รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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คานา
รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา กรณีปกติ รอบที่ 2 ของ
กระทรวงศึกษาธิการประจาปีงบประมาณ พุทธศักราช 2563 สานักงานศึกษาธิการภาค 17 ฉบับนี้
จั ดทาขึ้นโดย มีวัตถุ ประสงค์ เพื่อรายงานผลการตรวจราชการและติ ดตาม และประเมินผลการจั ด
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พุทธศักราช 2563 หน่วยรับตรวจราชการในพื้นที่
รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 17 ประกอบด้วย จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย
และอุตรดิตถ์ สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้า ความสาเร็จ ตลอดจนเป็นข้อมูลในการแสวงหาแนวทาง
การแก้ไขปัญหา/อุปสรรค และพัฒนาการดาเนินงานให้สามารถนานโยบายตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึ กษาธิ การ ไปสู่ การปฏิ บั ติ ให้ บรรลุ ผลสั มฤทธิ์ ส าหรั บเป็ นข้ อมู ล ให้ ผู้ บริ ห ารระดั บสู ง
และหน่ วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาในสั งกั ดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง
ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนานโยบายต่อไป
สานักงานศึกษาธิการภาค 17 ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลอย่างดียิ่งจากผู้บริหาร บุคลากร
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และสานักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านอื่น ๆ
ในเขตตรวจราชการที่ 17 จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการนาปัญหา
อุปสรรค และข้ อเสนอแนะไปปรั บปรุ งแก้ ไขเพื่ อพั ฒนานโยบายการจั ดการศึกษาให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป
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สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร
คานา
บทที่ 1 บทนา
ความเป็นมาของการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล
วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล
กรอบแนวคิดของการติดตาม และประเมินผล
ขอบเขตของการติดตาม และประเมินผล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
นโยบายที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างระบบตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
บทที่ 3 การดาเนินการตรวจติดตาม
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. นโยบายการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. นโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. นโยบายการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน
ในสังคม
5. นโยบายการปรับสมดุลและการบริหารจัดการภาครัฐ
บทที่ 5 สรุป และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

หน้า
ก
1
1
2
2
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5
6
6
25
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29
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34
52
69
80
87
112
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สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6
ตารางที่ 7
ตารางที่ 8
ตารางที่ 9
ตารางที่ 10
ตารางที่ 11
ตารางที่ 12
ตารางที่ 13
ตารางที่ 14
ตารางที่ 15

แสดงจานวนและร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้กระบวนการลูกเสือ
และยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อปลูกฝัง
ความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง
แสดงจานวนและร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบ
ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
แสดงจานวนและร้อยละของสถานศึกษาที่มีกระบวนการสร้างทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ
แสดงจานวนและร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการสร้างทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แสดงจานวนและร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการสร้างทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
แสดงจานวนและร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แสดงจานวนและร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
แสดงจานวนและร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
แสดงจานวนและร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
ด้วยระบบทวิภาคี
แสดงจานวนและสัดส่วนของสถานศึกษาต่อสถานประกอบการที่ร่วม
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี
แสดงจานวนและร้อยละของสถานศึกษาจัดทาหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
สาหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย
แสดงจานวนและร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรม
หลักสูตรพัฒนาอาชีพสาหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย
แสดงจานวนและร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้าง
ทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทา
แสดงจานวนและร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ (Active
learning)
แสดงจานวนและร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึก
ทักษะการคิดแบบมีเหตุผล และเป็นขั้นตอน (Coding)
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34
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37
39
40
43
44
45
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52
56

สารบัญตาราง(ต่อ)
ตารางที่ 16 แสดงจานวนและร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) และสถานศึกษาที่ผู้เรียนสามารถสร้าง
นวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM
Education)
ตารางที่ 17 แสดงจานวนและร้อยละของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
ทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสาหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
ในระดับดีขึ้นไป
ตารางที่ 18 แสดงจานวนและร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
ตารางที่ 19 แสดงจานวนและร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมการใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้
ตารางที่ 20 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ ส่ ง เสริ ม การใช้ ดิ จิ ทั ล
แพลตฟอร์มเพื่อการสร้างอาชีพ
ตารางที่ 21 แสดงจานวนเด็กปฐมวัยที่มีสุขภาวะและโภชนาการสมวัยตามเกณฑ์
มาตรฐาน
ตารางที่ 22 แสดงจานวนเด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย
ตารางที่ 23 แสดงจานวนและร้อยละของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลที่มีการ
พัฒนาสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านส่งเสริมการศึกษาและด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน
บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน
ตารางที่ 24 แสดงจานวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย และพ่อแม่ ผู้ปกครอง
องค์กร และชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้
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