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และ
เขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตำมตะเข็บชำยแดน และพื้นที่เกำะแก่ง
ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุม่ ชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่มชนชำยขอบ
และแรงงำนต่ำงด้ำว)
3. พัฒนำกลไกบูรณำกำรระบบบริหำรจัดกำรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดหรือภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 2. พัฒนากาลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. ผู้เรียน ข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกร 1. พัฒนำทักษะแรงงำนฝีมือตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในพื้นที่
ทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะที่ตอบสนอง และภูมิภำค (อำทิ เกษตรกรรม อุตสำหกรรม ท่องเที่ยว พื้นที่เมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ)
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและ 2. ส่งเสริมและพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ โดยเฉพำะภำษำอังกฤษ
กำรแข่งขันของประเทศ
เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้และกำรอำชีพรูปแบบใหม่ผ่ำนระบบดิจิทัล
3. ส่งเสริมกำรวิจัยและนวัตกรรมกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ และพัฒนำ
บุคลำกรวิจัยทำงกำรศึกษำ
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. ผู้เรียนมีคุณภำพ ทักษะและ
1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโดยบูรณำกำรองค์ควำมรู้แบบสะเต็มศึกษำ
สมรรถนะกำรเรียนรู้ที่จำเป็นใน
2. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพัฒนำกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ
ศตวรรษที่ 21
ผ่ำนประสบกำรณ์ตรงจำกกำรลงมือปฏิบัติ
2. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมี
3. สร้ำงเสริมและพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ทสี่ มวัย ทักษะอำชีพและทักษะชีวิต
สมรรถนะที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำทักษะที่ ที่เท่ำทันและสำมำรถอยูร่ ่วมในสังคมศตวรรษที่ 21
จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4. สร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทลั รองรับกำรเรียนรู้รูปแบบใหม่และกำรพัฒนำ
3. หน่วยงำนและสถำนศึกษำ
สมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21
มีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
5. บูรณำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เสริมสร้ำงหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้อง
ที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยน
ด้ำนระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสำธำรณะ ควำมเป็นพลเมือง
พฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. พัฒนำทักษะกำรสื่อสำรและกำรใช้ภำษำไทย ภำษำถิ่น (ภำษำแม่) ต่อยอด
กำรเรียนรู้และกำรประกอบอำชีพ
7. ส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนักในกำรจัดกำรคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์และกลยุทธ์รายประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ 1. เพิ่มและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำ
ที่มีคุณภำพ อย่ำงทั่วถึง และเสมอ
ตำมอัธยำศัย ให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสทำงกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพได้
ภำคด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย
อย่ำงหลำกหลำย ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ และกลุ่มเป้ำหมำย
2. ส่งเสริมพัฒนำโปรแกรมประยุกต์และสื่อกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจทิ ัล
ออนไลน์แบบเปิดที่เหมำะสมต่อกำรเข้ำถึงและพัฒนำกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. หน่วยงำนมีระบบกำรบริหำร
1. ส่งเสริมและพัฒนำกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ ใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ตอบสนอง รำชกำร/บริกำรประชำชน
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้
2. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลของจังหวัด ภำค และฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกำรศึกษำ ให้เป็น
อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
เอกภำพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อกำรใช้งำน
ตำมหลักธรรมำภิบำล
3. สร้ำงและพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพในกำรบูรณำกำร
เชื่อมโยงทุกระดับ และกำรมีส่วนร่วมกับทุกภำคส่วนในพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้อง
และเหมำะสมกับบริบทที่เปลีย่ นแปลง
5. ปรับปรุงโครงสร้ำงและอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนให้มีควำมยืดหยุ่น คล่องตัว
ไม่ซำซ้
้ อน และทันสมัย เอื้อต่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพและขีดสมรรถนะองค์กร
6. พัฒนำเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบให้มสี ่วนร่วมจัดกิจกรรม
รณรงค์ เฝ้ำระวัง และติดตำมพฤติกรรมเสี่ยงกำรทุจริต
7. พัฒนำระบบงำนกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ เพื่อยกระดับสมรรถนะกำรปฏิบตั ิงำน
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์/
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายประเด็นยุทธศาสตร์ (หน่วยหลัก)
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
* ปรากฏรายละเอียดตัวชี้วัดในภาคผนวก
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. ร้อยละของสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมรักและกำรธำรงรักษำสถำบันหลักของชำติ
ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข (กศน./สช.)
2. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนำพิเศษ
ร้อยละ 49
ร้อยละ 50
ร้อยละ 51
เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส และ
4 อำเภอในสงขลำ) ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (สช.)
* 3. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัด
ร้อยละ 84
ร้อยละ 85
ร้อยละ 86
ชำยแดนภำคใต้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 อ่ำน - เขียน
ภำษำไทยได้ (ศปบ.จชต.)
4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่จงั หวัดชำยแดนภำคใต้ ทีไ่ ด้รับ
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
กำรพัฒนำศักยภำพ หรือสมรรถนะด้ำนอำชีพ สำมำรถนำผลกำร
พัฒนำไปประกอบอำชีพได้ (กศน.)
* 5. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดหรือภัย ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
คุกคำมรูปแบบใหม่ มีควำมรู้ ทัศนคติที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น (สช./กศน./
สสก.)
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 2. พัฒนากาลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
6. ร้อยละของผู้เรียนทีผ่ ำ่ นเกณฑ์กำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศ
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
เพื่อกำรสื่อสำรด้ำนอำชีพ/ ด้ำนกำรเรียนรู้ สำมำรถสื่อสำรได้
ถูกต้องมำกขึ้น (กศน./สช.)
7. ร้อยละของข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำทีผ่ ่ำนเกณฑ์
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
กำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศเพื่อกำรสื่อสำรด้ำนอำชีพ สำมำรถ
สื่อสำรได้ถูกต้องมำกขึ้น (กศน./สช./สคบศ.)
8. ร้อยละของผูผ้ ่ำนกำรอบรมเครือข่ำยเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน
ร้อยละ 90
ร้อยละ 95 ร้อยละ 100
ระดับตำบล (กศน.)
* 9. ร้อยละของผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงควำมรู้สู่กำรพัฒนำกำรศึกษำ ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ที่เผยแพร่ต่อสำธำรณชน (สนย. และทุกหน่วยงำนในสังกัด สป.)
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์/
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายประเด็นยุทธศาสตร์ (หน่วยหลัก)
ปี 2563
ปี 2564
* ปรากฏรายละเอียดตัวชี้วัดในภาคผนวก
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
10. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลกำร
ร้อยละ 49
ร้อยละ 50
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขนั้ พื้นฐำน (O-NET) แต่ละวิชำ
ผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (สช.)
11. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับกำรศึกษำของผลกำร
ร้อยละ 38
ร้อยละ 39
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ กำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน
ขึ้นไป
ขึ้นไป
(N-NET) แต่ละภำคเรียน เพิ่มขึ้น (กศน.)
12. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำที่ได้ผ่ำน
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก อยู่ในระดับคุณภำพดีมำกขึ้นไป (สช.)
13. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผูเ้ รียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม (สนย.)
×+ร้อยละ 3

14. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผูเ้ รียนที่มีควำมเป็นพลเมือง (สนย.)

15. ร้อยละของผู้ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม
เทียบกับเป้ำหมำย (สกก.)
16. ร้อยละของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับ
กำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ สำมำรถนำผลกำรพัฒนำไปใช้
ในกำรปฏิบัติงำน (สคบศ./กศน./ สช.)
* 17. ร้อยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชน
มีพัฒนำกำรสมวัย (สช.)
* 18. จำนวนระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อกำรเรียนรู้แห่งชำติ
(National Digital Learning Platform : NDLP) เพิ่มขึ้น
(ศทก. : เป้ำหมำย 10 ระบบ ภำยในปี 2565)
19. จำนวนผู้ใช้งำนระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อกำรเรียนรู้
แห่งชำติ (National Digital Learning Platform : NDLP)
(ศทก. : เป้ำหมำย 30,000 คน ภำยในปี พ.ศ.2565)
* 20. จำนวนระบบคลังควำมรู้ทมี่ กี ำรเชื่อมโยงเข้ำสู่ระบบดิจิทลั
แพลตฟอร์มเพื่อกำรเรียนรู้แห่งชำติ (National Digital Learning
Platform : NDLP) เพิม่ ขึ้น (ศทก. : เป้ำหมำย 6 ระบบ ภำยในปี 2565)
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ปี 2565

ร้อยละ 51

ร้อยละ 40
ขึ้นไป
ร้อยละ 80
-

(จัดเก็บและ
ประมวลผล)

ของปี 2562

(จัดเก็บและ

-

×+ร้อยละ 3

-

(จัดเก็บและ
ประมวลผล)
ร้อยละ 80

ของปี 2562
ร้อยละ 80

(จัดเก็บและ
ประมวลผล)
ร้อยละ 80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

5 ระบบ

2 ระบบ

3 ระบบ

-

10,000 คน

20,000 คน

3 ระบบ

2 ระบบ

ประมวลผล)

(สร้ำงระบบ)
1 ระบบ

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์/
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายประเด็นยุทธศาสตร์ (หน่วยหลัก)
ปี 2563
* ปรากฏรายละเอียดตัวชี้วัดในภาคผนวก
21. ร้อยละของหน่วยงำน/สถำนศึกษำจัดกิจกรรมสร้ำง
ร้อยละ 80
ควำมตระหนักรู้ จิตสำนึกและวินยั กำรบริหำรจัดกำรขยะและ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ เพิ่มคุณภำพสิ่งแวดล้อม
(ทุกหน่วยงำน/สถำนศึกษำสังกัด สป.)
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
22. จำนวนประชำชนเข้ำถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จดั กำรศึกษำ 10,000,000
ในรูปแบบกำรเรียนรูต้ ลอดชีวิต (Life Long Learning) (กศน.)
คน
23. ร้อยละของผู้ผำ่ นกำรฝึกอบรม/พัฒนำทักษะอำชีพระยะสั้น
ร้อยละ 80
สำมำรถนำควำมรู้ไปประกอบอำชีพ/พัฒนำงำนได้ (กศน.)
24. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
ร้อยละ 100
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเทียบกับเป้ำหมำย (กศน./สช.)
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
25. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ไม่น้อยกว่ำ
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรอยู่ในระดับผ่ำน ตำมเกณฑ์ ITA 85 คะแนน
(Integrity & Transparency Assessment) (ศปท.)
26. จำนวน ร่ำง กฎหมำยลำดับรอง (กฎ ระเบียบ ประกำศ
ไม่น้อยกว่ำ
ข้อบังคับ) ที่ได้รับกำรปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนำให้สอดคล้องกับ
2 ฉบับ
สถำนกำรณ์ (สน./สช./กศน./ก.ค.ศ.)
27. ร้อยละของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ร้อยละ
พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง ทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ สำมำรถนำ
80
ผลกำรพัฒนำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน (สอ../ศทก./กศน./ สช./ก.ค.ศ.)
28. ร้อยละควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง
ร้อยละ 80
กำรศึกษำที่มีต่อกำรบริหำรงำนบุคคลของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ.)
* 29. จำนวนระบบฐำนข้อมูลกลำง (Big Data) ของกระทรวง
2 ระบบ
ศึกษำธิกำรที่เชื่อมโยงฐำนข้อมูลรำยบุคคลอ้ำงอิงจำกเลขประจำตัว
ฐำนข้อมูล
ประชำชน 13 หลัก ระหว่ำงกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำน
อื่นด้ำนสำธำรณสุข สังคม ภูมิสำรสนเทศ แรงงำน และกำรศึกษำ
(ศทก. : เป้ำหมำย 6 ระบบฐำนข้อมูล ภำยในปี 2565 : ปี 2562
มีอยู่ 2 ระบบฐำนข้อมูล)
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ค่าเป้าหมาย
ปี 2564

ปี 2565

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

10,000,000
คน
ร้อยละ 85

10,000,000
คน
ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ไม่น้อยกว่ำ 85
คะแนน

ไม่น้อยกว่ำ
85 คะแนน

ไม่น้อยกว่ำ
2 ฉบับ

ไม่น้อยกว่ำ
2 ฉบับ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

1 ระบบ
ฐำนข้อมูล

1 ระบบ
ฐำนข้อมูล

