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คำนำ 
 

              การตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่ง       
ในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะทำให้การปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐบรรลุ
เป้าหมาย  สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินและนโยบายของรัฐบาล  สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
และก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม  ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 บัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวงเพ่ือ   
ทำหน้าที ่ในการตรวจราชการ และติดตาม ประเมินผลระดับนโยบาย การนิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ เพ่ือ         
การปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  และให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน 
ประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 19/2560 ข้อ 5 (4) ให้สำนักงานศึกษาธิการภาค      
มีอำนาจหน้าที ่สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบและ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน
ภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        
ข้อ 2.5 และ 4.5 ได้บัญญัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการตรวจราชการและติดตามประเมินผล  ของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ไว้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื ่อนการบริหาร          
จัดการศึกษาในภูมิภาค ฉะนั้น เพื่อให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และการติดตาม
ประเมินผลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาการ พ.ศ. 2546 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล   
              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  จึงได้จัดทำแผนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามกรอบนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา            
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้การตรวจราชการ
และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ดำเนินไป
อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ต่อไป 
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1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัต ิระเบ ียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธ ิการ พ .ศ . 2546 มาตรา 20  

ได้กำหนด “ให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู ้ตรวจราชการของกระทรวง เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจราชการ ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อการปรับปรุงพัฒนา” 
ประกอบกับการตรวจราชการเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ ่งในการบริหารราชการแผ่นดินที ่จะทำให้                 
การปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจของหน่วยงานของรัฐบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินและนโยบายของรัฐบาล สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรค และก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด  และมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงรับผิดชอบและมีอำนาจหน้าที่       
ในการตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเฉพาะในขอบเขตอำนาจ
หน้าที่กระทรวง ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และปลัดกระทรวง ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9 
ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548  ทั ้งนี ้ ผู ้ตรวจราชการกระทรวงจะตรวจ
ติดตามงานตามนโยบายของกระทรวงหรือนโยบายสำคัญของรัฐบาล และตรวจติดตามความสัมฤทธิ ์ผล             
ของแผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวง ตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งตรวจติดตามแก้ไขปัญหา
ความเดือนร้อนของประชาชน ตลอดจนปัญหาสำคัญในพ้ืนที ่ โดยยึดถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ซึ่งกำหนดสรุปได้ว่า การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ ้มค่า         
ในเชิงภารกิจของรัฐ โดยประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และเพ่ือ     
ให้เป็นไปตามข้อ 8 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ที่กำหนดให้การตรวจ
ราชการดำเนินการตามแผนการตรวจราชการประจำปีหรือตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรี โดยให้จัดทำแผนการตรวจราชการประจำปีให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ จึงได้มีการจัดทำแผน      
การตรวจราชการฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนการตรวจราชการ การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จัดทำขึ้น ตามกรอบนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนภารกิจ การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และสนับสนุน    
การตรวจราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื ่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานการตรวจราชการของ กลุ ่มงานสนับสนุน       

การตรวจราชการ  และหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในสังกัดจังหวัดแพร่ 
 2.2 เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย                

ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

ส่วนที่ 1 
                           บทนำ 
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 2.3 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประสานการตรวจราชการและบูรณาการระหว่างส่วนราชการ
ภายในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 2.4 เพื่อพัฒนาระบบการตรวจราชการระดับจังหวัด ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบายการ
ตรวจราชการและนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  ตามบริบทพื้นที่และสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ ด้านการศึกษา  

 2.5 เพื ่อผลสัมฤทธิ ์ของการปฏิบัต ิตามนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหา  หรือการนำ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการสู่การปฏิบัติ  เพ่ือการเฝ้าระวังสภาวการณ์ด้านการศึกษา  

3. เป้าหมาย  
 หน่วยงานที ่ร ับการตรวจราชการ ได ้แก ่  หน ่วยงาน /สถานศึกษา ในกำก ับ ด ูแลของ

กระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดแพร่ 

4. ขั้นตอนการจัดทำแผนการตรวจราชการฯ 
             1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างแผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
             2. ศึกษาวิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที ่  12 แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560-2579 ย ุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสภาวการณ์และ
แนวโน้มทิศทางการศึกษา                

 3. จัดทำร่างแผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา                        
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตรวจราชการของกลุ่มงานการตรวจราชการ  และหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในสังกัดจังหวัด
แพร่ 

 4. นำเสนอร่างแผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา                        
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เสนอศึกษาธิการจังหวัด พิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขและให้ความเห็นชอบ  

 5. ศึกษาธิการจังหวัด ให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจราชการฯ 

 6. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การ
จัดการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  

5. ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล   

                      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีแผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่  เพื่อใช้สนับสนุนภารกิจการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง
หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นกรอบหรือแนวทางการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือในการกำกับ 
ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนภารกิจ/นโยบายสำคัญด้านการศึกษาของรัฐสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 2. ม ีการประสานความร ่วมม ือระหว ่างหน ่วยงาน องค ์กร และเคร ือข ่ายภาค ีต ่างๆ  
ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการในสังกัดจังหวัดแพร่ ตลอดจนระบบการตรวจราชการทุกระดับได้รับ
การพัฒนาอย่างสอดคล้องกัน ส่งผลต่อการบูรณาการการทำงานและทรัพยากรของทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  
 3. หน่วยงาน สถานศึกษา สามารถที ่จะเตร ียมความพร ้อมในการร ับการตรวจราชการ                     
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและการปฏิบัติงานตามแผน                 
การตรวจราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได ้
 4. หน่วยงาน สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในสังกัดจังหวัดแพร่ สามารถนำข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ผลการดำเนินงานจากกระบวนการตรวจราชการไปปรับปรุงพัฒนาแผนงาน/โครงการ ให้สามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐ และสอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อการวางแผนนโยบาย
เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
1 



 แผนการตรวจราชการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ศธจ.แพร่ ปีงบประมาณ 2565 หน้า   
 

 

 

 
 

  

 แผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการตรวจราชการให้มีความเข้มแข็ง ตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายที่กำหนด และสอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดทำแผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีหลักการที่สำคัญของการจัดทำ   
แผนฯ  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
 วิสัยทัศน์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

  การศึกษาของจังหวัดแพร่ มีคุณภาพโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยี        
มาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
  พันธกิจ 

1. สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติโดยสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคม  
คุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 

2. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในสังคมพร้อม 
รับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 
                     3. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการจัดการศึกษาที่ทุกคนเข้าถึงโอกาส ในการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิตสร้างความเสมอภาคด้านการศึกษา ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดแพร่  สังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนากำลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน         

ของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา     

    
   

ส่วนที่ 2 
หลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ 

แผนการตรวจราชการการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการปกครอง

ประเทศ มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัด   การศึกษาและการเข้ารับ
บริการการศึกษาของประชาชน ได้แก่ 

  หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษา
ภาคบังคับ 
                   หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี 
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
                    รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง               
เพื ่อพัฒนาร ่างกาย จ ิตใจ ว ิน ัย อารมณ์ ส ังคม และสติป ัญญาให้สมกับวัย โ ดยส่งเสร ิมและสนับสนุน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย            
                    รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน  ในการจัดการศึกษาทุก
ระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการกำกับ ส่งเสริม และสนับสนุน ให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้

แผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษา

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560

2. พรบ.ระเบียบ
บริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2546

3. ค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบ

แห่งชาติ 
ท่ี 19/2560

4. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี

5. แผนการศึกษา
แห่งชาติ               

พ.ศ. 2560-2579
6. แผนพัฒนา

เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ       

ฉบับท่ี 12

7.นโยบายรัฐบาล

8. จุดเน้น
เชิงนโยบาย

ของรัฐมนตรีว่าการ ศธ. 65

9. ระเบียบ 

การตรวจ

ราชการฯ 60 

 

10.ประกาศ 
สป. เร่ือง การแบ่ง

หน่วยงานภายในฯ 
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มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท ำ
แผนการศึกษาแห่งชาติ การดำเนินการ และตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย  
 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ  ได้ตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

 ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง  หรือให้ประชาชนได้รับ 
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา     
ตามความถนัดของตน            
  ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา 
และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการ
หรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้  ตามที่
กฎหมายบัญญัติ  ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดให้การบริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระและกําหนดให้มี
การใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว       

หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษาให้เกิดผล
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้สามารถเริ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา 
54 วรรคสอง เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ ์สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย 

(2) ให้ดำเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายใหนึ่งปี 
นับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

(3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู ้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์  ให้ได้         
ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ
และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ   ผู้ประกอบวิชาชีพครู 

(4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื ่อให้ผู ้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด       
และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว  โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ  และ
ระดับพ้ืนที่ดังกล่าว 

หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258  ด้านการศึกษา ให้มี
คณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่ง ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะและร่าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการ 

2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
 มาตรา 20 ได้บัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู ้ตรวจราชการของกระทรวง เพื ่อทำหน้าที่  
ในการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และประเมินผลระดับนโยบาย เพื ่อนิเทศให้คำปรึกษา  
และแนะนำเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา  
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  ในระดับสำนักงานคณะกรรมการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้ทำหน้าที่ติดตาม และ
ประเมินผลนโยบายตามภารกิจ ตลอดจนนิเทศ ให้คำปรึกษาและแนะนำเพ่ือปรับปรุงพัฒนา  
  ในระดับเขตพื้นที ่การศึกษาให้เป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผล       
การบริหารและการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือ
การเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก  
  การดำเน ินการตามวรรคหน ึ ่ งและวรรคสาม ให ้ม ีคณะกรรมการต ิดตาม ตรวจสอบ                  
และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศการศึกษาของเขตพื ้นที ่การศึกษาเป็นผู ้ร ับผ ิดชอบดำเนินการ สำหรับกระทรวงศึกษาธ ิการ  
หรือสำหรับแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ จำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการดังกล่าว 
ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง  
  การดำเน ินการในเร ื ่องการตรวจราชการและการดำเน ินการของคณะกรรมการต ่างๆ 
ที่กำหนดในมาตรานี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ หรือข้อบังคับของกระทรวงหรือส่วนราชการ 
หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ จะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสาระการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสายบังคับบัญชาของสำนักงาน
คณะกร รม ก า ร ก า ร อ ุ ด ม ศ ึ กษ า  ท ี ่ ส า ม า ร ถ ด ำ เ น ิ น ก ิ จ ก า ร ได ้ โ ด ย อ ิ ส ร ะพ ัฒ นา ร ะบ บบ ร ิ ห า ร  
และการจัดการที ่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู ่ภายใต้การกำกับดูแล 
ของสภาสถานศึกษา 

3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค                       
    ของกระทรวงศึกษาธิการ  
            ข้อ 5 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวนสิบแปดภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ                 
ในระดับพื ้นที ่ ทำหน้าที ่ข ับเคลื ่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยอำนวยการส่งเสริม สนับสนุน                      
และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นหรือ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้นๆ และให้มีอำนาจหน้าที่                 
          (๓) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 
     (4) สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
         (5) ประสานการบริหารงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ เกิดการพัฒนา  
อย่างบูรณาการในระดับพ้ืนที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก  
           ข้อ 8 (6) ให ้คณะกรรมการศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดม ีอำนาจหน้าที ่กำกับ เร ่งร ัด ต ิดตาม  
และประเมินผล การปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   
           ข้อ 11 (3) ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด  
ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมาย และให้มีอำนาจหน้าที่ ใน
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เขตจังหว ัดในการส ั ่งการ กำกับ ด ูแล เร ่งร ัด ต ิดตามและประเมินผลการปฏิ บ ัต ิงานของส ่วนราชการ 
หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ    
                    (7) ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ แนะแนว 
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

4. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ 2561-2580) 
 แผนย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  ระยะ 20 ป ี  (พ.ศ.2561-2580) ย ุทธศาสตร ์ชาต ิระยะ  20 ปี  
(พ .ศ . 2561-2580) ท ี ่ คณะกรรมการจ ั ดทำย ุ ทธศาสตร ์ ช าต ิ ได ้ ด ำ เน ิ นการยกร ่ า งต ามแนวทาง 
ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์   และ
เป้าหมายของชาติที ่คนไทยทุกคนต้องการบรรล ุร ่วมกัน  รวมทั ้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ 
ซ ึ ่ ง เป ็นแนวทาง  ท ิศทาง  และว ิธ ีการท ี ่ท ุกองค ์กรและคนไทยท ุกคนต ้องม ุ ่ งดำเน ินการไปพร ้อมกัน 
อย ่ างประสานสอดคล ้ อง  เพ ื ่ อ ให ้บรรล ุซ ึ ่ งส ิ ่ งท ี ่ คน ไทยท ุกคนต ้ องการ  ค ือ  ประเทศไทยม ั ่ น คง  
มั่งคั่ง และยั่งยืนในทุกสาขาของกำลังอำนาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ 
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญ 6 ด้าน 
  1. ความม่ันคง  
  2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
5. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 

 คณะร ัฐมนตร ีม ี มต ิ เม ื ่ อว ันที่  14 ม ีนาคม  2560 เห ็นชอบแผนการศ ึกษาแห ่ งชาติ   
พ .ศ . 2560–2579 เพื ่อใช ้เป ็นแผนยุทธศาสตร ์ระยะยาวสำหร ับหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้องกับการศ ึกษา  
ของประเทศได้นำไปใช้เป็นกรอบ และแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรก
เกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่สำคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศ ึกษาและการศ ึ กษา เพ ื ่ อการม ี งานทำและสร ้ า ง งานได้  ภายใต ้บร ิบทเศรษฐก ิจและส ั ง คม 
ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้
ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว  ซึ่งภายใต้กรอบแผนการ
ศ ึ ก ษ า แ ห ่ ง ช า ติ  พ .ศ . 2560 – 2579 ไ ด ้ ก ำ ห น ด ส า ร ะ ส ำ ค ั ญ ส ำ ห ร ั บ บ ร ร ล ุ เ ป ้ า ห ม า ย 
ของการพัฒนาการศึกษา 5 ประการ ได ้แก่ การเข ้าถ ึงโอกาสทางการศ ึกษา  (Access) ความเท่าเท ียม 
ทางการศ ึกษา  (Equity) คุณภาพการศ ึกษา  (Quality) ประส ิทธ ิภาพ  (Efficiency) และตอบโจทย ์บร ิบท 
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า  
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วิสัยทัศน์  
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพื ่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้ และคุณธรรมจริยธรรม รู ้จ ักสามัคคี                   

และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เพื ่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที ่ม ีรายได้ปานกลาง และความเหลื ่อมล้ำ

ภายในประเทศลดลง 
ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย    

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ                

ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

                    การวางกรอบการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีความมุ่งหมายที่
จะเร่ง เพ่ิมศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงและเสริมสร้างความสามารถ 
ในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที  การกำหนดทิศทางการพัฒนา 
ประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า 
เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย 
และกลไก เพื่อมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนา  ตนเองได้
อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์  มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูง และคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้กำหนดเป้าหมายหลักจำนวน 5 ประการ ประกอบด้วย  

1. การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถ               

ในการ แข่งขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญให้สูงขึ้น และสามารถตอบโจทย์พัฒนาการของเทคโนโลยีและ
สังคม ยุคใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่        
มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม 
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2. การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม 

กับโลกยุคใหม่ ทั ้งทักษะในด้านความรู ้ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  
เตรียมพร้อมกำลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เอ้ือต่อการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ
ไปสู ่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที ่ม ีศ ักยภาพและผลิตภาพสูงขึ ้น รวมทั ้งพัฒนาหลักประกันและ              
ความคุ้มครองทางสังคมเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต 

                    3.  การมุ ่งสู ่ส ังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื ่อมล้ ำทั ้งในเชิงรายได้         
ความมั่งคั่งและโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาส
ในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  

                   4.  การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยปรับปรุงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภค  
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ แก้ไขปัญหามลพิษส ำคัญ      
ด้วยวิธีการที ่ยั ่งยืน โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ขยะ และมลพิษทางน้ำ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก          
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในครึ่งแรกของศตวรรษนี้  

                   5.  การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี ่ยง  
ภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยการสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย              
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ  กลไก
ทางสถาบันที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของภาครัฐให้
สามารถตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลา                   
มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

7. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อ
รัฐสภาในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื ่อง 
ภายใต้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื ่อนประเทศของรัฐบาล คือ “มุ ่งมั ่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว             
ในศตวรรษที่ 21” ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดไว้ในนโยบายหลัก 
และนโยบายเร่งด่วน ซึ่งภาคการศึกษาล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องตามนโยบายดังกล่าวทั้งสิ ้น แต่ในส่วนที่กำหนดไว้
โดยตรง  
นโยบายหลัก 12 ด้าน ดังนี้        

1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์       
2. สร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ    
3. ทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม        
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก        
5. การพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของไทย     
6. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค     
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก       
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8. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกช่วงวัย    
9. สาธารณสุข ความเสมอภาคและสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลุ่มประชาชน    
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ        
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบและกระบวนการยุติธรรม 

 
นโยบายหลัก 12 ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่มีภารกิจในการจัดและส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษา เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ ของนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) โดยกระทรวงศึกษามีบทบาทหลักดำเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลหลัก          
   ข้อ 2. การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  
   ข้อ 2 (2.2) ปลูกจิตสำนึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะ
และการมีส ่วนร ่วมทำประโยชน์ให ้ประเทศ ร ักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคีปรองดองและ                 
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติ    
หล ักคิดที ่ถ ูกต ้อง สร ้างค ่าน ิยม “ประเทศไทยสำคัญที ่ส ุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของส ังคม                    
ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
   
   ข้อ 2 (2.5) แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้ กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู ้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู ้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที ่ของรัฐ               
ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ป้องกันเส้นทางการนําเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับ ประเทศเพื่อนบ้าน การลดจำนวนผู้ค้า
และผู ้เสพรายใหม่ และให้ความรู ้เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟื ้นฟู ดูแล รักษาผู ้เสพผ่าน
กระบวนการทางสาธารณสุข 
   ข้อ 3 (3.2) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั ้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู     
ความซื ่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม ทำประโยชน์ให้ประเทศ และ          
เป็นพลเมืองที่ดีโดยส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้
ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ให้สื่อ มีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี รวมถึง
ผลิตสื่อที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบ และเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
   ข้อ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
   ข้อ 5 (5.2.3) สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ ผู้ประกอบการ    
รายใหม่ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม การปรับปรุง
กฎระเบียบให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ การเข้าถึงแหล่งเงิน การพัฒนาศูนย์ทดสอบหรือวิจัยและออกแบบ  
ที่ไดม้าตรฐานสากล และการใช้สถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในพ้ืนที่ มาสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณค่า
ให้กับสินค้าและบริการ 
   ข้อ 5 (5.2.4) พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มี ประสิทธิภาพ                
ในการสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยการจัดทำแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับ กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลาง     
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และขนาดย่อม และกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ของผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้นวัตกรรม การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน การตลาด และการบัญชี เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบ่มเพาะผู้ประกอบการและสถาบันเฉพาะ
ทางต่าง ๆ ให้สามารถ เป็นกลไกหลักท่ีเข้มแข็งในการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาและบ่มเพาะศักยภาพ 
ผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ 
   ข ้อ 5 (5.3.3) พ ัฒนาองค ์กรเกษตรกรและเกษตรกรร ุ ่นใหม่  โดยเพ ิ ่มท ักษะ                
การประกอบการและพัฒนาความเชื่อมโยงของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ในทุกระดับ โดยเฉพาะ
ด้านการตลาด การค้าออนไลน์ ระบบบัญชี เพื่อขยายฐานการผลิตและ ฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกร         
ให้เข้มแข็งมีความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะเพื่อการพัฒนา
ภาคเกษตร   ได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต 
   ข้อ 5 (5.4.5) ส ่งเสริมให้เก ิดการกระจายรายได ้จากธ ุรกิจท่องเที ่ยว สู ่ช ุมชน                    
โดยพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจ
สนับสนุนและการพัฒนาเชื่อมโยงในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของท้องถิ่น 
ชุมชน และสถาบันการศึกษา เพ่ือสนับสนุนให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาและทำธุรกิจการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้มากขึ้น 
อาทิ การพัฒนายุวมัคคุเทศก์ 
   ข้อ 5 (5.7.1) รักษาคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม อันเป็นสมบัติ
ของชาติให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน และลงทุนในอินเทอร์เน็ต เกตเวย์ และเทคโนโลยีสื่อสาร    
ไร้สายในระบบ 5G เพื่อให้การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รองรับการเชื่อมต่อจำนวนมาก
และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้อย่างมีเสถียรภาพ เพื ่อสร้างมูลค่าเพิ ่มทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการเพิ ่มขีด
ความสามารถ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สนับสนุนนโยบายด้านสังคม อาทิ การบริการด้านการศึกษา และ      
การบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนสร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพของประชาชน 
   ข้อ 5 (5.9.3) ส่งเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็น ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่โดยการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมผ่านการศึกษา และการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึง
เทคโนโลยี แหล่งเงินและการระดมทุน เพื่อกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถนําเสนอแนวคิด พัฒนา
แอพพลิเคชั่น นวัตกรรม และดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง 
   ข้อ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
   ข้อ 6 (6.1.1) พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย พัฒนาพื้นที่โดยรอบให้เป็น เมืองมหานครการบิน ศูนย์กลาง
ทางการแพทย์ของเอเชีย และเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ และทันสมัยระดับนานาชาติ ยกระดับภาคการเกษตร    
ให้เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คมนาคม ดิจิทัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเร่งพัฒนาบุคลากร 
รวมทั้งทบทวนกฎระเบียบ เพื่อรองรับและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างโปร่งใสและ   
เป็นธรรม 
   ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
   8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่อง จนถึงเด็กวัยเรียน ให้มีโอกาส
พัฒนาตามศักยภาพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว 
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เพื่อส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่ คำนึงถึง
ศักยภาพของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพ การอบรม
เลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
   8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็ก               
แต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ
ระบบโรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน 
   8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
   8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย
สำหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ให้ทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและพัฒนา
ครู ที่นําไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างค วามรู้ สร้างวินัย 
กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิง   แสดงความคิดเห็น        
ให้มากขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 
   8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งใน
ส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับ ความต้องการของประเทศในอนาคตและ
เป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกำกับ การเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่สามที่สามารถสื่อสาร และแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
   8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 
โดยการจัดระบบ และกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนา
กําลังคน ที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถนําความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม  ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนากําลังคน ที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว กําลังคนที่กําลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม
และเตรียมการสำหรับผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ในอนาคต รวมทั้ง
เร่งรัด และขยายผลระบบคุณวุฒิว ิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 
   8.4 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมทำงานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถ
สูง สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นนําในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูง จากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทยเพ่ือ
กลับมาเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะ
ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศ โดยในระยะแรกให้ความสำคัญกับ
การดึงดูดนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า  ในสาขาอุตสาหกรรม
เป้าหมาย รวมทั้งมีพื้นที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ทำงานร่วมกันหรือร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศ 
   8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  
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   8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำและความยากจน 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา นวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรในเชิงพื้นที่ที่สามารถ
ช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาส สำหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับ     
การพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อม สำหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0  ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ด้านสุขภาพของประชาชน อย่างครบวงจร      
ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
   8.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นสูง
เพื ่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อ ความเปลี ่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศ                    
ของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ กำหนด
วาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชนและ
ภาคเอกชน ในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
   8.5.3 สร้างเครือข่ายการทำวิจัยระหว่างภาคส่วนต่างๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบ    
การเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอื ้อต่อการเพิ ่มศักยภาพ ด้านนวัตกรรมของประเทศเพ่ือ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวที การค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการท ำงานของ
ภาครัฐ และภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมี        
การบูรณาการการทำงานกันอย่างมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับงานวิจัยสู่การเพิ่ม 
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
   8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
   8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่คำนึงถึง ความจําเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษา       
แต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อน
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จําเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบ
ฐานข้อมูล เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่าง 
หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม   
ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน ออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพ่ือ
ส ่งเสร ิมการเร ียนร ู ้ด ้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช ่วงว ัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเร ียนรู้                     
และอุทยานการเรียนรู้สำหรับเยาวชนที่เชื ่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสม
สำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
   8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยบูรณาการการดําเนินงานระหว่างหน่วยจัด
การศึกษากับกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ ่มเด็กนอกระบบ
การศึกษา ปรับเปลี ่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจําเป็นของผู ้เร ียนและลักษณะพื ้นที่                 
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ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียน จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็ก
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ
การศึกษาในพื้นที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สิน        
ทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี ้กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื ่อการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู ้ยืม           
เพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม 
   8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกำหนดระบบที่เอื ้อต่อการพัฒนาทักษะ                 
และเพิ่มประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และ ประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริม
เยาวชนที ่ม ีศ ักยภาพด้านกีฬาให ้สามารถพัฒนาไปสู ่น ักกี ฬาอาช ีพ การกำหนดมาตรฐานฝีม ือแรงงาน                   
การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับ ความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยน
สายอาชีพ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ในอนาคต 
   8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที ่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัย และอุดมการณ์                     
ที ่ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที ่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย                    
และกติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็ง     
ของสถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 
   8.7 จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั ้น เน้นออกแบบ
หลักสูตรระยะสั ้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และทักษะอาชีพของ         
คน      ทุกช่วงวัยในพื้นที่และชุมชน  เป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนา เป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต   
ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ เรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา 
หรือทำงานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับ
สามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการดำรงชีวิต 
   ข้อ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
   9.4 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ การมีงานทำ                 
ที ่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ ่ม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าหมาย เพื ่อช่วยเหลือกลุ ่มคนยากจนและ        
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง จัดให้มีระบบบําเหน็จบํานาญ หลังพ้นวัยทำงาน ปฏิรูประบบภาษีให้ส่งเสริม  ความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษาผ่านกลไกกองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา และ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ้มครองแรงงานทั้ง  ในระบบและนอกระบบ    
ให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ ที่เหมาะสม           
แก่การดำรงชีพ 
 นโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน  ดังนี้        
 1. แก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน      
 2. ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   
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 3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับการผันผวนของเศรษฐกิจโลก   
 4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร       
 5. พัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพของแรงงาน    
 6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต    
 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 11      
 8. แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ 
 9. แก้ไขปัญหายาเสพติดและความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 10. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน      
 11. สนับสนุนให้มีการศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของประชน และดำเนินเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ            
 12. การแก้ปัญหาภัยแล้ง         
 นโยบายเร่งด่วน ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ     
 ข้อ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยปรับปรุงระบบ     
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิ ผู้สูงอายุและคนพิการ ที่มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
และพิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด และเด็ กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปัญหา   
ทางเศรษฐกิจ และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการบริการในแต่ละ
ระบบ ลดภาระการเดินทาง ไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ พัฒนา
โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระบบการแพทย์ทางไกล และ   
ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง 
รวดเร็วและได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ  
 ข้อ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
โดยต่อยอด อุตสาหกรรมเป้าหมายและวางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ หมุนเวียน 
และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ      
เมืองอัจฉริยะและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย รวมทั้งวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย  
ในระบบ 5G ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะของ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม  และชุมชน ในการเข้าถึง
ตลาดในประเทศและตลาดโลก ผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสาร
สมัยใหม่ ในการให้บริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกลการสร้างผู ้ประกอบการอัจฉริยะทั ้งในส่วน
ผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู ้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมทั ้งส่งเสริมการใช้
ปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือเป็นฐานในการขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต 
 ข้อ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ ่งสู ่ระบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียน 
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั ้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตำบล ส่งเสริม                
การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื ่อแบ่งปันองค์ความรู ้ของสถาบันการศึกษา                       
สู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
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ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสื่อออนไลน์ และ
โครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรม        
ทางไซเบอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องการสร้างความสมานฉันท์ 
  

8. จุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง)  

 เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบาย
และจุดเน ้นของกระทรวงศึกษาธ ิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื ่อให ้ส ่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 814/2564 ลงวันที่  18  
พฤศจิกายน  2564  ดังนี้  

  
       หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                   กระทรวงศึกษาธิการมุ่งม่ันดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ.
2561 - 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น  12  การพัฒนาการเรียนรู้และแผน
ย่อยที่  3  ในประเด็น  11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิติ  รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
(ฉบับปรับปรุง)  และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  และนโยบายเร่งด่วน  เรื ่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่  21  นอกจากนี้            
ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่นๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  รวมทั้งนโยบายและแผน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติเป็นคนดี  คนเก่ง มีคุณภาพ และมี
ความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคง  มั่งคั่งและยั่งยืน  ดังนั้น  ในการเร่งรัดการทำงาน
ภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจให้กับสังคมและผลักดันให้     
การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดหลักการสำคัญในการ
ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไว้ดังนี้ 

1. สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจให้กับสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนและประชาชน  โดยให้       
ทุกหน่วยงานนำรูปแบบการทำงานโดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน  และปฏิบัติหน้าที ่ด้วยความโปร่งใส         
ความรับผิดชอบ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร 
ประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านกลไก  การรับฟัง
ความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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3. ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้วเมื่อ 
วันที่  25  มิถุนายน  พ.ศ.  2564  โดยมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนและประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 
  
       นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
       ๑. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
                   ๑.๑ เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัยคุกคาม      
ในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่น ๆ โดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร          
ในสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety zone in school (SSS) หรือการจัด
กิจกรรม Safety Schoo( Success จัดให้มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ การจัดการความรุนแรงเกี่ยวกับ
ร่างกาย จิตใจ และเพศ เป็นต้น 
                   ๑.๒ เร่งพัฒนาบรรจุตัวชี้วัดเรื ่องความปลอดภัยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและ
หน่วยงานทุกระดับ 
                   ๑.๓ เร่งพัฒนาให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังอย่างชัดเจน    
ในทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
       ๒. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
                   ๒.๑ เร่งจัดทำและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โดยรับฟัง 
ความคิดเห็นจากผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความเหมาะสมความเป็นไปได้และทดลองใช้ก่อน         
การประกาศใช้หลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                   ๒.๒ จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการ
เรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งการพัฒนาระบบ
การวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ 
                   ๒.๓ พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้
อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมินและพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
                   ๒.๔ มุ ่งพัฒนาการจัดการเร ียนการสอนประวัต ิศาสตร์ หน้าที ่พลเมืองและศีลธรรมให้มี             
ความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและ
การเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
                   ๒.๕ ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน โดยบูรณาการ 
การทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน 
ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. โครงการธนาคารโรงเรียนและ       
การเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน 
                   ๒.๖ พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System)    
ที่มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาท้ังในระบบ 
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นอกระบบ และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยการเรียนรู้ 
(Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทำ 
                   ๒.๗ ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความสำเร็จในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
ของสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงาน 
สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
 
       ๓. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
                   ๓.๑ ดำเนินการสำรวจและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา
โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ 
                   ๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อรับ
การพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงานกั บ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                   ๓.๗ มุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยกำหนดตำแหน่ง 
(ปักหมุด) บ้านเด็กพิการทั่วประเทศ 
                   ๓.๔ ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู ้ในยุคโควิ ด โดยการสร้าง        
ความพร้อมในด้านดิจิทัลและด้านอื่น ๆ 
                   ๓.๕ ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ
เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอ่ืน 
 
       4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                   ๔.๑ ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และส่งเสริมการผลิต
กำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
                   ๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ      
Re-skill,  Up-skill, New skill เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพ
ในรูปแบบที่หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีความสนใจ โดยมีการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                   ๔.๓ จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการ      
ด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 
                   ๔.๔ พัฒนาแอปพลิเคชัน เพื ่อสนับสนุนช่างพันธุ ์ R อาชีวะซ่อมทั ่วไทย โดยการนำร่อง              
ผ่านการให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) จำนวน ๑00 ศูนย์ ให้ครอบคลุมการให้บริการ     
แก่ประชาชน 
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       ๕. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                   ๕.๑ พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA) โดยใช้
ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา ระบ U Digital 
Performance  Appraisal (DPA) 
                   ๕.๒ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดทำกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล     
(Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษา 
                   ๕.๓ ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ควบคู่กับการให้ความรู้ 
ด้านการวางแผนและกรสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 
 
       ๖. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
                   ๖.๑ พัฒนาระบบสารสนทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียนประวัติ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
                   ๖.๒ ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนราชการหลักและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม๗. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ
จัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการ
สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 
       แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัต ิ
       ๑. ให ้ส ่วนราชการ หน ่วยงานในส ังก ัดกระทรวงศ ึกษาธ ิการ นำนโยบายและจ ุดเน ้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา              
โดยดำเนินการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
       ๒. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา       
ของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ ทำหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย   
และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 
       ๓. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อ ง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ตามข้อ ๒ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามลำดับ 
       ๔. สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่  (Function) 
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้วหากมีความสอดคล้องกับ
หลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่
ของส่วนตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
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       นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
               ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น  เนื่องจาก ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งทำให้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal จึงมี
ความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการให้มีความปลอดภัยทั้งต่อผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึง
ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ 
 
               หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
               กระทรวงศึกษาธิการมุ ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี      
(พ.ศ. ๒๕'๖๑ - ๒๕๘๐ ) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้
และแผนย่อยที ่ ๓ ในประเด็น ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีว ิต รวมทั ้งแผนการปฏิรูปประเทศ            
ด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้   และ
การพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื ่อง การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑  และ      
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  โดยเฉพาะ
หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคตแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๗๙ รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับ
การพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัยและมีสมรรถนะที่สำคัญ
จำเป็นในศตวรรษที่ 6๑ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ดังนั้น    
ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจให้กับสังคมและ
ผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดหลักการสำคัญ   
ในการประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้ดังนี้ 
               ๑. สร้างความเชื ่อมั ่น ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ ่งผู ้เรียนและประชาชน โดยให้ทุก
หน่วยงานนำรูปแบบการทำงานโดยบูรณาการการทำงานร ่วมกัน และปฏิบัต ิหน้าที ่ด ้วยความโปร ่งใส               
ความรับผิดชอบ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
               2. สนับสนุนให้ผู ้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร 
ประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านกลไกการรับฟัง
ความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
               ๓. ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้วเมื่อวันที่ 
๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนและประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 
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               นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
               ๑. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
                   ๑.๑ เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื ่อเพิ ่มความเชื ่อมั ่นของสังคม และป้องกันจาก         
ภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่น ๆ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่
ผู้เรียน ครูและบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งดำเนินการศึกษา วิ เคราะห์ วิจัย ติดตามประเมินผล
การดำเนินการและแสวงหาสถานศึกษาที่ดำเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพื่อปรับปรุง พัฒนาและขยายผล
ต่อไป 
                   ๑.๒ เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงบวกและ
สร้างสรรค์พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
                   ๑.๓ เสริมสร้างการรับรู ้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม          
ที่พึงประสงค์ต้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
                   ๑.๔ เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
               ๒. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
                   ๒.๑ ส่ งเสริม สนับสนุนให้สถาศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบเพ่ือ
สร้างสมรรถนะท่ีสำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี ๒๑ ให้กับผู้เรียน 
                   ๒.๒ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเองด้วย    
การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้งการเรียนรู้     
ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้คำปรึกษาแนะนำ 
                   ๒.๓ พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู ้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ             
สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เพื่อสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิด      
แบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ 
                   ๒.๔ พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อรองรับ   
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัสในโลกยุคใหม่ 
                   ๒.๕ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที ่พลเมืองและศีลธรรมให้มี      
ความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู ้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ ่นและ            
การเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
                   ๒.๖ จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและ
แพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูงรวมทั้ง     
มีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน 
                   ๒.๗ ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน 
โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช .)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ 
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และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทน      
ที่สูงขึ้น 
                   ๒.๘ ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ท่ีทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น จูงใจให้
เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ของผู้เรีย
หรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่ างๆ ที่ผู้เรียนและประชาชน
สามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้ รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์         
ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อนที่มีบริการลักษณะบ้าน
สวนกาแฟ เพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น 
                   ๒.๙ ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการวาง
แผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
                   ๒.๑๐ พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน 
 
               ๓. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
                   ๓.๑ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่งต่อ 
ไปยังสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคัน 
                   ๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อรับ
การพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงานกับ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                   ๓.๓ พัฒนาข้อมูลและทางเลือกท่ีหลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง 
รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม 
                   ๓.๔ พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโดยครอบครัว (Home School และ       
การเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home-based Learning) 
 
               4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                   ๔.๑ พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System)     
มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ
และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit 
Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทำ 
                   ๔.๒ ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับสมรรถนะ
กำลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent  Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิตกำลังคนที่ตอบโจทย์      
การพัฒนาประเทศ 
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                   ๔.๓ พัฒนาสมรรถนะอาชี พที่ สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill  
และ New skill เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบ
หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู ้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                   ๔.๔ ส ่งเสร ิมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด ้านอาช ีวศ ึกษา ( V-NET)              
ตามสมรรถนะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการนำผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าทำงาน ศึกษาต่อ ขอรับ
ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literagy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
(English Competeny) 
                   ๔.๕ จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้ งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการ      
ด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 
                   ๔.๖ เพิ่มบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและกำลังแรงงานในภาค
เกษตรโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart Farmer) 
ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
                   ๔.๗ ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยเพ่ือการมีงานทำ โดยบูรณาการ 
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถาบันสังคมอ่ืน 
                   ๔.๘ พัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชนที่สอดคล้อง
มาตรฐานอาชีพ เพื่อการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวมทั้ง
สามารถนำผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได ้
 
               ๕. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                   ๕.๑ ส ่งเสร ิมสน ับสน ุนการดำเน ินการตามหลักเกณฑ์การประเม ินว ิทยฐานะแนวใหม่ 
Performance  Appraisal (PAI โดยใช้ ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาระบบ Digital Performance Appraisal (DPA) 
                   ๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบระดับ
สมรรถนะดิจิทัล (Digital Competeng) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระดับอาชีวศึกษา 
                   ๕.๓ พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ( รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชี พและ     
การดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 
                   ๕.๕ พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีสมรรถนะ    
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 
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                   ๕.๕ เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับ     
การให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 
 
               ๖. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
                   ๖.๑ ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ ๔.- ด้วยนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีดิจิทัสมาเป็น
กลไกหลัก ในการดำเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data)  การส่งเสริม
ความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
                   ๖.๒ ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลเชื ่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื ่อรองรับระบบราชการ ๔.0 สามารถตอบสนอง       
ความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง 
                   ๖.๓ ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความจำเป็น
และใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                   ๖.๔ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ตำแหน่งและสายงานต่าง ๆ 
                   ๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 
               ๗. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
                   เร ่งร ัดการดำเน ินการจ ัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศ ึกษาแห ่งชาติ เพ ื ่อรองรั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงแนวทาง       
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
                   ๑. ให้ส ่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาโดย
ดำเนินการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
                   ๒. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ ทำหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบายและ
จัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 
                   ๓. กรณีมีปัญหาในเชิงพื ้นที ่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื ้นที ่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั ้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ตามข้อ ๒ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามลำดับ 
                   ๔. สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่   
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ื นที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้วหากมีความ
สอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้างต้น    
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ให้ถือเป็นหน้าที ่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตามตรวจสอบให้การ
ดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
 

9.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2560          
 ได้กำหนดกรอบและแนวทางการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลระดับ
กระทรวง ไว้ดังนี้  

 หมวด 1 ข้อ 7 การตรวจราชการ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
(๑) เพื ่อชี ้แจงนโยบาย ประสานงานและเร่งรัดให้ผู ้ร ับการตรวจ นำแผนการศึกษาแห่งชาติ  

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ไปจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการให้ครบถ้วน  
       (2) เพ ื ่อต ิดตาม ประเม ินผล และเสนอแนะการบร ิหารงบประมาณการจัดการศ ึกษา 
ให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
       (3)  เพ ื ่ อศ ึกษา ว ิ เคราะห ์  ว ิจ ัย  ต ิดตามและประเม ินผลระด ับนโยบาย เพ ื ่ อน ิ เทศ  
ให้คำปรึกษาเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาแก่ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษา 
       (4) เพื่อเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าความสำเร็จปัญหา อุปสรรคและเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ 
       (5) เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟังหรือสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น นิเทศ ช่วยเหลือ แนะนำชี้แจง ให้
เจ้าหน้าที่มีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน  
 ข้อ 8 การตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับกระทรวง  
เป็นการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศ ให้คำปรึกษาและ
แนะนำเพื่อการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู ้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
          การตรวจราชการจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสาระการบริหารและการจัดการศึกษา       
ของสถานศึกษาของรัฐที ่จ ัดการศึกษาระดับปริญญาที ่เป็นนิติบุคคลที ่สามารถดำเนินกิจการได้โดยอิสระ          
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที ่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัวมีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู ่ภายใต้  
การกำกับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น  
 ข้อ 9 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งผู้ตรวจราชการคนหนึ่ง เป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการ 
มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ตรวจราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการเป็นไปตามระเบียบนี้ และ
จะให้มีรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการด้วยก็ได้          
 ข้อ 10 ให้ผู้ตรวจราชการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) ส ั ่งเป ็นลายลักษณ์อ ักษร ให ้ผ ู ้ร ับการตรวจปฏิบ ัต ิในเร ื ่องใดเร ื ่องหนึ ่ง ให ้ถ ูกต ้อง  
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรี  
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 (2) ส ั ่ ง เป ็นลายลักษณ์อ ักษรให ้ผ ู ้ ร ับการตรวจ ปฏ ิบ ัต ิหร ืองดเว ้นการปฏิบ ัต ิงานใดๆ  
ในระหว่างการตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประชาชน  
อย่างร้ายแรง และเมื่อผู้ตรวจราชการได้สั ่งการดังกล่าวแล้วให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบหรือพิจารณา  
โดยด่วน 
 (3)  ส ั ่ ง ให ้ผ ู ้ ร ับการตรวจช ี ้ แจง ให ้ถ ้อยคำ หร ือส ่ ง เอกสารและหล ักฐานเก ี ่ ยวกับ  
การปฏิบัติงาน  เพื่อประกอบการพิจารณา 
       (4) สอบข้อเท็จจริง สืบสวนข้อเท็จจริง หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับการร้องเรียนหรือเมื่อมี
เหตุอันควร โดยประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ เพื ่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของ
ประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของผู้รับการตรวจ  
 (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบายเพื่อนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำ 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
 (6)  แต ่งต ั ้ งบ ุคคลหร ือคณะทำงานเพ ื ่ อสน ับสน ุนการดำเน ินงานตามอำนาจหน ้ าที่  
ได้ตามความเหมาะสม 
 (7) ปฏิบัติงานอื ่น ๆ ตามที่ผู ้บังคับบัญชามอบหมายและให้สำนักตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 หมวด 2 ข้อ 19 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 (1)  เพ ื ่ อ ให ้ การจ ั ดการศ ึ กษา เป ็น ไปตามภารก ิ จและนโยบายการจ ั ดการศ ึ กษา  
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 (2) เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และข้อเสนอแนวทางเพื่อการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ 
 (3) เพ่ือการบริหารงบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพ 
 (4)  เพ ื ่ อ ให ้ ค ว าม เห ็ น เ ก ี ่ ย วก ั บป ัญหาและข ้ อ เ สนอแนวทางการ จ ั ด การศ ึ ก ษ า  
ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 ข ้อ 20 ให ้ม ีคณะกรรมการต ิดตาม ตรวจสอบและประเม ินผลการจ ัดการศ ึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ จำนวนสิบเก้าคน ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ 
กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวนหกคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ               
การอาชีวศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กรรมการที่เป็นผู้แทน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนสองคน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนเก้าคน ซึ่ งแต่งตั้งจาก ผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ด้านการอุดมศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา ด้านการศึกษาเอกชน ด้านการวิจัยและประเมินผล ด้านการบริหาร
การศึกษา ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ การเงินและงบประมาณ ด้านใดด้านหนึ่งหรือ
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หลายด้านรวมกัน และผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล เป็นกรรมการและเลขานุการ โดย
ข้อ 21 ให้คณะกรรมการตามข้อ 20 มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
 (1)  ก ำหนดน โยบาย  เ กณฑ ์ ม าตรฐ าน  ระบบการต ิ ดตามตรวจสอบประ เม ิ นผล 
และแผนการตรวจราชการประจำป ี  แผนการต ิดตาม ตรวจสอบ และประเม ินผลการจ ัดการศ ึกษา  
ของกระทรวงศึกษาธิการ  
    (2)  กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
    (3)  กำก ับ ต ิดตาม ตรวจสอบ และประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิราชการของส ่วนราชการ 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 (4) กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะการบริหารงบประมาณของส่วนราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  
 (5) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับรายงานผลการตรวจราชการ           
การรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา  
   (6) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบ และการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
   (7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพ่ือดำเนินการใดๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด 
 (8) ดำเนินการอื่นใดที่เกี ่ยวข้องกับการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล      
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
 กฎกระทรวงแบ ่งส ่วนราชการ  สำน ักงานปล ัดกระทรวงศ ึกษาธ ิการและระเบ ียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560               
ได้กำหนดบทบาทอำนาจหน้าที ่ของหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องในการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ                  
และประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนี้       

  สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
   1. ดำเนินการเกี ่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบและประเมินผล  
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
   2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนการตรวจราชการ
และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในการตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลนโยบาย
และแผนการตรวจราชการของกระทรวง 
   3. ว ิจ ัยและพัฒนาระบบและประสานเครือข่ายการตรวจราชการ การติ ดตาม ตรวจสอบ        
และประเมินผลของกระทรวง 
    4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ผู้รับการตรวจ : หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐใน
สังกัดหรือในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งโรงเรียนเอกชน มีหน้าที่ ดังนี้  
   1. อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวงหรือผู้ที่
ทำหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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   2. จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หลักฐาน ในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมที ่จะรับ               
การตรวจราชการ 
   3. ชี้แจงหรือตอบคำถาม พร้อมทั้งให้ข้อมูลใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการตรวจราชการ  

   4. จัดให้มีสมุดบันทึกการตรวจราชการตามแบบที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนด 
   5. ปฏิบ ัต ิหร ืองดการปฏิบ ัต ิงานใดๆ ที ่ผ ู ้ตรวจราชการได ้ตรวจและแนะนำในระหว ่าง 
การตรวจราชการ หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รายงานผู ้บังคับบัญชาเพื ่อทราบหรือพิจารณา และรายงาน               
ให้ผู้ตรวจราชการทราบภายในสิบห้าวัน 
   6.รายงานความก้าวหน้า ความสำเร็จของผลการดำเนินการตามข้อสั่งการหรือข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ตรวจราชการ 
   7. ดำเนินการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ 

  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับส่วนราชการ ระดับสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค ระดับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

 ระดับส่วนราชการ 
    1. กำหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การใช้จ่าย
งบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานการศึกษาในสังกัด  
    2. ศึกษา วิเคราะห์/สังเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา            
ของหน่วยงานในสังกัด  
    3. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
การศึกษาในสังกัดไปยังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 
    1. กำหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การใช้จ่าย
งบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
    2. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา           
ของหน่วยงานการศึกษา  
    3. ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
และข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาระดับจังหวัด  
    4. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับภาค 
ไปยังคณะกรรมการ 
    5. ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆ ที ่มีผลกระทบและรายงานผลกระทบ 
ผลการดำเนินการต่อปลัดกระทรวง และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  
    6. จ ัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื ่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การจัดการศึกษาในระดับภาค 
    7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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   ระดับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

    1. กำหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดของหน่วยงานการศึกษาใน
ระดับจังหวัด 
    2. ศึกษา ว ิเคราะห์ ว ิจ ัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจ ัดการศึกษา                      
ของหน่วยงานการศึกษาในระดับจังหวัด 
    3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาในระดับจังหวัด 
    4. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดและจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด                
และสำนักงานศึกษาธิการภาค   
   5. ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบและรายงานต่อผู้ตรวจราชการ 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง       
  6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
  ศึกษา วิเคราะห์ วิจ ัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการดำเนินการ  
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 

13. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

โดยข้อ 2.5 เกี ่ยวกับหน้าที ่ความรับผิดชอบด้านการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลของสำนักงานศึกษาธิการภาค ดังนี้ 

(1) วางแผนการจัดระบบการประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(2) กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(3) กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
การศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 

(4) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(5) จัดระบบประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ 
ทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ  
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ข้อ 4.5 หน้าที ่ ความรับผิดชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ด้านการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล มีดังนี้ 

(1) ร ับผ ิดชอบงานธ ุ รการของคณะอน ุ กรรมการบร ิหารราชการ เช ิ งย ุทธศาสตร์                             
และคณะทำงานที่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติราชการ ที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ.  และตามที่ กศจ. 
มอบหมาย 

(2) ขับเคลื ่อน ประสานงาน เร่งรัด กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร 
จัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(3) ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษา
ทุกระดับ ทุกประเภท รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

(4) ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(5) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนการรองรับ

การตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ
ติดตาม และประเมินผล ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

(6) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้  
และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(7) สั ่งการ กำกับ ดูแล เร ่งร ัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัต ิงานของส่วนราชการ                   
หร ือหน ่ วยงานและสถนศ ึ กษาในส ั งก ัดกระทรวงศ ึ กษาธ ิ การ ในจ ั งหว ัด ให ้ เป ็น ไปตามนโยบาย                                     
ของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ 

(8) จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะ
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

(9) ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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1. การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  
  
 การตรวจราชการเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดินที่  จะทำให้การ
ปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคตา่งๆ 
อันเกิดจากการดำเนินงานดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ก ร ะ ท ร ว ง ศ ึ ก ษ า ธ ิ ก า ร  พ . ศ .  ๒ ๕ ๔ ๖  ก ำ ห น ด ใ ห ้ ก ร ะ ท ร ว ง ศ ึ ก ษ า ธ ิ ก า ร ม ี ผ ู ้ ต ร ว จ ร า ช ก า ร      
ของกระทรวงเพ่ือทำหน้าที่ในการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และประเมินผล ระดับนโยบาย เพ่ือ
นิเทศให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อการปรับปรุงพัฒนา โดยรับผิดชอบและมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจราชการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกระทรวง 
ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงและปลัดกระทรวง รวมถึงคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กําหนดให้มีการกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการและสอดคล้องกับ การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ   

 เพื ่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้ถือแนวปฏิบัติ 
ในการตรวจราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ      
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สามารถแบ่งภารกิจของการตรวจราชการระดับกระทรวงออกเป็น  3 ประเภท 

๑.1 ประเภทการตรวจราชการระดับกระทรวง แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
        1) การตรวจราชการกรณ ีปกติ  : เป ็นการตรวจต ิดตามแผนงาน/โครงการท ี ่ ส ำคัญ 
ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาชาติ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ         
โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการในภาพรวมของเขตตรวจราชการ ที่รับผิดชอบ ตามกรอบระยะเวลา 
การตรวจราชการ                                    
                                    รอบที่ ๑ : ตุลาคม   ๒๕๖4 – มีนาคม  ๒๕๖5     
      รอบที่ ๒ : เมษายน  ๒๕๖5 – กันยายน  ๒๕๖5 
   2) การตรวจราชการแบบบูรณาการ : เป็นการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรีและผู ้ตรวจราชการกระทรวงอื ่น ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของสำนัก
นายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล และผู้ช่วย

ส่วนที่ 3 
การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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ผู้ตรวจราชการกระทรวง ทำหน้าที่ประสานแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีและ
กระทรวงที่เก่ียวข้อง ตามกรอบระยะเวลาการตรวจราชการแบบบูรณาการ   
   รอบท่ี 1 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2565   
                               รอบท่ี 2 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2565 
  3) การตรวจราชการกรณีพิเศษ : เป็นการตรวจราชการนอกเหนือจากการตรวจราชการกรณีปกติ  
ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการตรวจราชการประจำปี         

         3.๑ การสืบสวนข้อเท็จจริง ปัญหาการร้องเรียนของประชาชนอันเกิดจากการดำเนินงาน 
ของหน่วยงาน/สถานศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

      3.2 วาระแห่งชาติ ยาเสพติด อุบัติภัย อุทกภัย ภัยแล้งและเหตุการณ์ต่างๆ  ที ่เป็นภัย 
และมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา/นักเรียน/นักศึกษา 

      ๓.3 กรณีภารกิจอื่นท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ    
1.2 ประเด็นการตรวจราชการ และเครื่องมือการตรวจราชการ             
                           เน ื ่ องจากผ ู ้ ตรวจราชการกระทรวงศ ึ กษาธ ิ การ หน ่ วยงานสน ับสน ุนการตรวจ 
และเครือข่ายการตรวจราชการ จะต้องมีบรรทัดฐานการตรวจราชการที ่เป ็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น  
สำน ักตรวจราชการและต ิดตามประเม ินผล สำน ักงานปล ัดก ระทรวงศ ึกษาธ ิการ ผ ู ้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการจัดทำเครื่องมือการตรวจราชการเพ่ือให้การตรวจราชการมีคุณภาพ และ มีความ
แม่นยำในผลการตรวจและความสอดคล้องกับนโยบายและประเด็นการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องมือ
การตรวจราชการจะต้องสะท้อนให้เห็นว่า นโยบายนั้นๆ นำไปสู่การปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด เครื่องมือการตรวจ
ราชการประกอบด้วย 
          (๑) แบบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (แบบ รต. ๒๕๖5) 
          (๒) แบบประเด็นนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลของผู ้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายการตรวจราชการกรณีพิเศษ 
 

1.3. ขั้นตอนการตรวจราชการ ดังนี้  
       ๑) แจ้งและประสานเครือข่ายการตรวจราชการ และหน่วยรับตรวจ เพ่ือแจ้งกำหนดการ
ตรวจราชการตามปฏ ิท ิน และประเด ็นการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการตามแผน 
การตรวจราชการประจำปี 
       ๒) จัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจราชการ ได้แก่ คู่มือการตรวจราชการ  เครื่องมือ/
แบบเก็บข้อมูลการตรวจราชการ และข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นตามนโยบาย/ประเด็นการตรวจราชการ 
                               3) ประชุมผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา เพื่อชี้แจงนโยบายและแผนการตรวจราชการ
ประจำปี/แนวทางการตรวจราชการประจำปี  กำหนดการส่งรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจ
ราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                               4 )  จ ั ดทำร าย ง านผลการดำ เน ิ น ง านตามน โยบายการตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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                               5) จัดทีมงานหรือคณะร่วมตรวจราชการ และคณะติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษา ตามความเหมาะสม 
    6) ขออนุมัติงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการรับการตรวจราชการตลอดจนการ
ขออนุมัติพาหนะรถยนต์ของทางราชการ 
                               7)  สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนปัญหา
อุปสรรคในการดำเนินงานดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนางานต่อศึกษาธิการจังหวัด 
เพ่ือพิจารณาสั่งการ เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการในแต่ละครั้ง 
                               8)  ประสานแจ ้ ง  (ถ ้ าม ี )  เก ี ่ ยวก ับผลการตรวจราชการของผ ู ้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะและข้อสั่งการ 
     
1.4  การปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ระดับจังหวัดแพร่ 

กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับจังหวัด  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

ขั้นตอนที่ กิจกรรม/กระบวนการปฏิบัติ 

1 ประสานแผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมกับ
สำนักงานศึกษาธิการภาคเพื ่อรับทราบกรอบประเด็นการประเมิน/เป้าหมาย/ตัวชี ้วั ด/ 
แบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ 

2 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ เพื ่อสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับจังหวัด 

๓ จัดทำแผนการรองรับการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

4 จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในระดับจังหวัด เพื่อใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูล  
ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

5 แจ้งส่งแบบรายงานการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัดเพื่อจัดทำรายงานผลการตรวจราชการ 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามรอบการตรวจราชการฯ 

6 จัดเตรียมสถานที่ ห้องประชุม และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจราชการและคณะ และส่วน
ราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
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ขั้นตอนที่ กิจกรรม/กระบวนการปฏิบัติ 

7 จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หลักฐาน ในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมที่จะรับการตรวจ 
8 นำเสนอผลการปฏิบัติงานของจังหวัดและหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด ตามแบบรายงาน  

การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
9 อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจราชการเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

10 ชี้แจงและตอบคำถามต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
11 จัดให้มีสมุดตรวจราชการตามแบบที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนด 
12 สังเคราะห์ รายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด  
13 จัดทำรายงานการตรวจราชการฯ ในระดับจังหวัด เสนอ กศจ. ให้ความเห็นชอบ และเสนอสำนักงาน

ศึกษาธิการภาค 
14 จัดทำรายงานความก้าวหน้า ความสำเร็จของการดำเนินงานตามข้อสั ่งการหรือข้อเสนอแนะ 

ของผู้ตรวจราชการต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ตรวจราชการกระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3๕ 



 แผนการตรวจราชการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ศธจ.แพร่ ปีงบประมาณ 2565 หน้า   
 

c 

Flowchart กระบวนการ/ขั้นตอน 
การสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา   

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการของ ผตร./ศธภ. 

ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการของ ผตร./ศธภ. 

รับนโยบาย/แผนการตรวจฯ จากกระทรวงฯ 

ประสานกำหนดการ เป้าหมายการตรวจฯ ระดับพ้ืนที่ 

เตรียมความพร้อมการจัดประชุมรับการตรวจฯ 

ผตร./ศธภ.พิจารณา/ 
สั่งการ/แจ้ง กศจ. 

 

ประสานแผนการตรวจฯกับ ศธภ. 

ส่งรายงานการบันทึกสมุดตรวจถึงหน่วยงานต้นสังกัด 

อำนวยการในการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด 

นำเสนอผลการปฏิบัติงานระดับจังหวัด ในนาม ศธจ. 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เริ่มต้น 

 

จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 
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1.5  การปฏิบัติงานรับการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัดแพร่ 
                   กระบวนการขั้ นตอนการปฏ ิ บ ั ต ิ ง านร ั บการตรวจราชการ  การต ิ ดตาม  ตรวจสอบ 
และประเมินผลฯ 
 

ขั้นตอนที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1 จ ัดทำข ้อม ูลสารสนเทศ เพ ื ่อ เตร ียมร ับการตรวจราชการ การต ิดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาของผู้ตรวจราชการกระทรวงและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2 ร่วมประสาน/รับทราบกรอบประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ /ตัวชี ้วัด /แบบรายงาน       
ผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาตามประเด็น
นโยบายการตรวจราชการกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

3 จัดเตรียมหน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 
นิเทศ หน่วยงาน/สถานศึกษาระดับปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ 

4 รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการตรวจราชการฯ ตามกรอบประเด็นนโยบายการตรวจ
ราชการฯ/ตัวชี ้วัด ตามที่อนุกรรมการ/คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความเห็นชอบ 

5 นำเสนอผลการตรวจราชการฯ ต่อผู ้ตรวจราชการในการประชุมร่วมผู ้ร ับการตรวจราชการ 
ระดับจังหวัด  

6 ส่งรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ตามแบบรายงานฯ ต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/หน่วยงานต้นสังกัด 

7 ปฏิบัติตามข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ 
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Flowchart กระบวนการ/ขั้นตอนรับการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา 

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัดแพร่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการของ ผตร.และคณะ 

รับนโยบาย/แผนการตรวจฯ จาก ศธจ. 

ประสานกำหนดการ เป้าหมายการตรวจฯกับสถานศึกษา(ถ้ามีหน่วยตรวจเยี่ยม) 

เข้าร่วมประชุมรับการตรวจฯ 

ผตร.และคณะพิจารณา/สั่ง
การ 

 

ประสานแผนการตรวจฯ กับ ศธจ. 

รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการ 
ของ ผตร./ศธภ.ศธจ.ถึงต้นสังกัด 

ส่งรายงานผลการตรวจราชการฯ ถึง ศธจ./หน่วยงานต้นสังกัด 

นำเสนอผลการตรวจราชการฯ ตามประเด็นนโยบาย 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เริ่มต้น 

 

จัดเตรียมข้อมูล การนำเสนอตามแบบรายงานฯ 
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1.6  การรายงานผลการตรวจราชการ การต ิ ดตาม ตรวจสอบและประเม ิ นผลการจ ั ดการศ ึ กษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

               กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ระดับจังหวัด 

ขั้นตอนที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวบรวมข้อมูล และจัดทำ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัดเสนอศึกษาธิการจังหวัด 

2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดส่งรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัดให้ศึกษาธิการภาค 

 

                            กระบวนการ/ขั้นตอนการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัด 

ขั้นตอนที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1 หน่วยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำรายงานตามแบบรายงานที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกำหนด เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที ่การศึกษา และผู ้บังคับบัญชา
หน่วยงานต้นสังกัด 

2 ส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัด จัดทำรายงานตามแบบรายงาน  
ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำหนด เสนอศึกษาธิการจังหวัด และผู้บังคับบัญชา 
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2. การกำหนดพื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 
 
 กระทรวงศึกษาธ ิการ ได ้กำหนดพื ้นที ่การตรวจราชการของผ ู ้ตรวจราชการ ตามคำสั่ง 
สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดพ้ืนที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
โดยมีเขตตรวจราชการส่วนกลาง และเขตตรวจราชการที ่ ๑ - ๑๘ และได้ม ีประกาศคณะกรรมการนโยบาย 
การบริหารงานจังหวัดและกลุ ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื ่อง การจัดตั ้งกลุ ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที ่เป็น 
ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจัดตั้งกลุ่มจังหวัด จำนวน ๑๘ กลุ่มจังหวัด ๖ ภาค  
 ทั้งนี้ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการบริหารงานจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และการแบ่งเขตตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่มุ่งเน้น 
ให้ความสำคัญกับเขตพื้นที่ที ่ติดต่อกัน ซึ่งมีภูมิประเทศ ประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยม และลักษณะของพื้นที่
เศรษฐกิจ และสังคมที ่ม ีความใกล้เค ียงกันมีจ ุดอ่อนจุดแข็งในการพัฒนาเศรษฐกิจ ส ังคม ว ัฒนธรรม 
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติที่คล้ายคลึงกัน ทำให้ง่ายต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์
ร่วมกันได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เขตตรวจราชการ กลุ่มจังหวัด จังหวัด 
เขตตรวจราชการ
ส่วนกลาง 

- กรุงเทพมหานคร 

เขตตรวจราชการที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี๑ สระบุรี สิงห์บุรี 
อ่างทอง 

เขตตรวจราชการที่ ๒ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล นนทบุรี ปทุมธานี๒  นครปฐม สมุทรปราการ 
เขตตรวจราชการที่ ๓ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ กาญจนบุรี ราชบุรี๓ สุพรรณบุรี 
เขตตรวจราชการที่ ๔ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ประจวบครีีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม๔ สมุทรสาคร  

เขตตรวจราชการที่ ๕ กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอ่าวไทย ชุมพร นครศรีธรรมราช๕ พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา 
เขตตรวจราชการที่ ๖ กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต๖ ระนอง สตูล 
เขตตรวจราชการที่ ๗ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ปัตตานี ยะลา๗  
เขตตรวจราชการที่ ๘ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ฉะเชิงเทรา๙ ชลบุรี๘  ระยอง 
เขตตรวจราชการที่ ๙ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว  
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ กลุม่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน ๑ บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี๑๐ 

เขตตรวจราชการที่ ๑๑ กลุม่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน ๒ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร๑๑ 

เขตตรวจราชการที่ ๑๒ กลุม่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนกลาง กาฬสินธุ์ ขอนแก่น๑๒  มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
เขตตรวจราชการที่ ๑๓ กลุม่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง ๑ ชัยภูมิ นครราชสีมา๑๓ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
เขตตรวจราชการที่ ๑๔ กลุม่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง ๒ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี๑๔ 

เขตตรวจราชการที่ ๑๕ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เชียงใหม่๑๕ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน 
เขตตรวจราชการที่ ๑๖ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ เชียงราย๑๖ น่าน พะเยา แพร่ 
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ตาก พิษณุโลก๑๗ เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
เขตตรวจราชการที่ ๑๘ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ กำแพงเพชร นครสวรรค์๑๘ พิจิตร อุทัยธานี 
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หมายเหตุ :  จังหวัดที่พิมพ์ตัวหนาเป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการภาค ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
                เรื่อง สถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๗ มีนาคม  
                พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                    

3. เขตตรวจราชการในความรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ผู ้ตรวจราชการกระทรวงศ ึกษาธ ิการ ม ีอำนาจหน้าที ่และปฏิบ ัต ิงานให้ เป ็นไปตามระเบ ียบ  
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจ ัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และคำสั ่งกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ สป. 739/2564 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ ลงวันที่  
20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้   

เขตตรวจราชการในความรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 
1. นายวรัท พฤกษาทวีกุล เขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 

เขตตรวจราชการที่ ๒ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 
จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดนครปฐม 
จังหวัดสมุทรปราการ 
เขตตรวจราชการที่ ๑๔  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ 
จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 

2. นายณัฐพงษ์ นวลมาก 
 

เขตตรวจราชการที่ ๕ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
จังหวัดชุมพร จังหวัดนครสรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา 
เขตตรวจราชการที่ ๗ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนจังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา 
 

4. นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล เขตตรวจราชการที่ ๘ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา   จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง       
เขตตรวจราชการที่ ๑๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดมหาสารคาม 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 
5. นายปรีดี  ภูสีน้ำ เขตตรวจราชการที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน                                                            

จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี  จังหวัด
สระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง 
เขตตรวจราชการที่ ๓ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑  
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

6. นายทวีศักดิ์  เที่ยงธรรม เขตตรวจราชการที่ 1๕ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  1  จังหวัด
เชียงใหม่  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จังหวัดลำปาง  จังหวัดลำพูน 
เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  1  จังหวัด
ตาก  จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดเพชรบูรณ์  จังหวัดสุโขทัย  จังหวัด
อุตรดิตถ์ 
 

7. นายธนากร  ดอนเหนือ  เขตตรวจราชการที่ ๙ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ 
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี 
จังหวัดสระแก้ว 
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน  1  จังหวัดบึงกาฬ  จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัด
หนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี 
เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  2  จงัหวัด
เชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน  
 

8. นายธฤติ  ประสานสอน เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสาคร 
เขตตรวจราชการที่ ๖ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง 
จังหวัดสตูล 
เขตตรวจราชการที่ ๗ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน        
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา 
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒                                        
จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร 
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1.  การตรวจราชการ กรณีปกต ิ

ที ่ ยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 

การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1. ด้านความม่ันคง 
 

- การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรมความเป็นพลเมือง
ปลูกฝัง ความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ 
และยุวกาชาด 

•  สพฐ./ สช./     
สอศ./ กศน. 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพิ่มพูน
ทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill)  และการเรียนรู้
ท ักษะใหม่ (New skills) เพื ่อเพิ ่มศ ักยภาพในการ
แข่งขัน  

•  สพฐ./ สช./     
สอศ./ กศน.       

- การจัดการศึกษาแบบทวิศกึษา และห้องเรียนอาชีพสู่
การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทำ   

•  สพฐ./ สอศ.        

- การจัดการศึกษาแบบทวิภาคี •  สอศ.        

3. ด ้านการพ ัฒนาและ
เสร ิมสร ้างศ ักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
 

- การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอน 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21      

•  สพฐ./ สช./     
สอศ./ กศน. 

- การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความชำนาญการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการ
จัดการเรียนการสอน (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) 
 
 

•  สพฐ./ สช./     
สอศ./ กศน. 

ส่วนที่  4 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 

การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 

การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

4. ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 
 

- การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัล
เป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP                                     

•  สพฐ./ สช./    
สอศ./ กศน. 

- การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  •  สพฐ./ สช./ 
อปท. 

- การเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

•  สพฐ./ (สศศ.)/ 
กศน. 

5. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

- การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  •  สพฐ. 

- โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  •  สพฐ. 

- โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล       •  สพฐ. 

- โรงเรียนขนาดเล็กท่ีดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง •  สพฐ. 
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2. การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2565  ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี 
 2.1 กรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    
 1. การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
                        ๑.๑ การขับเคลื่อนประเด็นนยโบายสำคญัของรัฐบาล (Issue) 
                             ๑.๑.๑  การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัวโคโรนา 
๒๐๑๙   
                             ๑.๑.๒  การจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชวีภาพ   
                              ๑.๑.๓  การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน 
                        ๑.๒ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือชับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
                              ๑.๒.๑  การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
                              ๑.๒.๒ การเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก 
                        ๑.๓ การติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสำคัญในเชิงพื้นที ่
                              ๑.๓.๑  การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 
                              ๑.๓.๒  การลดอุบัติเหตุทางถนน 
                        ๑.๔ การตรวจราชการตามมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑   
                        ๑.๕  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตร์จารย์  
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสว่างควัฒน  วรขัตติยราชนารี   
             
3. การตรวจราชการกรณีพิเศษ   

 3.1 การจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส        
โคโรนา 2019 (COVID-19)  (ทุกสังกัด) 
 3.2 มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  (ทุกสังกัด) 
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4. แบบรายงานนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
    ๔.๑  การตรวจราชการกรณีปกต ิ

 หน่วยรับตรวจ 
     หน่วยงานทางการศึกษา (สพฐ./(สพป.)/(สพม.)/(สศศ.)/สอศ./กศน./สช.)......สำนักงาน กศน.. 
(moe code  หน่วยงานทางการศึกษา) 
     สถานศึกษา…กศน.อำเภอบันนังสตา…. (moe code สถานศึกษา 10 หลัก) 
 ที่ตั้ง 
     สำนักงานศึกษาธิการภาค……………………………… 
     จังหวัด................................. 
 สังกัด 
     สป 

o กศน. 
o สช. 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)    
o สพป. 
o สพม. 
o สศศ.  

  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
     สังกัดอ่ืน (ระบุ) ........................................................................  

 ประเภทการจัดการศึกษา (จำแนกหลายระดับ) 

 ประเภทการจัดการศึกษา (จำแนกหลายระดับ) 
o อ.1-อ.3 
o อ.1-ป.6 
o อ.1-ม.3 
o อ.1-ม.6 
o ป.1-ป.6 
o ป.1-ม.3 
o ป.1-ม.6 
o ม.1-ม.6 
o ม.4-ม.6 
o ปวช.  
o ปวช.-ปวส. 
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o ปวช.-ป.ตรี 
o หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
o อ่ืนๆ  

1. ด้านการพัฒนาครแูละการจัดการเรียนการสอน  
 1.1 การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับมีส่วนร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อให้เกิด
สมรรถนะหลัก และการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ (Active Learning) 
       1) สภาพความก้าวหน้า ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบาย (มีเกณฑ์ตัวชี้วัดการ
ประเมินหรือตัวเลือกประเด็นหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติในนโยบายนี้ เพ่ือประกอบความก้าวหน้าความสำเร็จ )  

□ การนำไปใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา       ระบุ...........................................................  
  □ การนำไปใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ระบุ...........................................................  

□ อ่ืนๆ (ถ้ามี)      ระบุ...........................................................  
      2) ปัญหาและอุปสรรค 
  □ ด้านครูผู้สอน   

o  ครูไม่ได้รับการอบรม/พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning 
o ครูขาดขวัญ กำลังใจ หรือแรงกระตุ้นในการจัดการเรียนการสอน  
o ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
o ครูมีภาระงานมาก 
o อ่ืน ๆ (ถ้ามี) ระบุ........................................    

□  ด้านการบริหารจัดการ   
o ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
o นโยบายขาดความต่อเนื่อง  
o ขาดการมีส่วนร่วม 
o ขาดการนิเทศ ติดตาม หรือผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active 

Learning 
o อ่ืนๆ (ถ้ามี) ระบุ...............................................  

 
□  ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์   

o ขาดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียน 
o เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว อุปกรณ์ไม่ทันสมัย 
o ขาดผู้ดูแล หรือซ่อมแซมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ 
o อ่ืนๆ (ถ้ามี) ระบุ.............................................  

□ อ่ืนๆ ระบุ...........................................   

๔๗ 



 แผนการตรวจราชการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ศธจ.แพร่ ปีงบประมาณ 2565 หน้า   
 

      3) สถานศึกษามีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ระบุตามข้อ 2) อย่างไร (ถ้ามี)   
     4) นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ของสถานศึกษาท่าน ที่คิดว่าเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice)   (ถ้าม)ี ** แนบไฟล์ภาพ หรือ
รายละเอียด  
         5)  ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามนโยบายอยู่ในระดับใด 

□ พึงพอใจมากที่สุด   
□ พึงพอใจมาก       
□ พึงพอใจปานกลาง    
□ พึงพอใจน้อย    

    □ พึงพอใจน้อยที่สุด 
 

1.2 การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที ่พลเมืองให้มีความทันสมัย สอดรับกับวิถีใหม่
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง   
   1) สภาพความก้าวหน้า ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบาย (มีเกณฑ์ตัวชี้วัดการ
ประเมินหรือตัวเลือกประเด็นหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติในนโยบายนี้ เพ่ือประกอบความก้าวหน้าความสำเร็จ) (เลือกได้
มากกว่า 1 ข้อ) 
  □ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันที่แสดงถึงความตระหนักและเห็น
คุณค่าในประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมของครอบครัว สถานศึกษาและชุมชน  
       □ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับผู้อื่นโดยรักษาสิทธิ   
ของตน  เคารพสิทธิของผู้อ่ืน และรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง และสิ่งแวดล้อม  

     □ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนกำกับตนเองในการใช้จ่ายของตนเอง และ 
ครอบครัว  

      □ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นใฝ่ทำความดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยดีบนหลัก
ปฏิบัติของศาสนาที่นับถือ 

    □  สถานศึกษาได้พัฒนาสื่อที่ทันสมัย สอดรับกับวิถีใหม่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
 □  สถานศึกษามีการบูรณาการด้านการผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษา

อ่ืน 
 □ สถานศึกษาเปลี่ยนวิธีการสอนเป็น แนว Active learning และเสริมทักษะในการค้นคว้า      

หาความรู้กระแสหลัก กระแสรองในทางประวัติศาสตร์ให้เด็กสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 □ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนคิดเป็น วิจารณ์เนื้อหาได้ แลแสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 □ สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนไม่ให้ผู้เรียนเบื่อที่จะเกิดการวิเคราะห์เรียนรู้           

๔๘ 
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สิ่งรอบตัวแม้บางเนื้อหาที่ผู้เรียนเห็นในหนังสือเรียน ไม่ตรงกับความจริงที่เกิดข้ึน 
□ อ่ืนๆ (ถ้ามี) ระบุ...........................................   

      2) ปัญหาและอุปสรรค  
  □ ด้านครูผู้สอน  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

o ครูขาดการพัฒนาเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์
และหน้าที่พลเมืองให้น่าสนใจ  

o ครูยังไม่มีความพร้อมในการนำเทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสื่อ
ออนไลน์ หรือเทคโนโลยีมาประกอบการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 

o ครูขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน Active Learning             
มาประยุกต์ใช้ 

o ครูผู้สอนมีภาระงานมาก 
o อ่ืน ๆ (ถ้ามี) ระบุ........................................    

□  ด้านการบริหารจัดการ  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
o ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และ

หน้าที่พลเมืองให้มีความทันสมัย 
o นโยบายขาดความต่อเนื่อง  
o ขาดการมีส่วนร่วมระหว่างปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ปกครอง สถานศึกษาและผู้เรียนในการ

สร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้มีความทันสมัย 
o ผู้เรียนไม่ค่อยสนใจในการเรียนเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เพราะคิดว่าน่าเบื่อ 

ไม่ทันสมัย 
o อ่ืนๆ (ถ้ามี) ระบุ...............................................    

□ ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
o บริเวณท่ีตั้งของสถานศึกษาขาดแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นที่น่าสนใจ 
o ขาดสื่อ เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัยมาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

ประวัติศาสตร์วิถีใหม ่
o อ่ืนๆ (ถ้ามี) ระบุ.............................  

□   อ่ืนๆ  ระบุ...........................................   
      3) สถานศึกษามีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ระบุตามข้อ 2) อย่างไร 
     4) นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตรแ์ละ
หน้าที่พลเมืองให้มีความทันสมัย ของสถานศึกษาท่าน ที่คิดว่าเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice)   (ถ้ามี) ** 
แนบไฟล์ภาพ หรือรายละเอียด  
     5)  ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามนโยบายอยู่ในระดับใด 

๔๙ 
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□ พึงพอใจมากที่สุด   
□ พึงพอใจมาก       
□ พึงพอใจปานกลาง    
□ พึงพอใจน้อย    

    □ พึงพอใจน้อยที่สุด  
  

1.3 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะทางภาษาและ
ดิจิทัล  

1) สภาพความก้าวหน้า ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบาย (มีเกณฑ์ตัวชี้วัดการ
ประเมินหรือตัวเลือกประเด็นหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติในนโยบายนี้ เพ่ือประกอบความก้าวหน้าความสำเร็จ ) 
   (1) ครูได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะทางภาษาหรือไม่ 

o ได้รับการพัฒนา    
o ไม่ได้รับการพัฒนา (ข้ามไปตอบข้อ (5)) 

                     (2) ครูได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะทางภาษาโดยหน่วยงานใด 
o สพฐ./สอศ./สช./กศน. 
o สพป./สพม./ศธจ./กศจ.จังหวัด 
o หน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัย    
o อ่ืนๆ ระบุ...........................     

                      (3) เมื่อได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะทางภาษา ได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
หรือไม่ 

o ได้นำไปใช้  ระบุ...............................    
o ไม่ได้นำไปใช้ 

   (4) ครูมีการนำสมรรถนะด้านภาษาไปขยายผลให้กับครูใน/นอกสถานศึกษาหรือไม่
อย่างไร     
                                  มีระบุ…………………………………        

o ไม่มี 
(5) ครูได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะทางด้านดิจิทัลหรือไม่  
o ได้รับ    
o ไม่ได้รับ  (ข้ามไปตอบข้อ 2)) 

                     (6) ครูได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะทางด้านดิจิทัลโดยหน่วยงานใด 
o สพฐ./สอศ./สช./กศน. 
o สพป./สพม./ศธจ./กศจ.จังหวัด 

๕๐ 
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o หน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัย    
o อ่ืนๆ ระบุ...........................    

                     (7) ครูมีการนำสมรรถนะด้านดิจิทัลไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือไม่อย่างไร 
o มี  ระบุ...............................   
o ไม่มี    (ข้ามไปตอบข้อ 2)) 

   (8) ครูสามารถนำสมรรถนะด้านดิจิทัลไปขยายผลให้กับครูใน/นอกสถานศึกษาได้หรือไม่
อย่างไร 

o ได้    ระบุ........................................    
o ไม่ได้ 

      2) ปัญหาและอุปสรรค 
  □   ด้านครูผู้สอน   

o ครูขาดการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล  
o ครูขาดขวัญและกำลังใจ หรือแรงกระตุ้นพัฒนาสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล 
o ครูมีภาระงานมาก 
o อ่ืน ๆ (ถ้ามี) ระบุ........................................    

 
□   ด้านการบริหารจัดการ    

o   นโยบายขาดความต่อเนื่อง 
o   ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัลของครูและ

บุคลากร     
     ทางการศึกษา 
o   ขาดงบประมาณสนับสนุน 
o   ขาดการนิเทศ ติดตาม  
o  อ่ืนๆ (ถ้ามี) ระบ.ุ..............................................   

 
□   ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์   

o ขาดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล 
o เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว อุปกรณ์ไม่ทันสมัย 
o ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล 
o อ่ืนๆ (ถ้ามี) ระบุ...............................................   

 
      3) สถานศึกษามีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ระบุตามข้อ 2) อย่างไร 

๕๑ 
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     4) นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัลของสถานศึกษาท่าน ที่คิดว่าเป็นต้นแบบหรือ
แบบอย่างที่ด ี(Best Practice)   (ถ้าม)ี ** แนบไฟล์ภาพ หรือรายละเอียด  
     5)  ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามนโยบายอยู่ในระดับใด 

□ พึงพอใจมากที่สุด   
□ พึงพอใจมาก       
□ พึงพอใจปานกลาง    
□ พึงพอใจน้อย    

    □ พึงพอใจน้อยที่สุด     
 

1.4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลักเกณฑ์ 
ว.9 (PA))     
        1) สภาพความก้าวหน้า ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบาย (มีเกณฑ์ชี้วัดการประเมิน
หรือตัวเลือกประเด็นหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติในนโยบายนี้ เพ่ือประกอบความก้าวหน้าความสำเร็จ )  

(1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ ์ว.9 (PA) และวิธีการอยู่
ในระดับใด 

    □ มากที่สุด 
□ มาก       
□ ปานกลาง    
□ น้อย   
□ น้อยที่สุด   

 
(2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการชี้แจงหรือหาความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ว.9 (PA) จาก

แหล่งใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
□ เว็ปไซต์ สำนักงาน ก.ค.ศ. 
□ หน่วยงานต้นสังกัดชี้แจง  

o สพฐ. (สพป./สพม.) 
o สอศ. 
o กศน. 
o สช. 

□  เพ่ือนร่วมงาน 
□  สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  

๕๒ 
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□  เว็ปไซต์ อาทิ ครูบ้านนอกดอทคอม, ครูไทย, ครูวันดีดอทคอม, สถานีครูดอทคอม 
□   อ่ืนๆ (ถ้าม)ี ระบุ...............................................   

  (3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีข้อคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์ 
ว.9 (PA) 
    2) ปัญหาและอุปสรรค 
          □  ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน    ระบุ.....................................   

□  ด้านการประเมินวิทยฐานะ      ระบุ.....................................   
□  ด้านการเปลี่ยนหลักเกณฑ์การประเมินบ่อย ทำให้มีความยุ่งยากในการเตรียมเอกสารหลัก

ฐานรองรับการประเมิน  ระบุ.....................................   
□  อ่ืนๆ (ถ้ามี) ระบุ...........................................   

      3) หน่วยงาน/สถานศึกษามีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ระบุตามข้อ 2) อย่างไร 
    4) นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง

และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลักเกณฑ์ ว.9 (PA)) ของสถานศึกษาท่าน ที่คิดว่าเป็นตน้แบบหรือ
แบบอย่างที่ด ี(Best Practice) (ถ้ามี) ** แนบไฟล์ภาพ หรือรายละเอียด  

   5) ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ว.9 (PA) อยู่ในระดับใด 
□ พึงพอใจมากที่สุด   
□ พึงพอใจมาก       
□ พึงพอใจปานกลาง    
□ พึงพอใจน้อย    

     □ พึงพอใจน้อยที่สุด  
 

1.5 การขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และศูนย์บริหารเครือข่าย
ก า ร ผล ิ ต แ ล ะ พ ัฒนาก ำล ั ง ค นอ าช ี ว ศ ึ ก ษ า  ( Center of Vocational Manpower Networking 
Management : CVM) 

1) สภาพความก้าวหน้า ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบาย (มีเกณฑ์ตัวชี้วัดการ
ประเมิน 

หรือตัวเลือกประเด็นหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติในนโยบายนี้ เพ่ือประกอบความก้าวหน้าความสำเร็จ )  
     (1) สถานศึกษาของท่านอยู่ในกลุ่ม/สาขาวิชาใด ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการ

อาชีวศึกษา (Excellent Center) และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of 
Vocational Manpower Networking Management : CVM)  
* ตามแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 

□ กลุ่มท่ัวไป (Standard)                      สาขาวิชา........................... ...............  
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□ กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ (Expert)             สาขาวิชา........................... ..............  
□ กลุ่มความเป็นเลิศ) (Excellent Center) สาขาวิชา.......................................................  
□ กลุ่มศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of 

Vocational  
Manpower Networking Management : CVM)                                สาขาวิชา....................................................   

       (2) สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพตามแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศ 
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 
(Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) อยู่ในระดับใด 
   □ ดีมาก 

□ ดี 
                               □ ปานกลาง 
                               □ พอใช้   
         (3) เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   □ สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริหารจัดการสอดคล้องกับสภาพบริบท และตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน สังคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
   □ มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา ที่
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
   □ สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทางวิชาชีพ สถานประกอบการ 
สถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา/อุดมศึกษาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ในการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ทักษะ
อาชีพ และการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพของครู และผู้เรียน       
   □ หลักสูตรมีความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยง
สมรรถนะอาชีพในการท างานสู่ระบบคุณวุฒิทางการศึกษา หรือมาตรฐานอาชีพตามที่หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ให้การ
รับรองมาตรฐานกำหนดไว้ ในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ 
   □ ครูมีสมรรถนะทางวิชาชีพที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่สถานประกอบการใช้ใน
ปัจจุบัน ตลอดจนมีทักษะการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   □ ผู้เรียนมีสมรรถนะทางวิชาชีพในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ ตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการ 
   □ สถานศึกษาเป็นศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ การประเมินสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาอาชีพที่สอดคล้องกับสาขาวิชา ที่มีความเป็นเลิศ ให้กับผู้เรียน ผู้สำเร็จการศึกษา            
ผู้ประกอบอาชีพ หรือ ประชาชนทั่วไป เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าสู่โลกอาชีพและการมีงานทำ 
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   □ สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา เหมาะสมกับ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี ทรัพยากรการเรียนรู้ และการประเมินการเรียนการสอน โดยมี
การกำกับ ติดตาม และประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
      2) ปัญหาและอุปสรรค 

□ มาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานฝีมือแรงงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ครอบคลุม
สาขาวิชา 

□ นโยบายขาดความต่อเนื่อง 
□ ครูผู้สอนมีวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ไม่ตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
□ ขาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ สื่อ ในการจัดการเรียนการสอนที่

ทันสมัย 
□ ผู้เรียนมีสมรรถนะไม่ตรงตามหลักสูตรกำหนด กับความต้องการของสถานประกอบการ 
□ สถานศึกษาขาดการเตรียมความพร้อมตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้

ศูนย ์
ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคน
อาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) ในการประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียนและการรับรองที่เอ้ือต่อการพัฒนารายบุคคล 
                                         □ อ่ืนๆ (ถ้ามี) ระบุ..........................................  
      3) สถานศึกษามีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ระบุตามข้อ 2) อย่างไร 
     4) นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคน
อาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) ของสถานศึกษาท่าน ที่คิดว่า
เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี(Best Practice)   (ถ้าม)ี ** แนบไฟล์ภาพ หรือรายละเอียด  
     5) ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามนโยบายอยู่ในระดับใด 

□ พึงพอใจมากที่สุด   
□ พึงพอใจมาก      
□ พึงพอใจปานกลาง    
□ พึงพอใจน้อย 
□ พึงพอใจน้อยที่สุด 
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 1.6 ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยการสรา้งสถานศกึษาปลอดภัย และบริหารจดัการเชิงบรูณาการใน
สถานการณ์ การแพรร่ะบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

1) สภาพความก้าวหน้า ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบาย (มีเกณฑ์ตัวชี้วัด       
การประเมินหรือตัวเลือกประเด็นหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติในนโยบายนี้ เพ่ือประกอบความก้าวหน้าความสำเร็จ)   
       (1) ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีความรู้ ความเขา้ใจในการ
สร้างภูมคิุ้มกัน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ   
         □ ครบทุกประเภทภัยคุกคาม 
         □ บางประเภทภัยคุกคาม 

o ภัยยาเสพติด  
o ภัยความรุนแรง  
o ภัยพิบัติต่างๆ  
o อุบัติเหตุ  
o โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ (เช่น COVID-19 เป็นต้น)  
o ฝุ่น PM 2.5  
o การค้ามนุษย์  
o การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
o อาชญากรรมไซเบอร์ 

□ ไม่มี 
 

2) การบริหารจัดการเชิงบูรณาการในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) สถานศึกษาไดด้ำเนินงานหรือได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 
ข้อ) 

     □ กระทรวงศึกษาธิการ 
     □ กระทรวงสาธารณสุข 
 □ กรมการปกครอง 
 □ ภาคเอกชน 
     □ อ่ืนๆ (ระบุ)..................    
3) สถานศึกษามีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างไรบ้าง 
□ มี ระบ…ุ…………………………………………………………………………………..    
□ ไม่มี 

๕๖ 



 แผนการตรวจราชการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ศธจ.แพร่ ปีงบประมาณ 2565 หน้า   
 

4) สถานศึกษามีแผนการดำเนินงาน/แผนเผชิญเหตุ/แนวทาง/คู่มือเพ่ือความปลอดภัยของผู้เรียนใน
สถานศึกษา 
□ มี ระบ…ุ…………………………………………………………………………………..    
□ ไม่มี 
 

          5) ผู้เรียนไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ  

□ ครบทุกประเภทภัยคุกคาม 
□ บางประเภทภัยคุกคาม 

o ภัยยาเสพติด  
o ภัยความรุนแรง  
o ภัยพิบัติต่างๆ  
o อุบัติเหตุ  
o โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ (เช่น COVID-19 เป็นต้น)  
o ฝุ่น PM 2.5  
o การค้ามนุษย์  
o การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
o อาชญากรรมไซเบอร์ 

□ ไม่มี 
 

 หมายเหตุ  
 1. ภัยคุกคาม จำนวน 9 ประเภท มีความหมาย ดังนี้ 
  1.1 ภัยยาเสพติด หมายถึง ภัยจากยาหรือสารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 
หรือจากการสังเคราะห์ ที่เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย โดยวิธีการกิน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีใดเป็นช่วงระยะเวลานาน หรือ
การเขา้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท ทำให้ร่างกายทรุดโทรมและต้องเพ่ิมขนาดการเสพมากขึ้น และมีผลต่อ
รา่งกายและจิตใจ เช่น สารระเหย ยาอี กระท่อม โคเคน เฮโรอีน แอมเฟตามิน รวมถึงเหล้า บุหรี่ เป็นต้น 
  1.2 ภัยความรุนแรง หมายถึง ภัยที่เกิดจากการใช้กำลังหรือพลังทางกาย การทำรา้ยจิตใจ การใช้
ถ้อยคำหยาบคาย เหยียดหยาม ด่าทอ ดูหมิ่น เสียดสี ข่มเหง โดยเจตนาต่อตนเองและผู้อ่ืน หรือการแกล้งรังแกกัน
ในชั้นเรียน ครูลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ ครูล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน การคุกคามให้หวาดกลัว การทำลายหรือ
รีดไถทรัพย์สินสมบัติ กล่าวโทษผู้อื่นทำให้มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้น รวมถึง การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ (cyber bullying) โดย
ใช้อินเตอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ อีเมล การส่งข้อความ SMS เพ่ือสร้างความเดือดร้อนใจหรือเป็นอันตราย
ต่อผู้อื่น เป็นต้น 
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  1.3 ภัยพิบัติต่างๆ หมายถึง ภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน โดยส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งประกอบด้วย 
   1.3.1 อุทกภัย คือ ภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้ำท่วมหรือน้ำท่วมฉับพลัน มี
สาเหตุมาจากการเกิดฝนตกหนักหรือฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
   1.3.2 วาตภัย คือ ภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรง ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร
บา้นเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง  
   1.3.3 ภัยหนาว คือ ภัยที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศท่ีหนาวจัด อุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง 
   1.3.4 ภัยแล้ง คือ ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเป็นเวลานาน     
จนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน 
   1.3.5 อัคคีภัย คือ ภัยอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าที่ขาดการควบคุมดูแล ทำให้เกิดการ
ติดต่อลุกลามไปตามบริเวณท่ีมีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สร้างความสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต 
   1.3.6 ธรณีพิบัติภัย หมายถึง ภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยา เช่น 
แผ่นดินไหว หลุมยุบ ดินถล่ม สึนามิ เป็นต้น ถือเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้น 
โดยฉับพลัน และรุนแรง ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่บา้นเรือน ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
ที่เกิดเหตุ 
  1.4 อุบัติเหตุ หมายถึง ภัยจากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดและไม่ตั้งใจ โดยไม่มีสิ่งบอก
เหตุล่วงหน้า แต่มีสาเหตุและส่งผลกระทบที่เป็นผลเชิงลบ เช่น อุบัติเหตุจากการเดินทางจากบา้นมาโรงเรียน 
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ อุบัติเหตุจากการเล่นน้ำ เป็นต้น 
  1.5 โรคอุบัติใหม่ หมายถึง โรคติดเชื้อชนิดใหม่ มีแนวโน้มที่จะพบมากขึ้นในอนาคต เช่น โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น โรคอุบัติซ้ำ หมายถึง โรคติดเชื้อที่เคยแพร่ระบาดในอดีตกลับมา
ระบาดขึ้นอีก เช่น โรควัณโรค โรคไข้เลือดออก และโรคมือ เท้า ปาก เป็นต้น 
  1.6 ฝุ่น PM 2.5 หมายถึง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน ที่สามารถแพร่กระจายเขา้
สู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และเข้าสู่อวัยวะอ่ืนๆ ในร่างกาย โดยตัวฝุ่นเป็นพาหะนำสารอื่นเข้ามาด้วย เช่น 
แคดเมียม ปรอท และสารก่อมะเร็งอ่ืนๆ หากได้รับฝุ่น PM 2.5 เป็นเวลานาน หรือสะสมในร่างกาย จะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคปอดเรื้อรังหรือมะเร็งปอด เป็นต้น 
  1.7 การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัยหรือการรับไว้ซึ่ง
บุคคลด้วยความมิชอบตามกฎหมาย ด้วยวิธีการขู่เข็ญ การใช้กำลัง การบีบบังคับ การลักพาตัว การฉ้อโกง การ
หลอกลวง การใช้  อำนาจโดยมิชอบ มีการให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซ่ึงความยินยอมของบุคคล 
รวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอ่ืน การแสวงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน การบังคับ
ใช้แรงงานหรือบริการ การกระทำอ่ืนเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การทำให้ตกอยู่ใต้บังคับ หรือการตัดอวัยวะออก
จากรา่งกาย 
 

๕๘ 



 แผนการตรวจราชการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ศธจ.แพร่ ปีงบประมาณ 2565 หน้า   
 

 
  1.8 การคุกคามในชีว ิตและทรัพย์สิน หมายถึง การแสดงอำนาจด้วยกิริยาหรือวาจา เป็น
พฤติกรรมที่กระทำอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยการเฝ้าติดตาม ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและ
ข่มขู่ ทำให้เหยื่อเกิดความตกใจ หวาดกลัว เช่น การข่มขู่เหยื่อว่าจะทำอันตรายให้ถึงแก่ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน 
เป็นต้น 
  1.9 อาชญากรรมไซเบอร์ หมายถึง ความผิดที่กระทำขึ้นต่อปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มของปัจเจก
บุคคลด้วยเหตุจูงใจทางอาญา มีเจตนาทำให้เหยื่อเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือทำร้ายร่างกาย หรือจิตใจของเหยื่อ  
ทั้งทางตรง ทางอ้อม โดยใช้เครือข่ายโทรคมนาคมสมัยใหม่ เข่น อินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ (ห้องแช็ต 
อีเมล กระดานประกาศ และกลุ่มข่าว) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (เอสเอ็มเอส/เอ็มเอ็มเอส) เป็นต้น 
 
 2. การเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม/
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้/ การจัดการเรียนการสอน หรือการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
      2) ปัญหาและอุปสรรค 
  □   ผู้บริหารขาดความตระหนักในการสร้างความรู้ความเข้าใจกับการรับมือกับภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ให้กับผู้เรียน 

□   ครูขาดขวัญกำลังใจ การคุ้มครองดูแลช่วยเหลือในการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา   
□   อ่ืนๆ (ถ้ามี) ระบ.ุ..............................................  

              3) สถานศึกษามีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ระบุตามข้อ 2) อย่างไร 
     4) นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้เรียน โดยการสร้าง
สถานศึกษาปลอดภัยของสถานศึกษาท่าน ที่คิดว่าเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice)  (ถ้ามี) ** แนบไฟล์
ภาพ หรือรายละเอียด 
 
     5)  ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามนโยบายอยู่ในระดับใด 

□ พึงพอใจมากที่สุด   
□ พึงพอใจมาก      
□ พึงพอใจปานกลาง    
□ พึงพอใจน้อย 
□ พึงพอใจน้อยที่สุด 
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2. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 2.1 การค้นหาเด็กวัยเรียนหลุดจากระบบการศึกษาและติดตามให้ความช่วยเหลือเข้าสู่ระบบการศึกษา 
       1) สภาพความก้าวหน้า ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบาย (มีเกณฑ์ตัวชี้วัดการ
ประเมินหรือตัวเลือกประเด็นหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติในนโยบายนี้ เพ่ือประกอบความก้าวหน้าความสำเร็จ )  

□ สถานศึกษามีการค้นพบเด็กวัยเรียนทีห่ลุดจากระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จำนวน..............คน   
□ การติดตามให้ความช่วยเหลือเข้าสู่ระบบการศึกษา สำหรบัเด็กที่อยู่ในการศึกษาภาคบังคับ จำนวน ................คน  

▪ กศน. จำนวน................คน    
▪ อาชีวศึกษา จำนวน ...........คน  

□ การติดตามให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเข้าสู่ระบบการศึกษา สำหรับเด็กที่อายุเกิน 15 ปี จำนวน.............คน   
▪ กศน. จำนวน................คน    
▪ อาชีวศึกษา จำนวน ...........คน  
▪ เข้าทำงานสถานประกอบการ จำนวน...............คน  
▪ ประกอบอาชีพอ่ืนๆ จำนวน ................คน   

□ อ่ืนๆ (ถ้ามี) ระบุ...........................................................  
 

      2) ปัญหาและอุปสรรค 
□ ด้านเศรษฐกิจ รายได้ของครอบครัว 
□ การย้ายถิ่นฐานตามผู้ปกครอง 
□ ความไม่พร้อมของผู้เรียน ด้านสติปัญญา ร่างกาย ฯลฯ 
□ ปัญหาของครอบครัว (หย่าร้าง /แยกกันอยู่) 
□ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
□ อ่ืนๆ (ถ้ามี) ..........................................   

      3) สถานศึกษามีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ระบุตามข้อ 2) อย่างไร 
     4) นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการดำเนินงานเกี ่ยวกับการค้นหาเด็กวัยเรียนหลุดจากระบบ
การศึกษาและติดตามให้ความช่วยเหลือเข้าสู่ระบบการศึกษาของสถานศึกษาท่าน ที่คิดว่าเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 
(Best Practice)      (ถ้าม)ี ** แนบไฟล์ภาพ หรือรายละเอียด 
     5)  ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามนโยบายอยู่ในระดับใด 

□ พึงพอใจมากที่สุด   
□ พึงพอใจมาก       
□ พึงพอใจปานกลาง    
□ พึงพอใจน้อย    

    □ พึงพอใจน้อยที่สุด    
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 2.2 การดูแลเด็กปฐมวัย ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้พัฒนาการสมวัย ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา 
       1) สภาพความก้าวหน้า ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบาย (มีเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมิน
หรือตัวเลือกประเด็นหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติในนโยบายนี้ เพ่ือประกอบความก้าวหน้าความสำเร็จ   

(1) ผู้เรียนในระดับปฐมวัย (อนุบาล 3) ปีการศึกษา 2564 ทั้งหมด จำนวน.............คน  
จำแนกเป็น  

ผู้เรียนปกติ จำนวน..........คน  
ผู้เรียนที่มีความบกพร่อง  จำนวน.............คน  
(2) ผู้เรียนปกติ มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ

สติปัญญา ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน จำนวน.............คน  คิดเป็นร้อยละ
...........  (เทียบจากผู้เรียนปกติ)  
 
 หมายเหตุ   
 1. ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หมายถึง ผู้เรียนปกติที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในคุณภาพระดับ 3  
ทั้ง 4 ด้าน ตามคู่มือดำเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. เกณฑ์การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย มี 3 ระดับ คือ ระดับ 1 (ปรับปรุง) ระดับ 2 (พอใช้) 
และระดับ 3 (ดี) ตามคู่มือดำเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. การคิดคำนวณผู้เรียนที่จะผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้นับเฉพาะผู้เรียนปกติ เท่านั้น 
 4. ผู้เรียนที่มีความบกพร่อง หมายถึง ผู้เรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ มีความบกพร่องเกี่ยวกับการใช้ 
ภาษา ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน มีปัญหาทางด้านการฟัง การคิด การพูดคุยกับผู้อ่ืน การอ่าน การสะกดคำ 
หรือการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ รวมไปถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางการรับรู้จากการได้รับบาดเจ็บทางสมอง 

 
 2) ปัญหาและอุปสรรค 
  □  ขาดแคลนครูวิชาเอกปฐมวัย 
  □  ครูผู้สอนระดับปฐมวัยสอนไม่ตรงวิชาเอก 
  □  ครูไม่ครบชั้น (ครู 1 คน สอน 2 ระดับชั้น) 
  □  อ่ืนๆ (ถ้ามี) ระบุ...........................................   
      3) สถานศึกษามีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ระบุตามข้อ 2) อย่างไร 
 

๖๑ 



 แผนการตรวจราชการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ศธจ.แพร่ ปีงบประมาณ 2565 หน้า   
 

     4) นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปฐมวัย ในสถานศึกษา
ของท่าน ที่คิดว่าเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) (ถ้ามี)** แนบไฟล์ภาพ หรือรายละเอียด) 
     5)  ท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใดของการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปฐมวัย  

□ พึงพอใจมากที่สุด   
□ พึงพอใจมาก       
□ พึงพอใจปานกลาง    
□ พึงพอใจน้อย    

    □ พึงพอใจน้อยที่สุด  
 
  2.3 การสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนที่มี 
ความต้องการจำเป็นพิเศษท้ังในและนอกระบบการศึกษา    
              1) สภาพความก้าวหน้า ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบาย (มีเกณฑ์ตัวชี้วัดการ
ประเมินหรือตัวเลือกประเด็นหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติในนโยบายนี้ เพ่ือประกอบความก้าวหน้าความสำเร็จ   

□ ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้งในและนอก
ระบบการศึกษา เข้าถึงบริการการศึกษา 
  □ ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้งในและนอกระบบ
การศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น โปรดระบุรายละเอียด
............  
  □ สถานศึกษามีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education 
Program  : IEP) สำหรับเด็กพิการเรียนรวม (9 ประเภท) และผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการจัดการศึกษา 
  □ สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถลดจำนวนเด็กด้อยโอกาส โดยให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงและส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาเต็ม
ตามศักยภาพ 
 
 หมายเหตุ  
 1. ผู้เรียนกลุ่มเด็กพิการ จำแนกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ 1) บกพร่องทางการเห็น 2) บกพร่องทางการได้
ยิน 3) บกพร่องทางสติปัญญา 4) บกพร่องทางร่างกาย 5) บกพร่องทางการเรียนรู้ 6) บกพร่องทางการพูดและ
ภาษา7) บกพร่องทางพฤติกรรม อารมณ ์8) บุคคลออทิสติก และ 9) บุคคลพิการซ้อน 
        2) ปัญหาและอุปสรรค 
          □ สถานศึกษา/ผู้รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ ขาดความเชี่ยวชาญ ความชำนาญเฉพาะด้าน 
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  □ ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจและมีเจตคติที่ไม่ดีต่อความบกพร่องของเด็กและ
การส่งเด็กเข้ารับการพัฒนาในสถานศึกษา 
  □ การพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน เป็นไปได้ยาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  □ อ่ืนๆ (ถ้ามี)  ระบ.ุ..........................................   
      3) สถานศึกษามีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ระบุตามข้อ 2) อย่างไร 
     4) นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่
มีคุณภาพสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้งในและนอกระบบ
การศึกษาของสถานศึกษาท่าน ที่ท่านคิดว่าเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) (ถ้ามี) ** แนบไฟล์ภาพ 
หรือรายละเอียด  
     5)  ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามนโยบายอยู่ในระดับใด 

□ พึงพอใจมากที่สุด   
□ พึงพอใจมาก       
□ พึงพอใจปานกลาง    
□ พึงพอใจน้อย    

    □ พึงพอใจน้อยที่สุด  
 
3. ด้านความร่วมมือ 
 3.1 การจัดการศึกษาแบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ผ่านศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่  

   1) สภาพความก้าวหน้า ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบาย (มีเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมิน
หรือตัวเลือกประเด็นหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติในนโยบายนี้ เพ่ือประกอบความก้าวหน้าความสำเร็จ )  
* ตามแนวทางปฏิบัติจัดการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  (1) ความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
          □ ไม่มีความร่วมมือ 
       □ มีความร่วมมือ  

o ในพ้ืนที่บริการ 
o นอกพ้ืนที่บริการ/นอกจังหวัด 
o ต่างประเทศ 
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       (1.1) ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  (เลือกได้
มากกว่า 1 ข้อ) 
         □ ไม่มีความร่วมมือ 
         □ มีความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างเข้มข้น 

o การพัฒนาหลักสูตร 
o การพัฒนาครู  
o การพัฒนานักเรียนนักศึกษา 
o การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

  (2) ด้านคุณภาพหลักสูตร 
   (2.1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ระดับคุณภาพในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ อยู่ในระดับใด 

□ ดีมาก 
□ ดี 
□ ปานกลาง 
□ ปรับปรุง 
 

   (2.2) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อยู่
ในระดับใด  

□ ดีมาก 
□ ดี 
□ ปานกลาง 
□ ปรับปรุง 
 

   (2.3) ด้านทรัพยากรการจัดอาชีวศึกษา ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และพ้ืนที่ อยู่ในระดับใด  

□ ดีมาก 
□ ดี 
□ ปานกลาง 
□ ปรับปรุง 
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   (2.4) ด้านคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของ
สถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก อยู่ในระดับใด  

□ ดีมาก 
□ ดี 
□ ปานกลาง 
□ ปรับปรุง 

   (2.5) ด้านคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา ระบบทวภิาคีท่ีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ อยู่
ในระดับใด  

□ ดีมาก 
□ ดี 
□ ปานกลาง 
□ ปรับปรุง 

  (3) ด้านคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา  
   (3.1) ด้านทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่มี
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (VQ) อยู่ในระดับใด  

□ ดีมาก 
□ ดี 
□ ปานกลาง 
□ ปรับปรุง 

   (3.2) ด้านทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน ผู้เรียนผ่านการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง อยู่ในระดับใด  

□ ดีมาก 
□ ดี 
□ ปานกลาง 
□ ปรับปรุง 

   (3.3) ด้านความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา อยู่ใน
ระดับใด  

□ ดีมาก 
□ ดี 
□ ปานกลาง 
□ ปรับปรุง 
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      2) ปัญหาและอุปสรรค 
  □   ด้านครูผู้สอน   

o ครูไม่เข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
o ครูขาดขวัญและกำลังใจ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
o อ่ืน ๆ (ถ้ามี) ........................................   

□   ด้านการบริหารจัดการ   
o สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารบ่อย ทำให้ขาดความต่อเนื่อง    
o ผู้เรียน และผู้ปกครองไม่เข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
o สถานประกอบการมีข้อจำกัดในการรับผู้เรียนเข้ารับการฝึกวิชาชีพ 
o อ่ืนๆ (ถ้ามี)...............................................    

□   ด้านผู้เรียน   
o ผู้เรียนขาดทักษะ Soft Skill 
o ผู้เรียนไม่ปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการ 
o ผู้เรียนเลือกฝึกวิชาชีพใกล้บ้าน ซึ่งไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาด 
o ค่าใช้จ่ายในการฝึกวิชาชีพ 
o อ่ืนๆ (ถ้ามี) ระบ.ุ..........................................   

□   อ่ืนๆ  ระบุ...........................................   
 

      3) สถานศึกษามีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ระบุตามข้อ 2) อย่างไร   
     4) นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน ผ่านศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ของสถานศึกษาท่าน ที่คิดว่าเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best 
Practice) (ถ้าม)ี               ** แนบไฟล์ภาพ หรือรายละเอียด 
     5)  ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามนโยบายอยู่ในระดับใด 

□ พึงพอใจมากที่สุด   
□ พึงพอใจมาก       
□ พึงพอใจปานกลาง    
□ พึงพอใจน้อย    

    □ พึงพอใจน้อยที่สุด    
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 3.2 การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ทุกช่วงวัย โดยการจดัการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสร้างการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ 
(New skills) 
       1) สภาพความก้าวหน้า ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบาย (มีเกณฑ์ตัวชี้วัดการ
ประเมินหรือตัวเลือกประเด็นหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติในนโยบายนี้ เพ่ือประกอบความก้าวหน้าความสำเร็จ )  

□ ด้านหลักสูตร  
o หลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ Re-skill/Up-Skill/New skills 

จำนวน.................หลักสูตร   
จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา .....................คน  

o หลักสูตรกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม 
จำนวน.................หลักสูตร   
จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา .....................คน  

o หลักสูตรกลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์ 
จำนวน.................หลักสูตร   
จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา .....................คน   

o หลักสูตรกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม 
จำนวน.................หลักสูตร  
จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา .....................คน  

o หลักสูตรกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง 
จำนวน.................หลักสูตร  
จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา .....................คน  

o อ่ืนๆ ระบุ...........................................................   
จำนวน.................หลักสูตร    

o จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา .....................คน   
  □ ด้านกระบวนการพัฒนา 

o แบบอบรม/สัมมนา แบบรวมกลุ่ม มีวิทยากรบรรยาย 
o แบบสื่อออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ 
o แบบเรียนรู้ด้วยตัวเอง  
o อ่ืนๆ (ถ้ามี) ระบุ...........................................................   

      2) ปัญหาและอุปสรรค 
□ ระยะเวลาในการพัฒนาไม่สัมพันธ์กับงบประมาณที่จัดสรร 
□ นโยบายขาดความต่อเนื่อง  
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□ ขาดการมีส่วนร่วม 
□ ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในแต่ละหลักสูตร 
□ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการพัฒนาไม่เพียงพอ และไม่ทันสมัย 
□ รูปแบบการพัฒนายังยึดติดกับเนื้อหามากกว่าทักษะกระบวนการ 
□ อ่ืนๆ (ถ้ามี)...............................................  
 

      3) สถานศึกษามีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ระบุตามข้อ 2) อย่างไร 
     4) นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้ในการจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน  ของสถานศึกษาท่านที่
คิดว่าเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) (ถ้ามี)** แนบไฟล์ภาพ หรือรายละเอียด 
     5)  ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามนโยบายอยู่ในระดับใด 

□ พึงพอใจมากที่สุด   
□ พึงพอใจมาก       
□ พึงพอใจปานกลาง    
□ พึงพอใจน้อย    

    □ พึงพอใจน้อยที่สุด    
 
 
4. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 4.1 การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่เน้นการมี
ส่วนร่วม และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน   
       1) สภาพความก้าวหน้า ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบาย (มีเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมิน
หรือตัวเลือกประเด็นหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติในนโยบายนี้ เพ่ือประกอบความก้าวหน้าความสำเร็จ)  
        (1) การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่
เน้นการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน  
       (1.1) การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับ
การศึกษา 

□ สถานศึกษามีการจัดทำ/นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษา      
ทุกระดับการศึกษา ระบุ................................................................    

□ ครูได้รับการพัฒนาการจัดทำสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอน 
□ สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน โดยการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพ่ือให้ผู้เรียน

ได้รับ  การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน 
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(2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 (COVID-19)  

□ On-Site (การจัดการเรียนการสอนตามปกติ) 
□ On Air (การเรียนการสอนผ่านทีวี/ผ่านระบบดาวเทียม/ระบบเคเบิลทีวี/ระบบ IPTV/ระบบ 

Zoom) 
□ Online (การเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต) 
□ On Hand (การจัดการเรียนการสอนโดยนำหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน ไปเรียนรู้ที่บ้าน

ภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง) 
□ On-Demand (การเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ DLTV ช่อง Youtube และแอพลิเคชัน 

DLTV             บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต และอ่ืนๆ) 
□ รูปแบบผสมผสาน ระบุ.........................................................   

     2) ปัญหาและอุปสรรค 
      □ ครูขาดการพัฒนาในการจัดทำสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนำมาปรับใช้ในการเรียน
การสอน 
      □ ครูไม่มีความชำนาญในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
      □  ผู้เรียนขาดแคลนอุปกรณ์และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต สำหรับการเรียนการสอน 
      □  ผู้เรียนขาดการมีส่วนร่วมในการเรียน  
      □  อ่ืนๆ (ถ้ามี) ระบุ...........................................  
      3) สถานศึกษามีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ระบุตามข้อ 2) อย่างไร 
     4) นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน  ของ
สถานศึกษาท่าน     ที่ท่านคิดว่าเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) (ถ้ามี) ** แนบไฟล์ภาพ หรือ
รายละเอียด 
     5)  ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามนโยบายอยู่ในระดับใด 

□ พึงพอใจมากที่สุด   
□ พึงพอใจมาก       
□ พึงพอใจปานกลาง    
□ พึงพอใจน้อย    

    □ พึงพอใจน้อยที่สุด   
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    ๔.๑  การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ 

           ๑) ประเด็นการตรวจราชการเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื ่อความยั่งยืน ตามแนวทาง       
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5  ของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๑๖  

 

ผู้ให้ข้อมูล 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่  
 2. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่  
 3. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่  
 4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
 5. แขวงทางหลวงแพร่  
 6. แขวงทางหลวงชนบทแพร่   

คำชี้แจง  :  ขอให้จ ัดทำสร ุปผลการดำเน ินงานตามประเด ็นการตรวจติดตาม เสนอผู ้ตรวจราชการ  
 สำนักนายกรัฐมนตรี (ผต.นร.)  และผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผต.กระทรวง) ในรูปแบบไฟล์เอกสาร  
word และ ppt (One-page)  ทางไปรษณีย ์อ ิ เล ็กทรอนิกส ์ E-mail :  phrae_pro@hotmail.co.th   
ภายในวันที่ ๑4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕   

 : คณะผู้ตรวจราชการ จะมีการตรวจราชการ โดยรับฟังรายงานและสอบถามข้อมูลเพิ ่มเติม 
  จากหน่วยงาน ในการประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting  

ประเด็นการตรวจติดตาม 
1. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมสีเขียว 
 พ้ืนที่สีเขียว 6 ประเภท (ตามคุณลักษณะและการใช้ประโยชน์)* ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของ
ท่าน มีผลการดำเนินการอย่างไร ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี ้วัด 
ที่กำหนดไว้ในแต่ละปีหรือไม่ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด มีปัจจัยใดที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ 

๒. การจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียว 
 การจัดการพ้ืนที่สีเขียว (พ้ืนที่สีเขียว 6 ประเภท) ตามคุณลักษณะและการใช้ประโยชน์  
 2.1  หน่วยงานได้รับงบประมาณเพื่อบริหารจัดการเรื่องพื้นที่สีเขียวหรือไม่ (งบฟังก์ชั่น/งบแผนพัฒนา
จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด/โครงการ Big rock) โปรดระบุแผนงาน/ผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
ผลสัมฤทธิ์ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เชิงปริมาณ (อัตราการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียว) และเชิงคุณภาพ (ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับ) โปรดระบุ 
  ๒.2 มีการบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง ทั ้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียว ตามคุณลักษณะ 
และการใช้ประโยชน์ หรือไม่ อย่างไร 
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๓. การบริหารจัดการ การหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 หน่วยงานได้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางชีวภาพ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามสาขายุทธศาสตร์ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG (เกษตรและอาหาร/สุขภาพและ
การแพทย์/พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ/ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์/เศรษฐกิจหมุนเวียน) หรือไม่ (หาก
มี ขอทราบผลการดำเนินการ และผลสัมฤทธิ์) 
 
 3.1 โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง/ผลการดำเนินงาน ตามสาขายุทธศาสตร์ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG 

ด้าน 
โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง/ผลการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง ผลการดำเนินงาน 
(๑)  ด้านการเกษตรและอาหาร 
 
 

  

(2)  ด้านสุขภาพและการแพทย์ 
( 
 

  

(๓) ด้านพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ 
 
 

  

(๔) ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
 
 

  

(5)  ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 
 

  

(6) ด้านการศึกษาวิจัย 
 
 

  

(๗) ด้านการตลาด 
 
 

  

(8) ด้านอื่น ๆ  
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 3.2 มีการบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
ภาคประชาส ั งคม และภาคประชาชน ในการข ับเคล ื ่ อนการการบร ิหารจ ั ดการ  การหม ุน เ ว ี ยน 
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร  
 3.3 ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการดำเนินงาน 
 3.4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
         
        ๒)  ประเด็นการตรวจติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบที่ 1ของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 16 

ผู้ให้ข้อมูล   1. พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดแพร่  
2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ 
3. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  
5. สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่  
6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
7. สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่   

คำชี้แจง  :  ขอให้จ ัดทำสร ุปผลการดำเน ินงานตามประเด ็นการตรวจติดตาม เสนอผู ้ตรวจราชการ  
 สำนักนายกรัฐมนตรี (ผต.นร.)  และผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผต.กระทรวง) ในรูปแบบไฟล์เอกสาร  
word และ ppt (One-page)  ทางไปรษณีย ์อ ิ เล ็กทรอนิกส ์ E-mail :  phrae_pro@hotmail.co.th   
ภายในวันที่ ๑4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕   

 : คณะผู้ตรวจราชการ จะมีการตรวจราชการ โดยรับฟังรายงานและสอบถามข้อมูลเพิ ่มเติม 
  จากหน่วยงาน ในการประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting  

ประเด็นการตรวจติดตาม 

1. สภาพปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพ้ืนที่  

2. การดำเนินงานของหน่วยงานในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในด้านต่าง ๆ  
2.1 ด้านการบูรณาการ ในการส่งต่อข้อมูล การให้ความช่วยเหลือ นโยบาย นิยามกลุ่มเปราะบาง มีการบูรณาการ

การจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไร และวางแผนการขับเคลื่อนในพื้นท่ีร่วมกันหรือไม่ อย่างไร 
2.2 ด้านข้อมูล มีการนำข้อมูลจากระบบ TPMAP มาใช้ประโยชน์หรือไม่ อย่างไร  
2.3 ด้านงบประมาณและบุคลากร มีการสนับสนุนงบประมาณและเครื่องมือ บุคลากร ในการดำเนินงาน 

โดยเฉพาะหากต้องการมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนเพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
2.4 ด้านการสื่อสาร มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนราชการ ระดับ

จังหวัด อำเภอ และตำบลให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน หรือไม่ อย่างไร 
2.5 ด้านการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการบูรณาการ  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร  
3. ผลการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในมิติที่เกี่ยวข้อง 
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4. จากการดำเนินงานในข้อ 3 ส่งผลต่อการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู ้ การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้

ประชาชนกลุ่มเปราะบางปรับตัวให้สามารถพ่ึงตนเองได้ เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน 

5. การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างไร 

6. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

7. ข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนดำเนินงาน 

 
************ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้าน จำนวน 
ครัวเรือนที่

ต้องการความ
ช่วยเหลือ/

พัฒนา 

จำนวน 
ครัวเรือนที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ/

พัฒนา 

ประเด็นการให้ความ
ช่วยเหลือ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

1. ด้านรายได้   1.  
2. 

 

2. ด้านสุขภาพ     
3. ด้านการศึกษา     
4. ด้านความเป็นอยู่      
5. การเข้าถึงบริการภาครัฐ     
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5. การรายงานนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    รายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการตามประเภทการตรวจราชการในภาพรวมของหน่วยงานทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่  จำนวน  2  รอบ   
 รอบท่ี  1  ภายในเดือนมีนาคม  2565 
 รอบท่ี  2  ภายในเดือนกันยายน  2565 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม

ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ข  
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 221/2561  

เรื่อง กำหนดพื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 
ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 
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ภาคผนวก ค 
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 20/2565 

เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ 
และติดตามประเมินผลการจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ลงวันที่ 1๘ พฤศจิกายน 256๔ 
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ภาคผนวก ง 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   

เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลงวันที่ ๒๙ ตลุาคม 256๔ 
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ภาคผนวก จ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   

เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 

ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม 256๔ 
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คณะผู้จัดทำ 

 

ที่ปรึกษา  
  

นายอดุล  เทพกอม  
นายศิริโชค  พิพัฒน์เสฐียรกุล 

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

 

คณะทำงาน 

1.  นายสุวิณ  เทพสาธร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
๒.  นางสาวบุษบา  สุกแก้ว ศึกษานิเทศก์ 
๓.  นางสาวจุฑามาศ  วิมาลัย ศึกษานิเทศก์ 
๔.  นางพุทธพร  อินทรนันท์                    ศึกษานิเทศก์ 
๕.  นางรจนา   ยอดดี                            ศึกษานิเทศก์ 
๖.  นางจารุชา  ถิรชานิธิศ                       ศึกษานิเทศก์ 
๗.  นางสาวพิชญา  ดีมี ศึกษานิเทศก์ 

 
บรรณาธิการกิจ  
 
                 

    นางสาวบุษบา  สุกแก้ว ศึกษานิเทศก์ 
   

 
ออกแบบปก 
            

    นางสาวบุษบา  สุกแก้ว ศึกษานิเทศก์ 
   

 

 

 
 

 

๑๐๓ 




