7. ประเด็น ยุท ธศาสตร สป. /เปา ประสงคร ายประเด็น ยุท ธศาสตร ตัว ชี้วัด
และคาเปาหมายรายประเด็นยุทธศาสตรของ สป.
ยุทธศาสตรชาติ /ประเด็นยุทธศาสตร สป.
คาเปาหมาย
/ เปาประสงค และตัวชี้วัดรายประเด็นยุทธศาสตร สป.
ป 2565
(หนวยหลักรับผิดชอบ)
ยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตร สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรูที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
สอดคลองเหมาะสมกับการเสริมสรางความมั่นคงในแตละบริบท
1. รอยละของหนวยงาน/สถานศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรม
รอยละ 100
สงเสริมความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(ทุกหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด สป.)
รอยละ 80
*2. รอยละของผูเ รียนทีไ่ ดรับการสรางภูมิคุมกันจากภัยคุกคามรูปแบบใหม
(ยาเสพติด,ภัยไซเบอร, ภัยพิบตั ิธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม ฯลฯ) (สช./กศน./สบศ.)
3. รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนา
รอยละ 85
ศักยภาพ หรือสมรรถนะดานอาชีพ สามารถนำผลการพัฒนาไปสรางโอกาส
ในการประกอบอาชีพได (กศน.)
รอยละ 80
4. รอยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคูวิชาสามัญ
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต เขาใจและยอมรับความแตกตาง
ทีห่ ลากหลาย (ศปบ.จชต.)
ไมต่ำกวารอยละ 95
*5. รอยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีทักษะการฟง พูด-อาน–และเขียนภาษาไทย
ในระดับพอใชขึ้นไป (ศปบ.จชต.)
ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร สป. 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. ผูเรียน ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนอง
ความตองการของตลาดแรงงานและการแขงขันของประเทศ
รอยละ 80
*6. รอยละของผลงานวิจัยเพื่อสรางความรูสูการพัฒนาการศึกษาทีเ่ ผยแพรตอสาธารณชน
(สนย. และทุกหนวยงานในสังกัด สป.)
รอยละ 100
7. รอยละของผูผ านการอบรมเครือขายเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนระดับตำบล (กศน.)

* ปรากฏรายละเอียดตัวชี้วัดในภาคผนวก
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ยุทธศาสตรชาติ /ประเด็นยุทธศาสตร สป.
คาเปาหมาย
/ เปาประสงค และตัวชี้วัดรายประเด็นยุทธศาสตร สป.
ป 2565
(หนวยหลักรับผิดชอบ)
ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นยุทธศาสตร สป. 3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรที่ 3. 1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรูที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่สงผลตอการพัฒนาทักษะ
ที่จำเปนของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
3. หนวยงาน/สถานศึกษา มีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
8. รอยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาทีไ่ ดผา นการประเมินคุณภาพภายนอก
รอยละ 80
อยูในระดับคุณภาพดีมากขึ้นไป (สช.)
- ระดับปฐมวัย
- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. รอยละคะแนนเฉลีย่ คุณธรรม จริยธรรมของผูเ รียน (สนย.)
(จัดเก็บและรอ
- ระดับประถมศึกษา
ประมวลผล)
- ระดับมัธยมศึกษา
10. รอยละคะแนนเฉลี่ยความเปนพลเมืองของผูเรียน (สนย.)
(จัดเก็บและรอ
- ระดับประถมศึกษา
ประมวลผล)
- ระดับมัธยมศึกษา
รอยละ 80
11. รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการพัฒนาภาษาตางประเทศเพือ่ การสื่อสารดานอาชีพ
/ ดานการเรียนรู สามารถสื่อสารไดถูกตองมากขึ้น (กศน./สช.)

*12. รอยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการสมวัย (สช.)

รอยละ 80

13. จำนวนผูใชงานระบบดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรูแหงชาติ (National Digital
Learning Platform : NDLP)
(ศทก. : เปาหมาย 30,000 คน ภายในป พ.ศ.2565 : เริ่มตน ป 64 เปาหมาย 10,000 คน)

20,000 คน

14. รอยละความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีตอการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

รอยละ 90

* ปรากฏรายละเอียดตัวชี้วัดในภาคผนวก
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ยุทธศาสตรชาติ /ประเด็นยุทธศาสตร สป.
คาเปาหมาย
/ เปาประสงค และตัวชี้วัดรายประเด็นยุทธศาสตร สป.
ป 2565
(หนวยหลักรับผิดชอบ)
ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร สป. 4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรที่ 4. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อยางทั่วถึง และเสมอภาค
ดวยรูปแบบที่หลากหลาย
15. รอยละของผูผา นการฝกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู
รอยละ 90
ไปสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ/พัฒนางานได (กศน.)
รอยละ 100
16. รอยละของผูเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เทียบกับเปาหมาย (กศน./สช.)
17 จำนวนนักเรียนที่เปนผูพิการ ผูดอยโอกาสไดรับโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา
450,000 คน
และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความตองการจำเปน
(กศน. 10,000 คน / สช. 440,000 คน)
ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรที่ 5. หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
ตามหลักธรรมาภิบาล
18. จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่ไดรับการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนา
ไมนอยกวา
ใหสอดคลองกับสถานการณ (สน./สช./ก.ค.ศ.)
30 ฉบับ
(สน. 2 ฉบับ / สช. 5 ฉบับ / ก.ค.ศ. 23 ฉบับ)

*19. จำนวนระบบฐานขอมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวง ศึกษาธิการที่เชื่อมโยงฐานขอมูล
รายบุคคลอางอิงจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระหวางกระทรวงศึกษาธิการ และ
หนวยงานอื่นดานสาธารณสุข สังคม ภูมสิ ารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา
(: อางอิงจาก แผนปฏิรูปการศึกษา)
(ศทก. : เปาหมาย 6 ระบบฐานขอมูล ภายในป 2565 : เริ่มตนป 2562 มีอยู 2 ระบบ
ฐานขอมูล : ป 2563 เปาหมาย 2 ระบบ : ป 2564 เปาหมาย 1 ระบบ)
20. รอยละของหนวยงานที่นำดิจทิ ัลมาประยุกตใชในการบริหารจัดการ
(ทุกหนวยงานในสังกัด : หนวยงาน หมายถึง หนวยงานในสังกัด สป. เทียบเทาสำนัก)
21. ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนปฏิรปู องคกรและขอเสนอการเปลี่ยนแปลงระยะ 3 ป
(พ.ศ.2566-2568) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.)
(อางอิงจาก : แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2564-2565)

* ปรากฏรายละเอียดตัวชี้วัดในภาคผนวก
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1 ระบบฐานขอมูล

รอยละ 80

ระดับ 5

