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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการตรวจราชการ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการตรวจราชการ
1. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 กาหนด
ว่ารัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนจบการศึกษาภาค
บังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย วรรคสอง รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อน
เข้ารับการศึกษา โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดาเนินการด้วย วรรคสาม รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ
จัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ
โดยรั ฐ มีห น้ าที่ดาเนิ นการ กากับ ส่ งเสริม สนับสนุนให้ การจัดการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติต้องบัญญัติเกี่ยวกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดาเนินการ
ตรวจสอบการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย วรรคสี่ การศึกษาต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนดี มีวินัยภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
1.2 พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546 มาตรา 20
กาหนดให้ กระทรวงศึกษาธิ การมีผู้ ตรวจราชการของกระทรวง เพื่อทาหน้าที่ใ นการตรวจราชการ ศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศให้คาปรึกษาและแนะนาเพื่อการปรับปรุง
พัฒนา
1.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปูาหมาย ดังนี้
1.3.1 เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
1.3.2 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
1.3.3 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
1.3.4 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
1.3.5 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
1.3.6 ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
1.3.7 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
มาตรา 9 ได้ ก าหนดไว้ ว่ า การบริ ห ารราชการเพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ข องรั ฐ
ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า
(2) การกาหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลา
และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เปูาหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ
(3) ส่ ว นราชการต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติ ร าชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กาหนด
รายงานผลการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
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(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชนให้
เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดาเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการ
ให้เหมาะสม
1.4 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 12 กาหนดให้ผู้ตรวจราชการ
มีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) สั่ งเป็ น ลายลั กษณ์อั กษรให้ ผู้ รั บการตรวจปฏิ บัติ ในเรื่ องใดเรื่อ งหนึ่ง ให้ ถูก ต้อ งตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือคาสั่งของนายกรัฐมนตรี
2) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติหรื องดเว้นการปฏิบัติในเรื่องใด ๆ ในระหว่างการ
ตรวจราช การไว้ ก่ อ น หากเห็ น ว่ า จะก่ อ ให้ เ กิ ด คว ามเสี ย หายแก่ ท างราชการหรื อ ประโยช น์
ของประชาชนอย่างร้ายแรง และเมื่อได้สั่งการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบหรือพิจารณา
โดยด่วน
3) สั่งให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐชี้แจงให้ถ้อยคา หรือส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา
4) สอบข้ อ เท็ จ จริ ง สื บ สวนสอบสวน หรื อ สดั บ ตรั บ ฟั ง เหตุ ก ารณ์ เมื่ อ ได้ รั บ การร้ อ งเ รี ย น
หรือมีเหตุอันควร โดยประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
ของประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการตรวจ และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ
6) เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อชี้แจง แนะนา หรือปรึกษาหารือร่วมกัน
1.5 ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการตรวจ ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 8 กาหนดว่า การตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ระดับกระทรวงเป็นการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศให้
คาปรึกษาและแนะนาเพื่อการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในขอบเขต
อานาจหน้ าที่ ข องกระทรวงศึ กษาธิก ารในฐานะผู้ ส อดส่ องดู แลแทนรั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงศึ กษาธิก าร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 11 (6) และ (7) ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการมีห น้าที่จั ดทารายงานผลการตรวจราชการหลั งการตรวจราชการ และจัดทาในภาพรวมและรายรอบ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง (8) ติดตามผลการดาเนิ นงานตามข้อเสนอแนะ
ข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงในระดับเขตตรวจราชการ
1.6 ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 19/2560 เรื่ อ ง การปฏิ รู ป การศึ ก ษา
ในภู มิ ภ าคของกระทรวงศึ กษาธิ การ ข้ อ 5 (4) ให้ มี ส านัก งานศึก ษาธิก ารภาค มี อาน าจหน้ า ที่ ส นั บ สนุ น
การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ในพื้นที่รับผิดชอบ ข้อ 8 (6) ให้ กศจ. มีอานาจหน้าที่กากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการข้อ 11 (3) ให้มีสานักงานศึกษา
จังหวัด มีอานาจหน้ าที่สั่งการ กากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่ วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
1.7 ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสานักงานศึกษาธิการ
ภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ก าหนดให้ ข้ อ 2.5 (2), (3) และ (4) ก ากั บ ดู แ ล เร่ ง รั ด ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
รายงานผลการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
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ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา
ในสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการ และตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
และข้อ 4.5 หน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด (4) ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (5) ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทา
แผนการรองรั บ การตรวจราชการ และด าเนิ นการเกี่ ยวกั บการตรวจราชการของผู้ ตรวจราชการกระทรวง
ในการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
(7) สั่ ง การ ก ากั บ ดู แ ล เร่ ง รั ด ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงาน
และสถานศึกษาในสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และยุทธศาสตร์ชาติ
โดยสรุปจะเห็นได้ว่า การตรวจราชการจะเกี่ยวข้องกับ ๑-๗ (ข้อความตามข้างต้น) หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานการศึกษา และหน่ว ยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมีบทบาทภารกิจความรับผิดชอบและหน้าที่ที่
สอดคล้องเชื่อมโยงกัน
2. นโยบายที่เกี่ยวข้อง
2.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)แถลงต่อรัฐสภาในวันที่ 25 กรกฎาคม
2562 ซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่องภายใต้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อน
ประเทศของรัฐบาล คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21” ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับ การจั ดการศึกษาของกระทรวงศึ กษาธิการ ได้กาหนดไว้ในนโยบายหลั กและนโยบายเร่งด่ว น ซึ่งภาค
การศึกษาล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องตามนโยบายดังกล่าวทั้งสิ้น แต่ในส่วนที่กาหนดไว้โดยตรง อาทิ นโยบายหลัก 12
ด้าน
1. ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. สร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
3. ทานุบารุงศาสนาและวัฒนธรรม
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของไทย
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
8. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกช่วงวัย
9. สาธารณสุข ความเสมอภาคและสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลุ่มประชาชน
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12. การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบและกระบวนการยุติธรรม
ในส่วนนโยบายหลัก 12 ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่มีภารกิจในการจัดและส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการนาพาประเทศไทยให้ก้าวหน้ าอย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) โดยกระทรวงศึกษามีบทบาทหลัก
ดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลหลัก
รายงานผลการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
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ข้อ 2. การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
ข้อ 2 (2.2) ปลูกจิตสานึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีค วามเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและการมีส่วน
ร่วมทาประโยชน์ ให้ป ระเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคีปรองดองและความเอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่
ระหว่างกันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติหลักคิดที่ถูกต้อง สร้าง
ค่านิยม “ประเทศไทยสาคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคมปรับ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
ข้อ 2 (2.5) แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่าง
เด็ดขาด ปูองกันเส้นทางการนาเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การลดจานวนผู้ค้าและผู้เสพราย
ใหม่ และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ งฟื้นฟู ดูแล รักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทาง
สาธารณสุข
ข้อ 3 การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อ 3 (3.2) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูความซื่อสัตย์ การมี
วินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม ทาประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดีโดย
ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมและชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนดาเนิน
ธุรกิจ อย่างมีธรรมาภิบาล ให้สื่ อมีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี รวมถึงผลิตสื่อที่มี
คุณภาพและมีความรับผิดชอบ และเปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ข้อ 5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ข้อ 5.2 (5.2.3) สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายใหม่ โดยการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม การปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อ
การพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการ การเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น การพั ฒ นาศู น ย์ ท ดสอบหรื อ วิ จั ย และออกแบบที่ ไ ด้
มาตรฐานสากล และการใช้สถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในพื้นที่ มาสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่า
ให้กับสินค้าและบริการ
(5.2.4) พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มี ประสิทธิภาพในการสนับสนุน
ผู้ประกอบการ โดยการจัดทาแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และ
กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้นวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การตลาด และการบัญชี เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบ่มเพาะผู้ประกอบการและสถาบันเฉพาะทางต่าง ๆ ให้
สามารถ เป็ น กลไกหลั ก ที่ เ ข้ ม แข็ ง ในการร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาและบ่ ม เพาะศั ก ยภาพ
ผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
(5.3.3) พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยเพิ่มทักษะการประกอบการและ
พัฒนาความเชื่อมโยงของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ในทุกระดับ โดยเฉพาะด้านการตลาด
การค้าออนไลน์ ระบบบั ญชี เพื่อขยายฐานการผลิ ต และฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกรให้ เข้มแข็ง มี
ความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่ เกษตรกรอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาภาค
เกษตรได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต
ข้อ 5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว
ข้อ 5.4 (5.4.5) ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยว สู่ชุมชนโดยพัฒนาเครือข่าย
วิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจหลัก ธุ รกิจรอง ธุรกิจสนับสนุนและการ
รายงานผลการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
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พัฒ นาเชื่ อมโยงในเชิง กลุ่ มพื้ น ที่ ที่ มีศั กยภาพ รวมทั้ งพั ฒ นาทั กษะและองค์ ความรู้ข องท้อ งถิ่ นชุ มชนและ
สถาบันการศึกษา เพื่อสนับสนุนให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาและทาธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มากขึ้น อาทิ
การพัฒนายุวมัคคุเทศก์
ข้อ 5.7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ
ข้อ 5.7 (5.7.1) รักษาคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม อันเป็นสมบัติของชาติให้เกิด
ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน และลงทุนในอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายใน
ระบบ 5G เพื่อให้การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รองรับการเชื่อมต่อจานวนมากและ
แอปพลิ เ คชั น ต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งมี เ สถี ย รภาพ เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ทางเศรษฐกิ จ และสนั บ สนุ น การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สนับสนุนนโยบายด้านสังคม อาทิ การบริการด้านการศึกษา และ
การบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนสร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพของประชาชน
ข้อ 5.9 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่
ข้อ 5.9 (5.9.3) ส่งเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่โดยการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมผ่านการศึกษา และการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงเทคโนโลยี แหล่ง
เงิน และการระดมทุน เพื่อกระตุ้น และเปิดโอกาสให้ เยาวชนสามารถนาเสนอแนวคิดพัฒ นาแอปพลิ เคชัน
นวัตกรรม และดาเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง
ข้อ 6.1 ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย
ข้อ 6 (6.1.1) พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ทันสมัยให้เป็นไปตามเปูาหมาย พัฒนาพื้นที่โดยรอบให้เป็นเมืองมหานครการบิน ศูนย์กลางทางการแพทย์
ของเอเชีย และเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่และทันสมัยระดับนานาชาติ ยกระดับภาคการเกษตรให้ เชื่อมโยง
กับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คมนาคม ดิจิทัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเร่งพัฒนาบุคลากรรวมทั้ง
ทบทวนกฎระเบียบ เพื่อรองรับและส่งเสริมอุตสาหกรรมเปูาหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างโปร่งใสและเป็น
ธรรม
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
ข้อ 8 (8.1)ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่อง จนถึงเด็กวัยเรียน ให้มีโอกาสพัฒนา
ตามศักยภาพ เพื่อสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว
เพื่อส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่คานึงถึง
ศักยภาพของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพ การ
อบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการยกระดับ
คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคานึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน

รายงานผลการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
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ข้อ 8 (8.2) พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่
8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย
สาหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการนาเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูดการคัดเลือก การผลิตและ
พัฒนาครู ที่นาไปสู่การมีครูส มรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้สร้าง
วินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
ให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ
8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วน
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคตและ
เป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ทักษะอาชีพ และทักษะ
ชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ข้อ 8 (8.3) พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยการ
จัดระบบ และกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนากาลังคน
ที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถนาความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
ซึ่งต้ องครอบคลุ ม การพั ฒ นากาลั ง คนที่อยู่ ในอุต สาหกรรมแล้ ว ก าลั ง คนที่ก าลั งจะเข้ าสู่ อุต สาหกรรมและ
เตรียมการสาหรับผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้ง
เร่ งรั ด และขยายผลระบบคุณวุฒิ วิช าชีพ การยกระดับฝี มือแรงงานในกลุ่ มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น
ข้อ 8 (8.4) ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมทางานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง
สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นนาในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูง จากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทยเพื่อ
กลับมาเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กรซึ่ง
จะช่ว ยกระตุ้น ให้ เกิ ดการสร้ างธุร กิจ ผลิ ต ภัณ ฑ์ และนวั ตกรรมใหม่ ๆ ให้ กั บ ประเทศ โดยในระยะแรกให้
ความสาคัญกับการดึงดูดนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในสาขา
อุตสาหกรรมเปูาหมาย รวมทั้งมีพื้นที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ทางานร่วมกันหรือร่วมกับ
เครือข่ายอื่น ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ
ข้อ 8 (8.5) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อขจัดความเหลื่อมล้าและความยากจน
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพื้นที่ที่
สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าสร้างโอกาสาหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไป
กับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อม สาหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยระยะแรกจะให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการวิจั ยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชน อย่าง
ครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
8.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและสร้างความเป็นเลิ ศของประเทศ
ในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ กาหนดวาระการ
วิจั ย แห่ งชาติ ส่ งเสริ มความร่ ว มมือและการเป็นหุ้ น ส่ ว นของทุกฝุ ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชนและ
รายงานผลการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
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ภาคเอกชน ในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ป ระกอบของระบบวิจัยและการ
พัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการนาไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์
8.5.3 สร้างเครือข่ายการทาวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียน
การสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศเพื่อสนับสนุนการ
สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการทางานของภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการ
ทางานกันอย่ างมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับงานวิจัยสู่การเพิ่ม
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
ข้อ 8 (8.6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย
8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่คานึงถึงความจาเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละ
แห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อน
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จาเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบ
ฐานข้อมูล เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน ออนไลน์แบบเปิดที่ห ลากหลายเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยาน
การเรียนรู้สาหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่
เข้าสู่สังคมสูงวัย
8.6.3 ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา โดยบูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยจัดการศึกษา
กั บกองทุ น เพื่ อความเสมอภาคทางการศึ กษา มุ่ งเน้ นกลุ่ มเด็ กด้ อยโอกาสและกลุ่ มเด็ กนอกระบบการศึ กษา
ปรั บเปลี่ ยนการจั ดสรรงบประมาณให้ สอดคล้ องกั บความจ าเป็นของผู้ เรียนและลั กษณะพื้ นที่ของสถานศึกษา
จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยง จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพื้นที่
สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการ
ปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม
8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกาหนดระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริม
เยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การกาหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานการจัดให้มี
ระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนสาย
อาชีพ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ในอนาคต
รายงานผลการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
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8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝั งวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคน
ในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคมเข้าไป
ในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุกมิติ
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม
จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคมตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ
ข้อ 8 (8.7) จัดทาระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบหลักสูตรระยะ
สั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดารงชีวิตประจาวัน และทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยใน
พื้นที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บ
หน่วยกิตของวิชาเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษาหรือทางานไปพร้อมกัน
หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจเพื่อสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเอง
ทั้งในด้านการศึกษาและการดารงชีวิต
ข้อ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
ข้อ 9 (9.4) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ การมีงานทาที่เหมาะสมกับ
ประชากรทุกกลุ่ม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเปูาหมาย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
โดยตรง จัดให้มีระบบบาเหน็จบานาญหลังพ้นวัยทางาน ปฏิรูประบบภาษีให้ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านกลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับความ
ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทางานได้รับรายได้ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่การดารงชีพ
2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเป็นเปูาหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เปูาหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยมีเปูาหมายการ
พัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่องสังคมเป็นธรรม
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติพัฒนาคนในทุกมิติและใน
ทุกช่ว งวัยให้ เป็ น คนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เ ป็ น มิตรกับ สิ่ งแวดล้ อม และมี ภ าครัฐ ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่ ว นรวม
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2562) โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
1. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
4. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้าง
สมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
รายงานผลการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
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รูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ ละยุทธศาสตร์มีเป้ าหมายและประเด็น
การพัฒนา ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเปูาหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคมและองค์กรที่ไม่ใช่
รั ฐ รวมถึ ง ประเทศเพื่ อ นบ้ า นและมิ ต รประเทศทั่ ว โลกบนพื้ นฐานของหลั ก ธรรมาภิ บ าล เพื่ อ เอื้อ อ านวย
ประโยชน์ต่อการดาเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมาย
ที่กาหนด
2. ยุ ทธศาสตร์ ช าติด้านการสร้ างความสามารถในการแข่งขั นมีเปูาหมายการพัฒ นาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่
(1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ
ในด้านอื่น ๆ นามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมัยใหม
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติ
ต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการ
ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ
(3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้าของคนในประเทศ
ได้ในคราวเดียวกัน
3. ยุทธศาสตร์ ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเปูาหมายการพัฒนา
ที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธ ยัส ถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีล ธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีห ลักคิดที่ถูกต้อง
มีทักษะที่จ าเป็ น ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่ อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ส ามและอนุรักษ์ภ าษาท้องถิ่ น
รายงานผลการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
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มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมมีเปูาหมายการพัฒนาที่สาคัญ
ที่ให้ความสาคัญกับ การดึงเอาพลั งของภาคส่ว นต่าง ๆทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่ว ม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่ว มคิดร่วมทาเพื่อส่วนรวม การกระจายอานาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทาประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีเปูาหมายการ
พัฒนาที่สาคัญเพื่อนาไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ
ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่เกี่ ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบ
ทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดาเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนาไปสู่ความ
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเปูาหมายการพัฒนา
ที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดย
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ในการกากับหรือ
ในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูงยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการทางาน
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลั กษณะเปิดกว้าง
เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้อ งการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความ
มัธยัสถ์ และสร้างจิตสานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย
ต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จาเป็น มีค วามทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การลด
ความเหลื่อมล้าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่ เลือกปฏิบัติ และการอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
2.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
กระทรวงศึกษาธิการได้นาเอายุทธศาสตร์ชาติ มาเป็นกรอบความคิดสาคัญในการจัดทาแผนการศึกษา
แห่งชาติ โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เปูาหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผน
การศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
วิสัยทัศน์
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
รายงานผลการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
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เป้าหมายของการจัดการศึกษา
1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)
2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเปูาหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
อย่างเท่าเทียม (Equity)
3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ
เต็มตามศักยภาพ (Quality)
4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษา
ที่คุ้มค่าและบรรลุเปูาหมาย (Efficiency)
5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต
และบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
มีเปูาหมาย ดังนี้
1.1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1.3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ มีเปูาหมาย ดังนี้
2.1) กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2.2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน
2.3) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต
และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเปูาหมาย
ดังนี้
3.1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะ
และคุณลักษณะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3.2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
3.3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา สามารถจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
3.4) แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพ
และมาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
รายงานผลการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
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3.5) ระบบและกลไก การวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ
3.6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล
3.7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเปูาหมาย ดังนี้
4.1) ผู้เรียนทุกตนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
4.2) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับ
คนทุกช่วงวัย
4.3) ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีเปูาหมาย ดังนี้
5.1) คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
5.2) หลักสูตร แหล่งการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
5.3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
6.1) โครงสร้ า ง บทบาท และระบบบริ ห ารจั ด การศึ ก ษามี ค วามคล่ อ งตั ว ชั ด เจน
และสามารถตรวจสอบได้
6.2) ระบบบริ ห ารจั ด การศึ ก ษามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
6.3) ทุกภาคส่ วนของสั งคมมีส่ วนร่ว มในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่
6.4) กฎหมายและรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางการศึ ก ษารองรั บ ลั ก ษณะ
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ
6 . 5 ) ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล ข อ ง ค รู อ า จ า ร ย์ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า
มีความเป็นธรรม สร้างขวัญกาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
กล่าวโดยสรุปคือ นโยบายในการจัดการศึกษา มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นการวางเป้าหมาย ทิศทางในการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน การตรวจราชการ
และการติดตามผลการดําเนินงานนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีความจําเป็นต้องศึกษานโยบายที่
เกี่ยวข้องทั้งนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการจัดการศึกษา เพื่อให้การตรวจราชการและการ
ติดตามผลการดําเนินงานนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีประสิทธิภาพสูงสุด
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2.4 นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเปูาหมาย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- 2565 ดังนี้
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
1.การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทย
2.การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ให้มี
สมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้านการจัดการเรียนรู้
ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
3.การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลฝานแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการส่งเสริม
การฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล
แห่งชาติ ที่สามารถนาไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง
ผ่านระบบออนไลน์ และการนาฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารและการจัดการศึกษา
4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุ นสถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดย
อาศัยอานาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกาหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ
รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจั ดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็น
อิส ระและคล่ องตัว การบริ ห ารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริห ารงานบุคคล
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ และ
ทักษะที่จาเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการประเมินผล
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์
ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
6.การจั ดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ ทั่ วถึงทุกกลุ่มเปูาหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและสร้าง
โอกาสให้กลุ่มเปูาหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทาง
การศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง
7.การนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการ
ผลิตและการพัฒนากาลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและ
การอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทามาตรฐานอาชีพในสาขา
ที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้
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8.การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารั บการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปเป็นกรอบในการ
จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ
9.การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบการศึกษาระดับ
ปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีส่ว นช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้
10.การพลิ ก โฉมระบบการศึ ก ษาไทยด้ ว ยการน านวั ต กรรมและเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มาใช้ ใ นการจั ด
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
จัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล
11.การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
12.การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
และผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
นโยบายเร่งด่วน
1. เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกปูองคุ้มครองความปลอดภัย
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม
2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก
และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
3. Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้าซ้อน เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของ
ประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการดาเนินงานของ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตาม
บริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ประซาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพ
ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
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7. การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถดารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเท่า
เทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
1. ให้ ส่ วนราชการ หน่ ว ยงานในสั งกั ดกระทรวงศึ กษาธิ การ น านโยบายการจั ดการศึ กษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ข้างต้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา โดยกาหนดการ
จัดทาแผนและจัดทาแผนงบประมาณจัดทารายจ่าย ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2564 – 2565
2. ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้คาแนะนาแก้ไข
ระดับพื้นที่ โดยบูรณาการร่วมกันในระดับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ
3. ให้ มี คณะกรรมการติดตาม ประเมิ นผล และรายงานการขั บเคลื่ อนนโยบายและจุ ดเน้ น
สู่ การปฏิบั ติระดับพื้นที่ โดยให้ ผู้ ตรวจราชการกระทรวงศึ กษาธิ การเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาค
และสานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝุายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลาดับ โดยมี
บทบาทภารกิ จ ในการตรวจราชการ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลในระดั บ นโยบาย และจั ด ท ารายงานเสนอต่ อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลาดับ
4. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
และดาเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้ อมทั้งรายงานต่อคณะ
กรรมการฯ ตามข้อ 2
5. ส าหรับภารกิจของส่ วนราชการหลั กและหน่ วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่
(Function) งานในเชิงยุ ทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่ อน เมื่ อรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสาคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ข้างต้น นอกเหนือจากที่
กาหนดหากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดกากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดาเนินการเกิดผลสาเร็จและมีประสิทธิ ภาพอย่าง
เป็นรูปธรรม
3.การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มี 3 ลักษณะดังนี้
1. การตรวจราชการกรณีปกติ
การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจาปี หรือตามที่ได้รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชา
นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี ระยะเวลาการตรวจ กรณีปกติ แบ่งเป็น 2 รอบ คือรอบที่ 1 ระหว่างเดือน
ตุลาคม – เดือนเมษายนของทุกปี รอบที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายนของทุกปี ตรวจติดตาม
แผนงาน/โครงการที่สาคัญตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาชาติ และ
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามนโยบายดังนี้
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1.ด้านความมั่นคง
1.1. การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง และมี
คุณธรรม ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill)
พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (Newskills) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
2.2 การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและ
มีงานทา
2.3 การจัดการศึกษาแบบทวิภาคี
2.4 การขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.1 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
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3.2 การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความชานาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC)
3.3 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
4.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
4.1 การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform :DEEP)
4.2 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
4.3 การเข้าถึงทางการศึกษาสาหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
4.4 ความปลอดภัยของผู้เรียน
4.5 การศึกษาตลอดชีวติ
5. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
5.1 การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
5.2 โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
5.3 โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
5.4 โรงเรียนขนาดเล็กที่ดารงอยู่ได้ด้วยตนเอง
2. การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่ว มกับ
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
3. การตรวจราชการกรณีพิเ ศษ ประกอบด้ว ยการสืบ สวนข้อเท็จจริง ปัญหา การร้องเรียนของ
ประชาชนอันเกิดจากการดาเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึง วาระแห่ง ชาติ
ยาเสพติด อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นภัย และมีผ ลกระทบต่อการจัดการศึกษา/
นักเรีย น/นักศึกษาและกรณีที่ได้รับ มอบหมายอื่นๆในปีง บประมาณ 2564 มีประเด็นการตรวจราชการ
ดังนี้
รายงานผลการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการที่ 17

22
1. การจัดการเรียนการสอนและมาตรการปูองกันในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. มาตรการการปูองกัน แก้ไขปัญหาฝุุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5
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