ประเด็นยุทธศาสตร/ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายรายประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร/
คาเปาหมาย
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายรายประเด็นยุทธศาสตร (หนวยหลัก)
ป 2564
ยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตร สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. รอยละของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัด
รอยละ 100
กิจกรรมสงเสริมความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(กศน./สช.)
2. รอยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
รอยละ 50
จังหวัดชายแดนภาคใต (ยะลา ปตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในสงขลา)
ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (สช.)
* 3. รอยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต
รอยละ 85
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 อาน – เขียน ภาษาไทยได (ศปบ.จชต.)
4. รอยละของผูเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ที่ไดรับการพัฒนา
รอยละ 85
ศักยภาพ หรือสมรรถนะดานอาชีพ สามารถนำผลการพัฒนาไปประกอบ
อาชีพได (กศน.)
* 5. รอยละของผูเรียนที่ไดรับการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดหรือภัยคุกคาม
รอยละ 80
รูปแบบใหม มีความรู ทัศนคติที่ถูกตองเพิ่มขึ้น (สช./กศน./สสก.)
ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร สป. 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสราง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
6. รอยละของผูเรียนทีผ่ านเกณฑการพัฒนาภาษาตางประเทศ เพื่อการ
รอยละ 80
สื่อสารดานอาชีพ/ ดานการเรียนรู สามารถสื่อสารไดถูกตองมากขึ้น
(กศน./สช.)
7. รอยละของขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ทีผ่ านเกณฑการพัฒนา
รอยละ 80
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารดานอาชีพ สามารถสื่อสารไดถูกตองมากขึ้น
(กศน./สช./สคบศ.)
8. รอยละของผูผานการอบรมเครือขายเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนระดับตำบล
รอยละ 95
(กศน.)
* 9. รอยละของผลงานวิจัยเพื่อสรางความรูสูการพัฒนาการศึกษา
รอยละ 80
ที่เผยแพรตอสาธารณชน (สนย. และทุกหนวยงานในสังกัด สป.)
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ประเด็นยุทธศาสตร/
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายรายประเด็นยุทธศาสตร (หนวยหลัก)
ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นยุทธศาสตร สป. 3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษยใหมีคุณภาพ
10. รอยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ
50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (สช.)
11. รอยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) แตละภาคเรียน
เพิ่มขึ้น (กศน.)
12. รอยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ไดผานการประเมิน
คุณภาพภายนอกอยูในระดับคุณภาพดีมากขึ้นไป (สช.)
13. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม (สนย.)
14. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนที่มีความเปนพลเมือง (สนย.)
15. รอยละของผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเทียบกับ
เปาหมาย (สกก.)
16. รอยละของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพ สามารถนำผลการพัฒนาไปใชในการปฏิบัติงาน (สคบศ./
กศน./ สช.)
* 17. รอยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการสมวัย (สช.)
* 18. จำนวนระบบดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรูแหงชาติ (National
Digital Learning Platform : NDLP) เพิ่มขึ้น (ศทก. : เปาหมาย 10 ระบบ
ภายในป 2565)
19. จำนวนผูใชงานระบบดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรูแหงชาติ
(National Digital Learning Platform : NDLP) (ศทก. : เปาหมาย 30,000
คน ภายในป พ.ศ.2565)
* 20. จำนวนระบบคลังความรูที่มีการเชื่อมโยงเขาสูระบบดิจิทัลแพลตฟอรม
เพื่อการเรียนรูแหงชาติ (National Digital Learning Platform : NDLP)
เพิ่มขึ้น (ศทก. : เปาหมาย 6 ระบบ ภายในป 2565)
21. รอยละของหนวยงานและสถานศึกษาจัดกิจกรรมสรางความตระหนักรู
จิตสำนึกและวินัยการบริหารจัดการขยะและอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
เพิ่มคุณภาพสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น (ทุกหนวยงาน/สถานศึกษาสังกัด สป.)
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รอยละ 50
รอยละ
39 ขึ้นไป
รอยละ 80
×+รอยละ 3
ของป 2562
×+รอยละ 3
ของป 2562
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80
2 ระบบ
10,000 คน
3 ระบบ
รอยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร/
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายรายประเด็นยุทธศาสตร (หนวยหลัก)
ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร สป. 4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา (* ตัวชี้วัดเปาประสงครวม)
22. จำนวนประชาชนเขาถึงหลักสูตร/สื่อ/แหลงเรียนรูที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) (กศน.)
23. รอยละของผูผานการฝกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำ
ความรูไปประกอบอาชีพ/พัฒนางานได (กศน.)
24. รอยละของผูเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานเทียบกับเปาหมาย (กศน./สช.)
ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
25. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการอยูในระดับผาน ตามเกณฑ ITA (Integrity &
Transparency Assessment) (ศปท.)
26. จำนวน ราง กฎหมายลำดับรอง (กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ) ที่ไดรับ
การปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาใหสอดคลองกับสถานการณ (สน./สช./กศน./
ก.ค.ศ.)
27 รอยละของขาราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอื่น พนักงาน
ราชการ และลูกจาง ที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะ สามารถนำผลการพัฒนา
ไปใชในการปฏิบัติงาน (สอ../ศทก./กศน./ สช./ก.ค.ศ.)
28. รอยละความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอ
การบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
* 29. จำนวนระบบฐานขอมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการที่
เชื่อมโยงฐานขอมูลรายบุคคลอางอิงจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ระหวางกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานอื่นดานสาธารณสุข สังคม ภูมิ
สารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา (ศทก. : เปาหมาย 6 ระบบฐานขอมูล
ภายในป 2565 :ป 2562 มีอยู 2 ฐานขอมูล)
* ปรากฏรายละเอียดตัวชี้วัดในภาคผนวก
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10,000,000 คน
รอยละ 85
รอยละ 100

ไมนอยกวา
85 คะแนน
ไมนอยกวา
2 ฉบับ
รอยละ 80
รอยละ 85
1 ระบบฐานขอมูล

