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โครงการพัฒนาเครื่องมือและจัดเก็บข8อมูลความก8าวหน8าในการพัฒนาเด็ก เยาวชนและแรงงาน
รุAนใหมAระดับจังหวัดตามเปDาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด8านการศึกษา (SDG4) เปPนความมุAงมั่นของกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการที่จะพัฒนาเครื่องมือระดับจังหวัดขึ้น เพื่อให8หนAวยงานท่ี
เกี่ยวข8อง โดยเฉพาะหนAวยงานการศึกษาระดับจังหวัดทราบสถานการณX มีข8อมูลพื้นฐานในการวางแผน
ดำเนินงาน จัดการป]ญหาและประเด็นท8าทายที่เกิดขึ้นได8อยAางเหมาะสมกับบริบทของจังหวัด และเพื่อให8 
กสศ. มีข8อมูลสำหรับให8การสAงเสริมและสนับสนุนแกAหนAวยงานที่เกี่ยวข8องและกลุAมเปDาหมายได8อยAางมี
ประสิทธิผลย่ิงข้ึน  

ในการดำเนินงานระยะนี้ คณะวิจัยได8ทดลองจัดเก็บข8อมูลความก8าวหน8าในการพัฒนาเด็ก 
เยาวชนและแรงงานรุAนใหมAใน 3 จังหวัดนำรAอง ได8แกA จังหวัดเชียงใหมA สุรินทรX และสงขลา สำหรับ 
รายงานความก0าวหน0าในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และแรงงานรุ=นใหม= ตามเป>าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ด0านการศึกษา (SDG4) จังหวัดเชียงใหม= ฉบับน้ีเปPนสAวนหน่ึงของผลการดำเนินงานของโครงการดังกลAาว
โดยได8รับความชAวยเหลือจากหลายฝcาย อาทิ หนAวยงานภาครัฐสAวนกลาง ได8แกA กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคXกรมหาชน) สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหAงชาติ (องคXการมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรX วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานสถิติ
แหAงชาติ หนAวยงานภาครัฐสAวนภูมิภาคของจังหวัดเชียงใหมA ได8แกA สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมA สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศ ึกษาประถมศ ึกษาเช ียงใหมA  เขต 1-6 ผ ู 8บร ิหาร คณาจารย X  และน ักเร ียนน ักศ ึกษาของ
สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหมAที่คัดเลือกเพื่อทำการสำรวจข8อมูล รวมทั้งผู8เกี่ยวข8องอีกหลายภาค
สAวนที่ไมAอาจกลAาวนามได8ครบถ8วน คณะวิจัยขอขอบคุณเปPนอยAางสูงที่ให8ความอนุเคราะหXสนับสนุนข8อมูล
และให8ความความคิดเห็นอันเปPนประโยชนXตAอการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปPนอยAางดี 

 คณะวิจัยขอขอบคุณกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปPนอยAางสูงท่ีให8การสนับสนุนการ
ดำเนินการโครงการฯ จนสำเร็จด8วยดีในคร้ังน้ี 

 สุดท8ายนี้คณะวิจัยหวังเปPนอยAางยิ่งวAารายงานความก8าวหน8าในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และ
แรงงานรุAนใหมA ตามเปDาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด8านการศึกษา (SDG4) จังหวัดเชียงใหมA จะเปPนประโยชนX
ตAอผู8เกี่ยวข8องไมAมากก็น8อย หากผิดพลาดประการใด คณะวิจัยขอน8อมรับไว8เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน
ระยะตAอไป 
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กิตติกรรมประกาศ ก 
สารบัญ ข 

สารบัญตาราง ง 

บทนำ 1 
กรอบคิดในการพัฒนาตัวชี้วัดและเครื่องมือจัดเก็บขอมูล 1 
จังหวัดทดสอบเครื่องมือฯ และจังหวัดนำรอง 2 

1. สถานการณการเรียนรูของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม 10 
ลักษณะเฉพาะของจังหวัดเชียงใหม 10 
ภาพรวมการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม 10 
หนวยงานดานการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม 15 
นโยบายการจัดการศึกษาและนโยบายอื่นๆ ที่มีผลตอการจัดการศึกษาของจังหวัด

เชียงใหม 
17 

2. เด็กปฐมวัยกับการศึกษากอนระดับประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม 25 
มิติการเขาถึงการเรียนรู 25 
มิติคุณภาพการเรียนรู 29 
มิติผลการเรียนรู 29 

3. เด็กอายุ 6-11 ปกับการศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม 33 
มิติการเขาถึงการเรียนรู 33 
มิติคุณภาพการเรียนรู 35 
มิติผลการเรียนรู 36 

4. เด็กอายุ 12-14 ปกับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดเชียงใหม 40 
มิติการเขาถึงการเรียนรู 40 
มิติคุณภาพการเรียนรู 42 
มิติผลการเรียนรู 44 
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5. เยาวชนอายุ 15-17 ปกับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม 49 
มิติการเขาถึงการเรียนรู 49 
มิติคุณภาพการเรียนรู 52 
มิติผลการเรียนรู 53 

6. เยาวชนอายุ 18-24 ปกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม 59 
มิติการเขาถึงการเรียนรู 59 
มิติคุณภาพการเรียนรู 59 
มิติผลการเรียนรู 59 

7. เยาวชนอายุ 15-24 ปในฐานะแรงงานรุนใหมในจังหวัดเชียงใหม 62 

8. สรุปภาพรวมการพัฒนาเด็ก เยาวชน และแรงงานรุนใหมในจังหวัดเชียงใหม 64 
มิติการเขาถึงการเรียนรู 64 
มิติคุณภาพการเรียนรู 68 
มิติผลการเรียนรู 72 

นิยามศัพท 78 

อักษรยอ 84 

ภาคผนวก  
ตารางที่ 1 ผลการจัดทำขอมูลตัวชี้วัดความกาวหนาในการพัฒนาเด็ก 

ระดับกอนประถมศึกษา (อายุ 3-5 ป) 
ผ1 

ตารางที่ 2 ผลการจัดทำขอมูลตัวชี้วัดความกาวหนาในการพัฒนาเด็ก 
ระดับประถมศึกษา (อายุ 6-11 ป) 

ผ9 

ตารางที่ 3 ผลการจัดทำขอมูลตัวชี้วัดความกาวหนาในการพัฒนา 
 เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (อายุ 12-14 ป) 

ผ20 

ตารางที่ 4 ผลการจัดทำขอมูลตัวชี้วัดความกาวหนาในการพัฒนา 
 เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 15-17 ป) 

ผ31 

ตารางที่ 5 ผลการจัดทำขอมูลตัวชี้วัดความกาวหนาในการพัฒนา 
 เยาวชนและแรงงานรุนใหมระดับอุดมศึกษา (อายุ 18-24 ป) 

ผ50 
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ตารางที ่ก จำนวนสถานศึกษาที่สำรวจ จำแนกตามระดับการศึกษาที่เปดสอน ขนาดและ

สังกัด 
3 

ตารางที ่ข จำนวนกลุมตัวอยางที่สำรวจ จำแนกตามระดับการศึกษา 5 
ตารางที่ 1-1 จำนวนสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา หองเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ปการศึกษา 2562 จำแนกตามสังกัด 
11 

ตารางที่ 1-2 จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2562  
จำแนกตามสังกัดและประเภทการศึกษา 

12 

ตารางที่ 1-3 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 จำแนกตามสังกัด  
และประเภทการจัดการศึกษา 

14 

ตารางที่ 1-4 หนวยงานดานการศึกษา จำแนกตามสังกัด 15 
ตารางที่ 2-1 จำนวนเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดตางๆ ปการศึกษา 2562 25 
ตารางที่ 2-2 อัตราเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำภาคเรียน 1/2562 28 
ตารางที่ 2-3 จำนวนนักเรียนกลุมเฉพาะระดับกอนประถมศึกษา ปการศึกษา 2562 28 
ตารางที่ 3-1 จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด ปการศึกษา 2562 33 
ตารางที่ 3-2 จำนวนนักเรียนกลุมเฉพาะระดับประถมศึกษา ปการศึกษา 2562 35 
ตารางที่ 3-3 อัตราการคงอยูของนักเรียนระดับประถมศึกษา ปการศึกษา 2562 37 
ตารางที่ 3-4 รอยละนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีคะแนน O-NET รอยละ 50 ขึ้นไป 

ในวิชาตางๆ ปการศึกษา 2562 
38 

ตารางที่ 3-5 ระดับทักษะสำคัญตามแนวทางการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
โดยการประเมินตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562 

38 

ตารางที่ 4-1 จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนทุกสังกัด ปการศึกษา 2562 40 
ตารางที่ 4-2 จำนวนนักเรียนกลุมเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2562 42 
ตารางที่ 4-3 สาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

ปการศึกษา 2561 
44 

ตารางที่ 4-4 อัตราการคงอยูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2562 45 
ตารางที่ 4-5 รอยละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีคะแนน O-NET รอยละ 50 ขึ้นไป 

ในวิชาตางๆ ปการศึกษา 2562 
46 

ตารางที่ 4-6 ระดับทักษะสำคัญตามแนวทางการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
โดยการประเมินตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 

46 
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ตารางที่ 5-1 จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสังกัด ปการศึกษา 2562 49 
ตารางที่ 5-2 จำนวนนักเรียนกลุมเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2562 52 
ตารางที่ 5-3 สาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  

ปการศึกษา 2561 
54 

ตารางที่ 5-4 สาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวะ  
ปการศึกษา 2561 

54 

ตารางที่ 5-5 อัตราการคงอยูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2562 55 
ตารางที่ 5-6 รอยละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีคะแนน O-NET รอยละ 50 ขึ้นไป 

ในวิชาตางๆ ปการศึกษา 2562 
56 

ตารางที่ 5-7 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ V-NET นักเรียน ปวช. ป 3  
เปรียบเทียบกับระดับประเทศ จำแนกทักษะ ปการศึกษา 2562 

56 

ตารางที่ 5-8 ระดับทักษะสำคัญตามแนวทางการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  
โดยการประเมินตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
และนักเรียน ปวช. ป 3 ปการศึกษา 2562 

56 

ตารางที่ 6-1 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ V-NET นักเรียน ปวส. ป 2  
เปรียบเทียบกับระดับประเทศ จำแนกทักษะ ปการศึกษา 2562 

60 

ตารางที่ 6-2 ระดับทักษะสำคัญตามแนวทางการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
โดยการประเมินตนเองของนักศึกษาปริญญาตรี ป 3 – 4 และปวส. ป 2  
ปการศึกษา 2562 

60 

ตารางที่ 7-1 จำนวนผูลงทะเบียนเรียนนอกระบบทุกกลุมอายุ ปการศึกษา 2562 62 
ตารางที่ 8-1 อัตราการเขาเรียน อัตราการออกกลางคัน อัตราการคงอยู  

อัตราสำเร็จการศึกษา และอัตราการเรียนตอ ปการศึกษา 2561/2562 
64 
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บทนำ 
 

วัตถุประสงค.ประการหนึ่งของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) คือการจัดใหEมี

การศึกษาวิจัย พัฒนาองค.ความรูEและนำความรูEไปใชEในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สนองตอบ

ความตEองการดEานกำลังแรงงานและยกระดับความสามารถของคนไทย  รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นภายใตE

ความมุSงหมายดังกลSาว เพื่อติดตามสถานการณ.ความกEาวหนEาของการพัฒนาเด็ก เยาวชน และแรงงานรุSน

ใหมSในระดับจังหวัดตามเปVาหมายการพัฒนาประเทศดEานการศึกษา เพื ่อใหEหนSวยงานที ่เกี ่ยวขEอง 

โดยเฉพาะหนSวยงานระดับจังหวัดตระหนักถึงสถานะของตนเอง มีขEอมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงาน 

จัดการปZญหาและประเด็นทEาทายที่เกิดขึ้นไดEอยSางเหมาะสมกับบริบทของจังหวัด และเพื่อใหE กสศ. มี

ขEอมูลสำหรับใหEการสSงเสริมและสนับสนุนแกSหนSวยงานที่เกี่ยวขEองและกลุSมเปVาหมายไดEอยSางมีประสิทธิผล

ยิ่งขึ้น รวมถึงการรายงานความกEาวหนEาในการดำเนินงานตามเปVาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดEานการศึกษา 

(SDG4) ตSอองค.การสหประชาชาติและสาธารณะดEวย 

อยSางไรก็ดี การประเมินความกEาวหนEาในระดับจังหวัดใหEครอบคลุมทั่วประเทศจำเปaนตEองใชEเวลา

และทรัพยากรมาก กสศ. จึงเห็นควรใหEเร่ิมจากการพัฒนาและทดสอบเคร่ืองมือ ตSอดEวยการปฏิบัติการเก็บ

ขEอมูลในพื้นที่นำรSอง กSอนจะขยายใหEครบทุกจังหวัด ผลการดำเนินงานดังกลSาวจะนำไปสูSการสังเคราะห.

ขEอมูลเพื่อนำเสนอความกEาวหนEาและวาระหลัก (Agenda based) ที่เปaนประเด็นทEาทายตSอการขับเคลื่อน

ความกEาวหนEาทางการศึกษาในมิติตSาง ๆ   

การดำเนินงานเริ่มจากการศึกษาและรวบรวมนโยบาย ตัวชี้วัด วิธีการเก็บขEอมูลและแหลSงที่มา

ของขEอมูลในสSวนท่ีเก่ียวขEองกับการพัฒนาการเรียนรูEของเด็ก เยาวชนและแรงงานรุSนใหมSของหนSวยงานท้ัง

ในและตSางประเทศ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย. กระทรวงมหาดไทย สำนักงานสถิติแหSงชาติ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหSงชาติ 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา UNDP, UNESCO, SDG Move Thailand ฯลฯ รวมถึงผลงาน

ศึกษาวิจัยอ่ืนๆ จากน้ันจึงคัดเลือกและพัฒนาตัวช้ีวัดท่ีจำเปaนตSอการประเมินความกEาวหนEาฯ ระดับจังหวัด 

ระบุแหลSงขEอมูล  และพัฒนาเครื่องมือจัดเก็บขEอมูล อาทิ แบบสัมภาษณ. แบบสอบถามสำหรับตัวชี้วัดที่ยัง

ไมSมีขEอมูล  

กรอบคิดในการพัฒนาตัวช้ีวัดและเคร่ืองมือจัดเก็บข?อมูล 

(1) แสดงภาพรวมและมิติใหมGๆ ของการพัฒนาเด็ก เยาวชน และแรงงานรุGนใหมGท่ีแมEจะมีการ

เผยแพรSแนวคิดเรื่องการติดตามความกEาวหนEาทั้งในระดับสากลและระดับประเทศกันอยSางกวEางขวาง แตS

ยังมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการในทางปฏิบัติอยSางจำกัด   

(2) แสดงภาพรวมของจังหวัด เพื่อจังหวัด โดยจังหวัด ที่หนSวยงานระดับจังหวัดจัดทำเพื่อใชE

ประกอบการวางแผนและประเมินผลการพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัด ใหEความสำคัญกับการ
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ดำเนินการที่สะดวกรวดเร็ว ใชEทรัพยากรจำกัดทั้งดEานงบประมาณ กำลังคนและระยะเวลา หนSวยงาน

สามารถใชEขEอมูลทุติยภูมิหรือสามารถประสานงานขอขEอมูลจากหนSวยงานตSางๆ หรือขอความรSวมมือใน

การจัดเก็บขEอมูลไดEสะดวก   

(3) เน?นประเด็นสำคัญเพื่อการเปลี่ยนแปลง หลีกเลี่ยงความซ้ำซEอนกับตัวชี้วัดและขEอมูลดEาน

การศึกษาของหนSวยงานตSางๆ ที่มีความครอบคลุมและมีรายละเอียดอยูSแลEว เนEนเฉพาะประเด็นที่นSาจะ

นำไปสูSการเปล่ียนแปลงสำคัญเทSาน้ัน 

(4) แสดงความก ? าวหน ? าตามช Gวงว ัย   โดยแบ S งช S วงว ั ยตามระด ับการศ ึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการเปaน 5 ระดับ ไดEแกS กSอนประถมศึกษา (3-5 ปÄ) ประถมศึกษา (6-11 ปÄ) มัธยมศึกษา

ตอนตEน (12-14 ปÄ) มัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (15-17 ปÄ) และระดับอุดมศึกษาและแรงงาน

รุSนใหมS (18-24 ปÄ) ขณะเดียวกัน เปÑดชSองทางใหEมีตัวชี้วัดการศึกษานอกระบบที่เปÑดกวEางดEานเกณฑ.อายุ

ดEวย นอกจากน้ัน ตัวช้ีวัดบางตัวอาจไมSสามารถกำหนดใหEตรงตามชSวงวัยไดEดEวยขEอจำกัดดEานขEอมูล ฯลฯ ก็

อนุโลมใชEชSวงอายุที่ใกลEเคียง อาทิ รEอยละเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยครอบคลุมเด็กอายุ 0-5 ปÄ แตSชSวงอายุ

เด็กกSอนประถมศึกษา คือ 3-5 ปÄ   สSวน “เยาวชน” กับ “แรงงานรุSนใหมS” นั้น หมายถึงประชากรกลุSม

อายุเดียวกัน คือ อายุ 15-24 ปÄ ซึ่งเปaนเยาวชนที่อาจจะอยูSหรือไมSอยูSในระบบการศึกษา หรืออาจเปaนสSวน

หนึ่งของกำลังแรงงาน ตัวชี้วัดสำหรับประชากรกลุSมอายุนี้จึงมีประเด็นเกี่ยวกับการเตรียมความพรEอมเพ่ือ

เขEาสูSตลาดแรงงานดEวย 

(5) มีเด็กและเยาวชนเปSนศูนยUกลาง โดยวางจุดเนEนไวEที่เด็กและเยาวชนซึ่งเปaนผูEเรียนรูE โดย

ตัวชี้วัดสSวนใหญSแสดงสถานภาพ สภาพแวดลEอมและสมรรถนะของผูEเรียนโดยตรง ตลอดจนมีตัวชี้วัด

จำนวนมากที่จัดเก็บขEอมูลจากการประเมินตัวเองของผูEเรียนโดยตรง (self-assessment) ซึ่งสามารถ

ดำเนินการไดEโดยไมSเปaนภาระงานและงบประมาณแกSฝçายตSางๆ มากเกินไป แมEจะมีขEอหSวงใยเรื่องความ

นSาเชื่อถือ ก็ยังนับวSามีความคุEมคSาที่นSาจะนำมาใชEประโยชน.จนกวSาหนSวยงานที่เกี่ยวขEองจะพิจารณา

ดำเนินการใหEมีการประเมินในรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสมกวSา 

(6) ให?ข?อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใชEขEอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ.และแบบ

สำรวจขยายความและเช่ือมโยงขEอมูลเขิงปริมาณท่ีจัดเก็บไดE  

จังหวัดทดสอบเคร่ืองมือฯ และจังหวัดนำรGอง 

เมื่อคำนึงถึงโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการจัดเก็บขEอมูลและสามารถใชEเปaนตัวอยSางในการ

ขยายผลการดำเนินงานไปยังจังหวัดอื่น ๆ ในระยะตSอไป กสศ. และคณะวิจัยตัดสินใจเลือกในกลุSม 20 

จังหวัดตEนแบบสรEางความเสมอภาคทางการศึกษาของ กสศ.  โดยเลือกจังหวัดกาญจนบุรีเปaนพื้นท่ีทำการ

ทดลองรวบรวมขEอมูลทุติภูมิและทดสอบเครื ่องมือจัดเก็บขEอมูลปฐมภูมิ  เพราะเปaนพื้นที ่ที ่มีความ

หลากหลายในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสภาพภูมิศาสตร. และมีความครอบคลุมของหนSวยงานจัดการศึกษา

อีกดEวย นอกจากน้ันไดEกำหนดจังหวัดนำรSอง 3 จังหวัดใน 3 ภาค ไดEแกS เชียงใหมS สุรินทร. และสงขลา  
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ข?อมูลทุติยภูมิของจังหวัดเชียงใหมS ใชEขEอมูลระดับจังหวัดที ่คณะวิจัยรวบรวมจากระบบ

สารสนเทศทางการศึกษาที่สามารถเขEาถึงไดEของจังหวัดเชียงใหมS โดยใชEขEอมูลปÄลSาสุด (ปÄ 2562) ยกเวEนใน

บางตัวชี้วัดอาจใชEขEอมูลปÄ 2561 หรือ 2560 ไดEแกS สารสนเทศเพื่อการศึกษาแหSงชาติ (MIS.MOE) ระบบ

จัดเก็บขEอมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบขEอมูล

สารสนเทศ สอศ. ระบบเผยแพรSสารสนเทศอุดมศึกษา ระบบคลังขEอมูลสถิติของ สสช. รวมทั้งรายงานผล

ของหนSวยงานที่เกี่ยวขEอง เชSน สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จังหวัดเชียงใหมS ปÄการศึกษา 2561 ขEอมูล

สารสนเทศดEานการศึกษาจังหวัดเชียงใหมS ปÄ 2561 เปaนตEน  

ข?อมูลปฐมภูมิของจังหวัดเชียงใหมS มาจากการทดสอบเครื่องมือฯ ที่คณะวิจัยพัฒนาขึ้นใน

สถานศึกษาใน 5 อำเภอ ในระหวSางเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ. 2563 โดยคณะวิจัยคัดเลือก

อำเภอแบบกระจายตามลักษณะพื ้นที ่ (Purposive Sampling)  และสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหมS  พื้นที่อำเภอเมือง พื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท และพื้นที่ชนบท โดยใหEอำเภอเมืองเปaน

ตัวแทนพื้นที่เมือง อำเภอแมSแตง อำเภอสันปçาตองและ อำเภอไชยปราการเปaนพื้นที่กึ่งเมือง กึ่งชนบท 

อำเภออมกíอยเปaนพื้นที่ชนบทพื้นที่สูง หลังจากนั้น ไดEคัดเลือกสถานศึกษาอำเภอละ 10 แหSงของแตSละ

อำเภอ โดยพยายามใหEครอบคลุมสถานศึกษาทุกสังกัดและทุกขนาด และสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา

จำนวน 4 สถาบันการศึกษา ดังน้ี   

ตารางท่ี ก จำนวนสถานศึกษาท่ีสำรวจ จำแนกตามระดับการศึกษาท่ีเป̂ดสอน ขนาดและสังกัด 

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา สังกัด ขนาดสถานศึกษา ระดับการศึกษาที่เป;ดสอน 

อ.เมือง 

1 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม.เขต 34 ขนาดใหญ> นักเรียน 1,116 คน  ม.1-ม.6 
2 โรงเรียนบEานดอนปHน สพป.เชียงใหม> เขต 1 ขนาดกลาง นักเรียน 301 คน ป.1- ม.3 (ขยายโอกาส) 
3 โรงเรียนบEานโปMงนEอย สพป.เชียงใหม> เขต 1 ขนาดกลาง นักเรียน 514 คน อ.1- ม.3 (ขยายโอกาส) 
4 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณS สพป.เชียงใหม> เขต 1 ขนาดกลาง นักเรียน 576 คน ป.1- ป.6 
5 โรงเรียนบEานหEวยทราย สพป.เชียงใหม> เขต 1 ขนาดเล็ก นักเรียน 117 คน อ.1- ป.6 
6 โรงเรียนศรีปHงเมือง กรมส>งเสริมการปกครองทEองถิ่น ขนาดกลาง นักเรียน 404 คน อ.1- ม.3 (ขยายโอกาส) 
7 โรงเรียนวัดท>าสะตYอย กรมส>งเสริมการปกครองทEองถิ่น ขนาดใหญ> นักเรียน 606 คน อ.1- ม.3 (ขยายโอกาส) 
8 วิทยาลัยเทคนิค เชียงใหม> สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
ขนาดใหญ>พิเศษ นักเรียน 4,966 คน ปวช.-ปวส. 

9 วิทยาลัยอาชีวะศึกษา จังหวัด
เชียงใหม> 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ขนาดใหญ>พิเศษ นักเรียน 3,326 คน ปวช.-ปวส. 

อ.แม?ริม 

1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 
(แทน รร.วัฒโนทัย อ.เมือง) 

สพม.เขต 34 ขนาดใหญ>พิเศษ นักเรียน 1,771 คน ม.1-ม.6 

อ.สันปAาตอง 

1 โรงเรียนสันปMาตองวิทยาคม สพม.เขต 34 ขนาดใหญ>พิเศษ นักเรียน 2,318 คน ม.1-ม.6 
2 โรงเรียนเทพศิรินทรS เชียงใหม> สพม.เขต 34 ขนาดกลาง นักเรียน 554 คน ม.1-ม.6 
3 โรงเรียนบEานทุ>งเสี้ยว (นวรัฐ) สพป.เชียงใหม> เขต 4 ขนาดกลาง นักเรียน 230 คน อ.1- ม.3 (ขยายโอกาส) 
4 โรงเรียนวัดโรงวัว สพป.เชียงใหม> เขต 4 ขนาดกลาง นักเรียน 131 คน อ.1- ม.3 (ขยายโอกาส) 
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ลำดับ ชื่อสถานศึกษา สังกัด ขนาดสถานศึกษา ระดับการศึกษาที่เป;ดสอน 

5 โรงเรียนบEานหัวริน สพป.เชียงใหม> เขต 4 ขนาดเล็ก นักเรียน 95 คน ป.1- ม.3 (ขยายโอกาส) 
6 โรงเรียนกิ่วแลนEอยประสิทธิ์

วิทยา 
สพป.เชียงใหม> เขต 4 ขนาดกลาง นักเรียน 153 คน อ.1- ป.6 

7 โรงเรียนวัดน้ำบ>อหลวง สพป.เชียงใหม> เขต 4 ขนาดเล็ก นักเรียน 112 คน ป.1- ป.6 
8 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ>งฟgาบด

ราษฎรSบำรุง 
กรมส>งเสริมการปกครองทEองถิ่น ขนาดใหญ> นักเรียน 865 คน อ.1- ม.3 (ขยายโอกาส) 

9 โรงเรียนสันปMาตองเทศบาลตำบล
ยุหว>า 1 

กรมส>งเสริมการปกครองทEองถิ่น ขนาดเล็ก นักเรียน 83 คน อ.1- ป.6 

10 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เชียงใหม> 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ขนาดใหญ> นักเรียน 1,120 คน ปวช.-ปวส. 

อ.ไชยปราการ 

1 โรงเรียนไชยปราการ สพม.เขต 34 ขนาดกลาง นักเรียน 448 คน ม.1-ม.6 
2 โรงเรียนบEานใหม>หนองบัว สพป.เชียงใหม> เขต 3 ขนาดใหญ> นักเรียน 952 คน อ.1- ม.3 (ขยายโอกาส) 
3 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น สพป.เชียงใหม> เขต 3 ขนาดกลาง นักเรียน 407 คน อ.1- ม.3 (ขยายโอกาส) 
4 โรงเรียนบEานปงวิทยาสรรคS สพป.เชียงใหม> เขต 3 ขนาดกลาง นักเรียน 181 คน อ.1- ม.3 (ขยายโอกาส) 
5 โรงเรียนบEานปงตำ สพป.เชียงใหม> เขต 3 ขนาดเล็ก นักเรียน 95 คน อ.1- ม.3 (ขยายโอกาส) 
6 โรงเรียนบEานแม>ทะลบ สพป.เชียงใหม> เขต 3 ขนาดกลาง นักเรียน 240 คน ป.1- ป.6 
7 โรงเรียนบEานถ้ำตับเต>า สพป.เชียงใหม> เขต 3 ขนาดเล็ก นักเรียน 90 คน อ.1- ป.6 
8 โรงเรียนบEานหEวยตEนตอง สพป.เชียงใหม> เขต 3 ขนาดเล็ก นักเรียน 117 คน ป.1- ป.6 
9 โรงเรียนบEานอ>าย (แทน รร.

เทศบาล 1 ไชยปราการ) 
สพป.เชียงใหม> เขต 3 ขนาดกลาง นักเรียน 326 คน อ.1- ม.3 (ขยายโอกาส) 

อ.ฝาง 

1 วิทยาลัยการอาชีพฝาง (แทน
วิทยาลัยใน อ.ไชยปราการ) 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ขนาดใหญ>พิเศษ นักเรียน 2,256 คน ปวช.-ปวส. 

อ.แม?แตง 
 

1 โรงเรียนแม>แตง สพม.เขต 34 ขนาดใหญ> นักเรียน 739 คน ม.1-ม.6 
2 โรงเรียนสันปMายางวิทยาคม สพม.เขต 34 ขนาดกลาง นักเรียน 444 คน ม.1-ม.6 
3 โรงเรียนวัดบEานเหล>า สพป.เชียงใหม> เขต 2 ขนาดกลาง นักเรียน 211 คน อ.1- ม.3 (ขยายโอกาส) 
4 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม> เขต 2 ขนาดกลาง นักเรียน 157 คน อ.1- ม.3 (ขยายโอกาส) 
5 โรงเรียนปMาแปkวิทยา สพป.เชียงใหม> เขต 3 ขนาดกลาง นักเรียน 134 คน อ.1- ม.3 (ขยายโอกาส) 
6 โรงเรียนบEานปง (อินทขิล

วิทยาคม) 
สพป.เชียงใหม> เขต 2 ขนาดเล็ก นักเรียน 111 คน อ.1- ม.3 (ขยายโอกาส) 

7 โรงเรียนบEานเมืองกื้ด สพป.เชียงใหม> เขต 2 ขนาดกลาง นักเรียน 345 คน ป.1- ป.6 
8 โรงเรียนร่ำเปHงวิทยา สพป.เชียงใหม> เขต 2 ขนาดเล็ก นักเรียน 114 คน อ.1- ป.6 
9 โรงเรียนชุมชนวัดช>อแล สพป.เชียงใหม> เขต 2 ขนาดเล็ก นักเรียน 104 คน อ.1- ป.6 
10 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก 

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
กรมส>งเสริมการปกครองทEองถิ่น ขนาดกลาง นักเรียน 326 คน อ.1- ม.3 (ขยายโอกาส) 

อ.อมกFอย 

1 โรงเรียนอมกYอยวิทยาคม สพม.เขต 34 ขนาดใหญ> นักเรียน 1,108 คน ม.1-ม.6 
2 โรงเรียนแม>ตื่นวิทยาคม สพม.เขต 34 ขนาดใหญ> นักเรียน 646 คน ม.1-ม.6 
3 โรงเรียนบEานยางเปา สพป.เชียงใหม> เขต 5 ขนาดกลาง นักเรียน 445 คน อ.1- ม.3 (ขยายโอกาส) 
4 โรงเรียนบEานยางครก สพป.เชียงใหม> เขต 5 ขนาดกลาง นักเรียน 201 คน อ.1- ม.3 (ขยายโอกาส) 
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ลำดับ ชื่อสถานศึกษา สังกัด ขนาดสถานศึกษา ระดับการศึกษาที่เป;ดสอน 

5 โรงเรียนบEานยางเปlยง สพป.เชียงใหม> เขต 5 ขนาดกลาง นักเรียน 146 คน อ.1- ม.3 (ขยายโอกาส) 
6 โรงเรียนนาเกียน สพป.เชียงใหม> เขต 5 ขนาดกลาง นักเรียน 174 คน อ.1- ม.3 (ขยายโอกาส) 
7 โรงเรียนบEานยางแกEว สพป.เชียงใหม> เขต 5 ขนาดกลาง นักเรียน 125 คน อ.1- ป.6 
8 โรงเรียนบEานห>างหลวง สพป.เชียงใหม> เขต 5 ขนาดเล็ก นักเรียน 74 คน อ.1- ป.6 
9 โรงเรียนบEานมูเซอ สพป.เชียงใหม> เขต 5 ขนาดกลาง นักเรียน 349 คน อ.1- ม.3 (ขยายโอกาส) 
10 โรงเรียนบEานหEวยน้ำขาว สพป.เชียงใหม> เขต 5 ขนาดกลาง นักเรียน 536 คน อ.1- ม.3 (ขยายโอกาส) 

อุดมศึกษา 

1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม> สำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

- ป.ตร-ี ป.เอก 

2 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม> สำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

- ป.ตร-ี ป.เอก 

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลEานนา 

สำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

- ป.ตร-ี ป.เอก 

4 มหาวิทยาลัยแม>โจE สำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

- ป.ตร-ี ป.เอก 

 

ในแตSละสถานศึกษาจะทำการสัมภาษณ.ผูEบริหารสถานศึกษา 1 คน ใหEตัวแทนครูแตSละระดับช้ัน 

1-2 คน ตอบแบบสอบถาม 1 ชุด และใหEตัวแทนนักเรียน/นักศึกษาในชั ้นสูงสุดของแตSละระดับช้ัน

ประมาณ 10-20 คน ตอบแบบสอบถามคนละชุด ในที่นี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปÄที่ 6 นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปÄที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปÄที่ 6 นักเรียนสายอาชีวศึกษา ปวช.3 นักศึกษาอาชีวศึกษา 

ปวส.2 และนักศึกษาในสังกัดอุดมศึกษา ดังตารางท่ี ข 

ตารางท่ี ข จำนวนกลุGมตัวอยGางท่ีสำรวจ จำแนกตามระดับการศึกษา 

สถานศึกษา 

จำนวน

ผูLบริหาร

สถานศึกษาที่

ใหLสัมภาษณQ 

จำนวนครูผู1สอนระดับการศึกษา

ต8างๆ ที่ให1สัมภาษณC 

(ครูตัวแทน 1-2 คน ตอบ 1 ชุด) 

จำนวนนักเรียน/นักศึกษาที่สำรวจ (คน) 

ป.6 ม.3 ม.6 ปวช.3 ป.6 ม.3 ม.6 ปวช.3 ปวส.2 ป.ตรี 

อ.เมือง                       

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1  1 1   15 17    
โรงเรียนบ5านดอนป9น 1 1 2   10 10     
โรงเรียนบ5านโป<งน5อย 1 1 1   10 10     
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณC 1 1    15      
โรงเรียนบ5านห5วยทราย 1 1    12      
โรงเรียนศรีป9งเมือง 1 1 1   10 10     
โรงเรียนวัดทHาสะตJอย 1 2 1   15 10     
วิทยาลัยเทคนิค เชียงใหมH 1    1    19 16  
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สถานศึกษา 

จำนวน

ผูLบริหาร

สถานศึกษาที่

ใหLสัมภาษณQ 

จำนวนครูผู1สอนระดับการศึกษา

ต8างๆ ที่ให1สัมภาษณC 

(ครูตัวแทน 1-2 คน ตอบ 1 ชุด) 

จำนวนนักเรียน/นักศึกษาที่สำรวจ (คน) 

ป.6 ม.3 ม.6 ปวช.3 ป.6 ม.3 ม.6 ปวช.3 ปวส.2 ป.ตรี 

วิทยาลัยอาชีวะศึกษา 
จังหวัดเชียงใหมH 

1    1    20 20  

รวม 9 7 6 1 2 72 55 17 39 36  
อ.แม8ริม                        

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
พายัพ (แทน รร.วัฒโนทัย 
อ.เมือง) 

1  1 1   15 24    

รวม 1  1 1   15 24    
อ.สันปUาตอง                       

โรงเรียนสันป<าตอง
วิทยาคม 

1  1 1   14 20    

โรงเรียนเทพศิรินทรC 
เชียงใหมH 

1  1 1   10 17    

โรงเรียนบ5านทุHงเสี้ยว (นว
รัฐ) 

1 1 1   10 10     

โรงเรียนวัดโรงวัว 1 1 1   4 5     
โรงเรียนบ5านหัวริน 1 1 1   10 5     
โรงเรียนกิ่วแลน5อย
ประสิทธิ์วิทยา 

1 1    10      

โรงเรียนวัดน้ำบHอหลวง 1 1    10      
โรงเรียนเทศบาล 1 ทุHงฟ`า
บดราษฎรCบำรุง 

1 1 1   20 20     

โรงเรียนสันป<าตอง
เทศบาลตำบลยุหวHา 1 

1 1    10      

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงใหมH 

1    1    29 25  

รวม 10 7 6 2 1 74 64 37 29 25 0 
อ.ไชยปราการ                       

โรงเรียนไชยปราการ 1  1 1   15 33    
โรงเรียนบ5านใหมHหนองบัว 1 1 1   8 10     
โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 1 2 2   10 10     
โรงเรียนบ5านปงวิทยา
สรรคC 

1 1 1   14 10     
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สถานศึกษา 

จำนวน

ผูLบริหาร

สถานศึกษาที่

ใหLสัมภาษณQ 

จำนวนครูผู1สอนระดับการศึกษา

ต8างๆ ที่ให1สัมภาษณC 

(ครูตัวแทน 1-2 คน ตอบ 1 ชุด) 

จำนวนนักเรียน/นักศึกษาที่สำรวจ (คน) 

ป.6 ม.3 ม.6 ปวช.3 ป.6 ม.3 ม.6 ปวช.3 ปวส.2 ป.ตรี 

โรงเรียนบ5านปงตำ 1 1 1   10 10     
โรงเรียนบ5านแมHทะลบ 1 1    10      
โรงเรียนบ5านถ้ำตับเตHา 1 1    8      
โรงเรียนบ5านห5วยต5นตอง 1 1    10      
โรงเรียนบ5านอHาย (แทน 
รร.เทศบาล 1 ไชย
ปราการ) 

1 1 1   23 14     

รวม 9 9 7 1  93 69 33    
อ.ฝาง                      

วิทยาลัยการอาชีพฝาง 
(แทนวิทยาลัยใน อ.ไชย
ปราการ) 

1    1    20 20  

รวม 1    1    20 20  
อ.แม8แตง                       

โรงเรียนแมHแตง 1  2 2   19 19    
โรงเรียนสันป<ายาง
วิทยาคม 

1  1 1   20 20    

โรงเรียนวัดบ5านเหลHา 1 1 1   12 17     
โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 1 1 1   10 16     
โรงเรียนป<าแปgวิทยา 1 1 1   13 13     
โรงเรียนบ5านปง (อินทขิล
วิทยาคม) 

1 1 1   6 9     

โรงเรียนบ5านเมืองกื้ด 1 1    13      
โรงเรียนร่ำเป9งวิทยา 1 1    10      
โรงเรียนชุมชนวัดชHอแล 1 1 1   10 10     
โรงเรียนอนุบาลสานสายใย
รัก เทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา 

1 1 1   10 10     

รวม 10 8 9 3  84 114 39    
อ.อมกXอย                       

โรงเรียนอมกJอยวิทยาคม 1  1 1   20 20    
โรงเรียนแมHตื่นวิทยาคม 1  1 1   20 20    
โรงเรียนบ5านยางเปา 1 1 1   15 15     
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สถานศึกษา 

จำนวน

ผูLบริหาร

สถานศึกษาที่

ใหLสัมภาษณQ 

จำนวนครูผู1สอนระดับการศึกษา

ต8างๆ ที่ให1สัมภาษณC 

(ครูตัวแทน 1-2 คน ตอบ 1 ชุด) 

จำนวนนักเรียน/นักศึกษาที่สำรวจ (คน) 

ป.6 ม.3 ม.6 ปวช.3 ป.6 ม.3 ม.6 ปวช.3 ปวส.2 ป.ตรี 

โรงเรียนบ5านยางครก 1 1 1   10 12     
โรงเรียนบ5านยางเปiยง 1 1 1   10 10     
โรงเรียนนาเกียน 1 1 1   19 16     
โรงเรียนบ5านยางแก5ว 1 1    9      
โรงเรียนบ5านหHางหลวง 1 1    10      
โรงเรียนบ5านมูเซอ (แทน 
รร.บ5านขุนตื่น) 

1 1 1   9 10     

โรงเรียนบ5านห5วยน้ำขาว 
(แทน รร.บ5านแมHหลอง
น5อย) 

1 1    10      

รวม 10 8 7 2  92 103 40    
อุดมศึกษา                       

มหาวิทยาลัยเชียงใหมH           25 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหมH 

          30 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล5านนา 

          25 

มหาวิทยาลัยแมHโจ5           27 
รวม           107 

รวมทั้งหมด 

50 39 36 10 4 415 420 190 88 81 107 

รวม 50 

ชุด 
รวมทุกระดับการศึกษา 89 ชุด รวมทุกระดับการศึกษา 1,301 ชุด 

โดยสรุปคณะวิจัยดำเนินการสัมภาษณ. ผู?บริหารสถานศึกษา จำนวน 50 คน คิดเปaน รEอยละ 100 

ของกลุSมตัวอยSางสถานศึกษาเปVาหมาย โดยครอบคลุมระดับกSอนประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย สายสามัญ และสายอาชีวะ 

ครูผู?สอนในโรงเรียนเป̀าหมาย จำนวน 89 ชุด จำแนกตามอำเภอที่สำรวจ แบSงเปaน อำเภอแมS

แตง รEอยละ 22.5 อำเภอไชยปราการ และอมกíอย สำรวจแตSละอำเภอ รEอยละ 19.1 อำเภอเมือง และสัน

ปçาตอง สำรวจแตSละอำเภอ รEอยละ 18.0 ที่เหลือเปaนการสัมภาษณ.ครูในสถานศึกษาทดแทนสถานศึกษาท่ี

ไมSสะดวกใหEคณะวิจัยทำการสำรวจ รEอยละ 3.4  เมื่อจำแนกครูผูEสอนตามระดับชั้นที่ทำการสอน พบวSา 

ครูระดับประถมศึกษารEอยละ 43.4 มัธยมศึกษาตอนตEน รEอยละ 40.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย รEอยละ 11.2 

และระดับ ปวช. รEอยละ 4.5 ของจำนวนครูท่ีสำรวจท้ังหมด 
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นักเรียนกลุGมตัวอยGางที่สำรวจ จำนวน 1,301 คน แบSงเปaน ระดับชั้นประถมศึกษา รEอยละ 31.9 

มัธยมศึกษาตอนตEน รEอยละ 32.3  มัธยมศึกษาตอนปลาย รEอยละ 14.6 ปวช.3 รEอยละ 6.8 ปวส.2 รEอย

ละ 6.2 และปริญญาตรี รEอยละ 8.2 ของนักเรียน/นักศึกษาท่ีสำรวจท้ังหมด  
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1. สถานการณUการเรียนรู?ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหมG 

ลักษณะเฉพาะของจังหวัดเชียงใหมG 

• จังหวัดเชียงใหมSเปaนจังหวัดที่มีขนาดใหญSที่สุดในภาคเหนือ และเปaนอันดับสองของประเทศ รอง

จากจังหวัดนครราชสีมา แบSงเขตการปกครองเปaน 25 อำเภอ ไดEแกS เมืองเชียงใหมS จอมทอง แมS

แจSม เชียงดาว ดอยสะเก็ด แมSแตง แมSริม สะเมิง สันกำแพง ฝาง แมSอาย พรEาว  สันปçาตอง สัน

ทราย หางดง ฮอด ดอยเตSา อมกíอย สารภี เวียงแหง ไชยปราการ แมSวาง แมSออน ดอยหลSอ และ 

กัลยาณิวัฒนา โดยมีองค.กรปกครองสSวนทEองถิ่นจำนวน 210 แหSง ประกอบดEวยองค.การบริหาร

สSวนจังหวัด 1 แหSง (องค.การบริหารสSวนจังหวัดเชียงใหมS) เทศบาลนคร  1 แหSง (เทศบาลนคร

เชียงใหมS) เทศบาลเมือง 4 แหSง เทศบาลตำบล 116 แหSง และองค.การบริหารสSวนตำบล 89 แหSง 

• จังหวัดเชียงใหมSมีประชากรรวมทั้งสิ้น 1,779,254 คน (ปÄ 2562) ประชากรสSวนใหญSเปaนชาวไทย

วนหรือ “คนเมือง” กลุSมชาติพันธุ. ไดEแกS ไทใหญS ไทลื้อ ไทเขิน ไทยสยาม อาขSา ลีซอ มูเซอ ปกา

เกอะญอ คะฉิ่น ลัวะ และชาวฮSอ อำเภอที่มีประชากรมากที่สุด ไดEแกS อำเภอเมืองเชียงใหมS 

รองลงมาไดEแกS อำเภอฝาง  และอำเภอท่ีมีประชากรนEอยท่ีสุด ไดEแกS อาเภอกัลยาณิวัฒนา  

• นับถือศาสนาพุทธ รEอยละ 91.8 ศาสนาคริสต. รEอยละ 5.6 ศาสนาอิสลาม รEอยละ 1.17 ศาสนา

ฮินดูและซิกข. รEอยละ 0.02 และอ่ืนๆ รEอยละ 1.41 

• มีความอุดมสมบูรณ.ของทรัพยากรธรรมชาติ แหลSงทSองเที่ยวทั้งทางภูมิศาสตร. ประวัติศาสตร. 

และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

• พื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดเชียงใหมSมีสภาพพื้นที่เปaนภูเขาและปçาละเมาะ มีที่ราบอยูSตอนกลาง

ตามสองฟากฝZóงแมSน้ำปÑงมีภูเขาสูงที่สุดในประเทศไทย คือ “ดอยอินทนนท.” มีชายแดนติดตSอกับ 

5 อำเภอ ไดEแกS อำเภอแมSอาย อำเภอฝาง อำเภอเชียงดาว อำเภอเวียงแหง และอำเภอไชย

ปราการ รวมระยะทางทั้งสิ้น 227 กิโลเมตร พื้นที่เขตแดนสSวนใหญSเปaนปçาเขา จึงไมSสามารถ

ปZกหลักเขตแดนไดEชัดเจน และเกิดปZญหาเสEนเขตแดนระหวSางประเทศ 

ภาพรวมการศึกษาในจังหวัดเชียงใหมG1 
 จังหวัดเชียงใหมSมีสถาบัน/สถานศึกษาทุกระดับรวมท้ังส้ิน 2,303 แหSง มีนักเรียนนักศึกษารวม 

437,234 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดรวม 23,475 คน  

 

 

 

 
1 ขEอมูลจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม> ปlการศึกษา 2562 
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 ตารางท่ี 1-1 จำนวนสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ห?องเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ปdการศึกษา 2562 จำแนกตามสังกัด  

สังกัด/หน8วยงาน สถานศึกษา 
นักเรียน/

นักศึกษา 

ครู/

อาจารยC 
ห1องเรียน 

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  720 166,398 8,919 8,184 
1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมH เขต 1 87 21,036 1,006 965 
1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมH เขต 2 142 23,145 1,399 1350 
1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมH เขต 3 154 40,706 1,855 1916 
1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมH เขต 4 105 15,383 929 880 
1.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมH เขต 5 99 14,759 891 964 
1.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมH เขต 6 99 13,912 906 984 
1.7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 (เชียงใหมH) 34 37,457 1933 1,125 
2. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  487 94,736 5,226 2,540 
2.1 สำนักคณะกรรมการสHงเสริมการศึกษาเอกชน (สช) 151 83,747 4,466 2,540 
          - กลุHมโรงเรียนสามัญศึกษา 132 70,751 3,779 2,312 
          - กลุHมโรงเรียนนานาชาต ิ 19 3,834 687 228 
          - กลุHมอาชีวศึกษา (เอกชน) 10 9,162 530 331 
2.2 สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน) 

336 20,151 760 0 

3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) 8 14,578 1,083 508 
          - อาชีวศึกษา (รัฐบาล) 8 14,578 1083 508 
4. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 9 4,791 309 274 
        - ศูนยCการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 1 616 64 31 
        - โรงเรียนศึกษาสงเคราะหC 4 3,143 131 107 
        - โรงเรียนเฉพาะความพิการ 4 1,032 114 136 
5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  11 90,664 5,002 62 
         - สาธิต 2 2,064 96 62 
         - มหาวิทยาลัย 9 88,600 4,906 0 
6. การจัดการศึกษาทางเลือก  120 305 121 0 
        -  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 113 143 114 0 
        -  การจัดการศึกษาโดยศูนยCการเรียน 7 162 7 0 
7.สำนักงานพระพุทธศาสนาแหHงชาต ิ 28 4,169   
         - โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 28 4,169 353 225 
8.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปr  1 707   
        - วิทยาลัยนาฏศิลปrเชียงใหมH 1 707 66 24 
9.กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน  16 1,575   
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สังกัด/หน8วยงาน สถานศึกษา 
นักเรียน/

นักศึกษา 

ครู/

อาจารยC 
ห1องเรียน 

       - รร.ต.ช.ด. 16 1,575 135 128 
10.มหาวิทยาลัยการกีฬาแหHงชาต ิ 2 1,446 107 49 
       - โรงเรียนกีฬาเชียงใหมH 1 180 30 7 
       - มหาวิทยาลัยการกีฬาแหHงชาต ิวิทยาเขตเชียงใหมH 1 1,266 77 42 
11.กรมสHงเสริมการปกครองท5องถิ่น  708 35,711 700 516 
       - อบจ./อบต./เทศบาล 78 16,104 700 516 
       - ศูนยCพัฒนาเด็กเล็ก/ปฐมวัย 2-5 ปi 630 19,607 0 0 
12.วิทยาลัยพยาบาล 1 603 64 8 
       - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหมH 1 603 64 8 
13. ศูนยCเด็กเล็ก พม. 182 12,389 860 0 
       - ศูนยCเด็กเล็ก 182 12,389 860 0 

รวมทั้งสิ้น 2,303 437,234 23,475 12,849 

ที่มา: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมH  ปiการศึกษา 2562 
 

ตารางท่ี 1-2 จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปdการศึกษา 2562 จำแนกตามสังกัดและประเภทการศึกษา  

สังกัด/หน?วยงาน 

ประเภทการศึกษา  

สายสามัญ สายอาชีพ ปริญญา  

เด็กเล็ก ปฐมวัย ประถม ม.ต2น ม.
ปลาย ปวช ปวส ป.ตรี ป.

บัณฑิต ป.โท 
ป.

บัณฑิต
ชั้นสูง 

ป.เอก 
รวม 

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 166,398 
1.1 สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหมJ เขต 1 

- 3,012 15,736 2,288 - - - - - - - - 21,036  

1.2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหมJ เขต 2 

- 3,141 16,522 3,455 27 - - - - - - - 23,145  

1.3 สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหมJ เขต 3 

- 8,204 26,039 6,245 218 - - - - - - - 40,706 

1.4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหมJ เขต 4 

- 2,613 10,680 1,917 173 - - - - - - - 15,383 

1.5 สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหมJ เขต 5 

- 2,577 9,528 2,575 79 - - - - - - - 14,759 

1.6 สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหมJ เขต 6 

- 2,631 9,286 1,852 143 - - - - - - - 13,912 
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สังกัด/หน?วยงาน 

ประเภทการศึกษา  

สายสามัญ สายอาชีพ ปริญญา  

เด็กเล็ก ปฐมวัย ประถม ม.ต2น ม.
ปลาย ปวช ปวส ป.ตรี ป.

บัณฑิต ป.โท 
ป.

บัณฑิต
ชั้นสูง 

ป.เอก 
รวม 

1.7 สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
34 (เชียงใหมJ) 

- - - 19,073 18,301 83 - - - - - - 37,457 

2. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 94,736 
2.1 สำนักคณะกรรมการ
สJงเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช) 

1,067 
 

17,169 
 

30,246 
 

14,826 
 

11,277 
 

- - - - - - - 83,747  

- กลุJมโรงเรียนสามัญศึกษา 1,067 16,245 28,696 14,185 10,558 - - - - - - - 70,751 
- กลุJมโรงเรียนนานาชาติ - 924 1,550 641 719 - - - - - - - 3,834 
- กลุJมอาชีวศึกษา (เอกชน) - - - - - 6,446 2,716 - - - - - 9,162 
2.2 สำนักงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน) 

- - 4,296 
 

6,819 
 

9,036 
 

- - - - - - - 20,151  

3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) 14,578 
- อาชีวศึกษา (รัฐบาล) - - - - - 8,525 5,737 316 - - - - 14,578 
4. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 4,791 
- ศูนย]การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 8 

616 - - - - - - - - - - - 616 

- โรงเรียนศึกษาสงเคราะห] - 71 852 1,236 984 - - - - - - - 3,143 
- โรงเรียนเฉพาะความ
พิการ 

- 56 459 272 189 56 - - - - - - 1,032 

5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 90,664 
- สาธิต 38 185 495 643 703 - - - - - - - 2,064 
- มหาวิทยาลัย - - - - - 421 318 79,222 460 6,161 409 1,609 88,600 
6. การจัดการศึกษาทางเลือก 305 
-  การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 

- 41 59 31 12 - - - - - - - 143 

-  การจัดการศึกษาโดย
ศูนย]การเรียน 

- 31 106 20 5 - - - - - - - 162 

7.สำนักงานพระพุทธศาสนาแหJงชาติ 4,169 
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา 

- - - 2,839 1,330 - - - - - - - 4,169 

8.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปc 707 
- วิทยาลัยนาฏศิลปc
เชียงใหมJ 

- - - 245 246 - - 216 - - - - 707 

9.กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน 1,575 
- รร.ต.ช.ด. - 464 1,111 - - - - - - - - - 1,575 
10.มหาวิทยาลัยการกีฬาแหJงชาติ 1,446 
- โรงเรียนกีฬาเชียงใหมJ - - - 143 37 - - - - - - - 180 
- มหาวิทยาลัยการกีฬา
แหJงชาติ วิทยาเขต
เชียงใหมJ 

- - - - - - - 1,266 - - - - 1,266 
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สังกัด/หน?วยงาน 

ประเภทการศึกษา  

สายสามัญ สายอาชีพ ปริญญา  

เด็กเล็ก ปฐมวัย ประถม ม.ต2น ม.
ปลาย ปวช ปวส ป.ตรี ป.

บัณฑิต ป.โท 
ป.

บัณฑิต
ชั้นสูง 

ป.เอก 
รวม 

11.กรมสJงเสริมการปกครองทfองถ่ิน 35,711 
- อบจ./อบต./เทศบาล - 6,876 6,791 1,945 492 - - - - - - - 16,104 
- ศูนย]พัฒนาเด็กเล็ก/
ปฐมวัย 2-5 ปi 

19,607 - - - - - - - - - - - 19,607 

12.วิทยาลัยพยาบาล 603 
- วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี เชียงใหมJ 

- - - - - - - 603 - - - - 603 

13. ศูนย]เด็กเล็ก พม. 12,389 
- ศูนย]เด็กเล็ก 12,389 - - - - - - - - - - - 12,389 
รวมท้ังส้ิน 33,717 47,071 132,206 66,424 43,252 15,531 8,771 81,623 460 6,161 409 1,609 437,234 

ที่มา: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม>  ปlการศึกษา 2562 

ตารางท่ี 1-3 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปdการศึกษา 2562 

จำแนกตามสังกัดและประเภทการจัดการศึกษา 

สังกัด 
ระดับ / ประเภทการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น 
1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 14,575 1,613  16,188 
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 9,349 - - 9,349 

1.2 สำนักงานคณะกรรมการส@งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 4,466 530 - 4,996 

1.3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) - 1,083 - 1,083 

1.4 สำนักงานส@งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดเชียงใหม@ (กศน.) 

760 - - 760 

2. สNวนราชการอื่น 2,174 - 5,113 7,287 
2.1 กระทรวงมหาดไทย:  กรมส@งเสริมการปกครองส@วนทZองถิ่น (สถ.) 700   700 

2.2 สำนักงานตำรวจแห@งชาต:ิ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 

33 (กก.ตชด.33) 

135   135 

2.3 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห@งชาต:ิ รร. พระปริยัติธรรม 353   353 

2.4 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 96  4,906 5,002 

2.5 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ̀   66 66 

2.6 กระทรวงการท@องเที่ยวและกีฬา 30  77 107 

2.7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   64 64 

2.8 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยb จังหวัดเชียงใหม@ 860   860 

รวมทั้งสิ้น 16,749 1,613 5,113 23,475 
ที่มา: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม>  ปlการศึกษา 2562  
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หนGวยงานด?านการศึกษาในจังหวัดเชียงใหมG 
 

ตารางท่ี 1-4 หนGวยงานด?านการศึกษา จำแนกตามสังกัด 

หน8วยงานด1านการศึกษา ต1นสังกัด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1, 2, 3, 4, 5, 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหมH 

โรงเรียนราชประชานุเคราะหC 30, 31   

สำนักงานบรหิารการศึกษาพิเศษ 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหCเชียงใหมH 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหCเชียงดาว 
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 
โรงเรียนกาวิละอนุกูล 
โรงเรียนศรีสังวาลยCเชียงใหมH 
ศูนยCการศึกษาพิเศษ เขต 8 
โรงเรียนสามัญศึกษา 132 แหHง 

สำนักงานคณะกรรมการสHงเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) 

โรงเรียนนานาชาติ 19 แหHง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหมH 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหมH 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหมH 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงคCพระนคร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานอรCทฝาง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรCรว ี
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมH 

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (รัฐ) 

วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมH 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหมH 
วิทยาลัยสารพัดชHางเชียงใหมH 
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง 
วิทยาลัยเทคนิคสารภ ี
สำนักงานสHงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เชียงใหมH 

สำนักงานสHงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
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หน8วยงานด1านการศึกษา ต1นสังกัด 

กศน. อำเภอ 25 แหHง 
กศน. ตำบล 204 แหHง  
ศศช. 104 แหHง 
ศรช. 3 แหHง 
มหาวิทยาลัยแมHโจ5 

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมH 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมH 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหมH 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล5านนา 
มหาวิทยาลัยนอรCท-เชียงใหมH 
มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยฟารCอีสเทอรCน 
โรงเรียนสาธิต 2 แหHง 
วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหมH สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลปr 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหมH  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ. 
ศูนยCเด็กเล็กฯ 182 แหHง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยC จังหวัดเชียงใหมH 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหมH 

กระทรวงการทHองเที่ยวและกีฬา (กก.) 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหHงชาติ วิทยาเขตเชียงใหมH 
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว การจัดการศึกษาทางเลือก สำนักงาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  การจัดการศึกษาโดยศูนยCเรียนรู5 
สำนักงานสHงเสริมการปกครองท5องถิ่น จังหวัดเชียงใหมH 

กรมสHงเสริมการปกครองสHวนท5องถิ่น 
องคCการบริหารสHวนจังหวัดเชียงใหมH 
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที ่33  16 แหHง สำนักงานตำรวจแหHงชาติ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหมH 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหHงชาต ิ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม 28 แหHง  

ที่มา: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมH  ปiการศึกษา 2562 
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นโยบายการจัดการศึกษาและนโยบายอ่ืนๆ ท่ีมีผลตGอการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงใหมG 

 การจัดการศึกษาและการเรียนรูEแกSนักเรียน/นักศึกษาในระดับชั้นตSางๆ มีนโยบายทั้งระดับชาติ 

ระดับจังหวัดและระดับหนSวยงาน รวมท้ังโครงการสำคัญๆ เปaนปZจจัยเสริมหนุนหลายดEาน อาทิ  

 1. แผนพัฒนาภาคเหนือในชGวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2664)2   มีทิศทางการ

พัฒนาที่กำหนดไวEคือ  ฐานเศรษฐกิจสรEางสรรค.มูลคSาสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุSมอนุภูมิภาค

ลุSมแมSน้ำโขง ประกอบดEวยยุทธศาสตร.การพัฒนา 5 ยุทธศาสตร. ไดEแกS 1) พัฒนาการทSองเที่ยวและธุรกิจ

บริการตSอเนื่องใหEมีคุณภาพ สามารถสรEางมูลคSาเพิ่มอยSางยั่งยืน และกระจายประโยชน.อยSางทั่วถึง รวมท้ัง

ตSอยอดการผลิตสินคEาและบริการที่มีศักยภาพสูงดEวยภูมิปZญญาและนวัตกรรม 2) ใชEโอกาสจากเขต

เศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS , BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของ

ภาค 3) ยกระดับเปaนฐานการผลิตเกษตรอินทรีย.และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสูSอุตสาหกรรมเกษตรแปร

รูปที่สรEางมูลคSาเพิ่มสูง 4) พัฒนาคุณภาพชีวิตและแกEไขปZญหาความยากจน และ 5) อนุรักษ.และฟôöนฟูปçา

ตEนน้ำใหEคงความสมบูรณ. จัดระบบบริหารจัดการน้ำอยSางเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรใหEทั่วถึง 

ปVองกันและแกEไขปZญหามลพิษหมอกควันอยSางย่ังยืน 

 2. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหมG (พ.ศ. 2561-2564) กำหนดวิสัยทัศน.การพัฒนาไวEวSา “นคร

แหSงชีวิตและความม่ังคั่ง” (City of Life and Prosperity) เมืองที่ใหEความสุขและชีวิตที่มีคุณคSาแกSผูEอยูS

อาศัยและผูEมาเยือนในฐานะเมืองท่ีนSาอยูSและนSาทSองเท่ียวในระดับโลก ประกอบดEวยพันธกิจสำคัญ 6 พันธ

กิจ คือ 1) สSงเสริมและพัฒนาใหEเปaนเมืองศูนย.กลางทSองเที่ยวและบริการสากล  2) สSงเสริมและพัฒนาใหE

เปaนเมืองศูนย.กลางการคEา การลงทุนและการคมนาคมขนสSง 3) สSงเสริมและพัฒนาใหEเปaนเมืองแหSงเกษตร

ปลอดภัย  4) สSงเสริมและพัฒนาใหEเปaนเมืองศูนย.กลางการศึกษาระดับภูมิภาค 5) สSงเสริมและพัฒนาใหE

เปaนเมืองศูนย.กลางการแพทย.และบริการสุขภาพ และ 6) สSงเสริมและพัฒนาใหEเปaนเมืองแหSงความ

หลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และประกอบดEวยประเด็นยุทธศาสตร.การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร. 

ไดEแกS 1) สSงเสริมและพัฒนาการทSองเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและทEองถิ่น 2) สSงเสริม

การเกษตร การผลิตสินคEาชุมชน การคEา การลงทุนสูSสากล  3) เสริมสรEางสังคมใหEม ีค ุณภาพ คงอัต

ลักษณ.ทางวัฒนธรรม โดยมีกลยุทธ.ที่เกี่ยวขEองกับการจัดการศึกษา คือ พัฒนาสูSศูนย.กลางการศึกษาของ

ภูมิภาคดEวยความเปaนเลิศดEานการศึกษาและการเรียนรูEตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะใหE

เหมาะสมตามชSวงวัยและความหลากหลายของประชากร  4) สSงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลEอมใหEสมบูรณ. โดยใชEเทคโนโลยีและนวัตกรรม  5) เสริมสรEางความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบ

สุขของประชาชน และ 6) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหEบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ

บาล 

 
2 เอกสารแผนพัฒนาภาคเหนือในช>วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดEรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เมื่อ 26 กุมภาพันธS 2561 
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 3. แผนการศึกษาแหGงชาติ (พ.ศ.2560-2579)3 ไดEวางเปVาหมายไวE 2 ดEาน คือ เปVาหมายดEาน

ผูEเรียน (Learner Aspirations) โดยมุSงพัฒนาผูEเรียน ทุกคนใหEมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูEใน

ศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบดEวย ทักษะและคุณลักษณะ 3Rs ไดEแกS การอSานออก (Reading) การ

เขียนไดE (Writing) และการคิดเลขเปaน (Arithmetic) และ 8Cs ไดEแกS ทักษะดEานการคิดอยSางมี

วิจารณญาณและทักษะในการแกEปZญหา ทักษะดEานการสรEางสรรค.และนวัตกรรม ทักษะดEานความเขEาใจ

ตSางวัฒนธรรม ทักษะดEานความรSวมมือการทำงานเปaนทีมและภาวะผูEนำ ทักษะดEานการสื่อสารสารสนเทศ

และการรูEเทSาทันสื่อ ทักษะดEานคอมพิวเตอร.และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรูE  

ความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

 4. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหมG (พ.ศ.2562 - 2565)4 

กำหนดวิสัยทัศน. คือ  “เชียงใหมS : นครแหSงการเรียนรูEเพื่อคุณภาพชีวิต (Learning City for 

Quality of Life)  โดยการเรียนรูE หมายถึง โอกาสและคุณภาพของการเรียนรูEตลอดชีวิตของประชาชนทุก

คน และคุณภาพชีวิต หมายถึง คุณภาพของคน มีความรูE ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีอาชีพและ

รายไดE มีความม่ันคง ม่ังค่ังและย่ังยืนในการดารงชีวิต   

มีเปVาประสงค.หลัก ไดEแกS  1) ประชาชนทุกคนไดEรับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตอยSาง

ทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานไดEรับสิทธิตามกฎหมายโดยเสมอภาคและเทSาเทียม 2) ประชาชนไดEรับการ

พัฒนาใหEเปaนมนุษย.ที่สมบูรณ.ตามชSวงวัย มีคุณลักษณะและทักษะท่ีจำเปaน รองรับการเปaนเมืองอัจฉริยะ 

(SMART CITY) และนEอมนำศาสตร.พระราชาสู Sการพัฒนาที ่ยั ่งยืนมาเปaนแนวปฏิบัติในวิถีชีวิต  3) 

หนSวยงานการศึกษาบริหารการศึกษาอยSางมีธรรมาภิบาล และรSวมกันขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัด

เชียงใหมSเขEาสูSศูนย.กลางการศึกษาของภาคเหนือ (Chiang Mai Education Hub) 

พันธกิจท่ีสำคัญ 4 พันธกิจ ไดEแกS 1) สรEางโอกาสใหEประชาชนเขEาถึงการศึกษาและการเรียนรูE

ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานอยSางทั่วถึงและเทSาเทียม 2) พัฒนาผูEเรียนทุกระดับใหEบรรลุขีด

ความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูEในศตวรรษที่ 21 และนEอมนำศาสตร.

พระราชาสูSการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเปaนแนวปฏิบัติในวิถีชีวิต 3) สSงเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนใหEมี

ทักษะและสมรรถนะตรงตามความตEองการแรงงานในพื้นที่เพื่อรองรับการเปaนเมืองอัจฉริยะ (SMART 

CITY) และ 4) สSงเสริมระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล บูรณาการการทำงานจากทุก

ภาคสSวนและพรEอมรับกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลง 

ประเด็นยุทธศาสตร. 6 ยุทธศาสตร.หลัก ไดEแกS ยุทธศาสตร.ที ่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือ

เสริมสรEางความมั่นคงปลอดภัยของสังคมและคงความเปaนอัตลักษณ.ของพื้นท่ี ยุทธศาสตร.ที่ 2 ผลิตและ

 
3 จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , มีนาคม 2560 
4 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาจังหวัดเชียงใหม> (พ.ศ. 2562-2565) , สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม> สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
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พัฒนากำลังคนเพื่อการมีงานทำและรองรับการเปaนเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) ยุทธศาสตร.ที่ 3 พัฒนา

ศักยภาพคนทุกชSวงวัยและสรEางสังคมแหSงการเรียนรูE ยุทธศาสตร.ที่ 4 สรEางโอกาส ความเสมอภาค ความ

เทSาเทียมทางการศึกษา  ยุทธศาสตร.ที่ 5 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล

และสSงเสริมการสรEางนวัตกรเพื่อรองรับการเปaนเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) และยุทธศาสตร.ที่ 6 เพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาใหEเทSาทันตSอการเปล่ียนแปลง 

 5. นโยบายพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา5 

  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อเปÑดโอกาสใหEทุกภาคสSวนใน

จังหวัดรSวมกันออกแบบและบริหารจัดการศึกษาเพื ่อตอบโจทย.ความตEองการของพื้นที ่ โดยเฉพาะ

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เปaนการจัดการศึกษาที่เนEน demand side เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทั้งในดEานคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา กระจายอำนาจและใหEอิสระ 

รวมทั้งสรEางและพัฒนากลไกความรSวมมือทุกภาคสSวน โดยประกาศจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมศึกษานำรSองรวม 

6 พื้นที่ใน 8 จังหวัด ไดEแกS สตูล ศรีสะเกษ ระยอง เชียงใหมS กาญจนบุรีและจังหวัดชายแดนภาคใตE 3 

จังหวัด   

  ในการขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ.ไดEวางกลไกสนับสนุนเชิงนโยบายและ

การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ในระดับจังหวัดมีคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาท่ีมีผูEวSา

ราชการจังหวัดเปaนประธาน  ตSอมามีการนำเสนอรSางพรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา6 ผSานความเห็นชอบ

จากคณะรัฐมนตรีและมีผลบังคับใชEพรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ใหEมีผลบังคับใชEในวันที่ 1 

พฤษภาคม 2562 เปaนตEนไปเปaนระยะเวลา 7 ปÄ โดยมีประเด็นสำคัญที่ถือวSาเปaนโอกาสทองของจังหวัดใน

การจัดการศึกษาตอบโจทย.ผูEเรียน สถานศึกษาและผูEเกี่ยวขEองในพื้นที่ อาทิ สามารถเลือกใชEนวัตกรรมการ

เรียนการสอน นวัตกรรมการบริหารจัดการและการมีสSวนรSวมไดEอยSางอิสระเพ่ือเพ่ิมคุณภาพผูEเรียน ปรับใชE

หลักสูตรแกนกลางไดE และสถานศึกษามีความยืดหยุSนในการออกแบบตัวชี้วัดแตSละมาตรฐานการเรียนรูEไดE

เอง มีอิสระในการเลือกซื้อสื่อ หนังสือตำราตามกรอบหลักสูตรของพื้นที่ ออกแบบการทดสอบเฉพาะพื้นท่ี

ใหEครอบคลุมพัฒนาการทุกมิติและรอบดEาน ทั้งความรู E เจตคติ สมรรถนะและทักษะ (อาจไมSใชE O-

NET/NT) ลด ละ เลิกโครงการที่เพิ่มภาระงานครูและสSงผลเสียตSอการเรียนรูEของผูEเรียน สรEางหลักเกณฑ.

ในการประกันคุณภาพแนวใหมS อาจไมSอิงกับการประเมินของ สมศ. เปaนตEน โดยไดEรับการจัดสรร

งบประมาณจังหวัดละ 4,000,000 บาท 

ในสSวนของจังหวัดเชียงใหมSนั้น มีการดำเนินงานในโรงเรียนนำรSอง 61 โรง โดยมีนวัตกรรม

การศึกษาที่สำคัญ เชSน  แนวทางการสอนภาษาไทยโดยใชEภาษาแมSเปaนฐานสำหรับกลุSมเด็กชาติพันธุ. (ทวิ/

 
5 เอกสารวิชาการ (Academic Focus) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) จัดทำโดยกลุ>มงานบริการวิชาการ 3 สำนัก
วิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผูEแทนราษฎร , มิถุนายน 2562  , https://library2.parliament.go.th/library/home.html 
6 ยกร>างโดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาภายใตEการสนับสนุนของภาคีเพื่อการศึกษาไทย (Thailand Education 
Partnership : TEP)  
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พหุภาษา)  นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Montessori  การจัดการศึกษากลุSมโรงเรียนบนพื้นท่ี

สูงและถิ่นทุรกันดาร อSางขางโมเดล (Angkhang Model)  สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย. และ

การบริหารจัดการการจัดการศึกษาแบบเร ียนรวม (Narong Model: Nurse Adjustment Relax 

Organization Normal และ Goal) สำหรับนักเรียนท่ีมีความตEองการพิเศษ 

 6. โครงการสำคัญของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

 6.1 การพัฒนาระบบจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพระดับจังหวัด  

  เม่ือปÄ 2559 สำนักงานสSงเสริมสังคมแหSงการเรียนรูEและคุณภาพเยาวชน (สสค.) หรือ กสศ.

ในปZจจุบัน ไดEรSวมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. มหาวิทยาลัยราชมงคลลEานนา 

โดยการสนับสนุนของ สพฐ. และ สสส. จัดทำโครงการพัฒนาระบบจัดการศึกษาเพื่ออาชีพระดับจังหวัด 

เพื่อใหEจังหวัดมีขีดความสามารถในการจัดการศึกษาอาชีพไดEเองในระยะยาว เพื่อยกระดับการทำงานใน
การเตรียมความพร?อมทักษะอาชีพให?แกGเด็กและเยาวชนทั้งในกลุGมที่ต?องการศึกษาตGอและกลุGมท่ี

จำเปSนต?องออกไปประกอบอาชีพหลังออกจากระบบการศึกษา มีการศึกษาวิจัยการเรียนรู?ด?านอาชีพ
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโรงเรียน 20 แหGง โดยจังหวัดเชียงใหมGเปSน 1 ใน 
10 จังหวัดนำรGอง (เชียงราย เชียงใหมS แมSฮSองสอน อำนาจเจริญ สุรินทร. กาญจนบุรี ชลบุรี ตราด ภูเก็ต 

และสุราษฏร.ธานี) มีการลงพื้นที่ศึกษาข?อมูลและวัดทักษะเด็ก ได?แกG ทักษะชีวิต ทักษะความเข?าใจใน
เรื่องอาชีพ และทักษะความเข?าใจในเรื่องการเงิน เพื่อนำข?อมูลที่ได?มาใช?ในการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนได?อยGางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งวิจัยสำรวจตลาดแรงงาน พัฒนาแผนและกิจกรรมการเรียนรูE

ดEานอาชีพใหEแกSเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 

 6.2 โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื ่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอยGางตGอเนื ่อง 

(Teachers & School Quality Program : TSQP) 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และกองทุนเพ่ือ

ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  ลงนามบันทึกขEอตกลงความรSวมมือการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใตEโครงการ TSQP เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาขนาดกลางสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ชนบทที่มีเด็กขาดแคลนทุนทรัพย.จำนวนมากใหEเปaนโรงเรียน

ที่สามารถพัฒนาคุณภาพตSอเนื่องอยSางเปaนระบบ (Whole School Approach) ทั้งดEานการบริหาร

จัดการโรงเรียนและการพัฒนากระบวนการเรียนรูEระดับชั้นเรียน เพื่อใหEนักเรียนมีทักษะการเรียนรูEที่

สอดคลEองกับศตวรรษที่ 21 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ขณะที่นักเรียนยากจนดEอยโอกาสไดEรับ

การดูแลอยSางเต็มศักยภาพ โดยครูจะมีความสามารถในการประเมินและชSวยเหลือนักเรียนเปaน

รายบุคคล  

 ปÄแรกมีโรงเรียนขนาดกลางที่ผูEบริหารและครูผูEสอนสมัครใจเขEารSวมจำนวน 291 แหSงใน

พ้ืนท่ี 35 จังหวัดทุกภูมิภาค ครอบคลุมครูกวSา 5,700 คน ในสSวนของจังหวัดเชียงใหมSมีโรงเรียนเปVาหมาย 
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67 โรงเรียน การพัฒนาแบSงเปaน 2 ระดับ คือ ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน เนEนกระบวนการสรEางใหE

นักเรียนเปaนคนรุSนใหมSที่ทันตSอโลกในศตวรรษที่ 21 โดยการทำงานจะตEองทำทั้งโรงเรียน เปaนการสรEาง

วัฒนธรรมใหมSใหEกับองค.กร ดEวยการใชEพลังรSวมของครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนพัฒนาการเรียนการ

สอนท่ีมุSงเปล่ียนแปลงกระบวนการคิดของนักเรียน 

 ในการทำงานไดEมีการนำผลการวิจัยและเครื ่องมือสนับสนุนการทำงานของครูและ

สถานศึกษาจากการทำงานวิชาการรSวมกับองค.การความรSวมมือเพื ่อพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) มา

สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนแบบ Active Learning โดยใชEการสรEางบรรยากาศ

ในหEองเรียนใหEเปaนหEองเรียนประสิทธิภาพสูงจากสถาบันความคิดสรEางสรรค.แหSงสหราชอาณาจักร (CCE) 

รวมถึงการใชEเครื่องมือสSงเสริมทักษะความคิดสรEางสรรค.และการคิดวิเคราะห.อยSางมีวิจารณญาณจาก

องค.การ OECD เพื่อพัฒนานักเรียนอยSางตSอเนื่อง นอกจากนี้ กสศ.ยังสนับสนุนใหEโรงเรียนใชEระบบ Q-

Info ซึ่งเปaนระบบสารสนเทศสำหรับติดตามการเปลี่ยนแปลงของเด็กในชั้นเรียนเปaนรายบุคคล เพื่อ

ชSวยเหลือและสSงเสริมใหEเด็กเกิดการเรียนรูEและพัฒนาตามแนวทางผลการวิจัยเครื่องมือประเมินทักษะ

สำหรับศตวรรษท่ี 21 

 กสศ. สนับสนุนใหEโรงเรียนเปVาหมายทำงานรSวมกับเครือขSายมหาวิทยาลัยใกลEพื้นที่จำนวน 

10 สถาบัน เพื่อวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน/หลักสูตรที่สอดคลEองกับบริบททEองถิ่น การ

ถSายทอดทักษะความรูEไปยังนักศึกษาครู และสนับสนุนใหEองค.กรท่ีมีประสบการณ.ดEานการศึกษาระดับแถว

หนEาของประเทศไทย  5 เครือขSาย ไดEแกS มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา

วิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแกSน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา 

และมูลนิธิโรงเรียนสตาร.ฟÑชคันทรีโฮม รSวมเปaนโคEชสนับสนุนเทคนิคการบริหารจัดการและวิชาการ ตSอ

ยอดจากประสบการณ.ทำงานของแตSละองค.กรเพ่ือใหEโรงเรียนท้ังหมดไดEรับการพัฒนาไดEอยSางรวดเร็ว 
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 ในสSวนของจังหวัดเชียงใหมSนั้นมีโรงเรียนภายใตEเครือขSายและโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม

เชียงใหมSเขEารSวมกวSา 100 แหSง โดยมูลนิธิโรงเรียนสตาร.ฟÑชคันทรีโฮมเขEารSวมกิจกรรมลงพื้นที่และเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรูE เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอยSางตSอเนื่อง มีการนำเสนอ Application “Starfish 

Class” เครื่องมือการประเมินทักษะผูEเรียนดEวย AI เพื่อเปaนเครื่องมือชSวยครูในการประเมินทักษะผูEเรียน

ตามสภาพจริง มีการวิเคราะห.ขEอมูลประกอบการประมวลผล ซ่ึงเปaนการชSวยเหลือผูEเรียนผSาน EdTech 

 ยกตัวอยSางโรงเรียนแมSคือวิทยา อำเภอดอยสะเก็ด เปaนโรงเรียนในเครือขSายของมูลนิธิ

โรงเรียนสตาร.ฟÑชคันทรีโฮม ที่มีเปVาหมายมุSงพัฒนาทักษะแหSงศตวรรษ ใหEผูEเรียนคEนพบพหุปZญญาของ

ตนเองและเกิดแรงบันดาลใจในอาชีพ โรงเรียนไดEนำเครื่องมือ STEAM Design Process ของมูลนิธิฯ ไป

ใชEในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นเพื่อพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ หรือโรงเรียนบEานปางปอย 

อำเภอฝาง เปaนอีกหนึ่งโรงเรียนในเครือขSาย มูลนิธิฯ ที่ไดEมีการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ โดยใชEเครื่องมือ 

STEAM Design Process นำไปปรับใชEตามบริบทของโรงเรียน จนเกิดเปaน “Pang Poy Maker” ท่ี

สามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนของโรงเรียนไดEอีกดEวย 

 6.3 โครงการสร?างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นท่ีหGางไกลเปSนครูรุGนใหมGเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษU)ถ่ิน)  

   โครงการครูรัก(ษ.)ถิ่นมีเปVาประสงค.เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พัฒนาทEองถ่ิน 

แกEปZญหาครูไมSครบชั้นและโยกยEายบSอย ดEวยการสรEางโอกาสใหEเด็กนักเรียนในพื้นที่หSางไกลที่มีใจรักใน

วิชาชีพครูและมีศักยภาพในการเรียนรูEไดEเรียนครูจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอยSางมีคุณภาพ แลEว

กลับไปเปaนครูในโรงเรียนพ้ืนท่ีหSางไกลเพ่ือพัฒนาชุมชนทEองถ่ินของตนเอง 

   มีวัตถุประสงค.ของโครงการ คือ 1) ผลิตและพัฒนาครูรุSนใหมSใหEสอดคลEองกับความตEองการ

ของโรงเรียนในชุมชนพื้นที่หSางไกล 2) สSงเสริมการทำงานรSวมกันของหนSวยหลักในการผลิตและพัฒนาครู

กับหนSวยงานที่ใชEครูตั้งแตSตEนทางไปพรEอมกัน และ 3) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูใหEตรงกับลักษณะ

งาน สอดคลEองกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่หSางไกล และสรEางเครือขSายการแลกเปลี่ยนเรียนรูE

ระหวSางสถาบันและหนSวยงานท่ีเก่ียวขEอง 

   โครงการจะดำเนินการตSอเนื่องตั้งแตSปÄการศึกษา 2563 – 2567 จำนวน 5 รุSนๆละ 300 

คน รวมทั้งสิ้น 1,500 คน พื้นที่ดำเนินงานของรุSนแรกจะอยูSในจังหวัดที่เปaนที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่หSางไกล

ที่ผูEรับทุนจะไปบรรจุและแตSงตั้งหลังสำเร็จการศึกษาในปÄ 2567 ตามที่ สพฐ.กำหนดไวEจำนวน 45 จังหวัด 

รวม 282 โรงเรียน โดยอยูSในจังหวัดเชียงใหมSรวม 32 อัตราในโรงเรียน 27 โรงของ 12 อำเภอ (อำเภอ

เชียงดาว แมSแจSม ฝาง แมSอาย แมSแตง อมกíอย จอมทอง แมSวาง ไชยปราการ เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา 

และพรEาว)  
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  ในการดำเนินงานจะมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีไดEรับการคัดเลือกใหEเปaนสถาบันผลิตและพัฒนาครู

รุSนใหมSของโครงการ รวม 11 สถาบัน7 สำหรับจังหวัดเชียงใหมSนั้น จะมีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมSทำ

หนEาที่ผลิตและพัฒนาครูรุSนใหมSในหลักสูตรปฐมวัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหมSทำหนEาที่ผลิตและพัฒนาครู

รุSนใหมSในหลักสูตรประถมศึกษา  

  กสศ.ไดEกำหนดคุณสมบัติของผูEมีสิทธิไดEรับทุนโครงการครูรัก(ษ.)ถิ่น เชSน สำเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาปÄที่ 6 หรือเทียบเทSาในปÄ 2562 มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายไมSต่ำกวSา 2.50 อาศัยอยูSในครอบครัวท่ีมีฐานะตามเกณฑ.ท่ีกำหนด มีบิดามารดาหรือผูEปกครองและผูE

ขอรับทุนมีภูมิลำเนาอยูSในเขตตำบลซึ่งเปaนที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่หSางไกลที่ผูEรับทุนจะไปบรรจุและแตSงต้ัง

หลังสำเร็จการศึกษาในปÄ 2567 มาแลEวไมSนEอยกวSา 3 ปÄติดตSอกัน มีความตั้งใจจะเปaนครูในทEองถิ่นของตน 

เปaนตEน โดย กสศ.จะใหEการสนับสนุนเปaนคSาธรรมเนียมการศึกษาไมSเกิน 40,000 บาทตSอคนตSอปÄ คSา

หอพัก 2,000 บาทตSอคนตSอเดือน คSาครองชีพ 6,000 บาทตSอคนตSอเดือน และคSาตำรา/อุปกรณ.การเรียน

ที่จำเปaน 2,000 บาทตSอคนตSอเดือน  ทั้งนี้ เมื่อผูEรับทุนสำเร็จการศึกษาแลEวจะตEองไปปฏิบัติหนEาที่ครูใน

โรงเรียนพื้นที่หSางไกลในทEองถิ่นของตนตามความตEองการของราชการเปaนเวลาไมSนEอยกวSา 6 ปÄ ถEาไมSครบ

และไมSมีเหตุอันสมควร ผูEรับทุนตEองชดใชEเงินตามจำนวนที่รับไปทั้งหมด โดยปรับลดสัดสSวนลงตาม

ระยะเวลาท่ีปฏิบัติราชการไปแลEว  

 6.4 โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง 

   กสศ. ใหEการสนับสนุนสถาบันการศึกษาสายอาชีพทุกสังกัดที่มีการจัดการเรียนการสอนใน

สาขาดังตSอไปนี้อยSางนEอย 1 สาขา คือ  สาขาเปVาหมายหลัก (อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First-Curve) 

และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)) หร ือสาขาที ่ขาดแคลนในจังหวัดหรือกลุ Sมจ ังหวัดท่ี

สถาบันการศึกษาตั้งอยูS หรือสาขาดEานวิทยาศาสตร. เทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัล (STEM)  เพื่อสรEาง

โอกาสทางการศึกษาแกSเยาวชนจากครัวเรือนที่มีรายไดEต่ำสุดรEอยละ 20 ลSางของประเทศใหEมีโอกาสศึกษา

ตSอสายอาชีพในสาขาท่ีเปaนท่ีตEองการของตลาดแรงงาน โดย กสศ. สนับสนุนทุน 2 สSวน ไดEแกS 

1) ทุนพัฒนาสถาบันการศึกษาที่ผSานการพิจารณา เพื่อใชEในการจัดกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอน การดูแลความเปaนอยูSและสวัสดิภาพ ตลอดจนการสSงเสริมโอกาสการทำงาน

ของผูEรับทุน 

 
7 ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่องผลการคัดเลือกสถาบันการศึกษาเปéนสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการ
สรEางโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห>างไกลเปéนครูรุ>นใหม>เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษS) ถิ่น) ประจำปl
การศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2562  กำหนดสถาบันอุดมศึกษาที่ผ>านการพิจารณาใหEเปéนสถาบันผลิตและพัฒนาครูรวม 11 
แห>ง ดังนี้ 1) หลักสูตร ปฐมวัย ไดEแก> มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม> มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
(พิษณุโลก) มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบรุี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู>บEานจอมบึง (ราชบุรี) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุS และมหาวิทยาลัยราชภัฎสุ
ราษฎรSธานี 2) หลักสูตรประถมศึกษา ไดEแก> มหาวิทยาลัยเชียงใหม> มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  
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2) ทุนการศึกษาแกSนักเรียนจำนวน 2,500 ทุนที่ผSานการคัดเลือกโดยสถาบันการศึกษา 

ซึ่งจะชSวยสนับสนุนคSาใชEจSายรายเดือน คSาธรรมเนียมการศึกษาในอัตราประหยัด โดยแบSงเปaนทุน 2 

ประเภท คือ ทุน 5 ปÄสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปÄที่ 3 หรือเทียบเทSา ใหEเรียน ปวช. ตSอเนื่องจนถึง

ระดับปวส./ อนุปริญญาสายอาชีพ และทุน 2 ปÄสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปÄที่ 6 , ปวช. 3 หรือ

เทียบเทSาใหEเรียน ปวส./อนุปริญญาสายอาชีพ 

3) กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสถาบันการศึกษาและผูEรับทุน การสนับสนุนเชิง

วิชาการโดยผูEเชี ่ยวชาญทั้งในและตSางประเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู EนวัตกรรมการทำงานระหวSาง

สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ 

ในปÄแรก สถานศึกษาสายอาชีพที่ไดEรับคัดเลือกเขEาโครงการมีจำนวน 36 สถาบัน 26 จังหวัด

ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มีเยาวชนจากครัวเรือนที่ยากจนไดEรับทุน จำนวน 2,053 คน และในปÄ 

2563 มีสถานศึกษาที่ไดEรับการคัดเลือกรวม 43 แหSงใน 34 จังหวัด และจะเพิ่มจำนวนเยาวชนที่ไดEรับทุน

เปaน 3,000 คน สำหรับจังหวัดเชียงใหมSนั้น ในปÄ 2563 มีสถาบันการศึกษาสายอาชีพที่ไดEรับการคัดเลือก

เขEารSวมโครงการ คือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมS ทำการสอนท้ัง 2 ระดับในสาขาตSางๆ เชSน สาขาเมคคาทรอ

นิกส.และหุSนยนต. (ทุน 5 ปÄ) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคนิคกายอุปกรณ. เปaนตEน 

  นอกจากนโยบายและโครงการสำคัญๆ ดังกลSาวแลEว จังหวัดเชียงใหมSยังมีกลไกการดำเนินงาน

ดEานการศึกษาและการเรียนรูEที่เขEมแข็ง คือ “ภาคีเชียงใหมGเพื่อการปฏิรูปการศึกษา” ซึ่งกSอตั้งขึ้นตั้งแตSปÄ 

2557 เปaนตEนมา โดยสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค.การบริหารสSวนจังหวัดเชียงใหมSไดEจัดทำ

แนวทางการปฎิรูปการศึกษาของจังหวัด พรEอมทั้งจัดประชุมสมัชชาการศึกษาประจำปÄในหัวขEอที่นSาสนใจ 

ดังน้ี  

คร้ังแรก (2559) : เปÑดแผนยุทธศาสตร.ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหมSระยะ 4 ปÄ (พ.ศ.2559-2562)  

คร้ังท่ี 2 (2560) : การจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีสูSคุณภาพท่ีหลากหลาย 

คร้ังท่ี 3 (2561) : โอกาสเชียงใหมS 4.0 

คร้ังท่ี 4 (2562) : พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาเชียงใหมS 

คร้ังท่ี 5 (2563) : พลเมืองเชียงใหมS พรEอมไปตSอ (Chiangmai Next) 

  ภาคีเชียงใหมSฯ มีการตั้งปณิธานวSา “พลเมืองเชียงใหมSรักษ.วัฒนธรรม ทันการเปลี่ยนแปลง 

แสวงสัมมาชีพ” และมีการกำหนดหลักการปฏิรูปการศึกษา 4 ขEอ คือ การศึกษาตลอดชีวิตทั้งในระบบ 

นอกระบบและตามอัธยาศัย พื้นที่กลุSมเปVาหมายทั้งจังหวัดเชียงใหมS คนเชียงใหมSทุกภาคสSวนมีสSวนรSวม

และรับผิดชอบ การกระจายอำนาจการบริหารจากสSวนกลางสูSจังหวัด โดยมีเครือขSายความรSวมมือเปaน

จำนวนมาก และมีโครงการสำคัญๆ เชSน  โครงการกองทุนปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำหรือ

กองทุน 10 บาท โครงการโรงเรียนผูEปกครอง โครงการหลักสูตรรักษ.เชียงใหมS ฯลฯ   
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2. เด็กปฐมวัยกับการศึกษากGอนระดับประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหมG 

มิติการเข?าถึงการเรียนรู? 

 ในปÄ 2562  จังหวัดเชียงใหมSมีเด็กอายุ 3-5 ปÄจำนวน 49,781 คน (หญิง 24,199/ชาย 25,582)  

และมีเด็กท่ีอยูSระหวSางการศึกษากSอนระดับประถมศึกษาจำนวน 67,367 คน (หญิง 32,870/ชาย 34,497)  

สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยมากที่สุด คือ โรงเรียนอนุบาลของรัฐในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รองลงมา คือ ศูนย.พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โรงเรียนอนุบาล

เอกชน โรงเรียนสังกัดองค.การบริหารสSวนทEองถิ่น (อปท.) และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 

ตามลำดับ     

เนื่องจากขEอมูลนักเรียนระดับกSอนประถมศึกษาจำแนกอายุ มีเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนสังกัด 

สพฐ. ศูนย.พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน ตชด.  ซึ่งคิดเปaนรEอยละ 63.8 ของนักเรียนปฐมวัยทั้งหมด ไมSรวม

นักเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชนและโรงเรียนในสังกัด อปท. ซึ่งไมSมีขEอมูลจำแนกอายุ จึงไมGได?คำนวณ
อัตราการเข?าเรียนสุทธิ 

นอกจากน้ี มีเด็กจำนวนมากอายุสูงกวSาเกณฑ.ที่กำหนดไวE กลSาวคือเด็กที่ไดEรับการศึกษาระดับ

ปฐมวัยจำนวนไมSนEอยมีอายุสูงกวSา 5 ปÄ หากพิจารณาเฉพาะสถานศึกษาที่มีขEอมูลจำแนกอายุนักเรียน  

พบวSา นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสังกัด สพฐ. อายุตรงเกณฑ.รEอยละ 57.9 เด็กในศูนย.พัฒนาเด็กเล็กอายุตรง

เกณฑ.เพียงรEอยละ 38.0 สSวนนักเรียนโรงเรียน ตชด. อายุตรงเกณฑ.รEอยละ 100   

 ดEวยเหตุนี้ อัตราการเข?าเรียนรวมจึงสูงถึงรEอยละ 135.3 (หญิง 135.8/ชาย 134.8) และเรื่องท่ี

นSายินดีคือเด็กหญิงและเด็กชายสามารถเขEาถึงการศึกษาปฐมวัยไดEเทSาเทียมกัน  ดัชนีความเสมอภาคการ

เข?าเรียนระดับปฐมวัย (หญิง/ชาย) คือ 1.0 

ตารางท่ี 2-1 จำนวนเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดตGางๆ ปdการศึกษา 2562 
 รร.

อนุบาล 
สพฐ (1) 

ศูนย3
พัฒนา
เด็กเล็ก 

(2) 

รร. 
ตชด 
(3) 

รวม 
(1)+(2)  
+(3) 

อนุบาล
เอกชน 

(4) 

รร. 
อปท 
(5) 

รร. 
สาธิต 

รวม 
(4)+(5)
+(6) 

รวม
ท้ังหมด 

อายุ 3-5 ป* 13,281 7,442 428 21,151 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
ทุกอายุ 22,921 19,607 428 42,956 17,312 6,876 223 24,411 67,367 
% อายุตรงเกณฑ3 57.9 38.0 100 49.2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

ที่มา : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมH ปiการศึกษา 2562 
 2. สารสนเทศเพื่อการศึกษาแหHงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ปiการศึกษา 2562 (http://www.mis.moe.go.th/) 
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นักเรียนพิการ8  ในปÄการศึกษา 2562 มีนักเรียนพิการระดับกSอนประถมศึกษาในโรงเรียนทั่วไป 

สพฐ. จำนวน 14 คน (หญิง 9/ชาย 5) โรงเรียนเอกชนจำนวน 26 คน (หญิง 8/ชาย 18) ขณะท่ีนักเรียน

พิการสSวนใหญS เกือบรEอยละ 95 ไดEรับการศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษสังกัด สศศ.9 จำนวน 56 คน 

(หญิง 27/ชาย 29) และศูนย.การศึกษาพิเศษ10 จำนวน 638 คน (หญิง 270/ชาย 368) รวมเปaนนักเรียน

พิการระดับกSอนประถมศึกษาของจังหวัดจำนวน 734 คน (หญิง 316/ชาย 418) สSวนใหญSเปaนความพิการ

ทางการซ้ำซEอน รองลงมาพิการดEานรSางกายและสุขภาพ พิการทางสติปZญญา พิการทางการออทิสติก 

เด็กด?อยโอกาสที่เขEาเรียนในระดับกSอนประถมศึกษา 15,657 คน (หญิง 7,607/ชาย 8,050) โดย

ท้ังหมดอยูSในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.11 

นักเรียนยากจน ในปÄการศึกษา 2562 เฉพาะสถานศึกษาสังกัด สพฐ. มีนักเรียนยากจนจำนวน 

15,547 คน ซึ่งเปaนกลุSมใหญSที่สุดของเด็กดEอยโอกาส  คิดเปaนรEอยละ 69.7 (หญิง 69.4/ชาย 69.9) ของ

จำนวนนักเรียนในสังกัด สพฐ. 

สำหรับจังหวัดเชียงใหมS  ในภาคเรียนท่ี 1 ปÄการศึกษา 2562 สถานศึกษาสังกัด สพฐ. ตชด. และ 

อปท. มีนักเรียนอนุบาลที่ได?รับทุนปÅจจัยพื้นฐานและทุนเสมอภาค จำนวน 4,962 คน (หญิง 2,414/ชาย 

2,548) หรือรEอยละ 10.5 ของนักเรียนอนุบาลท้ังหมด (ไมSรวม ศพด. และศูนย.การศึกษาพิเศษ)  

นอกจากน้ี เชียงใหมS เปaนหน่ึงใน 17 จังหวัดนำรSองที่ กสศ. เริ่มใหEทุนสนับสนุนเด็กยากจนในศูนย.

พัฒนาเด็กเล็กบางแหSงคนละ 400 บาท/ภาคเรียน ในปÄการศึกษา 2562 โดยมีจำนวนเด็กที่ไดEรับทุน

ดังกลSาวจำนวน 2,228 คน (หญิง 1,025/ชาย 1,203)  คิดเปaนรEอยละ 11.4 ของเด็กใน ศพด. ทั้งจังหวัด 

โดย กสศ. จะขยายการใหEทุนดังกลSาวใหEครอบคลุมมากข้ึนในระยะตSอไป  

 
8 ขEอมูลนักเรียนกลุ>มเฉพาะ ไดEแก> ดEอยโอกาสทางการศึกษา ยากจน ต>างสัญชาติ ไม>ปรากฏสัญชาติ มาจาก DMC ซึ่งแสดงเฉพาะขEอมูล
โรงเรียนสังกัด สพฐ. สำหรับนักเรียนพิการ ใช2ข2อมูลการรายงานสารสนเทศด2านการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมA ปC
การศึกษา 2562 ซึ่งครอบคลุมทุกสังกัดในจังหวัด ดูนิยามศัพทSที่ภาคผนวกที่ 1 
9 จังหวัดเชียงใหม>มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 8 แห>ง และศูนยSการศึกษาพิเศษ 1 แห>ง 
10 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม>, ขEอมูลสรุปจำนวนนักเรียนพิการ ปlการศึกษา 2562 (ขEอมูลสารสนเทศดEานการศึกษา 
https://sites.google.com/view/infocmpeo62) 
11 อEางแลEวใน 10 
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ทุนปÅจจัยพ้ืนฐาน-ทุนเสมอภาค  

“ทุนปZจจัยพ้ืนฐาน” และ “ทุนเสมอภาค” คือการจัดสรรเงินอุดหนุนท่ีมุSงเสริมสรEางความเปaนธรรม

ตามหลักความเสมอภาค แบSงเบาภาระคSาใชEจSายดEานการศึกษาของครอบครัว สำหรับนักเรียนท่ีเส่ียงจะหลุด

จากระบบการศึกษา12   เร่ิมดำเนินการรSวมกันโดย สพฐ. และ กสศ.  ในปÄการศึกษา 2561  โดยในปÄแรกใหE

ทุนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตEนกับโรงเรียนสังกัด สพฐ. (ยกเวEนสถานศึกษาในสังกัด

สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ)  ในปÄการศึกษา 2562  ขยายรวมโรงเรียน ตชด.  อปท. (สำหรับ อปท. 

เฉพาะทุนเสมอภาค) 

ในการดำเนินการทุนปZจจัยพ้ืนฐาน-ทุนเสมอภาคน้ัน นักเรียนท่ีสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ระบุวSา

เปaน “นักเรียนยากจน” จะไดEรับการตรวจสอบสถานะภาพตามเกณฑ.ท่ีกำหนด นักเรียนท่ีผSานเกณฑ.จะไดEรับ

เงินอุดหนุนท่ีเรียกวSา “ทุนปZจจัยพ้ืนฐาน”  ในจำนวนน้ี นักเรียนท่ีผSานการคัดกรองตามเกณฑ.ท่ีกำหนดวSา

เปaน “นักเรียนยากจนพิเศษ” จะไดEรับทุนปZจจัยพ้ืนฐาน และ “ทุนเสมอภาค” (เงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข) 

เพ่ิมเติม 

เกณฑ. “นักเรียนยากจนพิเศษ” พิจารณาจากรายไดEเฉล่ียของสมาชิกในครัวเรือนไมSเกิน 3,000 

บาท/คน/เดือน ขEอมูลสถานะครัวเรือน 8 ดEาน ไดEแกS สมาชิกครัวเรือนท่ีมีภาระพ่ึงพิง (พิการเ/เจ็บปçวยเร้ือรัง 

ผูEสูงอายุ พSอแมSเล้ียงเด่ียว หรือไมSมีรายไดE) การอยูSอาศัย สภาพท่ีอยูSอาศัย ท่ีดินทำการเกษตร (รวมเชSา) 

แหลSงน้ำด่ืมน้ำใชE แหลSงไฟฟVาหลัก ยานพาหนะในครัวเรือน และของใชEในครัวเรือนท่ีใชEงานไดE ตลอดจน

ลักษณะการเดินทางมาโรงเรียน  

สพฐ. จัดสรรทุนปZจจัยพ้ืนฐานใหEนักเรียน/ผูEปกครอง  ในขณะท่ีทุนเสมอภาคแบSงเปaนสองสSวน สSวน

แรก กสศ. จัดสรรใหEนักเรียน/ผูEปกครอง เปaนเงินอุดหนุนชSวยคSาครองชีพท่ีเก่ียวขEองกับการศึกษา  อีกสSวน 

กสศ. ใหEเปaนเงินอุดหนุนใหEสถานศึกษาจัดหาอาหารเชEาหรืออาหารกลางวัน จัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียน

ทุนฯ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการศึกษา กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ  และขยายความรSวมมือกับ

โรงเรียนนานาชาติและภาคเอกชนเพ่ือเปVาหมายสรEางความเสมอภาคทางการศึกษาระหวSางสถานศึกษาใน

พ้ืนท่ีชนบทและสถานศึกษาในเขตเมือง 

สำหรับระดับกSอนประถมศึกษา ในปÄการศึกษา 2562 กสศ. เร่ิมนำรSองจัดสรรทุนเสมอภาคใหE

นักเรียนอนุบาลในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. อปท. และ ตชด. ใน 10 จังหวัด ไดEแกS เชียงใหมS  เชียงราย 

รEอยเอ็ด ขอนแกSน กาญจนบุรี นนทบุรี สระแกEว สุราษฎร.ธานี ภูเก็ต และยะลา (โดย กสศ. จัดสรรท้ังทุน

ปZจจัยพ้ืนฐานและทุนเสมอภาค)  พรEอมกันน้ี กสศ. ไดEเร่ิมสนับสนุนเด็กยากจนในศูนย.พัฒนาเด็กเล็กใน 17 

จังหวัด ไดEแกS เชียงใหมS แมSฮSองสอน ลำปาง นSาน สุโขทัย พิษณุโลก ขอนแกSน สุรินทร. อำนาจเจริญ 

อุบลราชธานี นครราชสีมา กาญจนบุรี นครนายก ระยอง สุราษฎร.ธานี ภูเก็ต และยะลา  รวม 21,136 คน 

คนละ 400 บาท/ภาคเรียน โดยสนับสนุนในสSวนท่ี อปท. ไมSไดEจัดสรรงบประมาณไวE เชSน การจัดรถรับสSง 

อาหารเชEา อุปกรณ.การเรียน 

 
12 คู>มือการดำเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ฉบับปรับปรุง ณ เดือนพฤศจิกายน 
2562 ภายใตEโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข โดยสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
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ตารางท่ี 2-2  อัตราเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข ประจำภาคเรียนท่ี 1/2562 

ระดับการศึกษา เงินอุดหนุน

ปaจจัยพื้นฐาน 

(บาท) 

เงินอุดหนุน

นักเรียนยากจน

พิเศษแบบมี

เงื่อนไข (บาท) 

รวมจำนวนเงิน

ที่นักเรียน

ยากจนได1รับ/

คน (บาท) 

จ8ายให1

ผู1ปกครอง/

นักเรียน (บาท) 

จ8ายให1

สถานศึกษา 

(บาท) 

อนุบาล (10 
จังหวัด) 

500 (กสศ. 
จัดสรรให5นักเรียน

ยากจนพิเศษ) 

1,000 
(กสศ. จัดสรร

เพิ่มเติม) 

1,500 1,000 
(500 เงนิอุดหนุน

ปÇจจัยพื้นฐาน 
500 คHาครองชีพ) 

 
500 

ประถมศึกษา สพฐ.จัดสรรให;
โรงเรียนสังกัด 

สพฐ. และ ตชด. 

1,000 (กสศ. 
จัดสรรเพิ่มเติม) 

1,000 500 
(คHาครองชีพ) 

500 

มัธยมศึกษา
ตอนต5น 

สพฐ.จัดสรรให;
โรงเรียนสังกัด 

สพฐ. และ ตชด. 

(กสศ. จัดสรร
เพิ่มเติม) 

1,000 500 
(คHาครองชีพ) 

500 

 ที่มา: กสศ. แนวทางการใช5จHายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขประจำปiการศึกษา 1/2562  
  ฉบับปรับปรุง 24 กันยายน 2562 

นักเรียนตGางสัญชาติ  ขEอมูล DMC แสดงวSามีนักเรียนตSางสัญชาติที ่เขEาเรียนระดับกSอน

ประถมศึกษาในโรงเรียนทั่วไปสังกัด สพฐ. 2,276 คน (หญิง 1,110/ชาย 1,166) รEอยละ 88.4 มีสัญชาติ

เมียนมSาร. รองลงมารEอยละ 9.0 มีสัญชาติจีน และไมGมีนักเรียนไมGปรากฏสัญชาติ13 

ปÄ 2562 พบวSา เชียงใหมSมีเด็กนอกระบบการศึกษา จำนวน 9,454 คน ไมSจำแนกเพศ คิดเปaน

รEอยละ 19.0 ของจำนวนเด็กอายุ 3-5 ปÄท้ังหมดในจังหวัด14 

ตารางท่ี 2-3 จำนวนนักเรียนกลุGมเฉพาะระดับกGอนประถมศึกษา ปdการศึกษา 2562 

นักเรียนกลุSมเฉพาะ ชาย หญิง รวม 
นักเรียนพิการ 418 316 734 
นักเรียนด;อยโอกาส    8,050     7,607    15,657  
     นักเรียนยากจน    7,984    7,563   15,547  
นักเรียนยากจน ศพด. ท่ีได;รับเงินอุดหนุน    1,203    1,025    2,228  
นักเรียนอนุบาลท่ีได;ทุนปRจจัยพ้ืนฐานและทุนเสมอภาค    2,548      2,414     4,962  

 
13 ขEอมูล DMC62-1 (race) รายงานจำนวนนักเรียนต>างสัญชาติ จำแนกสัญชาติ พบว>า มีการรายงานขEอมูลผิดปกติในการระบุสัญชาติของ
นักเรียนระดับก>อนประถมศึกษาจำนวนมาก 6,255 คน (หญิง 3,072/ชาย 3,183) 
14 ขEอมูลประชากรทะเบียนราษฎรSของเด็กอายุ 3-5 ปl ณ 1 มกราคม 2562 จากระบบ HDC เชียงใหม> ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม> (https://cmi.hdc.moph.go.th) 
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นักเรียนกลุSมเฉพาะ ชาย หญิง รวม 
นักเรียนตXางสัญชาติ 1,166 1,110 2,276 
นักเรียนไมXปรากฏสัญชาติ - - - 
เด็กนอกระบบ n.a. n.a. 9,454 

ที่มา: 1. กลุHมสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปiการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1  
(DMC ภาคเรียนที่ 1 ปiการศึกษา 2562) 

       2. ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปi 2562 

มิติคุณภาพการเรียนรู? 

 โรงเรียนอนุบาลสังกัด สพฐ. จังหวัดเชียงใหมSมีครูระดับกSอนประถมศึกษา 1,082 คน คิดเปaน

อัตราสGวนครูตGอนักเรียน 1:20.5 ซึ่งนับวSามีจำนวนครูนEอยกวSาเกณฑ. 1:15 ที่กำหนดโดยมาตรฐานสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยแหSงชาติ15  นอกจากจำเปaนจะตEองเพิ่มจำนวนครูปฐมวัยแลEว  ยังตEองใหEความสำคัญกับ

การเพิ่มจำนวนครูที่เรียนวิชาเอกสาขาการศึกษาปฐมวัย  ประเด็นนี้มีความสำคัญมากเพราะการจัดการ

เรียนรูEเด็กปฐมวัยตEองการผูEท่ีมีความรูEความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการเลSนที่เหมาะสมกับเด็กวัยน้ี   

ปZจจุบันจังหวัดเชียงใหมSมีครูระดับปฐมวัยท่ีจบวิชาเอกในสาขาการศึกษาปฐมวัยรEอยละ 44.9  

นอกจากนั้น ขEอมูลจากการสำรวจพบวSา สัดสGวนเวลาที่ครูระดับกGอนประถมศึกษาใช?ในการ
จัดการเรียนรู?สำหรับเด็กตGอเวลาทำงานอื่น คือ 92:8 เทSากับวSาครูใชEเวลาเกือบทั้งหมดไปในการจัดการ

เรียนรูEใหEกับเด็กปฐมวัย 

 นอกจากเรื่องคุณภาพครู  หนSวยงานตSางๆ กำลังอยูSระหวSางการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยตามเกณฑ.มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหSงชาติ ซึ่งครอบคลุมดEานการบริหารจัดการ 

ครู/ผูEดูแลเด็ก และคุณภาพเด็กปฐมวัย  ผลการประเมินฯ พบวSารEอยละ 99.0 ของโรงเรียนอนุบาลผGาน

เกณฑUคุณภาพ (ระดับดีขึ้นไป) ในขณะท่ีรEอยละ 46.4 ของศูนยUพัฒนาเด็กเล็กผGานเกณฑUคุณภาพ (ระดับ

ดีข้ึนไป)  

มิติผลการเรียนรู? 

 ความมุSงหวังของการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่สำคัญคือ การพัฒนาทางรSางกาย จิตใจ อารมณ. และ

สังคม อยSางสมวัย   จากการตรวจคัดกรองการพัฒนาจริงในปÄ 2562  กรมอนามัยพบวSาเกือบทั้งหมดหรือ

รEอยละ 96.0 ของเด็กอายุ 0-5 ปÄในจังหวัดเชียงใหมSมีพัฒนาการสมวัย16  

 
15 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห>งชาติ อนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 กำหนดอัตราส>วนครูต>อนักเรียน (อายุ 3 ปl
ถึงก>อนเขEาประถมศึกษาปlที่ 1) ที่ 1:15  และกำหนดอัตราส>วนครูต>อนักเรียนที่แตกต>างกันสำหรับเด็กช>วงอายุต>างๆ 
16 กรมอนามัยตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน โดยใชEคู>มือเฝgาระวังและส>งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แลEว
ผลการตรวจคัดกรอง ผ>านครบ 5 ดEาน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล>าชEาและไดEรับการติดตามใหE
ไดEรับการกระตุEนพัฒนาการ และประเมินซ้ำแลEวผลการประเมิน ผ>านครบ 5 ดEานภายใน 30 วัน 
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 นอกจากนั้น  กองทุนสSงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ไดEรSวมมือกับสถาบันวิจัยเพ่ือ

การประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการคEาไทย พัฒนาเครื่องมือสำรวจสถานะความพรEอม

ในการเขEาสูSระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย หรือ School Readiness Survey (SRS) ระดับจังหวัดข้ึน 

เพื่อเปaนกระจกสะทEอนสถานการณ.ดEานพัฒนาการและความพรEอมของเด็กปฐมวัยกSอนเขEาเรียนการศึกษา

ภาคบังคับและสะทEอนผลลัพธ.การเรียนรู EชSวงปฐมวัยวSาไดEเตรียมเด็กใหEพรEอมจะกEาวเขEาสู Sระดับช้ัน

ประถมศึกษามากนEอยเพียงใด 

School Readiness Survey (SRS) 

นักเศรษฐศาสตร]รางวัลโนเบล ศาสตราจารย] James J. Heckman จาก University of Chicago นำเสนอ
หลักฐานเชิงประจักษ]ที่ชี้ให;เห็นวXา การลงทุนในเด็กปฐมวัยเปfนการลงทุนที่คุiมคSาใหiผลตอบแทนแกSสังคมดีที่สุดใน
ระยะยาว 7-12 เทSา  และข;อมูลการทดสอบ PISA ป* 2015 และ 2018 ของ OECD แสดงให;เห็นวXาสัดสXวนของนักเรียน
อายุ 15 ท่ีมีความรู;ด;านวิทยาศาสตร] คณิตศาสตร]และการอXาน ในระดับต่ำกวXามาตรฐานมีความสัมพันธ]อยXางมีนัยสำคัญ
กับจำนวนป*ที่ขาดโอกาสในการเข;าเรียนในระดับปฐมวัยอยXางชัดเจน ผู;ที่ได;เรียนปฐมวัยเพียง 1 ป*หรือน;อยกวXานั้นจะมี
ผลสัมฤทธิ์ที่ต่ำกวXาผู;ที่มีโอกาสได;เรียน 2-3 ป*ขึ้นไปเปÅนอยXางมาก และหากครอบครัวอยูXในกลุXมด;อยโอกาสทางเศรษ
ฐานะจะยิ่งมีโอกาสในการเข;าเรียนระดับปฐมวัยที่น;อยลง  ด;วยเหตุนี้ จึงมีความจำเปÅนที่จะต;องให;การชXวยเหลือ
ครอบครัวของเด็กเล็กที่อยูXในกลุXมที่มีความยากลำบากทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให;ได;มีโอกาสในการเข;าเรียนใน
ระดับปฐมวัยเพื่อผลระยะยาว ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเยาวชน เชXน ฟÑนแลนด] เอสโตเนีย ภาครัฐ
ล;วนให;การสนับสนุนการศึกษาระดับปฐมวัยท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง 

ในการนี้ กสศ. ได;สนับสนุนการสำรวจความพร;อมเพื่อเข;าสูXระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยโดยพิจารณาปRจจัย 
3 มิติ คือ ความพร;อมของเด็กปฐมวัย ความพร;อมของสถานศึกษา และความพร;อมของครอบครัว โดยเก็บข;อมูลใน 5 
จังหวัด (เชียงใหมX ศรีสะเกษ กาญจนบุรี ระยองและภูเก็ต) สามารถเก็บข;อมูลเด็กปฐมวัย (5-6 ป*) กลุXมตัวอยXางรวม 
2,907 คนจาก 151 โรงเรียน ข;อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัยจากการสอบถามครูผู;สอน 2,907 คนและจากการสอบถาม
ผู;ปกครองและข;อมูลพื้นฐานของครอบครัว 2,456 คน ข;อมูลพื้นฐานของครู 273 คน ข;อมูลจากการสอบถามผู;บริหาร
สถานศึกษา 145 โรงเรียน และข;อมูลการสังเกตห;องเรียน 384 ห;อง โดยจะสำรวจความพร;อม 5 ด;าน ได;แกX ความ
พร;อมด;านภาษา ความพร;อมด;านคณิตศาสตร] ความพร;อมด;านสังคมและอารมณ] ความพร;อมด;านการบริหารจัดการ
ชีวิต และความพร;อมด;านกายภาพและสุขภาพ 

ผลการวิเคราะห]พบวXาความพร;อมของเด็กปฐมวัยไทยยังอยูXในระดับที่คXอนข;างต่ำในบางประเด็น เชXน ด;านการ
รู;จักตัวเลข ด;านการแปลงรูปในใจ ด;านความเข;าใจในการฟRง ด;านความจำขณะทำงาน และด;านกล;ามเนื้อมัดเล็ก ซ่ึง
เปÅนเรื ่องที่นXาหXวงใยเพราะเปÅนปRจจัยสำคัญที่สXงผลเชิงบวกตXอผลสัมฤทธิ์ด;านคณิตศาสตร]และการอXานในระดับ
ประถมศึกษาหรือระดับท่ีสูงข้ึนไปอยXางมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกันความพร;อมของสถานศึกษายังอยูXในระดับท่ีไมXนXาพอใจ
และอาจเปÅนสาเหตุสำคัญที่สXงผลตXอความพร;อมของเด็ก สำหรับความพร;อมของครอบครัวมีประเด็นที่นXาเปÅนหXวงคือ
เด็กท่ีอาศัยอยูXในครอบครัวท่ีมีความขัดสนและครอบครัวท่ีเคยมีปRญหาอาหารไมXเพียงพอแกXการบริโภคในชXวง 1 สัปดาห]
ที่ผXานมา มีแนวโน;มที่จะมีความพร;อมด;านคณิตศาสตร]และภาษาไทยต่ำกวXาเด็กกลุXมอื่น จึงสะท;อนให;เห็นวXาเด็กที่เกิด
ในครอบครัวท่ีขาดโอกาสมักจะมีพัฒนาการท่ีช;ากวXา 
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SRS จะเปÅนเครื่องมือที่ใช;ประโยชน]ในการพัฒนาข;อเสนอนโยบายที่ชXวยปÑดชXองวXางปRญหาความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาท่ีต;นเหตุและต;นทางกXอนท่ีเด็กจะเข;าสูXระบบการศึกษาอยXางมีประสิทธิภาพ เพราะเม่ือมีความพร;อมต้ังแตX
ปฐมวัยจะชXวยให;เด็กมีทัศนคติเชิงบวกตXอการเรียน มีแนวโน;มที่จะประสบความสำเร็จทางการศึกษาและพฤติกรรม
ทางบวกของเด็กในระยะยาว 

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณSโครงการสำรวจสถานะความพรEอมในการเขEาสู>ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยสำหรับประเทศไทย ระยะที่ 2 (School 
Readiness Survey Phase 2) โดยสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาวิทยาลัยหอการคEาไทย เสนอต>อ กสศ. 

  ผลการสำรวจ SRS ในจังหวัดเชียงใหมGเมื ่อเดือนพฤศจิกายน 2561 มีประเด็นที ่ควรใหE

ความสำคัญในการดำเนินงานระยะตSอไป คือ  

1. ระดับความพร?อมของเด็กปฐมวัย  

1)  ความพรEอมดEานภาษา พบวSา ความเขEาใจในการฟZงของเด็กปฐมวัยบางสSวนยังคSอนขEาง

ต่ำ (มีระดับคะแนนไมSถึงรEอยละ 25 ของคะแนนเต็ม) เชียงใหมSมีปZญหาดEานนี้เปaนอันดับที่ 1 จาก 5 

จังหวัดที่ทำการสำรวจ (รEอยละ 10.6) ขณะเดียวกัน ผูEปกครองยังมองวSาเด็กปฐมวัยมีความพรEอมในการ

รูEจักตัวหนังสือและการเขียนอยูSในระดับต่ำ ซ่ึงสอดคลEองกับผลการวิเคราะห.ขEอมูลท่ีมาจากการทดสอบเด็ก

ปฐมวัยโดยตรง 

2)  ความพรEอมดEานคณิตศาสตร. พบวSา สัดสSวนของเด็กปฐมวัยที่มีระดับความพรEอมดEาน

การรูEจักตัวเลขคSอนขEางต่ำมีถึงรEอยละ 13.9 (คิดเปaนอันดับที่ 1 ใน 5 จังหวัดที่ทำการสำรวจ) เชSนเดียวกับ

ความพรEอมดEานการแปลงรูปในใจต่ำกวSาเกณฑ.ที่กำหนด โดยมีสัดสSวนถึงรEอยละ 27.3 (คิดเปaนอันดับที่ 2 

ใน 5 จังหวัดท่ีทำการสำรวจ) 

3)   ความพรEอมดEานสังคมและอารมณ. ในมุมมองของผูEปกครองเห็นวSาความพรEอมดEานการ

ควบคุมตัวเองของเด็กปฐมวัยถึงรEอยละ 17.5 ยังต่ำกวSาระดับอEางอิง ขณะที่ดEานอื่นๆ เชSน การเขEาใจหรือ

สนใจสังคม      สุขภาวะทางอารมณ. ปZญหาดEานพฤติกรรม ในภาพรวมอยูSในเกณฑ.ดี  

4)   ความพรEอมดEานการบริหารจัดการชีวิต  ในมุมมองของครูเห็นวSาลูกศิษย.ของตนมีความ

พรEอมในการบอกเลSาเรื่องราวในชีวิตประจำวันคSอนขEางสูง (รEอยละ 92.4) แตSในมุมมองของผูEปกครองกลับ

มองวSามีความพรEอมดEานน้ีต่ำ (รEอยละ 71.6)   

5)   ความพรEอมดEานกายภาพและสุขภาพ พบวSา มีเด็กปฐมวัยที่มีระดับความพรEอมดEาน

กลEามเนื้อมัดเล็กคSอนขEางต่ำถึงรEอยละ 26.1 (คิดเปaนอันดับที่ 1 ใน 5 จังหวัดที่ทำการสำรวจ) ขณะที่ความ

พรEอมดEานสุขภาพอยูSในเกณฑ.ดี โดยมีสัดสSวนเด็กปฐมวัยท่ีมีน้ำหนักและสSวนสูงสมสSวนมากท่ีสุด  

2) ระดับความพร?อมของสถานศึกษา พบวSา เชียงใหมSเปaนจังหวัดที่มีระดับความเปราะบาง

สัมพัทธ.สำหรับความพรEอมดEานโภชนาการ สุขอนามัยและความปลอดภัยนEอยเปaนอันดับ 2 จาก 5 จังหวัด

ที่ทำการสำรวจ ขณะเดียวกัน มีการจัดหEองเรียนดEวยการแบSงมุมประสบการณ.เปaนสัดสSวนไมSถึงครึ่ง (รEอย
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ละ 35.4 ) แตSแทบไมSมีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแนวใหมSไปใชEในสถานศึกษาที่ทำการ

สำรวจเทSาท่ีควร เชSน มีการนำหลักสูตรมอนเตสเซอรี วอลดอร.ฟ วิถีพุทธ ฯลฯ มาใชEอยูSบEาง (รEอยละ 13.3) 

นอกจากน้ี ยังพบวSา มีอัตราสSวนนักเรียนตSอครูสูงสุดใน 5 จังหวัดท่ีทำการสำรวจ (นักเรียน 17.7 คนตSอครู 

1 คน ในชั้นอนุบาล 2 และ 3) และมีสัดสSวนครูที่จบการศึกษาปฐมวัยรEอยละ 66.8 (เปaนอันดับ 3) อีกท้ัง

เปaนจังหวัดที่มีสัดสSวนการลงโทษเด็กเมื่อทำผิดอยูSในอันดับที่ 3 จาก 5 จังหวัดที่ทำการสำรวจ โดยใชEวิธี

ตำหนิดEวยวาจามากที่สุด รองลงมาคือ การตีและการแยกเด็กใหEอยูSคนเดียว จึงอาจตEองใหEความรูEกับครู

ปฐมวัยเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการปรับพฤติกรรมของเด็กใหEมีประสิทธิผลมากข้ึน  

3) ระดับความพร?อมของครอบครัว ผลการวิเคราะห.ขEอมูลพบวSา เชียงใหมSเปaนจังหวัดที่มี

ครอบครัวที ่ยากจนสัมพัทธ.มากที่สุด โดยมีสัดสSวนครัวเรือนที่มีความเปราะบางสัมพัทธ.ดEานสภาพ

เศรษฐกิจสูงถึงรEอยละ 39.8  (เนื่องจากกลุSมตัวอยSางที่ทำการสำรวจเปaนกลุSมชาติพันธุ.จำนวนพอสมควร) 

และเมื่อพิจารณาในระดับอำเภอ พบวSา ทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหมS โดยเฉพาะอำเภอเมืองและอำเภอ

หางดง มีสัดสSวนครอบครัวที่มีความเปราะบางดEานสภาพเศรษฐกิจสูงกวSาระดับอEางอิงอยSางชัดเจน 

ขณะเดียวกัน การสSงเสริมการเรียนรูEของเด็กปฐมวัยดEวยการมีหนังสือนิทานหรือสมุดภาพที่บEาน พบวSา 

เชียงใหมSมีสัดสSวนของครอบครัวที่มีหนังสือท่ีบEานนEอยที่สุดใน 5 จังหวัดที่ทำการสำรวจ (รEอยละ 50.4) 

และมีหนังสือเฉลี่ยเพียง 3.9 เลSมตSอครอบครัว จึงเปaนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหEผูEปกครองอSานนิทานใหEเด็กฟZง

นEอยมากและสSงผลใหEไมSมีแรงกระตุEนจากเด็กมากนัก อีกทั้งยังพบวSา มีผูEปกครองเพียงรEอยละ 15.5 ท่ี

แสวงหาความรูEเพิ่มเติมจากเพจกุมารแพทย.และนักจิตวิทยาเด็ก (คิดเปaนอันดับที่ 4  ใน 5 จังหวัด) ซ่ึง

สะทEอนใหEเห็นวSา มีผูEปกครองจำนวนมากที่เขEาไมSถึงองค.ความรูEเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก รวมไปถึงความใสS

ใจหรือความสามารถในการใชEประโยชน.จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของครอบครัว

ไดEอีกทางหน่ึง  
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3. เด็กอายุ 6-11 ปdกับการศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหมG 

มิติการเข?าถึงการเรียนรู? 

 ในปÄ 2562 จังหวัดเชียงใหมSมีเด็กอายุ 6-11 ปÄ 101,802 คน (หญิง 49,425/ชาย 52,377) ในขณะ

ที่มีนักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 126,108 คน (หญิง 60,443/ชาย 65,665) ไมSสามารถคำนวณ

อัตราการเข?าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษาของจังหวัดเชียงใหมS เพราะมีขEอมูลนักเรียนจำแนกอายุเฉพาะ

นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ซึ่งคิดเปaนเพียงรEอยละ 70.7 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาทั้งหมด

เทSานั้น  นอกจากขาดขEอมูลนักเรียนจำแนกอายุแลEว  ระดับประถมศึกษายังมีสถานการณ.เด็กอายุเกิน

เกณฑ.เชSนเดียวกับระดับกSอนประถมศึกษา  ถEาพิจารณาเฉพาะสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ซึ่งมีขEอมูลจำแนก

อายุ  ก็พบวSาเกือบหนึ่งในหEา (รEอยละ 18.4) ของนักเรียนระดับประถมศึกษามีอายุไมSตรงเกณฑ.  อัตรา

การเข?าเรียนรวมจึงสูงถึงรEอยละ 123.9 (หญิง 122.3/ชาย 125.4)  ดัชนีความเสมอภาคทางเพศอัตรา
การเข?าเรียนระดับประถมศึกษา คือ 0.98 

ตารางท่ี 3-1 จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด ปdการศึกษา 2562 

สังกัด ชาย หญิง รวม 
สพฐ อายุ 6-11 ป* 37,738 34,959 72,697 
สพฐ อายุไมXตรงเกณฑ] 9,179 7,226 16,405 
สพฐ. รวม 46,917 42,185 89,102 
อปท. 3,497 3,294 6,791 
เอกชน 14,454 14,242 28,696 
ตชด. 516 508 1,024 
สกอ. 281 214 495 
รวมทุกสังกัด 65,665 60,443 126,108 

ที่มา: 1. กลุHมสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปiการศึกษา 2562  
    ภาคเรียนที่ 1 (DMC ภาคเรียนที่ 1 ปiการศึกษา 2562) 
 2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมH ปiการศึกษา 2562 

      
หากพิจารณาจากจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาทั้งหมด พบวSามีนักเรียนที่นSาจะประสบ

ความยากลำบากและปZญหาอุปสรรคในการศึกษา และควรไดEรับความสนใจและการสนับสนุนจำนวนมาก 

อาทิ  

นักเรียนพิการระดับประถมศึกษาในโรงเรียนทั่วไปสังกัด สพฐ. มีจำนวน 5,071 คน (หญิง 

1,382/ชาย 3,689) ในโรงเรียนเอกชนจำนวน 42 คน (หญิง 10/ชาย 32) และในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 

8 แหSงจำนวน 615 คน (หญิง 235/ชาย 380) รวมจำนวนเด็กพิการระดับประถมศึกษาทั้งจังหวัด 5,728 

คน (หญิง 1,627/ชาย 4,101) ทั้งนี้เปaนที่นSาสังเกตวSานักเรียนชายพิการมีจำนวนมากกวSานักเรียนหญิง
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พิการ 2.5 เทSา เด็กพิการทางการเรียนรูEเปaนกลุSมใหญSที่สุด รองลงมาไดEแกS พิการทางสติปZญญา พิการทาง

ออทิสติก พิการทางพฤติกรรมและอารมณ. ตามลำดับ 

จากผลการสำรวจ รEอยละ 11.6 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปÄที่ 6 ไมGได?อยูGกับบิดาและ/หรือ
มารดา  

ฐานขEอมูล DMC ระบุจำนวนนักเรียนด?อยโอกาสที่เขEาถึงการศึกษาระดับประถมศึกษาใน

สถานศึกษาสังกัด สพฐ. คือ  68,225 คน (หญิง 32,350/ชาย 35,875)    

นักเรียนยากจนเปaนกลุSมใหญSที่สุดของนักเรียนดEอยโอกาส มีจำนวน 67,636 คน หรือรEอยละ 

75.9 ของนักเรียนท้ังหมด (เฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ.) 

นักเรียนยากจนที่ได?รับทุนปÅจจัยพื้นฐาน (1,000 บาท/ปÄ) มีจำนวน 22,589 คน คิดเปaนรEอยละ 

33.4 (หญิง 33.6/ชาย 33.3) ของนักเรียนยากจนทั้งหมด  นักเรียนที่ได?รับทุนปÅจจัยพื้นฐานและทุนเสมอ
ภาค (1,000 + 3,000 บาท/ปÄ) มีจำนวน 23,164 คน คิดเปaนรEอยละ 34.2 (หญิง 33.9/ชาย 34.6) ฉะน้ัน

ยังมีนักเรียนยากจนท่ีไมGได?ทุนสนับสนุนอีกจำนวน 21,883 คน หรือรEอยละ 32.4 

 นอกจากนั้น ขEอมูล DMC ชี้วSามีนักเรียนกลุSมอื่นๆ ที่จำเปaนตEองไดEรับความเขEาใจและความสนใจ

เปaนพิเศษในการจัดการเรียนรูE17 ไดEแกS 

• นักเรียนตGางสัญชาติในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. มีจำนวน 8,345 คน (หญิง 3,845/ชาย 

4,500)  รEอยละ 76.6  มีสัญชาติเมียนมSาร.  รองลงมารEอยละ 18.6 มีสัญชาติจีน 

• ไมGมีนักเรียนไมGปรากฏสัญชาติ18 ในสังกัด สพฐ.  

• ปÄการศึกษา 2562 จ.เชียงใหมSมีเด็กนอกระบบการศึกษา อายุ 6-11 ปÄ มีจำนวน 5,997 

คน หรือรEอยละ 5.89 ของจำนวนประชากรกลุSมวัยน้ี  

  

 
17 ขEอมูลนักเรียนกลุ>มเฉพาะ ไดEแก> ยากจน ต>างสัญชาติ ไม>ปรากฏสัญชาติ ดEอยโอกาส มาจาก DMC แสดงเฉพาะขEอมูลโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
สำหรับนักเรียนพิการ ใชEขEอมูลการรายงานสารสนเทศดEานการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม> ปlการศึกษา 2562 ซึ่ง
ครอบคลุมทุกสังกัดในจังหวัด 
18 ขEอมูล DMC62-1 (race) รายงานจำนวนนักเรียนต>างสัญชาติ จำแนกสัญชาติ พบว>า มกีารรายงานขEอมูลผิดปกติในการระบุสัญชาติของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 18,703 คน (หญิง 8,906/ชาย 9,797) 
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ตารางท่ี 3-2 จำนวนนักเรียนกลุGมเฉพาะระดับประถมศึกษา ปdการศึกษา 2562 
นักเรียนกลุSมเฉพาะ ชาย หญิง รวม 

นักเรียนพิการ      5,437       2,096       7,533  
นักเรียนด;อยโอกาส    35,875     32,350     68,225  
   นักเรียนยากจน 35,604  32,032      67,636  
- นักเรียนยากจนท่ีได;รับทุนปRจจัยพ้ืนฐาน 11,840 10,749 22,589 
- นักเรียนท่ีได;รับทุนปRจจัยพ้ืนฐาน 

และทุนเสมอภาค 
12,318 10,846 23,164 

นักเรียนตXางสัญชาติ 4,500 3,845 8,345 
นักเรียนไมXปรากฏสัญชาติ - - - 
เด็กนอกระบบ n.a. n.a. 5,997 

ที่มา: 1. กลุHมสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปiการศึกษา 2562  
 2. ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปi 2562 

มิติคุณภาพการเรียนรู?  

• รEอยละ 87.0 ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหมGผGานเกณฑUคุณภาพ 

(ระดับดีข้ึนไป) 

• อัตราสGวนครูตGอนักเรียนระดับประถมศึกษา19 คือ 1:16  ซึ่งมีจำนวนครูที่ทำการสอนสูงกวSา

เกณฑ.ที่กำหนดโดยสำนักงานขEาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)20 จำนวนครู

จึงไมSใชSขEอจำกัดของการเรียนการสอน 

• จากการสำรวจพบวSา  

- ครูใชEเวลาในการจัดการเรียนสอนตGอการทำงานด?านอื่นในสัดสSวน 84:16 หรือ

เรียกไดEวSาใชEเวลาส่ีในหEาของเวลาการทำงานท้ังหมดในการจัดการเรียนการสอน   

- ครูจัดการเรียนการสอนแบบ active learning รEอยละ 32.8 โดยการกระตุEนใหE

นักเรียนเกิดการเรียนรูEดEวยการใชE Problem Based Learning ใหEเกิดการวางแผน 

ฝØกการคิดข้ันพ้ืนฐานไปสูSทักษะการคิดข้ันสูง ต้ังคำถาม สรEางความสนใจ เนEนการคิด

วิเคราะห.แกEไขปZญหาซักถามในสิ่งที ่สงสัย สรุปผลสิ่งที ่ไดEเรียนรู E รวมถึงการใชE

กระบวนการกลุSม ใหEนักเรียนไดEรSวมกันวางแผนในกลุSม แสดงความคิดเห็นในกลุSม 

แลกเปล่ียนพูดคุย แกEไขปZญหารSวมกัน วิเคราะห.รSวมกัน 

 
19 อัตราส>วนครูต>อนักเรียนครอบคลุมเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. ซึ่งมีชEอมูลจำนวนครูจำแนกตามระดับการศึกษาทีส่อน 
20 เกณฑSที่ ก.ค.ศ. กำหนดคือ 1:20 สำหรับโรงเรียนทีม่ีนักเรียน 120 คนลงมา และจัดการเรียนการสอน อ.1-ป.6 หรือ ป.1-ป.6  และ 1:25 
สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนขึ้นไป และจัดการเรียนการสอน อ.1-ป.6 หรือ ป.1-ป.6 
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- ในดEานนโยบาย  รEอยละ 62.2 ของสถานศึกษามีจุดเนEนการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทางการเรียนรู?ในศตวรรษท่ี 21 

- รEอยละ 97.3 ของสถานศึกษาสามารถจัดใหEนักเรียนใชEคอมพิวเตอรUในการเรียน
วิชา ICT ในอัตราไมSเกินสองคนตSอหน่ึงเคร่ือง    

- มีเพียงรEอยละ 18.9  ของสถานศึกษาที่สำรวจท่ีมีการจัดการสอนภาษาที่สามใน

ระดับประถมศึกษา โดยสSวนใหญSสอนภาษาจีน 

- เปaนที่นSาสังเกตวSา คือ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาเรียน coding ที่เปaนนโยบาย

รัฐบาลเพียงหนึ่งในหEา เนื่องจากสถานศึกษาสSวนใหญSไมSมีวิชาน้ีในหลักสูตรการเรียน

การสอน และขาดแคลนครูผูEสอน 

มิติผลการเรียนรู? 

ผลการเรียนรู EของนักเรียนระดับประถมศึกษาพิจารณาไดEจากการดำรงอยู Sในระบบจนจบ

การศึกษา และการเรียนตSอในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ผลการทดสอบซึ่งสะทEอนคุณภาพของความรูEและ

ทักษะท่ีเกิดข้ึน 

ตัวชี้วัดสำคัญกลุSมแรกคือ อัตราการออกกลางคัน อัตราการคงอยูS อัตราการสำเร็จการศึกษา และ

อัตราการเรียนตSอ21  เม่ือพิจารณาอัตราการออกกลางคัน ซ่ึงเปaนตัวช้ีวัดสำคัญท่ีสะทEอนถึงอุปสรรคในการ

คงอยูSในระบบการศึกษา พบวSา ในปÄการศึกษา 2561 มีนักเรียนทุกชั้นปÄของระดับประถมศึกษา (เฉพาะ

สถานศึกษาสังกัด สพฐ.) ซึ่งเปaนการศึกษาภาคบังคับ ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ออกกลางคัน (ไมSรวมกรณี

ยEายที่อยูSตามครอบครัว) รวมกันเพียงรEอยละ 0.07 (หญิง 0.06/ชาย 0.07)  เปaนจำนวนเพียง 59 คน 

สาเหตุสำคัญท่ีสุดคือการหาเล้ียงครอบครัว รองลงมาคือสมรส และมีปZญหาครอบครัว  สSวนนักเรียนท่ีออก

กลางคันเพื่อยEายที่อยูSตามครอบครัวมีจำนวนถึง 142 คน แตSคาดวSาสSวนใหญSจะไดEเรียนตSอในสถานศึกษา

แหSงใหมS  

ภายในระยะเวลา 6 ปÄของการเรียนระดับประถมศึกษา จำนวนนักเรียนรวมทุกสังกัดลดลง 2,644 

คน คิดเปaนอัตราการคงอยูG รEอยละ 87.922 และพบวSานักเรียนหญิงมีอัตราการคงอยูSสูงกวSานักเรียนชาย

อยSางชัดเจน 

  

 
21 อัตราการออกกลางคัน อัตราสำเร็จการศึกษา และอัตราการเรียนต>อมีขEอมูลเฉพาะสถานศึกษาสังกัด สพฐ.  ขณะที่ตัวชี้วัดเหล>านี้ยังไม>มี
ขEอมูลทุกสังกัด คณะวิจัยจึงเสนอใหEพิจารณาอัตราการคงอยู>ซึ่งมีขEอมูลสถานศึกษาทุกสังกัดดEวย เพื่อฉายภาพรวมของนักเรียนทั้งจังหวดั 
22 คำนวณโดยเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนรุ>นเดียวกันเมื่อเขEาเรียนชั้นประถมศึกษาปlที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปlที่ 6 โดยใหEครอบคลุมจำนวน
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดต>างๆ ในจังหวัด 
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ตารางท่ี 3-3 อัตราการคงอยูGของนักเรียนระดับประถมศึกษา ปdการศึกษา 2562 

ระดับการศึกษา ปoการศึกษา 
จำนวนนักเรียน (คน) อัตราการคงอยูSของ

นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ชาย หญิง รวม 

ป.1 2557 11,811 10,074 21,885 
 

ป.2 2558 10,774 10,115 20,899 
 

ป.3 2559 10,908 9,626 20,534 
 

ป.4 2560 10,713 9,623 20,336 
 

ป.5 2561 10,425 9,479 19,904 
 

ป.6 2562 9,701 9,540 19,241 87.9 (ญ 94.7/ช 82.1) 
     ที่มา: 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมH ปiการศึกษา 2561-2562 

2. สารสนเทศเพื่อการศึกษาแหHงชาต ิกระทรวงศึกษาธิการ (http://www.mis.moe.go.th/) 

อัตราสำเร็จการศึกษา23 นักเรียนระดับประถมศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ป.6 ปÄการศึกษา 

2561 (เฉพาะสถานศึกษาสังกัด สพฐ.) เทSากับ 80.6 (หญิง 84.7/ชาย 77.1) 

อัตราการเรียนตGอ นักเรียนระดับประถมศึกษา ที่จบการศึกษาชั้น ป.6 ในปÄการศึกษา 2561 

(เฉพาะสถานศึกษาสังกัด สพฐ.) จำนวน 13,310 คน24 (หญิง 6,431/ชาย 6,879) ศึกษาตSอในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตEน ปÄการศึกษา 2562 รEอยละ 100.0  

ในดEานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู?เรียนระดับประเทศ (National Test : NT) 

ของปÄการศึกษา 2562  รEอยละ 38.4 และ 43.2 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปÄที่ 3 ของจังหวัดเชียงใหมS

ผSานเกณฑ. (รEอยละ 50)  ด?านภาษาไทย และคณิตศาสตรU ตามลำดับ  

ในปÄการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปdที่ 6 ที่มีคะแนน O-NET ร?อยละ 50 ขึ้นไปใน

วิชาตSางๆ  คิดเปaนรEอยละของนักเรียนท่ีเขEาสอบแตSละวิชา ไดEแกS ภาษาไทยรEอยละ 48.5 ภาษาอังกฤษรEอย

ละ 18.1  คณิตศาสตร.รEอยละ 16.5 และวิทยาศาสตร.รEอยละ 16.8 ซ่ึงนับวSาดีกวSาระดับประเทศทุกวิชา 

 

  

 
23 คำนวณโดยเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนรุ>นเดียวกัน เมื่อเขEาเรียนชั้นประถมศึกษาปlที่ 1 ปlการศึกษา 2556 และจำนวนนักเรียนที่จบ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาปlที่ 6 ในปlการศึกษา 2561 
24 ขEอมูลจากระบบจัดเก็บขEอมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปlการศึกษา 2561 
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ตารางท่ี 3-4 ร?อยละนักเรียนช้ันประถมศึกษาปdท่ี 6 ท่ีมีคะแนน O-NET ร?อยละ 50 ข้ึนไปในวิชาตGางๆ  
ปdการศึกษา 2562 

วิชา เชียงใหมG (%) ประเทศ (%) 

ภาษาไทย 48.5 47.2 

ภาษาอังกฤษ 18.1 15.0 

คณิตศาสตร. 16.5 15.9 

วิทยาศาสตร. 16.8 15.4 

ทีม่า: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหHงชาต ิ(องคCการมหาชน) (สทศ.) 

การสำรวจทักษะสำคัญตามแนวทางการเรียนรู?ในศตวรรษที่ 21 เริ่มที่ระดับประถมศึกษา โดย

ใหEนักเรียนช้ันประถมศึกษาปÄท่ี 6 ประเมินตนเอง  สรุปผลไดEดังน้ี (ระดับทักษะสูงสุดคือ 100) 

ตารางท่ี 3-5 ระดับทักษะสำคัญตามแนวทางการเรียนรู?ในศตวรรษท่ี 21  

โดยการประเมินตนเองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปdท่ี 6 ปdการศึกษา 2562 

ทักษะ ระดับทักษะ 

ทักษะเทคโนโลยีและสารสนเทศ 61.7 

ทักษะภาษาอังกฤษ 18.5 

ทักษะชีวิต 71.6 

ความรอบรูEดEานสุขภาพ 79.5 

ทักษะการเงิน 73.3 

ความตระหนักรูEในฐานะพลเมืองโลก 40.6 

ที่มา: สำรวจโดยคณะวิจัยโครงการฯ 

ท้ังน้ีมีขEอสังเกตวSา 

• ทักษะเทคโนโลยีและสารสนเทศ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปÄที่ 6 ประเมินตนเอง

วSามีทักษะตามมาตรฐานของระดับช้ันเฉลี่ย 61.7 โดยสามารถใชEงานและดูแลรักษา

อุปกรณ. คEนหาและรวบรวมขEอมูลจากเว็บไซต.ที่เชื่อถือไดEโดยตรง จัดการไฟล.และโฟล.

เดอร.เพื่อจัดเก็บขEอมูลเปaนหมวดหมูS ใชEโปรแกรมกราฟฟÑก เชSน PaintBrush, Paint 3D, 

PhotoShop โปรแกรมประมวลคำ เชSน Microsoft Word  โปรแกรมนำเสนอ เชSน 

PowerPoint รวมถึงใชEโปรแกรมตารางทำงานหรือตารางคำนวณ เชSน Excel ไดE 
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• ทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษา นักเรียนประเมินตนเองวSามีความรูE

ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในระดับ 18.5 หรือมีระดับทักษะภาษาอังกฤษ25 เพียงแคSระดับ

ท่ีสามารถแลกเปล่ียนและสนทนาดEวยประโยคงSายๆ ไดE 

• สSวนทักษะขีวิต ของนักเรียนประถมศึกษาปÄท่ี 6 ประเมินตนเองวSามีระดับ 71.6 โดย

นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง เชื่อมั่นในตนเองและผูEอื่น  รูEจักตัดสินใจแกEไขปZญหา

บนพื้นฐานขEอมูลขSาวสารที่ถูกตEอง รูEจักจัดการอารมณ.และความเครียด พรEอมทั้งสรEาง

ความสุขใหEกับตนเองดEวยวิธีการที่สรEางสรรค.  ใหEความรSวมมือและทำงานรSวมกับผูEอ่ืน

อยSางเคารพกฎกติกา ระเบียบวินัยของกลุSมหรือสังคม 

• นักเรียนระดับประถมศึกษาปÄที่ 6 มีความรอบรู?ด?านสุขภาพและทักษะการเงินคSอนขEาง

ดี โดยประเมินตนเองวSามีทักษะในระดับ 79.5 และ 73.3 ตามลำดับ เพราะสSวนใหญS

ไดEรับการส่ังสอนจากท้ังครอบครัวและสถานศึกษาใหEปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  ไดEแกS การ

ลEางมือ กินรEอน ชEอนกลาง รับประทานอาหารครบหEาหมูS ออกกำลังกาย นอนหลับอยSาง

เพียงพอ  การออมเงิน ลดรายจSาย การทำบันทึกคSาใชEจSายรายวัน   

• สSวนความตระหนักรู?ในฐานะพลเมืองโลกต่ำกวSาทักษะอื่นๆ แมEวSาขEอถามเปaนเรื่องใกลE

ตัวและเปaนประเด็นที่นักเรียนนSาจะไดEเรียนรูEหรือมีประสบการณ.ทางตรงหรือทางอEอมมา

บEางแลEว  เชSน เรื ่องสิ่งแวดลEอม เชSน ขยะ หมอกควัน ภาวะโลกรEอน และเรื่องกลุSม

ประเทศอาเซียน 

  

 
25 เกณฑSที่ใหEนักเรียนประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง  

ระดับ 1 คือ ยังไม>สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดE (ช>วงคะแนน 0-16.7) 
ระดับ 2 คือ มีความรูEภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (ช>วงคะแนน 16.8 - 33.3) 
ระดับ 3 คือ เขEาใจประโยคและสำนวนที่ใชEบ>อยและโตEตอบไดEทันท ี(ช>วงคะแนน 33.4 - 50.0) 
ระดับ 4 คือ พูด เขียน และอ>านจับใจความสำคัญเรื่องใกลEตัวไดE (ช>วงคะแนน 50.1 - 66.7) 
ระดับ 5 คือ ใชEภาษาในระดับดี พูด เขียนไดEถูกตEอง (ช>วงคะแนน 66.8 - 83.3) 
ระดับ 6 คือ ใชEภาษาไดEดีมากใกลEเคียงเจEาของภาษา (ช>วงคะแนนมากกว>า 83.3) 
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4. เด็กอายุ 12-14 ปdกับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต?นในจังหวัดเชียงใหมG 

มิติการเข?าถึงการเรียนรู? 

ในปÄการศึกษา 2562 จังหวัดเชียงใหมSมีประชากรกลุSมอายุ 12-14 ปÄจำนวน 54,215 คน (หญิง 

26,276/ชาย 27,939) มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตEน 58,561 คน ไมSสามารถคำนวณอัตราการเข?า
เรียนสุทธิ26 ไดEเชSนเดียวกับนักเรียนปฐมวัยและนักเรียนระดับประถมศึกษา เนื่องจากมีขEอมูลนักเรียน

จำแนกอายุเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ซึ ่งคิดเปaนเพียงรEอยละ 65.8 ของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตEนทั้งหมด ขณะท่ีนักเรียนในโรงเรียนสังกัดอื่น โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชน และโรงเรียน

สังกัดทEองถ่ิน ซ่ึงมีนักเรียนเปaนจำนวนมากไมSมีขEอมูลจำแนกอายุ 

อัตราการเข?าเรียนรวม คือ รEอยละ 108.0  (หญิง 108.8/ชาย 107.3) แสดงผลตSอเนื่องจากการ

ที่เด็กมีอายุสูงกวSาเกณฑ.ตั้งแตSระดับประถมศึกษา โดยพบวSารEอยละ 21.3 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตEนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. อายุไมSตรงเกณฑ. 

ตารางท่ี 4-1 จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต?นทุกสังกัด ปdการศึกษา 2562 

สังกัด ชาย หญิง รวม 
สพฐ อายุ 12-14 ป* 12,382 13,722 26,104 
สพฐ อายุไมXตรงเกณฑ] 6,028 6,429 12,457 
รวม สพฐ.  18,410 20,151 38,561 
อปท. 960 985 1,945 
เอกชน 7,338 6,847 14,185 
ตชด. - - - 
พระพุทธศาสนา 2,839 - 2,839 
วิทยาลัยนาฏศิลปã 79 166 245 
รร.กีฬา 78 65 143 
สกอ. 264 379 643 
รวมทุกสังกัด 29,968 28,593 58,561 

 ที่มา: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมH ปiการศึกษา 2562 

ดัชนีความเสมอภาคทางเพศอัตราการเข?าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตEน คือ 1.0 เทSากัน

ระหวSางเด็กหญิงและเด็กชาย     

 
26 ขEอมูลอัตราการเขEาเรียนสุทธิเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. เพราะไม>พบขEอมูลจำแนกอายุสำหรับสถานศึกษาสังกัดอื่น  ส>วนขEอมูลอัตราการ
เขEาเรียนรวมเพิ่มโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกัด อปท. และโรงเรียนสังกัด ตชด. 
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เด็กกลุSมเฉพาะหลายกลุSมเขEาถึงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตEน แตSมีสัญญาณวSาประสบ

ปZญหาอุปสรรคมากข้ึน 

นักเรียนพิการระดับมัธยมศึกษาตอนตEน27 ในโรงเรียนทั่วไปสังกัด สพฐ. มีจำนวนต่ำกวSาระดับ

ประถมศึกษามาก คือ มีเพียง 3,008 คน (หญิง 880/ชาย 2,128)  โดยมีจำนวนประมาณคร่ึงหนึ่งของเด็ก

พิการในระดับประถมศึกษา สSวนใหญSมีความพิการทางการเรียนรูE รองลงมาคือ ความพิการทางสติปZญญา 

ความพิการทางพฤติกรรมและอารมณ. ตามลำดับ 

ผลการสำรวจพบวSานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปÄที่ 3 ไมGได?อยูGกับบิดาและ/หรือมารดา รEอยละ 13.6  
ซ่ึงสูงกวSานักเรียนช้ันประถมศึกษาปÄท่ี 6 เล็กนEอย (รEอยละ 11.6) 

เด็กด?อยโอกาสที่เขEาถึงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตEนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. มีจำนวน 

25,661 คน (หญิง 13,551/ชาย 12,146) คิดเปaนรEอยละ 66.5 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตEน ซ่ึง

นEอยกวSาระดับประถมศึกษา  

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตEนจำนวน 25,331 คน หรือรEอยละ 65.7 (หญิง 66.0/ชาย 65.3) 

เปaนเด็กยากจน (เฉพาะนักเรียนในสังกัด สพฐ.) ซึ่งเปaนอัตราท่ีนEอยกวSานักเรียนระดับประถมศึกษา

คSอนขEางมาก 

ในจำนวนนี้ นักเรียนยากจนที่ได?รับทุนปÅจจัยพื้นฐานมีจำนวน 7,644 คน คิดเปaนรEอยละ 30.2 

(หญิง 31.0/ชาย 29.3) ของนักเรียนยากจนท้ังหมด  นักเรียนท่ีได?รับทุนปÅจจัยพ้ืนฐานและทุนเสมอภาคมี

จำนวน 3,448 คน คิดเปaนรEอยละ 28.6 (หญิง 28.9/ชาย 28.3) ของนักเรียนยากจนทั้งหมด  ดังนั้น จึง

เหลือเด็กยากจนที่ยังไมSไดEรับทุนสนับสนุนรEอยละ 41.2 หรือจำนวน 10,440 คน (หญิง 5,335/ชาย 

5,105) 

นักเรียนกลุSมอ่ืนท่ีควรไดEรับความสนใจดEวยเชSนกัน ไดEแกS 

• นักเรียนตGางสัญชาติระดับมัธยมศึกษาตอนตEน  มีจำนวนนEอยกวSาระดับประถมศึกษา

ประมาณสามเทSา คือ 2,565 คน (หญิง 1,376/ชาย 1,189)  ในจำนวนน้ีเปaนสัญชาติ

เมียนมSาร.รEอยละ 64.3 รองลงมาสัญชาติจีน รEอยละ 24.7 

• ขEอมูล DMC พบวSา ไมSมีนักเรียนไมGปรากฏสัญชาติ28 ในระดับมัธยมศึกษาตอนตEน 

• ในปÄการศึกษา 2562 จังหวัดเชียงใหมSมีเด็กนอกระบบอายุ 12-14 ปÄ จำนวน 3,432 คน 

(ไมSจำแนกเพศ) หรือคิดเปaนรEอยละ 6.4 ของประชากรกลุSมวัยน้ี 

 
27 ขEอมูลนักเรียนกลุ>มเฉพาะ ไดEแก> ยากจน ต>างสัญชาติ ไม>ปรากฏสัญชาติ ดEอยโอกาส มาจาก DMC แสดงเฉพาะขEอมูลโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
สำหรับนักเรียนพิการ ใชEขEอมูลการรายงานสารสนเทศดEานการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม> ปlการศึกษา 2562 ครอบคลุม
โรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดเชียงใหม> 
28 ขEอมูล DMC62-1 (race) รายงานจำนวนนักเรียนต>างสัญชาติ จำแนกสัญชาติ พบว>า มกีารรายงานขEอมูลผิดปกติในการระบุสัญชาติของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตEนจำนวน 5,120 คน (หญิง 2,765/ชาย 2,355) ลดลงจากระดับประถมศึกษาเกือบ 3 เท>า 
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นักเรียนนอกระบบการศึกษา  จากขEอมูล กสศ.ปÄ 2562 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตEน มี

จำนวน 3,432 คน หรือรEอยละ 6.3 ของจำนวนประชากรอายุ 12-14 ปÄ ซึ่งมากกวSาระดับประถมศึกษา

เล็กนEอย 

ตารางท่ี 4-2 จำนวนนักเรียนกลุGมเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต?น ปdการศึกษา 2562 

นักเรียนกลุSมเฉพาะ ชาย หญิง รวม 
นักเรียนพิการ 2,128 880 3,008 
นักเรียนด;อยโอกาส 12,146 13,515 25,661 
   นักเรียนยากจน 12,026 13,305 25,331 
- นักเรียนยากจนท่ีได;รับทุน

ปRจจัยพ้ืนฐาน 
3,520 4,124 7,644 

- นักเรียนท่ีได;รับทุนปRจจัยพ้ืนฐาน-ทุน
เสมอภาค 

3,401 3,846 7,247 

นักเรียนตXางสัญชาติ 1,189 1,376 2,565 
นักเรียนไมXปรากฏสัญชาติ - - - 
เด็กนอกระบบ (อายุ 12-14 ป*) n.a. n.a. 3,432 

ที่มา: 1. กลุHมสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปiการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1  
     (DMC ภาคเรียนที่ 1 ปiการศึกษา 2562)  

 2. ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปi 2562 

มิติคุณภาพการเรียนรู? 

• สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต?นที่ผGานเกณฑUคุณภาพ (ระดับดีขึ้นไป) คิดเปaนรEอยละ 

91.9  

• อัตราสGวนครูตGอนักเรียน29 ระดับมัธยมศึกษาตอนตEนเทSากับ 1:15 ซึ่งใกลEเคียงกับระดับ

ประถมศึกษา และถือวSามีจำนวนครูที่ทำการสอนมากกวSาเกณฑ.ที่กำหนดโดยสำนักงาน

ขEาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)30 มาก จำนวนครูจึงไมSใชSขEอจำกัดในการ

จัดการเรียนการสอน    

• จากการสำรวจพบวSา 

- ครูระดับมัธยมศึกษาตอนตEนใชEเวลาในการจัดการเรียนสอนตGอการทำงานด?านอ่ืน
สองในสาม คือ 68:32 ซ่ึงเปaนสัดสSวนตSางกันกับครูระดับประถมศึกษาคSอนขEางมาก  

 
29 อัตราส>วนครูต>อนักเรียนครอบคลุมเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. ซึ่งมีชEอมูลจำนวนครูจำแนกตามระดับการศึกษาที่สอน 
30 เกณฑSที่ ก.ค.ศ. กำหนดคือ 1:20 สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป   
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- ครูระดับมัธยมศึกษาตอนตEนที่สำรวจ มีจำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนการสอนแบบ 
active learning คิดเปaนรEอยละ 36.5  มากกวSาระดับประถมศึกษาเล็กนEอย 

- สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตEนรEอยละ 69.4 ใหEความสำคัญในลำดับสูงกับ

การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการเรียนรู?ในศตวรรษท่ี 21 และรEอยละ 

22.2 ใหEความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนตอบโจทยUภาคอุตสาหกรรมและไทย

แลนดU 4.0 และ/หรือ PLC 

- รEอยละ 97.0 ของสถานศึกษาสามารถจัดใหEนักเรียนใชEคอมพิวเตอรUในการเรียน
วิชา ICT ในอัตราไมSเกินสองคนตSอหนึ่งเครื่อง ซึ่งใกลEเคียงกับระดับประถมศึกษา 

สSวนนักเรียนที่ไดEเรียนวิชา coding มีรEอยละ 28.8 สูงกวSาระดับประถมศึกษา

เล็กนEอย สถานศึกษาที่ไมSไดEจัดการเรียนการสอนวิชาน้ียังไมSมีวิชานี้ในหลักสูตรการ

เรียนการสอน 

- สถานศึกษารEอยละ 40.6 จัดการเรียนการสอนภาษาที่สาม  สSวนใหญSสอนภาษาจีน 

รองลงมา คือ ภาษาญี่ปุçน ฝรั่งเศส ภาษาอาเซียน ซึ่งมีสัดสSวนการสอนภาษาที่สาม

มากกวSาและภาษาหลากหลายกวSาระดับประถมศึกษา 

การเรียนการสอนแบบ Active Learning ระดับมัธยมศึกษาตอนต?น 

Active Learning (การเรียนรูEแบบลงมือปฏิบัติ) เปaนการจัดการเรียนการสอนเนEนพัฒนากระบวนการ

เรียนรูEที่สSงเสริมใหEผูEเรียนประยุกต.ใชEทักษะและเชื่อมโยงองค.ความรูEนำไปปฏิบัติเพื่อแกEไขปZญหาหรือประกอบ

อาชีพในศตวรรษที่ 21 สอดคลEองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหSงชาติ มาตราที่ 24 ใหEสถานศึกษาจัดเนื้อหา

สาระ และกิจกรรมใหEสอดคลEองกับความสนใจและความถนัดของผูEเรียนโดยฝØกทักษะกระบวนการคิด การ

จัดการ การแกEปZญหา ใหEเรียนรูEจากประสบการณ.จริง ฝØกปฏิบัติ จัดการเรียนรูEไดEทุกท่ีทุกเวลา 

การเรียนรูEแบบ Active Learning  ประยุกต.ใชEโดยการเรียนรูEผSานกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ การ

เรียนรูEผSานโครงงาน (Project-based Learning) เปaนรูปแบบหนึ่งที่ใหEผูEเรียนไดEลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของ

การศึกษา สำรวจ คEนควEา ทดลอง ประดิษฐ.คิดคEน โดยครูเปลี่ยนบทบาทจากการเปaนผูEใหEความรูE เปaนผูEอำนวย

ความสะดวก หรือผูEใหEคำแนะนำ ทำหนEาที่ออกแบบกระบวนการเรียนรูEใหEผูEเรียนทำงานเปaนทีม กระตุEน แนะนำ 

และใหEคำปรึกษา ประโยชน.ของการเรียนรูEดEวยโครงงาน ไมSใชSความรูEแตSเปaนทักษะการเรียนรูEและนวัตกรรม 

ทักษะชีวิตและประกอบอาชีพ ทักษะดEานขEอมูลขSาวสาร การสื่อสารและเทคโนโลยี ฝØกการใชEทักษะการคิดเชิง

วิพากษ.และแกEปZญหา ทักษะการส่ือสาร และทักษะการสรEางความรSวมมือ 

ทั้งนี้การเรียนรูEแบบ Active Learning จะเปaนการฝØกฝนใหEนักเรียนไดEพัฒนาทักษะการคิด  ซึ่งเปaนหน่ึง

ในทักษะชีวิตที่จำเปaน (ทักษะอื่นๆ ไดEแกS ทักษะการจัดการอารมณ. และทักษะสังคม/การสื่อสาร ซึ่งแตSละกลุSม

ทักษะมีแนวทางการพัฒนาและฝØกฝนท่ีแตกตSางกัน) 
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จากการสัมภาษณ.ครูในโรงเรียนที่สำรวจในจังหวัดเชียงใหมS พบวSา รEอยละของจำนวนชั่วโมงการเรียน

การสอนแบบ Active Learning ตSอชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดสูงขึ ้นตามระดับการศึกษาของ

นักเรียนที่สูงขึ้น สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนตEนใชEเวลารEอยละ 36.5 ในการเรียนรูEแบบลงมือปฏิบัติจริง กระตุEน

ใหEนักเรียนมีความคิดดEวยการวางแผน ฝØกการคิดขั้นพื้นฐานไปสูSทักษะการคิดขั้นสูง และเมื่อประเมินจากผูEเรียน 

พบวSานักเรียนชั้น ม.3 รEอยละ 54 มีสSวนรSวมในการจัดทำโครงงานทุกภาคการศึกษา โดยสSวนใหญSจัดทำ 1-2 

โครงงานใน 1 ภาคการศึกษา โดยเปaนโครงงานท่ีเก่ียวขEองกับวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีมากท่ีสุด ตัวอยSาง

โครงงาน ไดEแกS งานฝÄมือการทำสวนถาด จับจีบผEา รองลงมา คือ การทำอาหาร หรือทำขนมตSางๆ นอกจากน้ี

นักเรียนยังไดEฝØกปฏิบัติทำโครงงานในวิชาวิทยาศาสตร. ไดEฝØกทำสิ่งประดิษฐ.ตSางๆ เชSน โคมไฟ แบบบEานจำลอง 

เปaนตEน 

มิติผลการเรียนรู? 

ประเด็นที่นSาสนใจคืออัตราการออกกลางคันระดับมัธยมศึกษาตอนตEน  ปÄการศึกษา 256131 

(เฉพาะสถานศึกษาสังกัด สพฐ.) คือ  0.14  สูงกวSาระดับประถมศึกษา หญิงมีอัตราการออกกลางคันสูง

กวSาชายเล็กนEอย (หญิง 0.15/ชาย 0.12)  เมื ่อจำแนกสาเหตุการออกกลางคัน (ไมSรวมอพยพตาม

ผูEปกครองจำนวน 22 คน  หรือประมาณสองในสามของจำนวนนักเรียนออกกลางคันทั้งหมด ซึ่งคาดวSา

สSวนใหญSจะเขEาเรียนในสถานศึกษาแหSงใหมS) สาเหตุสำคัญของการออกกลางคัน ไดEแกS มีปZญหาครอบครัว  

หาเลี้ยงครอบครัว  มีปZญหาในการปรับตัว  และสมรส ตามลำดับ โดยสาเหตุเรื่องหาเลี้ยงครอบครัว  มี

ปZญหาในการปรับตัว  และสมรส เปaนนักเรียนหญิงมากกวSานักเรียนชาย และสาเหตุการออกกลางคันจาก

การสมรสเปaนนักเรียนหญิงท้ังหมด 

ตารางท่ี 4-3 สาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต?น ปdการศึกษา 2561 

สาเหตุการออกกลางคัน  
จำนวนนักเรียนออกกลางคัน 

ชาย หญิง รวม 
มีปRญหาในการปรับตัว 5 8 13 
สมรส - 11 11 
ต;องคดี/ถูกจับ - - - 
เจ็บปéวย/อุบัติเหตุ - - - 
หาเล้ียงครอบครัว 6 7 13 
อพยพตามผู;ปกครอง 11 11 22 
ฐานะยากจน 2 1 3 
มีปRญหาครอบครัว 10 3 13 
กรณีอ่ืนๆ - - - 

 
31 ไม>รวมสาเหตุอพยพตามผูEปกครอง และกรณีอื่นๆ ที่ไม>ระบุสาเหต ุ
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สาเหตุการออกกลางคัน  
จำนวนนักเรียนออกกลางคัน 

ชาย หญิง รวม 
อายุนอกเกณฑ] - - - 
นักเรียนออกกลางคันท้ังหมด 34 41 75 
นักเรียนออกกลางคัน (ไมSรวมอพยพตามผูiปกครองและ
กรณีอ่ืนๆ ท่ีไมSระบุสาเหตุ) 

23 30 53 

     ที่มา : กลุHมสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปiการศึกษา 2561  
(DMC 61-3 ปiการศึกษา 2561) 

อัตราการคงอยูGของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตEน32 (สถานศึกษาทุกสังกัด) ปÄการศึกษา 

2562 คือ รEอยละ 92.6 จำนวนนักเรียนจากระดับมัธยมศึกษาปÄที่ 1 จนถึงระดับมัธยมศึกษาปÄที่ 3 ลดลง

จำนวน 1,505 คน และนักเรียนหญิงมีอัตราการคงอยูSสูงกวSานักเรียนชาย เชSนเดียวกับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา 

สังเกตวSาจำนวนนักเรียนหญิงแมEจะมีจำนวนนEอยกวSานักเร ียนชายมาตั ้งแตSระดับกSอน

ประถมศึกษาขยับขึ้นมาใกลEเคียงกับจำนวนนักเรียนชายในชั้นมัธยมศึกษาปÄที่ 3  ซึ่งเปaนผลสะสมมาจาก

การท่ีนักเรียนชายคSอยๆ หลุดจากระบบโรงเรียน 

ตารางท่ี 4-4 อัตราการคงอยูGของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต?น ปdการศึกษา 2562 

ระดับการศึกษา ปoการศึกษา 
จำนวนนักเรียน (คน) อัตราการคงอยูSนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตiน ชาย หญิง รวม 
ม.1 2560 10,528 9,753 20,281  
ม.2 2561 10,091 9,630 19,721 

 

ม.3 2562 9,440 9,336 18,776 92.6 (ญ 95.7/ช 89.7) 
ที่มา: 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมH ปiการศึกษา 2560-2562  
 2. สารสนเทศเพื่อการศึกษาแหHงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ปiการศึกษา 2560-2562  

อัตราสำเร็จการศึกษา33 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตEน ที ่สำเร็จการศึกษา ชั ้น ม.3 ปÄ

การศึกษา 2561 (เฉพาะสถานศึกษาสังกัด สพฐ.) เทSากับ 84.8 (หญิง 90.3/ชาย 79.0) หญิงสูงกวSาชาย 

อัตราการเรียนตGอ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตEน (เฉพาะสถานศึกษาสังกัด สพฐ.) ที่จบ

การศึกษาชั้น ม.3 ในปÄการศึกษา 2561 จำนวน 10,948 คน34 (หญิง 5,974/ชาย 4,974) รEอยละ 97.0 

 
32 คำนวณโดยเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปlที่ 3 ในปlการศึกษา 2562 กับจำนวนนักเรียนรุ>นเดียวกันเมื่อเขEาเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปlที ่1 ในปlการศึกษา 2560 
33 คำนวณโดยเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนรุ>นเดียวกัน เมื่อเขEาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปlที่ 1 ปlการศึกษา 2559 และจำนวนนักเรียนที่จบ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปlที่ 3 ในปlการศึกษา 2561 
34 ขEอมูลจากระบบจัดเก็บขEอมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปlการศึกษา 2561 



46 

เขEาศึกษาตSอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบSงเปaน สายสามัญ รEอยละ 75.9 (หญิง 80.7/ชาย 70.2) 

และสายอาชีวะ รEอยละ 21.1 (หญิง 17.5/ชาย 25.5) โดยนักเรียนหญิงเขEาศึกษาตSอสายสามัญในสัดสSวนท่ี

สูงกวSานักเรียนชาย ในทางกลับกันนักเรียนชายเขEาศึกษาตSอในสายอาชีวะในสัดสSวนท่ีสูงกวSานักเรียนหญิง 

ในดEานผลการทดสอบ   ในปÄการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปdที่ 3 ที่มีคะแนน O-NET 
ร?อยละ 50 ขึ้นไปในวิชาตSางๆ  คิดเปaนรEอยละของนักเรียนที่เขEาสอบแตSละรายวิชา ไดEแกS ภาษาไทยรEอย

ละ 69.3 ภาษาอังกฤษ รEอยละ 16.1 คณิตศาสตร. รEอยละ 10.4 และวิทยาศาสตร. รEอยละ 3.1 ซึ่งนับวSา

ดีกวSาระดับประเทศทุกวิชา 

ตารางท่ี 4-5 ร?อยละนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปdท่ี 3 ท่ีมีคะแนน O-NET ร?อยละ 50 ข้ึนไปในวิชาตGางๆ 
ปdการศึกษา 2562 

วิชา เชียงใหมG (%) ประเทศ (%) 

ภาษาไทย 69.3 64.1 

ภาษาอังกฤษ 16.1 10.9 

คณิตศาสตร. 10.4 8.0 

วิทยาศาสตร. 3.1 2.5 

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหHงชาต ิ(องคCการมหาชน) (สทศ.) 

ผลการสำรวจทักษะสำคัญตามแนวทางการเรียนรู?ในศตวรรษที่ 21 โดยการประเมินตนเองของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปÄท่ี 3 สรุปไดEดังน้ี (ระดับทักษะสูงสุดคือ 100) 

ตารางท่ี 4-6 ระดับทักษะสำคัญตามแนวทางการเรียนรู?ในศตวรรษท่ี 21 

โดยการประเมินตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปdท่ี 3 ปdการศึกษา 2562 

ทักษะ ระดับทักษะ 

ทักษะเทคโนโลยีและสารสนเทศ 61.2 

ทักษะภาษาอังกฤษ 22.5 

ทักษะชีวิต 81.0 

ความรอบรูEดEานสุขภาพ 82.2 

ทักษะการเงิน 71.7 

ความตระหนักรูEในฐานะพลเมืองโลก 48.6 

ทักษะอาชีพ 68.5 

ทักษะการเปaนผูEประกอบการ 47.6 

ที่มา: สำรวจโดยคณะวิจัยโครงการฯ 
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ในภาพรวมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตEนประเมินตนเองวSามีทักษะสูงกวSานักเรียนระดับ

ประถมศึกษาในดEาน ทักษะภาษาอังกฤษ  ทักษะชีวิต ความรอบรู?ด?านสุขภาพ และความตระหนักรู?ใน

ฐานะพลเมืองโลก  ทั ้งน้ีมาตรฐานสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตEนมีความเขEมขEนกวSาระดับ

ประถมศึกษา35 นอกจากนั้นยังประเมินวSาตนเองมีทักษะเทคโนโลยีและสารสนเทศและทักษะการเงิน
ใกล?เคียงกับระดับประถมศึกษา ซึ่งทักษะเทคโนโลยีและสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาตอนตEนจะมีความ

เขEมขEนมากกวSาระดับประถมศึกษา สSวนทักษะการเงินในระดับนี้นั้นตEองเริ่มมีความเขEาใจในการทำบันทึก

รายรับ-รายจSายประจำวัน ซึ่งนักเรียนประเมินตนเองวSามีทักษะนี้คSอนขEางนEอย และไมSนSาแปลกใจท่ี

นักเรียนจะประเมินตนเองวSายังมีชSองวSางดEานทักษะอาชีพและทักษะการเปSนผู?ประกอบการซึ่งเปaนสSวนท่ี

เพ่ิมเติมจากระดับประถมศึกษาอยูSไมSนEอย 

• สำหรับทักษะเทคโนโลยีและสารสนเทศ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปÄที่ 3 ประเมิน

ตนเองวSามีทักษะตามมาตรฐานของระดับชั้นเฉลี่ย 61.2 ซึ่งในระดับมัธยมศึกษาตอนตEน

จะขยายทักษะเพ่ิมเติมจากระดับประถมศึกษา โดยเนEนการใชEงานอินเทอร.เน็ตเพ่ือสืบคEน

ขEอมูลและประมวลเปaนสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานดEวยภาษาคอมพิวเตอร.  

การสรEางเว็บไซต. การเขียนเว็บบล็อก (Web Blog)  การสรEางสื่อประสมโดยใชEโปรแกรม 

(ซอฟท.แวร.) กราฟฟÑก ตัดตSอวิดีทัศน. ทำเอฟเฟค บันทึกเสียง 

• ทักษะภาษาอังกฤษ36 ในระดับมัธยมศึกษาตอนตEน นักเรียนประเมินตนเองวSามีความรูE

ภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐานในระดับ 22.5 

• ทักษะชีวิตในระดับมัธยมศึกษาตอนตEนยกระดับขึ้นจากระดับประถมศึกษา ผลสำรวจ

การประเมินตนเองของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปÄที ่ 3 อยู Sที ่ระดับสูง คือ 81.0 โดย

นักเรียนประเมินวSาตนเคารพสิทธิของตนเองและผูEอื่น  มีการแสวงหาขEอมูล สามารถ

ตัดสินใจในสถานการณ.ตSางๆ จัดการกับความเครียดของจนเอง รู Eจ ักร ับมือกับ

สถานการณ.เส่ียง รวมท้ังมีการส่ือสารเชิงบวกและเคารพกติกาสังคม 

• สำหรับความรอบรู?ด?านสุขภาพ  นอกจากประเด็นตSางๆ ในระดับประถมศึกษาแลEว 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตEนควรมีความรอบรูEเพ่ิมเติมใหEเหมาะสมกับชSวงวัยท่ีกำลัง

จะกEาวเขEาสูSวัยรุSน โดยครอบคลุมเรื่องการลดอาหารหวาน มัน เค็ม การปฐมพยาบาล

เบื้องตEน การใชEยาสามัญประจำบEาน การหลีกเลี่ยงสุรา บุหรี่  ยาเสพติด  และการรูEจัก

ปVองกันเมื่อมีเพศสัมพันธ. ผลสำรวจการประเมินตนเองในเรื่องความรอบรูEดEานสุขภาพ

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปÄท่ี 3 อยูSในเกณฑ.สูง คือ 82.2  

 
35 มิใช>การเปรียบเทียบโดยตรงระหว>างระดับทักษะนักเรียนประถมศึกษากับมัธยมศึกษาตอนตEน  เพราะขEอถามของสองระดับไม>เหมือนกัน  
แต>เปéนการเปรียบเทียบระดับทักษะของนักเรียนกับมาตรฐานของแต>ละระดับ 
36 อEางแลEวใน 25 
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• ความตระหนักรู?ในฐานะพลเมืองโลก  สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตEน  นอกจากจะ

สำรวจเร่ืองปZญหาส่ิงแวดลEอม และกลุSมประเทศอาเซียน เชSนเดียวกับระดับประถมศึกษา

แลEว ยังครอบคลุมถึงเรื่องประชาธิปไตย สิทธิพลเมือง สิทธิมนุษยชน ทั้งระดับประเทศ

และตSางประเทศ ผลสำรวจการประเมินตนเองในเรื่องความตระหนักรูEในฐานะพลเมือง

โลกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปÄที่ 3 อยูSในเกณฑ.คSอนขEางต่ำ คือ 48.6 เนื่องจากยังมี

ชSองวSางความรูEดEานประชาธิปไตย สิทธิมนุยชน และอาเซียน 

• ทักษะการเงิน เพิ่มเติมจากระดับประถมศึกษาในเรื่องการแบSงปZน เชSน การบริจาค การ

วางแผนการเงินระยะสั้นและยาว การใชEเวลาวSางหารายไดEพิเศษอยSางสุจริต นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปÄที่ 3 ประเมินตนเองวSามีทักษะดEานนี้อยูSในระดับ 71.7 สSวนใหญSทำงานเปaน

พนักงานเสิร.ฟอาหาร ขายของ รับจEางภาคเกษตร และรับจEางท่ัวไป 

• ทักษะอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนตEน ซึ่งเปaนชSวงสุดทEายของการศึกษาภาคบังคับน้ัน 

นักเรียนควรมีความรูEกลุSมวิชาตSางๆ  มีความรูEเบื้องตEนเกี่ยวกับงานอาชีพ ชีวิตการทำงาน 

มีทักษะพื้นฐานในงานอาชีพที่มุ Sงหวัง มีทักษะการสื่อสาร  สามารถปฏิบัติงานท่ีไมS

ซับซEอนตามขั้นตอนที่กำหนด และปฏิบัติงานภายใตEการกำกับดูแลและแนะนำอยSาง

ใกลEชิด ผลสำรวจการประเมินตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปÄที่ 3 มีทักษะดEานนี้ใน

ระดับ 68.5  

• ทักษะการเปSนผู ?ประกอบการสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตEน ครอบคลุมความรูE

เบื ้องตEนเกี ่ยวกับเงินลงทุน เงินสดหมุนเวียน คSาใชEจSาย ธุรกรรมการเงินผSานระบบ

พาณิชย.อิเล็คทรอนิกส.  การคัดเลือกสินคEา การออกแบบผลิตภัณฑ.และกระบวนการผลิต 

การพัฒนาคุณภาพสินคEาโดยใชEนวัตกรรม ผลสำรวจการประเมินตนเองของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปÄท่ี 3 มีทักษะดEานน้ีคSอนขEางต่ำในระดับ 47.6  

การสนับสนุนทักษะอาชีพภายใต?โครงการเงินอุดหนุนชGวยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคแบบมีเง่ือนไข 

สSวนหนึ่งของเงินอุดหนุนชSวยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขของโรงเรียนสังกัด สพฐ. คือ 

การสนับสนุนทักษะอาชีพและทักษะความรูEทางดEานการเงินของนักเรียนทุนเสมอภาคจากการลงมือปฏิบัติจริง 

ตั้งแตSชั้นประถมศึกษาปÄที่ 1- มัธยมศึกษาปÄที่ 3 อาทิ โครงการเครือขSายโรงเรียนตลาดวาดฝZน ซึ่งมีโรงเรียนที่มี

ความพรEอมไดEรับการสSงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ.และบริการหลากหลายรูปแบบรSวมเปaนเครือขSาย “ตลาดวาด

ฝZนสรEางโอกาส สรEางอาชีพ” รวม 107 โรงเรียนทั่วประเทศครอบคลุมทุกภูมิภาค  ยกตัวอยSางโรงเรียนโชติ

คุณะเกษม บEานเมืองงามใตE อำเภอแมSอาย จังหวัดเชียงใหมS มีการพัฒนาผลิตภัณฑ.ไขSเค็มชนเผSาและกลEวยฉาบ

สูตรสมุนไพร รวมถึงโครงการเครือขSายสถานศึกษาเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ซ่ึง กสศ.รSวมมือกับบริษัท 

JD Central และเครือขSายโรงเรียนนานาชาติเพื่อพัฒนาทักษะดEานการเงิน ทักษะการเปaนผูEประกอบการและ

การใชEเคร่ืองมือเทคโนโลยีทางการเงิน เชSน Prompt pay , e-commerce ฯลฯ 



49 

5. เยาวชนอายุ 15-17 ปdกับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหมG 

มิติการเข?าถึงการเรียนรู? 

มัธยมศึกษาตอนปลายมิใชSการศึกษาภาคบังคับ และเปaนจุดเริ่มตEนของการจำแนกการศึกษาเปaน

สายสามัญ (มัธยมศึกษาปÄท่ี 4-6) และสายอาชีวะ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ – ปวช.) รายงานฉบับนี้มิไดE

คำนวณอัตราการเข?าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะไมSสามารถหาขEอมูลจำนวนนักเรียน

สายอาชีวะจำแนกอายุ   สSวนอัตราการเข?าเรียนรวม (รวมสายสามัญและสายอาชีวะ) ในปÄการศึกษา 

2562 คือ รEอยละ 88.9 (หญิง 89.7/ชาย 88.1) โดยเยาวชนหญิงมีจำนวนใกลEเคียงกับเยาวชนชาย 

ปÄ 2562 จังหวัดเชียงใหมSมีเยาวชนอายุ 15-17 ปÄ จำนวน 54,285 คน (หญิง 26,448/ชาย 

27,837) มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 33,689 คน (หญิง 19,201/ชาย 14,279) รEอยละ 

56.2 อยูSในโรงเรียนสังกัด สพฐ. สSวนที่เหลืออยูSในโรงเรียนสังกัดองค.กรปกครองสSวนทEองถิ่น โรงเรียน

เอกชน โรงเรียนสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนา และโรงเรียนสาธิต สSวนสายอาชีวศึกษาจำนวน 14,765 

คน (หญิง 4,512/ชาย 10,253) สSวนใหญSอยูSในโรงเรียนอาชีวศึกษาของรัฐ 

ตารางท่ี 5-1 จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสังกัด ปdการศึกษา 2562 

ที่มา: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมH ปiการศึกษา 2562 

การกระจายตัวระหวSางนักศึกษาสายสามัญและสายอาชีวะ  ในปÄ 2562 สัดสGวนนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวะตGอสายสามัญ คือ 30:70  (หญิง 19:81/ชาย 42:58)  เปรียบเทียบกับ 

40:60 ระดับชาติ  และยังหSางจากเปVาหมายตามแผนการศึกษาแหSงชาติในชSวงปÄ 2560-2564 ซ่ึงกำหนดไวE

ท่ี 45:5537  

 
37 แผนการศึกษาแห>งชาติ พ.ศ. 2560-2579 กำหนดใหEมีการเพิ่มสัดส>วนการศึกษาต>ออาชีวศึกษาใหEสูงขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราการศึกษาต>อสาย
สามัญ โดยใหEเพิ่มขึ้นตามลำดับของแต>ละช>วง 5 ปl จากปöจจุบันอยู>ที่ 40:60  โดยกำหนดใหEเพิ่มขึ้นในทุกช>วง 5 ปlของแผนการศึกษาแห>งชาติ 
พ.ศ.2560-2579 เปéน 45:55, 50:50, 60:40 และ 70:30 ตามลำดับ 

 สายสามัญ สายอาชีวะ รวม 

สังกัด ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

รวม สพฐ. 7,560 12,554 20,114 117 22 139 7,677 12,576 20,253 
อปท. 158 334 492 - - - 158 334 492 
เอกชน 4,852 5,706 10,558 - - - 4,852 5,706 10,558 
พระพุทธศาสนา 1,330 - 1,330 - - - 1,330 - 1,330 
วิทยาลัยนาฎศิลปi 79 167 246 - - - 79 167 246 
รร.กีฬา 19 18 37 - - - 19 18 37 
สกอ. 281 422 703 280 141 421 561 563 1,124 
สอศ.       9,856 4,349 14,205 9,856 4,349 14,205 
รวมทุกสังกัด 14,279 19,201 33,480 10,253 4,512 14,765 24,532 23,713 48,245 
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หากตEองการขับเคลื่อนสูSเปVาหมายที่กำหนดไวEก็จำเปaนตEองสนับสนุนใหEเยาวชนหญิงสนใจและ

เลือกการศึกษาสายอาชีวะมากกวSาในปZจจุบัน  ในปÄการศึกษา 2562 ดัชนีความเสมอภาคทางเพศจำนวน

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญคือ 1.34 ในขณะท่ีดัชนีความเสมอภาคทางเพศจำนวน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวะ คือ  0.44   

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมSมีการจำแนกนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ และยังไมSมีเงิน

อุดหนุนนักเรียนยากจนในวงกวEาง มาตรการสนับสนุนที่สำคัญคือเงินกู?ยืมเพื่อการศึกษา ในปÄการศึกษา 

2562  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 2,475 คน หรือรEอยละ 7.6 และนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายสายอาชีวะ 598 คน หรือรEอยละ 4.1 ไดEรับเงินกูEยืมเพ่ือการศึกษา 

เงินกู?ยืมเพ่ือการศึกษา 

กองทุนเงินใหEกูEยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จัดต้ังข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 

พ.ศ. 2538 และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ใหEเร่ิมดำเนินการกองทุนในลักษณะ

เงินทุนหมุนเวียน  ปZจจุบัน กยศ. มีฐานะเปaนนิติบุคคลท่ีไมSเปaนสSวนราชการ อยูSภายใตEพระราชบัญญัติ

กองทุนเงินใหEกูEยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค.ใหEกูEยืมเงินแกSนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาด

แคลนทุนทรัพย.เพ่ือเปaนคSาเลSาเรียน คSาใชEจSายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการศึกษาและคSาครองชีพแกSนักเรียน

นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย. โดยผูEกูEตEองมีรายไดEในครอบครัวไมSเกิน 200,000 บาท/ปÄ มีระดับ

การศึกษาต้ังแตSมัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยไมSคิดดอกเบ้ีย

ระหวSางศึกษาอยูS และจะตEองชำระเงินคืนหลังจากจบการศึกษาแลEวสองปÄ โดย กยศ. จะคิดอัตรา

ดอกเบ้ียรEอยละ 1 ตSอปÄ ระยะเวลาผSอนชำระคืนไมSเกิน 15 ปÄ โดยเงินท่ีนำมาใหEกูEยืมท้ังหมดมาจาก

งบประมาณแผSนดิน 

ในชSวงปÄ 2539-2561 กยศ. ไดEใหEนักเรียน นักศึกษากูEเงินเรียนไปแลEวจำนวน 5.4 ลEานราย คิด

เปaนเงินกวSา 5.7 แสนลEานบาท ในจำนวนน้ีมีผูEกูEยืมท่ีชำระหน้ีเสร็จส้ินแลEวจำนวน 8 แสนราย อยูS

ระหวSางปลอดหน้ี 1 ลEานราย อยูSระหวSางชำระหน้ี 3.5 ลEานราย 

หมายเหตุ: ปZจจุบัน กยศ. สนับสนุนและสSงเสริมการศึกษาดEวยการใหEเงินกูEยืมเพ่ือการศึกษาในลักษณะ

ตSางๆ ใหEแกSนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ ดังน้ี 1) ขาดแคลนทุนทรัพย. 2) ศึกษาในสาขาวิชาท่ี

เปaนความตEองการหลักซ่ึงมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเปaนตSอการพัฒนาประเทศ 

3) ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาท่ีกองทุนมุSงสSงเสริมเปaนพิเศษ 4) เรียนดีเพ่ือสรEางความ

เปaนเลิศ 

ที่มา:   1. สุริยา ฆ5องเสนาะ วิทยากรชำนาญการพิเศษ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู5แทนราษฎร “กองทุน
ให5กู5ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กับการไมHชำระหนี้” Hot Issues สิงหาคม 2561  ดาวนCโหลดเอกสารได5ที่ 
http://www.parliament/go.th/library 

2. https://www.facebook.com/pg/studentloan.th/about/?ref=page_internal) 
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สำหรับนักเรียนกลุSมเฉพาะ พบวSามีจำนวนลดลงจากระดับมัธยมศึกษาตอนตEนอยSางชัดเจน  

นักเรียนพิการ38 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในโรงเรียนทั่วไปลดจำนวนลงอยSางมาก 

ในปÄการศึกษา 2562 มีนักเรียนพิการในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในโรงเรียนทั่วไปสังกัด 

สพฐ. 187 คน (หญิง 69/ชาย 118) โรงเรียนเอกชน 18 คน (หญิง 1/ชาย 17) โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 

306 คน (หญิง 123/ชาย 183) รวม 511 คน (หญิง 193/ชาย 318) เทSานั้น สำหรับนักเรียนพิการระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวะในโรงเรียนทั่วไปสังกัด สพฐ. มีเพียง 3 คน ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ

สายอาชีวะ สพฐ. มีเพียง 56 คน (หญิง 22/ชาย 34) แตSในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ไมSมีรายงานขEอมูล

นักเรียนพิการปÄการศึกษา 2562 รวมจำนวนนักเรียนพิการระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวะ 59 คน 

(หญิง 22/ชาย 37) รวมนักเรียนพิการที่เขEาถึงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสิ้น 570 คน ซ่ึง

ลดลงอยSางมากเม่ือเทียบกับระดับมัธยมศึกษาตอนตEน 

หากจำแนกความพิการของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ พบวSานักเรียน

พิการสSวนใหญS มีความพิการทางการเรียนรูE ความพิการทางสติปZญญา และความพิการทางการไดEยิน สSวน

นักเรียนพิการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีวะ สSวนใหญSมีความพิการทางรSางกายและสุขภาพ 

รองลงมา คือ พิการซ้ำซEอน 

เด็กด?อยโอกาสที่เขEาถึงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญมีจำนวน 6,730 คน (หญิง 

4,320/ชาย 2,410)  ประมาณหนึ่งในส่ีของนักเรียนดEอยโอกาสในระดับมัธยมศึกษาตอนตEน และเด็กดEอย

โอกาสที่เขEาถึงการศึกษาสายอาชีวะศึกษา39 เฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. มีจำนวน 20 คน (หญิง 0/ชาย 

20) 

ในปÄการศึกษา 2562 นักเรียนตGางสัญชาติ40 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญมีจำนวน 

801 คน (หญิง 507/ชาย 294) สายอาชีพ 883 คน รวมทั้งหมด 1,684 คน  ในจำนวนน้ีเปaนนักเรียนใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ มีสัญชาติจีน รEอยละ 47.8 รองลงมามีสัญชาติเมียนมSาร.รEอยละ 

33.2 นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวะ มีสัญชาติไทยใหญS รEอยละ 67.0 รองลงมามี

สัญชาติเมียนมSาร.รEอยละ 28.1 ในปÄการศึกษา 2562 ไมSมีนักเรียนไมGปรากฏสัญชาติ41 ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายสายสามัญ สSวนสายอาชีพมีจำนวน 234 คน (ไมSมีขEอมูลจำแนกเพศ) 

 
38 ขEอมูลนักเรียนพิการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ จากรายงานขEอมูลสารสนเทศดEานการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม> ปlการศึกษา 2562 สำหรับขEอมูลนักเรียนพิการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีวะ ของสถานศึกษาสังกัด สอศ. ไม>มีการ
รายงานขEอมูลในปlการศึกษา 2562 (ขEอมูลนักเรียนพิการสังกัด สอศ. ปlการศึกษา 2561 จำนวน 44 คน (หญิง 12/ชาย 32)) 
39 ปlการศึกษา 2562 สอศ. ไม>มีการรายงานขEอมูลนักเรียนดEอยโอกาส สำหรับปlการศึกษา 2561 นักเรียนดEอยโอกาส ในสถานศึกษาของรัฐ 
สังกัด สอศ. มีจำนวน 150 คน (หญิง 109/ชาย 41) 
40 ขEอมูลนักเรียนต>างสัญชาติและไม>ปรากฏสัญชาติสายอาชีวะ ปlการศึกษา 2562 ไม>จำแนกเพศ  
41 ขEอมูล DMC62-1 (race) รายงานจำนวนนักเรียนต>างสัญชาติ จำแนกสัญชาติ พบว>า มกีารรายงานขEอมูลผิดปกติในการระบุสัญชาติของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ จำนวน 1,162 คน (หญิง 748/ชาย 414) แต>ลดลงจากระดับมัธยมศึกษาตอนตEนเกือบ 4 
เท>า 



52 

ในปÄการศึกษา 2562 จังหวัดเชียงใหมSมีเด็กนอกระบบอายุ 15-17 ปÄ 6,192 คน (ไมSจำแนกเพศ) 

ประมาณสองเทSาของระดับมัธยมศึกษาตอนตEน หรือคิดเปaนรEอยละ 11.4 ของประชากรกลุSมวัยน้ี 

ตารางท่ี 5-2 จำนวนนักเรียนกลุGมเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปdการศึกษา 2562 

นักเรียนกลุSมเฉพาะ 
สายสามัญ สายอาชีวะ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
นักเรียนพิการ 318 193 511 37 22 59 
นักเรียนด;อยโอกาส 2,410 4,320 6,730 20 - 20 
นักเรียนท่ีได;รับเงินกู; กยศ. n.a. n.a. 2,475 n.a. n.a. 598 
นักเรียนตXางสัญชาติ 294 507 801 n.a. n.a. 883 
นักเรียนไมXปรากฏสัญชาติ - - - n.a. n.a. 234 
เด็กนอกระบบ (อายุ 12-14 ป*) 4,296 
หมายเหต:ุ  1. จำนวนนักเรียนพิการรวมนักเรียนพิการในโรงเรียนสังกัด สศศ. ด5วย 

 2. นักเรียนพิการ และนักเรียนด5อยโอกาส สายอาชีวะ เฉพาะสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และ สศศ. เนื่องจาก 
สอศ. ไมHมีการรายงานข5อมูลนักเรียนพิการ และนักเรียนด5อยโอกาส ปiการศึกษา 2562 

ที่มา:  1. กลุHมสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (DMC ปiการศึกษา 2562) 
 2. ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปi 2562 
 3. กองทุนเงินให5กู5ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปi 2562 

มิติคุณภาพการเรียนรู? 

• สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่ผGานเกณฑUคุณภาพ (ระดับดีขึ้นไป) 

คิดเปaนรEอยละ 96.5  ในขณะท่ีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวะที่ผGาน
เกณฑUคุณภาพ (ระดับดีข้ึนไป) คิดเปaนรEอยละ 94.4  

• อัตราสGวนครูตGอนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสายสามัญ และสายอาชีวะ มี

อัตราใกลEเคียงกัน คือ 1:15.5 และ 1:14.6 ตามลำดับ ชี้ใหEเห็นวSาการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับมัธยมปลาย ทั้งสองกลุSมมีจำนวนครูที่ทำการสอนสูงกวSาเกณฑ.ที่กำหนดโดยสำนักงาน

ขEาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)42 คSอนขEางมาก จำนวนครูจึงไมSใชSขEอจำกัด

ของการเรียนการสอน 

• ผลการสำรวจพบวSา 

- สถานศึกษาระดับมัธยมปลายสายสามัญ รEอยละ 88.9 สามารถจัดใหEนักเรียนใชE

คอมพิวเตอรUในการเรียนวิชา ICT ในอัตราไมSเกินสองคนตSอหนึ่งเครื่อง ขณะท่ี

สถานศึกษาระดับมัธยมปลายสายอาชีวะสามารถจัดใหEนักเรียนใชEคอมพิวเตอรUใน
การเรียนวิชา ICT ในอัตราไมSเกินสองคนตSอหน่ึงเคร่ืองไดEถึงรEอยละ 100 

 
42 เกณฑSที่ ก.ค.ศ. กำหนดคือ 1:20 สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป และระดับอาชีวศึกษา 
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- มีขEอสังเกตคือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญไดEเรียน coding เพียงรEอย

ละ 46.3 สูงกวSาสายอาชีวะ (รEอยละ 27.3) ในขณะท่ีนักเรียนสายสามัญท่ีสำรวจรEอย

ละ 90.3 เรียนสาขาวิทย.-คณิต และนักเรียนสายอาชีวะรEอยละ 34.4 เรียนสาขา

อิเล็กทรอนิกส. ขEอจำกัดประการหนึ่งของบางสถานศึกษาที่สำรวจ ไมSไดEการจัดการ

เรียนการสอนและไมSมีครูผูEสอน 

- สัดสGวนเวลาที่ครูสายสามัญใช?ในการจัดการเรียนการสอนตGอการทำงานอื่นคือ 

62:38 ซ่ึงตSางจากครูสายอาชีวะท่ี 74:26 

- สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่จัดการสอนภาษาที่สามคิดเปaน

รEอยละ 88.9 ในขณะที่สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวะจัดการ

สอนภาษาที่สามคิดเปaนรEอยละ 75.0 โดยภาษาท่ีมีการเรียนการสอนกันมาก ไดEแกS 

ภาษาจีน และสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญจัดการเรียนการ

สอนภาษาท่ีสามหลากหลายกวSาสายอาชีวะ คือ ภาษาญ่ีปุçนและฝร่ังเศส 

- การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ active learning ครูในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายสายสามัญมีการสอนรูปแบบ active learning  รEอยละ 42.0 ในขณะที่ครู

สายอาชีวะมีการจัดการเรียนการแบบ active learning รEอยละ 47.2 โดยท่ีครู

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญใชEสื ่อการสอน เลSนเกมส.  Touch the 

board game, Whisper game, Groups activities หรือการใชE www.kahoot.it 

เสริมในการเรียนการสอน สSวนสายอาชีวะเนEน Project Based Learning  การทำ

โครงงานในแตSละวิชา และการสืบคEนขEอมูลดEวยตนเอง 

- ในดEานจุดเนEนการเร ียนการสอน จากการสำรวจ พบวSา สถานศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญใหEความสำคัญกับเรื่องการเรียนรู?ในศตวรรษท่ี 
21  รEอยละ 77.8 สSวนสถานศึกษาสายอาชีวะรEอยละ 75.0 ใหEความสำคัญกับการ
พัฒนากำลังคนตอบโจทยUภาคอุตสาหกรรมและไทยแลนดU 4.0 และ/หรือ PLC 

มิติผลการเรียนรู? 

ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งคืออัตราการออกกลางคัน (เฉพาะสถานศึกษาสังกัด สพฐ.) ซึ่งสูง

มากสำหรับสายอาชีวะ คือ รEอยละ 28.7 (หญิง 10.3/ชาย 37.0)  ในปÄการศึกษา 2561 โดยเฉพาะ

นักเรียนชาย  เปรียบเทียบกับสายสามัญ รEอยละ 0.14 (หญิง 0.08/ชาย 0.25) อัตราการออกกลางคันจึง

เปaนอุปสรรคสำคัญอีกประการหน่ึงของเปVาหมายการเพ่ิมบุคลากรสายอาชีวะท่ีจำเปaนตEองไดEรับความสนใจ 

สาเหตุการออกกลางคันที ่สำคัญสำหรับนักเรียนสายอาชีวะในจังหวัดเชียงใหมS ไดEแกS ไมS

ลงทะเบียนในเวลาที่กำหนด  ขาดเรียนติดตSอกันเกินกำหนด  มีปZญหาครอบครัว  เกรดเฉลี่ยสะสมไมSถึง

เกณฑ. ตามลำดับ  สSวนนักเรียนสายสามัญประสบปZญหาสำคัญ คือ หาเลี้ยงครอบครัว  มีปZญหาในการ

ปรับตัว  มีปZญหาครอบครัว  ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 5-3 สาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ปdการศึกษา 2561 

สาเหตุการลาออกกลางคัน ชาย หญิง รวม 
มีปRญหาในการปรับตัว 4 - 4 
สมรส - 1 1 
ต;องคดี/ถูกจับ - - - 
เจ็บปéวย/อุบัติเหตุ - - - 
หาเล้ียงครอบครัว 14 9 23 
ฐานะยากจน - - - 
มีปRญหาครอบครัว 1 - 1 

รวมนักเรียนออกกลางคัน  19 10 29 
ที่มา: กลุHมสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน DMC ปi 61-3 (out) ไมHรวมสาเหตุอพยพ

ตามผู5ปกครอง และกรณีอื่นๆ ที่ไมHระบุสาเหตุ (เฉพาะ รร.สังกัด สพฐ.) 

ตารางท่ี 5-4 สาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวะ  

ปdการศึกษา 2561 

สาเหตุการลาออกกลางคัน ชาย หญิง รวม 
ฐานะยากจน - - - 
มีปRญหาครอบครัว 82 17 99 
สมรสแล;ว - - - 
มีปRญหาในการปรับตัว 15 8 23 
เจ็บปéวย/อุบัติเหตุ - - - 
หาเล้ียงครอบครัว 1 4 5 
ไมXลงทะเบียนในเวลาท่ีกำหนด 1,792 110 1,902 
เกรดเฉล่ียสะสมไมXถึงเกณฑ] 82 23 105 
ขาดเรียนท่ีติดตXอกันเกินกำหนด 122 83 205 
ต;องคดีอาญา/ถูกจับ - - - 
ขาดหลักฐานการสำเร็จการศึกษา 73 28 101 
เสียชีวิต 11 - 11 

รวมนักเรียนออกกลางคัน 2,178 273 2,451 
ที่มา: สอศ. ไมHรวมสาเหตุอพยพตามผู5ปกครอง และอื่นๆ (เฉพาะสถานศึกษาสังกัด สอศ.) 

อัตราการคงอยูGของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สถานศึกษาทุกสังกัด) ปÄการศึกษา 

2562 คือ รEอยละ 94.0 ทั้งนี้มีขEอสังเกตวSาอัตราการคงอยูSของนักเรียนหญิงและชายในระดับการศึกษาน้ี

ใกลEเคียงกัน 
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ตารางท่ี 5-5 อัตราการคงอยูGของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปdการศึกษา 2562 

ระดับการศึกษา ปoการศึกษา 
จำนวนนักเรียน (คน) อัตราการคงอยูSนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา    
ตอนปลาย ชาย หญิง รวม 

ม.4+ ปวช.1 2560 8,394 8,094 16,448 
 

ม.5+ ปวช.2 2561 n.a.1 n.a.1 15,461 
 

ม.6+ ปวช.3 2562 7,847 7,654 15,501 94.0 (ญ 94.6/ช 93.5) 
หมายเหตุ : 1. ไมHมีข5อมูลจำแนกเพศ ของนักเรียน ปวช.2 สังกัด สอศ. เอกชน 
ที่มา : สารสนเทศเพื่อการศึกษาแหHงชาต ิกระทรวงศึกษาธิการ (http://www.mis.moe.go.th/) 

อัตราสำเร็จการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ43 ที่สำเร็จการศึกษา 

ชั้น ม.6 ปÄการศึกษา 2561 (เฉพาะสถานศึกษาสังกัด สพฐ.) รEอยละ 86.0 (หญิง 89.9/ชาย 80.2) เปaน

อัตราท่ีสูงกวSาสายอาชีวะ44 กวSา 2 เทSา คือ รEอยละ 35.9 (ไมSมีขEอมูลจำแนกเพศ) สSวนหนึ่งอาจเปaนเพราะ

นักเรียนสายอาชีวะมีอัตราออกกลางคันในสัดสSวนท่ีคSอนขEางสูง 

อัตราการเรียนตGอ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปÄท่ี 6 ใน

ปÄการศึกษา 2561 (เฉพาะสถานศึกษาสังกัด สพฐ.) จำนวน  5,232 คน45 (หญิง 3,308/ชาย 1,924) ศึกษา

ตSอในระดับปริญญาตรีและ ปวส. ในปÄการศึกษา 2562 โดยรEอยละ 80 ศึกษาตSอในระดับปริญญาตรี และ

รEอยละ 7.3 ศึกษาตSอในระดับอาชีวศึกษา ที ่เหลือรEอยละ 12.7 ศึกษาตSอสถาบันอื ่นๆ อาทิ สถาบัน

พยาบาล สถาบันตำรวจ สถาบันทหาร เปaนตEน สำหรับอัตราการเรียนตSอของนักเรียนมัธยมปลายสาย

อาชีวะน้ันยังไมSสามารถคำนวณตัวช้ีวัดน้ีไดE เน่ืองจาก สอศ. ยังไมSมีการรายงานขEอมูลในสSวนน้ี 

สำหรับผลการทดสอบระดับชาติในปÄการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปdท่ี 6 สายสามัญ

ที่มีผลการสอบ O-NET ร?อยละ 50 ขึ้นไปในวิชาตSางๆ สูงกวSาคSาเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา  ไดEแกS 

ภาษาไทย รEอยละ 35.8  ภาษาอังกฤษ รEอยละ 15.9  คณิตศาสตร. รEอยละ 13.7  วิทยาศาสตร. รEอยละ 

8.8  และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รEอยละ 9.6 

  

 
43 คำนวณโดยเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนรุ>นเดียวกัน เมื่อเขEาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปlที่ 4 ปlการศึกษา 2559 และจำนวนนักเรียนที่จบ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปlที่ 6 ในปlการศึกษา 2561 
44 เนื่องจาก สอศ. รายงานขEอมูลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาล>าสุด คือ ปlการศึกษา 2560 จึงคำนวณโดยเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนรุ>น
เดียวกัน เมื่อเขEาเรียน ปวช.1 ปlการศึกษา 2558 และจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ปวช.3 ในปlการศึกษา 2560 
45 ขEอมูลจากระบบจัดเก็บขEอมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) 
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ตารางท่ี 5-6 ร?อยละนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปdท่ี 6 ท่ีมีคะแนน O-NET ร?อยละ 50 ข้ึนไปในวิชาตGางๆ  
ปdการศึกษา 2562 

วิชา เชียงใหม8 (%) ประเทศ (%) 

ภาษาไทย 35.8 29.9 
ภาษาอังกฤษ 15.9 9.7 
คณิตศาสตรC 13.7 10.1 
วิทยาศาสตรC 8.8 5.6 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 9.6 6.5 

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหHงชาต ิ(องคCการมหาชน) (สทศ.) 

ในปÄการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ V-NET  นักเรียน ปวช. ปÄ 3 ของจังหวัด

เชียงใหมSสูงกวSาคะแนนเฉล่ียประเทศในทุกทักษะ ดังตาราง  

ตารางท่ี 5-7 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ V-NET นักเรียน ปวช. ปd 3 เปรียบเทียบกับระดับประเทศ  
จำแนกทักษะ ปdการศึกษา 2562 

ทักษะ เชียงใหม8 (%) ประเทศ (%) 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร 41.6 39.9 
ทักษะการคิดและการแก5ปÇญหา 36.9 35.6 
ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต 54.2 52.8 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ 48.7 46.2 

รวม 45.4 43.6 
ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหHงชาต ิ(องคCการมหาชน) (สทศ.) 

ผลการสำรวจทักษะสำคัญตามแนวทางการเรียนรู?ในศตวรรษที่ 21 โดยการประเมินตนเองของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปÄท่ี 6 และนักเรียน ปวช. ปÄ 3 สรุปไดEดังน้ี (ระดับทักษะสูงสุดคือ 100) 

ตารางท่ี 5-8 ระดับทักษะสำคัญตามแนวทางการเรียนรู?ในศตวรรษท่ี 21 
โดยการประเมินตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปdท่ี 6 และนักเรียน ปวช. ปd 3 ปdการศึกษา 2562 

ทักษะ 
ระดับทักษะ 

นักเรียน ม. 6 นักเรียน ปวช. ปl 3 

ทักษะเทคโนโลยีและสารสนเทศ 60.1 60.6 
ทักษะภาษาอังกฤษ 23.1 12.0 
ทักษะชีวิต 78.1 76.0 
ความรอบรู5ด5านสุขภาพ 80.1 74.6 
ทักษะการเงิน 64.8 65.1 
ความตระหนักรู5ในฐานะพลเมืองโลก 52.6 45.3 
ทักษะอาชีพ 64.6 66.4 
ทักษะการเป†นผู5ประกอบการ 56.4 53.0 

ที่มา: สำรวจโดยคณะวิจัยโครงการฯ 
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ผลการสำรวจมีประเด็นท่ีนSาสนใจดังน้ี 

• นักเรียนสายสามัญประเมินตนเองวSามีทักษะเทคโนโลยีและสารสนเทศใกลEเคียงกับ

นักเรียน สายอาชีวะ ทั้งนี้มาตรฐานทักษะที่เพิ่มเติมจากระดับมัธยมศึกษาตอนตEน 

ไดEแกS การใชEบริการจัดเก็บและแบSงปZนขEอมูลผSานอินเทอร.เน็ต การติดตั้งอุปกรณ.และ

หรือโปรแกรมเครือขSาย ตั ้งคSาโพรโทคอลตSางๆ ของอินเทอร.เน็ต และการสรEาง

ฐานขEอมูล (Database) เพ่ือจัดเก็บและใชEขEอมูลรSวมกันไดEผSานระบบเครือขSาย 

• นักเรียนสายสามัญประเมินตนเองวSามีทักษะภาษาอังกฤษ46สูงกวSานักเรียนสายอาชีวะ 

โดยสายสามัญมีความรูEภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน สSวนสายอาชีวะยังไมSสามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษไดE 

• นักเรียนสายสามัญและสายอาชีวะมีทักษะชีวิตในระดับใกลEเคียงกัน  โดยคาดหวังใหE

นักเรียนระดับน้ีรูEจักขับเคลื่อนสูSเปVาหมายและทิศทางการดำเนินชีวิตที่กำหนด  รูEจัก

ตัดสินใจแกEไขปZญหา สรุปบทเรียน ทำงานรSวมกับผูEอื่น รูEจักแสดงออกทางอารมณ.ใน

สถานการณ.ตSางๆ ดEวยวิธีท่ีไมSสรEางความเดือดรEอนใหEตนเองและผูEอ่ืน มีความสัมพันธ.ท่ีดี

กับครอบครัว และใหEคำปรึกษาผูEอ่ืนไดE 

• สำหรับความรอบรู?ด?านสุขภาพ ผลการประเมินตนเอง พบวSา นักเรียนสายสามัญมี

ความรอบรูEดEานสุขภาพสูงกวSานักเรียนสายอาชีวะ โดยคาดหวังใหEนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายสามารถสังเกตความผิดปกติของรSางกายและจิตใจ รูEจักสิทธิสวัสดิการในการ

ใชEบริการสาธารณสุข  รูEจักการทำ CPR กูEชีพดEวยวิธีปZöมหัวใจ รูEจัก หนSวยการแพทย.

ฉุกเฉิน 1669 หรือหนSวยกูEชีพ   

• ทักษะการเงิน ผลการประเมินตนเอง พบวSา นักเรียนทั้งสองกลุSมมีระดับทักษะการเงิน

ใกลEเคียงกัน แตSนEอยกวSาระดับมัธยมศึกษาตอนตEน เนื่องจากตEองมีทักษะเพิ่มเติมจาก

ระดับมัธยมศึกษาตอนตEนที่ยากขึ้น คือ ความรูEเรื่อง “มูลคSาเงินตามกาลเวลา” เพ่ือ

ประโยชน.ในการตัดสินใจลงทุน การรูEจักหารายไดEสุจริตจากการลงทุน   

• ความตระหนักรู?ในฐานะพลเมืองโลกในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพิ่มเติมเรื่องการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สำคัญของโลก และการเปลี่ยนแปลงดEานการคEาการลงทุน

ระดับโลก ซึ่งนักเรียนสายสามัญประเมินตนเองวSามีความตระหนักรูEในฐานะพลเมือง

โลกมากกวSาระดับมัธยมศึกษาตอนตEน และมากกวSานักเรียนสายอาชีวะ 

• ทักษะอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คาดหวังใหEมีความรูEความ

เขEาใจแนวคิด หลักการ ทฤษฎีสำคัญของสาขาวิชาที่เรียนผSานการจัดทำโครงงานอาชีพ

หรือฝØกงานในสถานประกอบการ มีความรูEในหลักการทั่วไปของงานอาชีพที่มุ Sงหวัง 

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องตEน มีทักษะดEานความปลอดภัยที่ใชEทำงานขั้นพื้นฐาน 

 
46 อEางแลEวใน 25 
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สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนด ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่ไมS

ซับซEอน และประยุกต.ใชEความรูEและทักษะแกEไขปZญหา รวมทั้งรับผิดชอบตSอตนเองและ

ผูEอื่น ผลการประเมินพบวSานักเรียนสายสามัญมีระดับทักษะดEานน้ีนEอยกวSานักเรียนสาย

อาชีวะเล็กนEอย 

• ทักษะการเปSนผู?ประกอบการที่เพิ่มเติมจากระดับมัธยมศึกษาตอนตEนคือ การวิเคราะห.

กลุSมลูกคEาเปVาหมาย การวางนโยบายดEานการตลาด กำหนดราคา กระจายสินคEา การ

ขาย และออกแบบโฆษณา การคEาขายออนไลน. และกฎหมายที่เกี่ยวขEอง ความสามารถ

ในการส่ือสาร การใชEภาษา การเจรจาตSอรอง  และการปรับทัศนคติตSอปZญหาตSางๆ เปaน

บวกอยูSเสมอ ผลการสำรวจพบวSา นักเรียนสายสามัญประเมินตนเองวSามีระดับทักษะ

ดEานน้ีมากกวSานักเรียนสายอาชีวะเล็กนEอย  
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6. เยาวชนอายุ 18-24 ปdกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหมG 

มิติการเข?าถึงการเรียนรู? 

 ในระดับอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหมSมีสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนจำนวน 30 แหSง 

และดEวยความเปaนศูนย.กลางของภูมิภาค สSงผลใหEเปaนศูนย.รวมนักศึกษาจากจังหวัดอื่นๆ ของภาคเหนือ  

ตัวชี้วัดระดับจังหวัดที่แสดงอัตราการเขEาถึงบนฐานประชากรจึงไมSอาจสะทEอนภาพที่แทEจริงของการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของเยาวชนในจังหวัด ตัวชี้วัดที่นำเสนอในที่นี้จึงใชEจำนวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาของ

สถานศึกษาในจังหวัด เพื่อใหEเห็นภาพวSามีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดอยSางกวEางขวาง

เพียงใด ซ่ึงนSาจะสะทEอนความยากและงSายในการเขEาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประชากร 

ในปÄการศึกษา 2562 จังหวัดเชียงใหมSมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสถาบัน 81,580 คน (หญิง 

48,348/ชาย 32,232 คน) คิดเปaนดัชนีความเสมอภาคทางเพศจำนวนนักศึกษา 1.45 และมีนักศึกษา 
ปวส. จำนวน 8,771 คน (หญิง 3,094/ชาย 5,671)  คิดเปaนดัชนีความเสมอภาคทางเพศ  0.55  

ในปÄการศึกษา 2561 จังหวัดเชียงใหมSมีเยาวชนนอกระบบการศึกษาอายุ 18-21 ปÄ 22,873 คน 

(ไมSจำแนกเพศ) หรือคิดเปaนรEอยละ 23.8 ของประชากรกลุSมวัยน้ี  

มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 15,006 คน หรือ รEอยละ 18.4  และนักศึกษา ปวส. 861 คนหรือ

รEอยละ 9.8 ของนักศึกษา ปวส. ท่ีไดEรับเงินกู?ยืมเพ่ือการศึกษา  

มิติคุณภาพการเรียนรู? 

 เนื่องจากการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ ปวส. มีความหลากหลายมาก  จึงไมSสามารถ

กำหนดตัวชี้วัดมิติคุณภาพการเรียนรูEที่จะสามารถจัดเก็บขEอมูลและสะทEอนสถานการณ.การพัฒนาไดEอยSาง

เหมาะสม 

มิติผลการเรียนรู? 

 อัตราการคงอยูG สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. มีอัตราการคงอยูSที่สูงกวSาและเกิน 100 คือรEอยละ 

111.247 (ไมSจำแนกเพศ) ทั้งน้ีอาจมีการเขEามาสมัครเรียนเพิ่มขึ้นในปÄที่ 2 ทั้งน้ี มิไดEกำหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับ

ระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาตรี เน่ืองจากสาขาตSางๆ มีความแตกตSางหลากหลายมาก  

 ในปÄการศึกษา 2562 คะแนนผลการทดสอบ V-NET นักศึกษา ปวส. ปÄ 2 ของจังหวัดเชียงใหมSสูง

กวSาคะแนนเฉล่ียประเทศในทุกทักษะ ดังตาราง  

 
47 คำนวณจากการเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษา ปวส. ปl 1 ปlการศึกษา 2561 และจำนวนนักศึกษาปl 2 ปlการศึกษา  2562 และขEอมูล ปวส.
1 ปl 2561 จากสารสนเทศเพื่อการศึกษาแห>งชาต ิกระทรวงศึกษาธิการ มีขEอมูลเฉพาะสถานศึกษาของรัฐ ส>วนสารสนเทศ สอศ. มีขEอมูล
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชน แต>ไม>มีขEอมูลการจำแนกเพศ 



60 

ตารางท่ี 6-1 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ V-NET นักเรียน ปวส. ปd 2 เปรียบเทียบกับระดับประเทศ  
จำแนกทักษะ ปdการศึกษา 2562 

ทักษะ เชียงใหมS (%) ประเทศ (%) 
ทักษะภาษาและการส่ือสาร 43.5 41.8 
ทักษะการคิดและการแก;ปRญหา 32.9 31.8 
ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต 53.8 52.2 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ 37.8 37.1 

รวม 42.0 40.8 
ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหHงชาติ (สทศ.) 

ผลการสำรวจทักษะสำคัญตามแนวทางการเรียนรู?ในศตวรรษท่ี 21 โดยการประเมินตนเองของ

นักศึกษาปริญญาตรี ปÄ 3-4 และ ปวส.ปÄ 2 สรุปไดEดังน้ี  (ระดับทักษะสูงสุดคือ 100) 

ตารางท่ี 6-2 ระดับทักษะสำคัญตามแนวทางการเรียนรู?ในศตวรรษท่ี 21  

โดยการประเมินตนเองของนักศึกษาปริญญาตรี ปd 3-4 และ ปวส. ปd 2 ปdการศึกษา 2562 

ทักษะ ระดับทักษะ 
ระดับปริญญาตรี ระดับ ปวส. 

ทักษะเทคโนโลยีและสารสนเทศ 65.4 65.1 
ทักษะภาษาอังกฤษ 26.2 25.2 
ทักษะชีวิต 81.8 85.9 
ความรอบรู;ด;านสุขภาพ 74.8 74.4 
ทักษะการเงิน 64.8 65.1 
ความตระหนักรู;ในฐานะพลเมืองโลก 52.7 53.4 
ทักษะอาชีพ 63.2 62.4 
ทักษะการเปÅนผู;ประกอบการ 55.0 61.5 

ที่มา: สำรวจโดยคณะวิจัยโครงการฯ 

ขEอสังเกตจากการประเมินทักษะขEางตEน พบวSา 

• ทักษะเทคโนโลยีและสารสนเทศ ใชEมาตรฐานเดียวกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีทักษะใกลEเคียงกับนักศึกษาระดับปวส. และสูงกวSาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  
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• ทักษะภาษาอังกฤษ48 นักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับ ปวส. ประเมิน

ตนเองวSามีทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน และประเมินวSาตนเองมีทักษะสูงกวSาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

• ทักษะชีวิตสำหรับระดับอุดมศึกษาครอบคลุมเรื่องความเขEาใจและยอมรับความแตกตSาง

ของผูEอ่ืนและรับผิดชอบตSอปZญหาสังคม รูEจักคิดวิเคราะห. วิจารณ. แยกแยะส่ิงท่ีควรนำมา

เปaนตัวอยSางและบทเรียนชีวิต ตระหนักรูEค ุณคSาและรับผิดชอบตSอตนเอง สรEาง

สัมพันธภาพและการสื่อสารที่ดี ตัดสินใจและแกEไขปZญหารSวมกับผูEอื่นไดE  รูEจักจัดการกับ

อารมณ.และความเครียดอยSางสรEางสรรค. กลEาตSอตEานการกระทำสิ่งที่ผิด เปaนพลเมืองท่ี

เขEมแข็ง ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับ ปวส. ประเมินวSาตนเองมี

ทักษะคSอนขEางสูง และสูงกวSาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคSอนขEางมาก 

• ความรอบรู ?ด?านสุขภาพ ใชEมาตรฐานเดียวกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวSา

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับ ปวส. มีการประเมินดEานสุขภาพใกลEเคียง

กัน  และใกลEเคียงกับสายอาชีวะ แตSนEอยกวSานักเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ 

• ทักษะการเงิน ใชEมาตรฐานเดียวกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวSานักศึกษาระดับ 

ปวส. ประเมินตนเองวSามีทักษะการเงินสูงกวSานักศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวSา

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

• ความตระหนักรู?ในฐานะพลเมืองโลก ใชEมาตรฐานเดียวกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

พบวSานักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับ ปวส. มีการประเมินตนเองใกลEเคียง

กันและใกลEเคียงกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ แตSสูงกวSานักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวะ 

• ทักษะอาชีพสำหรับระดับอุดมศึกษา ยกระดับความคาดหวังใหEมีความรูEทั้งทางทฤษฎี

และเทคนิคเชิงลึกหรือเฉพาะทาง  มีความรูEภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในระดับที่เชื ่อมโยงกับการทำงาน  สามารถปรับใชEวิธีการ กระบวนการ

ปฏิบัติงาน  มีทักษะในการคิดวิเคราะห. วางแผน บริหารจัดการและประเมินผล สามารถ

ปฏิบัติงานภายใตEความเปลี ่ยนแปลง แกEปZญหาที่ไมSคุ EนเคยหรือซับซEอนดEวยตัวเอง 

สามารถใชEเทคนิคทางสถิติพื ้นฐานคEนควEาแนวทางแกEไขปZญหา ซึ ่งนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและนักศึกษาระดับ ปวส. มีการประเมินตนเองวSามีทักษะอาชีพใกลEเคียงกัน 

แตSนEอยกวSานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีวะเล็กนEอย 

• ทักษะการเปSนผู?ประกอบการ ประเมินบนมาตรฐานเดียวกับระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย  โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีประเมินตนเองวSามีทักษะดEานน้ีนEอยกวSานักศึกษา

ระดับ ปวส. แตSใกลEเคียงกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญและสายอาชีวะ 

 
48 อEางแลEวใน 25 
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7. เยาวชนอายุ 15-24 ปdในฐานะแรงงานรุGนใหมGในจังหวัดเชียงใหมG 

 “กำลังแรงงาน” คือผูEที่มีอายุ 15 ปÄขึ้นไป เยาวชนอายุ 15-24 ปÄจึงมีสองสถานภาพควบคูSกันไป  

สถานภาพหนึ่งคือเยาวชนซึ่งอยูSในชSวงเวลาของการเปลี่ยนผSานเปaนผูEใหญS จำเปaนตEองไดEรับการพัฒนาใหE

เต็มศักยภาพ ซึ่งสSวนใหญSเกิดขึ้นโดยการเรียนรูEในระดับที่สูงกวSาการศึกษาภาคบังคับ อีกสถานภาพหน่ึง

คือ “แรงงานรุSนใหมS” ซึ่งเปaนชSวงอายุที่สอดคลEองกับแนวทางการพัฒนาระดับสากล โดยเฉพาะอยSางย่ิง

เปVาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ใหEความสำคัญกับการสรEางเสริมศักยภาพของกลุSมอายุนี้ในฐานะกำลังสำคัญ

ในการพัฒนาประเทศในระยะตSอไป 

 สำหรับเรื่องการศึกษา  เยาวชนจำนวนมากมีโอกาสศึกษาเรียนรูEในระดับที่สูงกวSาการศึกษาภาค

บังคับตามตัวชี้วัดและขEอมูลที่เสนอขEางตEนแลEว  แตSผูEที่ขาดโอกาสหรือตกหลSนจากการศึกษาในระบบ

สามารถเขEาสูSการศึกษานอกระบบไดEเม่ืออายุ 15 ปÄข้ึนไป49   

 ในปÄการศึกษา 2562 จังหวัดเชียงใหมSมีผูEลงทะเบียนเรียนนอกระบบในระดับตSางๆ ดังน้ี 

ตารางท่ี  7-1 จำนวนผู?ลงทะเบียนเรียนนอกระบบทุกกลุGมอายุ ปdการศึกษา 2562  

ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวม 

ประถมศึกษา 2,211 2,085 4,296 

มัธยมศึกษาตอนตEน 4,289 2,530 6,819 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 5,311 3,725 9,036 

 ที่มา: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมH ปiการศึกษา 2562  

 ผูEเรียนนอกระบบมีจำนวนมากขึ้นตามระดับการศึกษา  และจำนวนผูEลงทะเบียนเรียนเปaนเพศ

ชายมากกวSาเพศหญิง สอดคลEองกับขEอเท็จจริงวSานักเรียนในระบบโรงเรียนมีจำนวนนEอยลงตามระดับช้ัน

การศึกษาที่สูงขึ้น  และผูEที่หลุดจากระบบการศึกษาสSวนใหญSเปaนเพศชาย การศึกษานอกระบบที่เปÑดกวEาง

และมีคุณภาพจึงมีบทบาทสำคัญในการรองรับและเสริมสรEางศักยภาพเด็กและเยาวชนกลุSมน้ี 

 ในสถานะแรงงานรุSนใหมS  ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดคือการมีงานทำ  ในปÄ 2561 รEอยละ 73.4 (หญิง 

62.4/ชาย 84.4) ของประชากรอายุ 15-24 ปÄมีสGวนรGวมในกำลังแรงงาน  สSวนผูEที่ไมSอยูSในกำลังแรงงาน

น้ัน รEอยละ 26.6 กำลังศึกษา อัตราการวGางงานอยูSท่ีรEอยละ 1.6 (หญิง 1.9/ชาย 1.5) 

 
49 ปöจจุบันในกรณีของนักศึกษาที่มีอายุต่ำกว>า 15 ปlบริบูรณS และยังไม>จบการศึกษาภาคบังคับนั้น สามารถเรียน กศน.ไดE แต>ตEองมีหนังสือส>ง
ตัวจากเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนใหEมีระยะเวลาเท>ากับเด็กวัยเดียวกัน และตEองเรียนครบจำนวนหน>วยกิตตามโครงสรEาง
หลักสูตรของ กศน.  ทั้งนี้ กศน.จะไม>รับนักศึกษาที่เรยีนจากสถานศึกษาอื่นๆ ในระดับเดียวกัน เพื่อไม>ใหEเกิดการเรียนซ้ำซEอนในการรับเงิน
อุดหนุนจากงบประมาณแผ>นดิน หากมีการตรวจสอบแลEวพบว>ามีการลงทะเบียนเรียนซ้ำซEอนกับสถานศึกษาอื่นจะถือว>าการเรียนกับ กศน.
เปéนโมฆะ  
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 ในปÄ 2561 ผูEมีงานทำอายุ 15-24 ปÄในจังหวัดเชียงใหมSรEอยละ 45.5 (หญิง 50.0/ชาย 42.5) เปaน

แรงงานในระบบซึ่งเปaนงานที่ไดEรับสวัสดิการและการคุEมครองตามกฎหมาย มักมีระดับการศึกษาสูงกวSา

และเปaนงานที่ใชEฝÄมือและทักษะสูงกวSางานนอกระบบซึ่งสSวนใหญSคืองานในภาคเกษตรที่มีสภาพการ

ทำงานยากลำบากกวSา นับวSาแรงงานรุSนใหมSในจังหวัดเชียงใหมSเปaนแรงงานในระบบในอัตราสูงกวSาผูEมีงาน

ทำในจังหวัดทั้งหมดซึ่งทำงานในระบบเพียงรEอยละ 39.8 (หญิง 40.9/ชาย 38.9) แตSยังต่ำกวSาภาพรวม

ของผูEมีงานทำอายุ 15-24 ปÄท่ัวประเทศซ่ึงทำงานในระบบรEอยละ 52.8 (หญิง 49.0/ชาย 58.5)50    

 

 
50 สำนักงานสถิติแห>งชาต,ิ การสำรวจแรงงานนอกระบบ, 2561   
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8. สรุปภาพรวมการพัฒนาเด็ก เยาวชน และแรงงานรุGนใหมGในจังหวัดเชียงใหมG 

บทนี้จะสรุปการนำเสนอการเรียนรูEของเด็ก เยาวชน และแรงงานรุSนใหมSกลุSมอายุตSางๆ ใหEเห็น

พัฒนาการจากกลุSมอายุหน่ึงสูSอีกกลุSมอายุหน่ึงผSานตัวช้ีวัด 3 มิติ และเพ่ิมเติมดEวยการเปรียบเทียบระหวSาง

สถานการณ.การพัฒนาพ้ืนท่ีในเมืองและนอกเมือง51 

มิติการเข?าถึงการเรียนรู? 

 ในระดับกSอนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตEน  เด็กในจังหวัดเชียงใหมS

สามารถเขEาถึงการศึกษาไดEอยSางครอบคลุม  แมEวSาจำนวนมากมีอายุเกินเกณฑ.  ปZญหาสำคัญคือการรักษา

เด็กไวEในระบบโรงเรียน ซึ่งไมSสามารถสะทEอนไดEจากอัตราการออกกลางคันซึ่งต่ำมาก  ในภาพรวมเด็กรEอย

ละ 7-12  หายไปในแตSละระดับการศึกษา (ไมSรวมกSอนประถมศึกษา)   และพบวSามีเด็กนอกระบบในชSวง

อายุนี้ประมาณรEอยละ 6  เรื ่องที่นSายินดีคือสSวนใหญSของเด็กที่คงอยูSในชั้นปÄสุดทEายของแตSละระดับ

การศึกษาไดEเรียนตSอในระดับตSอไป เยาวชน 9 ใน 10 ไดEเขEาศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งมิใชS

การศึกษาภาคบังคับ (บางสSวนนSาจะเปaนเด็กจากจังหวัดใกลEเคียงที่เขEามาเรียนในจังหวัดเชียงใหมS)   ใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราคงอยูSสูงแมEอัตราการออกกลางคันของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายอาชีวะศึกษาจะสูงถึงรEอยละ 28.7  นอกจากนั้นเยาวชน 9 ใน 10 คนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญเรียนตSอระดับอุดมศึกษา  (บางสSวนนSาจะเปaนเด็กจากจังหวัดใกลEเคียงที่เขEามาเรียนในจังหวัด

เชียงใหมS) และนักศึกษา ปวส. มีอัตราการคงอยูSสูงมาก 

ตารางท่ี 8-1 อัตราการเข?าเรียน อัตราการออกกลางคัน อัตราการคงอยูG  
อัตราสำเร็จการศึกษา และอัตราการเรียนตGอ ปdการศึกษา 2562 

ตัวชี้วัด 
ก*อน

ประถม 
ศึกษา 

ประถม
ศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนต8น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
สายสามัญ 

ปวช. ปริญญา
ตร.ี 

ปวส. 

อัตราการเข*าเรียนสุทธิ (ก) (ข) (ค) 

อัตราการเข*าเรียนรวม 135.3 123.9 108.0 88.9 (ค) 

อัตราการออกกลางคัน  

(ปกศ.2561) 

(ค) 0.07 0.14 0.14 28.7 (ค) 

อัตราการคงอยูH (ค) 87.9 92.6 94.0 (ค) 111.2 

อัตราสำเร็จการศึกษา  

(ปกศ.2561) 

(ค) 80.6 84.8 86.0 35.9 (ค) 

อัตราการเรียนตHอ  

(ปกศ.2561) 

(ค) 100.0 97.0 93.2 n.a. (ค) 

หมายเหตุ :  (ก) คือ มีจำนวนนักเรียนที่ไม>จำแนกอายุเปéนจำนวนมาก จึงไม>คำนวณตัวชี้วัดนี ้
 (ข) คือ ไม>มีขEอมูลจำแนกอายุสำหรับนักเรียน ปวช. จึงไม>คำนวณตัวชี้วัดนี ้  (ค) คือ ไม>กำหนดเปéนตัวชี้วัด 

 
51 คณะวิจัยจำแนกพื้นที่ในเมืองและนอกเมืองตามแนวทางของ สทศ. และ สมศ. ซึ่งกำหนดใหEอำเภอเมืองคือพื้นที่ในเมือง และอำเภออื่นเปéน
พื้นที่นอกเมือง    
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เด็กหญิงและชายจะมีโอกาสเขEาสูSระบบการศึกษาใกลEเคียงกัน  และเด็กหญิงยังอยูSในระบบสูงกวSา

เด็กชายทุกระดับการศึกษาแมEจะชะลอตัวลงในชั้นที่สูงขึ้น  เด็กชายหลุดจากการศึกษาในระบบสูงกวSา

เด็กหญิงชัดเจนในระดับ ปวช. โดยสSวนใหญSลงทะเบียนไมSตรงกำหนดและขาดเรียนเกินกำหนด นักเรียน

หญิงเรียนตSอสูงกวSาเด็กนักเรียนชายตั้งแตSระดับมัธยมการศึกษาตอนตEนและปริญญาตรี ทำใหEเกิด

สถานการณ.ความไมSเสมอภาคทางการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนชาย 

ตารางท่ี 8-2 ตัวช้ีวัดความเสมอภาคทางเพศทางการศึกษา ปdการศึกษา 2562 

ตัวชี้วัด 

ก8อน

ประถมศึก

ษา 

ประถม 

ศึกษา 

มัธยมศึกษา

ตอนต1น 

มัธยมศึกษา

ตอนปลายสาย

สามัญ 

ปวช. ปริญญา

ตร ี

ปวส. 

ดัชนีความเสมอภาค
ทางเพศอัตราการเข5า
เรียนรวม 

1.01 0.98 1.01 1.34 0.44 1.45  0.55  

อัตราการออก
กลางคัน (หญิง/ชาย) 
(ปกศ. 2561) 

(ก) 0.06/0.07 0.15/0.12 0.08/0.25 10.3/37.0 (ก) 
  

อัตราการคงอยูH 
(หญิง/ชาย) 

(ก) 94.7/82.1 95.7/89.7 94.6/93.5 (ก) (ข) 

อัตราสำเร็จการศึกษา 
(หญิง/ชาย) (ปกศ. 
2561) 

(ก) 84.7/77.1 90.3/79.0 89.9/80.2 (ค) (ก) 
  

อัตราการเรียนตHอ 
(หญิง/ชาย)  
(ปกศ. 2561) 

(ก) 100/100 98.2/95.7 93.7/92.5 n.a.  (ก) 

หมายเหต:ุ (ก) ไมHได5กำหนดเป†นตัวชี้วัด 
 (ข) ไมHสามารถคำนวณตัวชี้วัดจำแนกเพศ เพราะไมHมีข5อมูลจำแนกเพศ ปi 2561 
 (ค) ไมHมีข5อมูลจำแนกเพศ 

อยSางไรก็ดี  เด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษายังมีโอกาสจากการศึกษานอกระบบ

ซ่ึงมีจำนวนนักเรียนนักศึกษาเพ่ิมข้ึนตามระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน และมีเพศชายมากกวSาเพศหญิงเกือบสอง

เทSาในระดับมัธยมศึกษาตอนตEนและตอนปลาย  (ดูตารางที่ 7-1 หนEา 62)  แสดงวSาเด็กและเยาวชนชาย

สSวนหน่ึงท่ีหลุดจากระบบการศึกษาไดEรับโอกาสจากการศึกษานอกระบบ 

แมEวSาระบบการศึกษาเปÑดกวEางใหEแกSเด็กที่มีลักษณะเฉพาะ เชSน เด็กพิการ เด็กดEอยโอกาส สSวน

เด็กนักเรียนตSางสัญชาติในจังหวัดเชียงใหมSที่มีมากในชั้นประถมศึกษาและลดจำนวนลงในระดับการศึกษา

ที่สูงขึ้น  ซึ่งอาจเกิดจากการยEายคืนถิ่น (กรณีเด็กตSางสัญชาติ) หรือความไมSพรEอมของสถานศึกษาในการ
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จัดการเรียนการสอนและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ  ปZญหาอุปสรรคในสSวนของนักเรียนและ

ครอบครัว  หรือขEอจำกัดอ่ืนๆ 

ตารางท่ี 8-3 การเข?าถึงโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนกลุGมเฉพาะ ปdการศึกษา 2562 

จำนวนนักเรียน

นักศึกษากลุ8มต8างๆ 

ก8อน

ประถม 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนต1น 

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย

สายสามัญ 

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย

สายอาชวีะ 

ปริญญา

ตร ี

ปวส. 

นักเรียนพิการ 734 5,728 3,008 511 59 
(เฉพาะ สพฐ.) 

(ก) 

นักเรียนด5อยโอกาส 15,657 68,225 25,661 6,730 20 
(เฉพาะ สพฐ.) 

(ก) 

นักเรียนยากจน 15,547 67,636 25,331 (ก) (ก) 
นักเรียนตHางสัญชาต ิ 2,276 8,345 2,565 801 883 (ก) 
นักเรียนไมHปรากฏ
สัญชาต ิ

- - - - 234 (ก) 

เด็กนอกระบบ (ไมHอยูH
ในระบบการศึกษา) 

9,454 (1) 
(19.0%) 

5,997 (2) 
(5.89%) 

3,432 (3) 
(6.3%) 

6,192 (4) 
(11.4%)  

22,873 (5) 
(23.8%) ปกศ 61 

หมายเหต:ุ  (ก) คือ ไมHกำหนดเป†นตัวชี้วัด 
 (1) อายุ 3-5 ปi (2) อายุ 6-11 ปi (3) อายุ 12-14 ปi และ (4) อายุ 15-17 ปi (5) อายุ 18-21 ปi 
 
 ในบรรดาเด็กที่พบปZญหาอุปสรรคในการเขEาถึงการศึกษาทั้งหลาย  เด็กยากจนคือกลุSมใหญSที่สุด 

(เปaนสSวนหนึ่งของเด็กดEอยโอกาส)  ซึ่งปZจจุบันเด็กยากจนชั้นประถมศึกษาที่ไดEรับทุนปZจจัยพื้นฐาน และ

ทุนปZจจัยพื้นฐานรSวมกับทุนเสมอภาคดEวย มีรEอยละ 33.4 และรEอยละ 34.2 สำหรับเด็กยากจนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตEนอยูSที่รEอยละ 30.2 และรEอยละ 13.6  ของเด็กยากจนในระดับการศึกษานั้นๆ ซึ่งยังไมS

ครอบคลุมเด็กยากจนทุกคน (ชั้นประถมศึกษาเหลือรEอยละ 32.4 มัธยมศึกษาตอนตEนเหลือรEอยละ 56.2) 

ในขณะที่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา มาตรการสนับสนุนที่สำคัญคือเงินกูEยืมเพ่ือ

การศึกษา  

อยSางไรก็ดี ควรพิจารณาวSาเยาวชนไทยตEองออกจากระบบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายสายอาชีวะเปaนจำนวนมากในชSวงอายุ 15-17 ปÄนับเปaนระยะเวลาที่เด็กเริ่มเขEาสูSวัยหนุSมสาว กำลัง

เติบโตเปaนผูEใหญSและกำลังสำคัญของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ จึงควรไดEรับการสนับสนุนใหE

พัฒนาศักยภาพอยSางรอบดEาน  มาตรการเงินใหEกูEยืมเพื่อการศึกษาที่มีอยูSในปZจจุบันอาจไมSเพียงพอท่ีจะ

เพ่ิมอัตราการคงอยูSสำหรับระดับการศึกษาน้ี   
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ตารางท่ี 8-4 มาตรการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชน  
ภาคเรียนท่ี 1 ปdการศึกษา 2562  

 

ร1อยละ 

ก8อน

ประถม 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนต1น 

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย

สายสามัญ 

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย

สายอาชีพ 

ปริญญา

ตร ี

ปวส. 

นักเรียนยากจน/
นักเรียนทั้งหมด  

69.7 75.9 65.7 (ก) 
 

นักเรียนยากจนที่
ได5รับทุน
ปÇจจัยพื้นฐาน/
นักเรียนยากจน 

(ข) 33.4 30.2 (ค) 

นักเรียนที่ได5รับทุน
ปÇจจัยพื้นฐาน-ทุน
เสมอภาค/นักเรียน
ยากจน  

(ข) 
 

34.2 28.6 (ค) 

นักเรียนยากจนที่ยัง
ไมHได5รับทุนสนับสนุน 

(ข) 
 

32.4 41.2 (ค) 

นักศึกษาที่ได5รับ
เงินกู5 กยศ.  

(ง) 
 

7.61 4.07 18.4 9.8 

หมายเหต:ุ  (ก) ไมHกำหนดเป†นตัวชี้วัด 
 (ข) ปÇจจุบันยังเป†นการดำเนินการนำรHองในโรงเรียนบางแหHงเทHานั้น 
 (ค) ทุนปÇจจัยพื้นฐาน และทุนเสมอภาค สนับสนุนเฉพาะนักเรียนยากจน และนักเรียนทุนเสมอภาคในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานเทHานั้น 
 (ง) กยศ. จะให5เงินกู5ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรี 
 

 ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งคือเรื่องการศึกษาสายอาชีวะ เนื่องจากโจทย.การพัฒนาประเทศใน

ปZจจุบัน ตEองการคนทำงานในภาคปฏิบัติการ  จึงจำเปaนตEองเพิ่มการสนับสนุนและแรงจูงใจสำหรับ

การศึกษาสายอาชีวะเปaนพิเศษ รวมทั้งใหEความสำคัญกับการแกEไขปZญหาอุปสรรคทั้งดEานสถานศึกษา 

ผูEสอน และผูEเรียน เพื่อลดอัตราการออกกลางคันซึ่งสายอาชีวศึกษาสูงกวSาสายสามัญมาก และยกระดับ

คุณภาพการเรียนรูEเพ่ือใหEผูEเรียนมีสมรรถนะและทักษะตามความตEองการของตลาดแรงงาน 

เมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมิติการเข?าถึงการเรียนรู?ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ในเมืองและนอก

เมืองของจังหวัดเชียงใหมS พบขEอสังเกตตSอไปน้ี 

• อัตราการเข?าเรียนรวมในเขตเมืองสูงกวSานอกเขตเมืองในทุกระดับการศึกษา เนื่องจากเขต

เมืองมีสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนจำนวนมากเปaนอันดับ 1 ของเขตการศึกษาภาค 15 
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และเปaนศูนย.กลางของภาคเหนือ จึงทำใหEมีนักเรียนจากจังหวัดใกลEเคียงเขEามาศึกษาจำนวน

มาก 

• สัดสGวนนักเรียนยากจนในพื้นที่นอกเมืองสูงกวSาในเมืองในระดับกSอนประถมศึกษาและ

ประถมศึกษา และเมื่อเขEาสูSระดับมัธยมศึกษาตอนตEนและตอนปลาย กลับพบวSาสัดสSวน

นักเรียนยากจนในพ้ืนท่ีเมืองสูงกวSาในเมือง  

• นักเรียนในพื้นที่นอกเมืองไมGได?อาศัยอยูGกับบิดาและ/หรือมารดาในอัตราที่สูงกวSานักเรียน

ในเมือง  ยกเวEนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตEน 

ตารางท่ี 8-5 เปรียบเทียบตัวช้ีวัดมิติการเข?าถึงการเรียนรู?ของเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีในและนอกเมือง 

รายการ

ตัวชี้วัด 

ก8อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต1น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ใน

เมือง 

นอก

เมือง 
รวม 

ใน

เมือง 

นอก

เมือง 
รวม 

ใน

เมือง 

นอก

เมือง 
รวม ในเมือง 

นอก

เมือง 
รวม 

อตัราการเขา้
เรยีนรวม 

202.7 126.9 135.3 253.9 107.4 123.9 236.1 91.2 108.0 307.9 
(สามัญ+

ปวช.) 

59.9 
(สามัญ+

ปวช.) 

88.9 
(สามัญ+

ปวช.) 
ดชันีความ
เสมอภาค
ทางเพศ
อตัราการเขา้
เรยีน 

1.02 1.01 1.01 1.01 0.96 0.98 0.86 1.07 1.01 1.12 
(สามัญ) 

0.6 
(ปวช.) 

1.46 
(สามัญ) 

0.25 
(ปวช.) 

1.34 
(สามัญ) 

0.44 
(ปวช.) 

รอ้ยละ นร.ที<
เป็นเดก็
ยากจน 

25.8 74.0 69.7 26.5 81.0 75.9 87.2 64.8 65.7 45.1 
(สามัญ) 

n.a. 
(ปวช.) 

33.2 
(สามัญ) 

n.a. 
(ปวช.) 

33.6 
(สามัญ) 

n.a. 
(ปวช.) 

รอ้ยละ นร.ที<
ไมไ่ดอ้ยูก่บั
บดิาและ/
หรอืมารดา 

(ก) 5.6 12.8 11.6 20.0 12.6 13.6 11.8 
(สามัญ) 

10.3 
(ปวช.) 

13.8 
(สามัญ) 

12.2 
(ปวช.) 

13.5 
(สามัญ) 

11.4 
(ปวช.) 

หมายเหตุ :  (ก) ไมHกำหนดเป†นตัวชี้วัด 

มิติคุณภาพการเรียนรู? 

 คุณภาพการเรียนรูEเปaนเรื่องที่กำหนดตัวชี้วัดและขEอมูลเชิงปริมาณไดEยากมาก เพราะการเรียนรูE

สาขาวิชาตSางๆ ในระดับตSางๆ มีความแตกตSางหลากหลาย ตัวชี้วัดในตารางขEางลSางนี้จึงเปaนการสะทEอน

ภาพรวมของคุณภาพการศึกษาเพียงบางสSวนเทSาน้ัน 
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ตารางท่ี 8-6 ตัวช้ีวัดคุณภาพการเรียนรู?ในการศึกษาระดับตGางๆ ปdการศึกษา 2562  

ตัวชี้วัด ก8อนประถม ประถม ม. ต1น ม. ปลายสาย

สามัญ 

ม. ปลายสาย

อาชีวะ 

อัตราสHวนครูตHอนักเรียน 1:20.5 1:15.8 1:14.6 1:15.5 1:14.6 
สัดสHวนเวลาที่ครูใช5ในการ
จัดการเรียนการสอนตHอเวลา
ทำงานทั้งหมด 

92:8 84:16 78:22 62:38 74:26 

สัดสHวนการเรียนการสอน
แบบ active learning  

(ก) 32.5 36.5 42.0 47.2 

ร5อยละสถานศึกษาที่ผHาน
เกณฑCมาตรฐาน (1) 

รร.อนุบาล 99.0 
ศพด. 46.4 

87.0 91.9 96.5 94.4 

หมายเหตุ :  (ก) ไมHกำหนดเป†นตัวชี้วัด 
 (1) ใช5ข5อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ปi 2554 – 2558 

 (2) อัตราสHวนครูตHอนักเรียนมํยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวะ รวม ปวช. และ ปวส. 
 
 การเปรียบเทียบตัวชี้วัดมิติคุณภาพการเรียนรู?ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ในและนอกเมืองใหE

ขEอสังเกตท่ีนSาสนใจ อาทิ 

• ไมSมีขEอจำกัดดEานจำนวนครูในทุกพื้นที่และทุกระดับ  ยกเวEนระดับกSอนประถมศึกษา ท้ัง

ในพื้นที่เมืองและนอกเมืองมีจำนวนครูตGอนักเรียนนEอยกวSาเกณฑ. 1:15 ที่กำหนดโดย

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหSงชาติ 

• อัตราการผGานเกณฑUคุณภาพของสถานศึกษาในเมืองดีกวSานอกเมืองในทุกระดับ

การศึกษา  และชSองวSางระหวSางเขตในและนอกเมืองกวEางมากท่ีสุดในระดับประถมศึกษา 

• มีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ในเมืองมากกวSานอกเมืองใน

การศึกษาทุกระดับ ยกเวEนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 

• มีการจัดการเร ียนการสอนภาษาที ่สามในเมืองมากกวSานอกเมืองตั ้งแตSระดับ

ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตEน แตSในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาสาย

สามัญและสายอาชีวะท้ังในและนอกเมืองจัดการเรียนการสอนภาษาท่ีสามทุกแหSง  

• นักเรียนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเมืองเขEาถึงการใช?

คอมพิวเตอรUเพ่ือเรียนวิชา ICT มากกวSานักเรียนนอกเมือง 

• ในระดับกSอนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนตEน สถานศึกษานอกเมืองใหE

ความสำคัญกับการเรียนรู?ในศตวรรษที่ 21 มากกวSาสถานศึกษาในเมือง  แตSในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สถานศึกษาในเมืองใหEความสำคัญมากกวSา ขณะที่ไมSมี

สถานศึกษาสายอาชีวะใหEความสำคัญในการเรียนรูEดEานน้ี 



70 

• สำหรับการพัฒนากำลังคนตอบโจทยUภาคอุตสาหกรรมและไทยแลนดU 4.0 และ/หรือ 

PLC นั้น สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญนอกเมืองใหEความสนใจ

มากกวSาสถานศึกษาในเมือง ในทางกลับกันสายอาชีวะในเมืองใหEความสำคัญดEานน้ี

มากกวSานอกเมือง 

ตารางท่ี 8-7 เปรียบเทียบตัวช้ีวัดมิติคุณภาพการเรียนรู?ของเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีในและนอกเมือง 

รายการตัวชี้วัด 

ก?อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตLน มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในเมือง 
นอก

เมือง 
รวม 

ใน

เมือง 

นอก

เมือง 
รวม 

ใน

เมือง 

นอก

เมือง 
รวม ในเมือง 

นอก

เมือง 
รวม 

อตัราสว่นครตู่อ

นกัเรยีน 

1:25.5 1:20.1 1:20.5 1:16.5 1:15.7 1:15.8  1:5.1 1:15.7 1:14.6 1:2.2 
(สามัญ) 

1:18.8 
(สามัญ) 

1:15.5 
(สามัญ) 

รอ้ยละสถานศกึษาที8

ผา่นเกณฑค์ณุภาพ

ระดบัดขีึCนไป 

100.0 
(อนุบาล) 

49.1 
(ศพด.) 

98.9 
(อนุบาล) 

46.2 
(ศพด.) 

99.0 
(อนุบาล)

46.4 
(ศพด.) 

97.1 86.0 87.0 95.7 91.2 91.9 100.0 94.9 96.5 

สดัสว่นเวลาที8ครใูชใ้น

การจดัการเรยีนการ

สอนต่อการทาํงานอื8น 

97:3 88:12 92:8 82:18 85:15 84:16 85:15 76:24 78:22 67:33 
(สามัญ) 
77:33 
(ปวช.) 

61:39 
(สามัญ) 
71:29 
(ปวช.) 

62:38 
(สามัญ) 
74:26 
(ปวช.) 

รอ้ยละจาํนวนชั 8วโมง

ที8จดัการเรยีนการ

สอนแบบ active 

learning ต่อจาํนวน

ชั 8วโมงที8จดัการเรยีน

การสอนทั Cงหมด 

(ก) 42.8 30.3 32.5 42.9 35.2 36.5 30.0 
(สามัญ) 

50.5 
(ปวช.) 

43.3 
(สามัญ) 

43.9 
(ปวช.) 

42.0 
(สามัญ) 

47.2 
(ปวช.) 

รอ้ยละสถานศกึษาที8

จดัการเรยีนการสอน

ภาษาที8สาม 

(ก) 33.3 16.1 18.9 60.0 37.0 40.6 100.0 
(สามัญ) 
100.0 
(ปวช.) 

100.0 
(สามัญ) 

50.0 
(ปวช.) 

100.0 
(สามัญ) 

75.0 
(ปวช.) 

รอ้ยละสถานศกึษาที8

นกัเรยีนใช้

คอมพวิเตอรใ์นการ

เรยีนวชิา ICT ใน

อตัราไมเ่กนิสองคน

ต่อหนึ8งเครื8อง 

(ก) 100.0 96.8 97.3 100.0 96.4 97.0 100.0 
(สามัญ) 
100.0 
(ปวช.) 

87.5 
(สามัญ) 
100.0 
(ปวช.) 

88.9 
(สามัญ) 
100.0 
(ปวช.) 

รอ้ยละสถานศกึษาที8

ใหค้วามสาํคญักบัการ

เรยีนรูใ้นศตวรรษที8 

21 

(ก) 50.0 64.5 62.2 60.0 71.0 69.4 100.0 
(สามัญ) 

0.0 
(ปวช.) 

75.0 
(สามัญ) 

0.0 
(ปวช.) 

77.8 
(สามัญ) 

0.0 
(ปวช.) 

รอ้ยละสถานศกึษาที8

ใหค้วามสาํคญักบัการ

พฒันากาํลงัคนตอบ

โจทย์

ภาคอุตสาหกรรมและ

(ก) (ก) 20.0 22.6 22.2 0.0 
(สามัญ) 
100.0 
(ปวช.) 

37.5 
(สามัญ) 

50.0 
(ปวช.) 

33.3 
(สามัญ) 

75.0 
(ปวช.) 
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รายการตัวชี้วัด 

ก?อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตLน มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในเมือง 
นอก

เมือง 
รวม 

ใน

เมือง 

นอก

เมือง 
รวม 

ใน

เมือง 

นอก

เมือง 
รวม ในเมือง 

นอก

เมือง 
รวม 

ไทยแลนด ์4.0 และ/

หรอื PLC  

หมายเหตุ :  (ก) ไม>กำหนดเปéนตัวชี้วัด 

 

นอกจากนี้ ในดEานคุณภาพการเรียนรูEยังมีประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาอีกเรื่องหนึ่ง คือ การที่มี

นักเรียนที่มีทัศนคติ ภูมิหลัง ประสบการณ.ที่แตกตSางกัน อาทิ นักเรียนพิการ นักเรียนตSางสัญชาติ/ไมS

ปรากฏสัญชาติ และเด็กดEอยโอกาส เขEามาใชEชีวิตในสถานศึกษาเดียวกัน นำไปสู Sคำถามเก่ียวกับ

สถานศึกษาในฐานะที่เปaนแหลSงบSมเพาะทัศนคติและประสบการณ.การอยูSรSวมกันของเด็กที่มาจากภูมิหลัง

และพื้นฐานที่หลากหลาย  เพราะอาจเกิดการกลั่นแกลEงกัน (Bully) ซึ่งสSงผลกระทบตSอคุณภาพการเรียนรูE  

เพราะกระทบทั้งทางกาย การเรียนและดEานอารมณ. ซึ่งอาจจะนำไปสูSปZญหาทางสุขภาพจิตของนักเรียนท่ี

ถูกกลั่นแกลEง หรือนำไปสูSปZญหาความรุนแรง กรณีเกิดการบีบคั้นและแกEแคEน  ทั้งนี ้เปaนหนEาที่ของ

สถานศึกษาที่จะตEองปVองกันและแกEไขปZญหาดังกลSาว โดยการเสริมสรEางความเขEาใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  

ความแตกตSางหลากหลายในพหุสังคม  รวมท้ังการพัฒนาทักษะสังคมและการส่ือสาร 

ปÅญหาการกล่ันแกล?งกันของนักเรียน (bully) 

ผลการวิจัยจากองค.การเพ่ือความรSวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ในปÄ 2015 เปaน

การเก็บขEอมูลจากประเทศในแถบยุโรปและอเมริกาเหนือโดยเฉพาะ โดยสำรวจนักเรียนอายุ 11, 13 

และ 15 ปÄ วSาเคยโดนกล่ันแกลEงในโรงเรียนมากกวSา 2 คร้ังในชSวงไมSก่ีเดือนท่ีผSานมาหรือไมS พบวSา

ประเทศออสเตรีย นำมาเปaนอันดับ 1 ดEวยคSาเฉล่ียการถูกกล่ันแกลEง 21% หมายถึงวSาเด็กนักเรียน 100 

คน จะโดนแกลEงถึง 21 คน ขณะท่ีสวีเดนมีอัตราอยูSท่ี 4% นEอยท่ีสุดในกลุSมท่ีทำการสำรวจ สSวน

ประเทศไทย กรมสุขภาพจิต (ปÄ 2018) ระบุวSาเด็กนักเรียนไทยโดนกล่ันแกลEงในโรงเรียนถึง 600,000 

คน หรือประมาณ 40% นับเปaนอันดับสองรองจากประเทศญ่ีปุçน 

เครือขSายนักกฎหมายเพ่ือเด็กและเยาวชน สำรวจความคิดเห็นเร่ือง “บลูล่ี กล่ันแกลEง ความ

รุนแรง ในสถานศึกษา” โดยสำรวจกลุSมเด็ก อายุ 10-15 ปÄ จาก 15 โรงเรียน พบวSารEอยละ 91.79 เคย

ถูกบูลล่ี สSวนวิธีท่ีใชEบูลล่ี คือ การตบหัว รEอยละ 62.07 รองลงมา ลEอบุพการี รEอยละ 43.57 พูดจา

เหยียดหยาม รEอยละ 41.78 และอ่ืนๆ เชSน นินทา ดSาทอ ชกตSอย ลEอปมดEอย พูดเชิงใหEรEาย เสียดสี 

กล่ันแกลEงในส่ือออนไลน. นอกจากน้ี 1 ใน 3 หรือ รEอยละ 35.33 ระบุวSา เคยถูกกล่ันแกลEงประมาณ

เทอมละ 2 คร้ัง ท่ีนSาหSวงคือ 1 ใน 4 หรือ รEอยละ 24.86 ถูกกล่ันแกลEงมากถึงสัปดาห.ละ 3-4 คร้ัง สSวน

คนท่ีแกลEงคือ เพ่ือน รุSนพ่ี รุSนนEอง 



72 

“เด็กๆ รEอยละ 68.93 มองวSาการบูลล่ี ถือเปaนความรุนแรงอยSางหน่ึง และผลกระทบท่ีเห็นไดE

ชัด คือ รEอยละ 42.86 คิดจะโตEตอบเอาคืน รEอยละ 26.33 มีความเครียด รEอยละ 18.2 ไมSมีสมาธิกับ

การเรียน รEอยละ 15.73 ไมSอยากไปโรงเรียน รEอยละ 15.6 เก็บตัว และรEอยละ 13.4 ซึมเศรEา 

ที่มา: สถิติ “กลั่นแกล5งในโรงเรียน” รู5ไหมวHาประเทศไหน เด็กโดนรังแกมากที่สุด?? 
https://www.billionmindset.com/bullying-in-school-around-the-world/ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหHงชาติ  “องคCกรด5านเด็กเผยเด็กกวHาร5อยละ 91 เคยถูกบูลลี่ และสHวนใหญHคิดตอนโต5
เอาคืน” จดหมายขHาว “มุมมองสิทธิ์” ปiที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม 2563 

โครงการฯ นี้ขอใหEนักเรียนทำแบบสำรวจที่ครอบคลุมถึงการระบุความแตกตSางหลากหลายของ

เพ่ือนในสถานศึกษา (กลุSมชาติพันธุ. กลุSมความหลากหลายทางเพศ และผูEพิการ) นักเรียนท่ีมีความแตกตSาง

ที่ไดEรับการระบุถึงมากที่สุดคือ กลุSมชาติพันธุ. รองลงมาคือกลุSมความหลากหลายทางเพศ  สSวนเด็กพิการ

ไมSคSอยระบุถึง ในภาพรวมนักเรียนเห็นวSามีการกล่ันแกลEงกันนEอย แมEจะมีความแตกตSาง แตSก็เขEากันไดEและ

ชSวยเหลือกัน มีความเขEาใจความแตกตSางและยอมรับไดE  โดยในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ความเขEาใจก็เพ่ิม

สูงขึ้นตามไปดEวย และความแตกตSางทางกาย/เพศไมSใชSประเด็นหลักที่กลั่นแกลEงกัน แตSกลับเปaนการสรEาง

ความสัมพันธ.ฉันท.มิตรที่ดีกับเพื่อนรSวมชั้นมากกวSา (นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามเห็นวSาเพื่อนที่เปaนเพศท่ี

สามมักจะมีอัธยาศัยดี สนุกสนาน) 

มิติผลการเรียนรู? 

 การศึกษาในระบบจัดใหEมีการทดสอบผลการเรียนรูEของนักเรียนและนักศึกษาเปaนระยะๆ  สรุปผล

การทดสอบของเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร.เปรียบเทียบกับระดับประเทศไดEดังน้ี 

ตารางท่ี 8-8 สรุปผลการทดสอบนักเรียนนักศึกษาระดับตGางๆ ปdการศึกษา 2562 

ระดับการศึกษา ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ป*ท่ี 3  

ร;อยละของนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู;เรียน
ระดับชาติด;านตXางๆ ผXานเกณฑ]ร;อยละ 
50 ข้ึนไป: 
รวม 2 ด;าน 40.4 
ภาษาไทย 38.4 
คณิตศาสตร] 43.2 

เปรียบเทียบกับผลการทดสอบ
ระดับชาติ ร;อยละผู;ทดสอบผXานเกณฑ]
ร;อยละ 50 ข้ึนไป:   
 
รวม 2 ด;าน 38.4 
ภาษาไทย 42.2 
คณิตศาสตร] 35.6 

นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ป*ท่ี 6 

ร;อยละนักเรียนท่ีมีคะแนน O-NET 
ร;อยละ 50 ข้ึนไป: 
 
ภาษาไทย 48.5 

เปรียบเทียบกับผลการทดสอบ
ระดับชาติร;อยละนักเรียนท่ีมีคะแนน  
O-NET ร;อยละ 50 ข้ึนไป: 
ภาษาไทย  47.2 
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ระดับการศึกษา ผลการทดสอบ หมายเหตุ 
ภาษาอังกฤษ  18.1 
คณิตศาสตร]  16.5 
วิทยาศาสตร]  16.8 

ภาษาอังกฤษ  15.0 
คณิตศาสตร]  15.9 
วิทยาศาสตร]  15.4 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป*
ท่ี 3  

ร;อยละนักเรียนท่ีมีคะแนน O-NET 
ร;อยละ 50 ข้ึนไป: 
 
ภาษาไทย 69.3 
ภาษาอังกฤษ  16.1 
คณิตศาสตร]  10.4 
วิทยาศาสตร]  3.1 

เปรียบเทียบกับผลการทดสอบ
ระดับชาติร;อยละนักเรียนท่ีมีคะแนน 
O-NET ร;อยละ 50 ข้ึนไป: 
ภาษาไทย 64.1 
ภาษาอังกฤษ  10.9 
คณิตศาสตร]  8.0 
วิทยาศาสตร]  2.5 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป*
ท่ี 6 สายสามัญ  

ร;อยละนักเรียนท่ีมีคะแนน O-NET 
ร;อยละ 50 ข้ึนไป: 
 
ภาษาไทย 35.8 
ภาษาอังกฤษ  15.9 
คณิตศาสตร]  13.7 
วิทยาศาสตร]  8.8 
สังคมศึกษาฯ  9.6 

เปรียบเทียบกับผลการทดสอบ
ระดับชาติร;อยละนักเรียนท่ีมีคะแนน 
O-NET ร;อยละ 50 ข้ึนไป: 
ภาษาไทย 29.9 
ภาษาอังกฤษ 9.7 
คณิตศาสตร]  10.1 
วิทยาศาสตร]  5.7 
สังคมศึกษาฯ  6.5 

นักเรียน ปวช. ป* 3 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ V-NET: 
(ไมXมีคะแนนเฉล่ียรายทักษะ) 
รวมทุกทักษะ 45.4 
ทักษะภาษาและการส่ือสาร  41.6 
ทักษะการคิดการแก;ปRญหา  36.9 
ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต  54.2 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ  48.7 

เปรียบเทียบกับคะแนนเฉล่ียผลการ
ทดสอบ V-NET ระดับประเทศ: 
รวมทุกทักษะ 39.9 
ทักษะภาษาและการส่ือสาร  35.6 
ทักษะการคิดการแก;ปRญหา  52.8 
ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต  46.2 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ  43.6 

นักศึกษา ปวส. ป* 2  คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ V-NET: 
(ไมXมีคะแนนเฉล่ียรายทักษะ) 
รวมทุกทักษะ 42.0 
ทักษะภาษาและการส่ือสาร  43.5 
ทักษะการคิดการแก;ปRญหา  32.9 
ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต 53.8 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ  37.8 

เปรียบเทียบกับคะแนนเฉล่ียผลการ
ทดสอบ V-NET ระดับประเทศ: 
รวมทุกทักษะ 40.8 
ทักษะภาษาและการส่ือสาร  41.8 
ทักษะการคิดการแก;ปRญหา  31.8 
ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต  52.2 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ  37.1 
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เมื่อนักเรียนประเมินตนเองในทักษะดEานตSางๆ ก็พบวSานักเรียนทุกระดับการศึกษาเห็นวSาตนมี

ทักษะชีวิต ในเกณฑ.ดีถึงดีมาก ยิ่งการศึกษาสูงขึ้นทักษะชีวิตยิ่งสูง มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝZงทัศนคติ

เชิงบวกและฝØกใหEมีทักษะทางสังคม และครูอาจารย.ก็เห็นวSาทุกวิชาหลักในการเรียนการสอน ไมSวSาจะเปaน

คณิตศาสตร. วิทยาศาสตร. สังคม ภาษาไทย การงานพื้นฐานอาชีพ ฯลฯ มีสSวนชSวยสSงเสริมและพัฒนา

ทักษะชีวิตใหEกับนักเรียน นอกจากนั้นกิจกรรมตSางๆ นอกหEองเรียนก็มีสSวนชSวยพัฒนาทักษะชีวิตเชSนกัน 

ตัวอยSางเชSน การเขEาคSาย ทัศนศึกษา กีฬาสี กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูE การเรียนรูEรSวมกับชุมชน 

การเรียนรูEเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตร เปaนตEน  ทั้งนี้บริบทของสังคมนอกสถานศึกษาก็มีสSวนสำคัญดEวย

เชSนกัน จังหวัดเชียงใหมSเปaนพื้นที่ที่มีกลุSมคนหลายชาติพันธุ. มีศิลปวัฒนธรรมทEองถิ่น การฟVอน ดนตรี

พื้นเมือง ปราชญ.ชุมชน สมุนไพร หลายกลุSมภาษาถิ่น การทSองเที่ยวโดยชุมชน จึงทำใหEนักเรียนไดEเรียนรูE

กับผูEรูE/ปราชญ.ชุมชนผSานวิถีชีวิตความเปaนอยูS  

ในสSวนดEานความรอบรูEดEานสุขภาพเปaนทอีกทักษะหนึ่งที่นักเรียนประเมินตนเองวSามีทักษะดEานน้ี

คSอนขEางสูง โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตEนประเมินตนเองวSามีทักษะดEานนี้สูงสุด สำหรับทักษะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการเงิน และทักษะอาชีพ ทุกระดับการศึกษาประเมินตนเองวSามีทักษะเหลSาน้ี

ในระดับปานกลาง  

ทักษะท่ีนักเรียนประเมินตนเองในระดับคSอนขEางต่ำแตSมีแนวโนEมเพ่ิมข้ึนเม่ือระดับการศึกษาสูงข้ึน 

ไดEแกS ทักษะการเปaนผูEประกอบการ และความตระหนักรูEในฐานะพลเมืองโลก ขณะท่ีทักษะภาษาอังกฤษ 

เปaนทักษะท่ีนักเรียนประเมินตนเองวSามีทักษะนี้นEอยที่สุดเมื่อเทียบกับทักษะอื่นๆ และนักเรียน ปวช. 

ประเมินตนเองวSามีทักษะภาษาอังกฤษต่ำสุดเม่ือเทียบกับระดับการศึกษาอ่ืน 

ตารางท่ี 8-9 สรุปผลการสำรวจทักษะศตวรรษท่ี 21 จากการประเมินตนเอง 

ของนักเรียนและนักศึกษาระดับตGางๆ ปdการศึกษา 2562 

ทักษะ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนตiน 

ม. ปลาย
สายสามัญ 

ม. ปลาย
สายอาชีวะ 

ปริญญาตรี ปวส. 

ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 61.7 61.2 60.1 60.6 65.4 65.1 
ทักษะภาษาอังกฤษ 18.5 22.5 23.1 12.0 26.2 25.2 
ทักษะชีวิต 71.6 81.0 78.1 76.0 81.8 85.9 
ความรอบรู;ด;านสุขภาพ 79.5 82.2 80.1 74.6 74.8 74.4 
ทักษะการเงิน 73.3 71.7 64.8 65.1 60.5 67.9 
ความตระหนักรู;ในฐานะ
พลเมือง 

40.6 48.6 52.6 45.3 52.7 53.4 

ทักษะอาชีพ (ก) 68.5 64.6 66.4 63.2 62.4 
ทักษะการเปÅนผู;ประกอบการ (ก) 47.6 56.4 53.0 55.0 61.5 

หมายเหตุ :  (ก) ไมHกำหนดเป†นตัวชี้วัด 
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เมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดผลการเรียนรู?นักเรียนและนักศึกษาของสถานศึกษาในเมืองกับนอก
เมือง มีขEอสังเกตดังน้ี 

• ร?อยละนักเรียนที่มีคะแนน O-NET ร?อยละ 50 ขึ ้นไป ของนักเรียนในเมืองสูงกวSา

นักเรียนนอกเมืองในทุกวิชาและทุกระดับการศึกษา อยSางมีนัยยะสำคัญ 

• นักเรียนในเมืองทุกระดับการศึกษาประเมินระดับทักษะ ICT ของตนเองในระดับสูงกวSา

นักเรียนนอกเมือง 

• นักเรียนระดับประถมทั้งในเมืองและนอกเมืองประเมินทักษะภาษาอังกฤษของตนเองใน

ระดับที่ใกลEเคียงกัน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตEนถึงปริญญาตรีประเมินทักษะ

ตนเองสูงกวSานอกเมือง ยกเวEน ปวส. ท่ีนักเรียนนอกเมืองประเมินระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษของตนเองสูงกวSานักเรียนในเมือง 

• นักเรียนในเมืองเกือบทุกระดับการศึกษา ประเมินทักษะชีวิตของตนเองในระดับสูงกวSา

นักเรียนนอกเมือง แตSในระดับมัธยมศึกษาตอนตEน นักเรียนนอกเมืองประเมินทักษะชีวิต

ในระดับสูงกวSานักเรียนในเมืองคSอนขEางมาก สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญ ประเมินทักษะชีวิตตนเองในระดับใกลEเคียงกัน 

• นักเรียนทั้งในเมืองและนอกเมืองประเมินความรอบรู?ด?านสุขภาพของตนเองคSอนขEางดี

และมีสัดสSวนใกลEเคียงกัน สำหรับระดับปริญญาตรี นักศึกษาในเมืองประเมินตนเองวSามี

ทักษะดEานน้ีสูงกวSานอกเมืองคSอนขEางมาก 

• นักเรียนในเมืองประเมินทักษะการเงินของตนเองในระดับที่สูงกวSานอกเมือง แตSในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตEน และ ปวส. นักศึกษาในเมืองและนอกเมืองประเมินทักษะการเงิน

ตนเองในระดับท่ีใกลEเคียงกัน  

• เกือบทุกระดับการศึกษา นักเรียนในเมืองประเมินความตระหนักรู?ในฐานะพลเมืองโลก 

สูงกวSานอก สSวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ นอกเมืองประเมิน

ตนเองสูงกวSาในเมืองเล็กนEอย 

• นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวส. และปริญญาตรีในเมืองประเมินทักษะอาชีพ

ของตนเองในระดับที่สูงกวSานอกเมือง  แตSนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตEนนอกเมืองประเมิน

ทักษะตนเองในระดับสูงกวSานักเรียนในเมือง 

• นักเรียนในเมืองทุกระดับการศึกษาประเมินวSาตนเองมีทักษะการเปSนผู?ประกอบการใน

ระดับท่ีสูงกวSาการประเมินตนเองของนักเรียนนอกเมือง 
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ตารางท่ี 8-10 เปรียบเทียบร?อยละนักเรียนท่ีมีคะแนน O-NET ร?อยละ 50 ข้ึนไป  
ในเมืองและนอกเมือง ปdการศึกษา 2562 

รายวิชา 
ประถมศึกษา ปoท่ี 6 มัธยมศึกษา ปoท่ี 3 มัธยมศึกษา ปoท่ี 6 

ใน
เมือง 

นอก
เมือง รวม 

ใน
เมือง 

นอก
เมือง รวม 

ใน
เมือง 

นอก
เมือง รวม 

ภาษาไทย 69.0 41.7 48.5 81.8 63.9 69.3 56.3 20.5 35.8 
ภาษาอังกฤษ 46.9 8.4 18.1 40.3 5.7 16.1 32.2 3.6 15.9 
คณิตศาสตร] 30.7 11.7 16.5 25.4 3.8 10.4 26.4 4.1 13.7 
วิทยาศาสตร] 33.7 11.2 16.8 8.0 1.0 3.1 16.8 2.7 8.8 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

(ก) 
 

17.6 3.4 9.6 

หมายเหตุ : (ก) ไมHมีการสอบวิชานี้ในระดับการศึกษานี้ 
ที่มา: สถาบันทดสอบการศึกษาแหHงชาติ (องคCการมหาชน) สทศ. ปiการศึกษา 2562 

ตารางท่ี 8-11 เปรียบเทียบระดับทักษะตGางๆ ของนักเรียนในสถานศึกษาในเมืองและนอกเมือง 

ทักษะ 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต1น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในเมือง 
นอก

เมือง 
รวม 

ใน

เมือง 

นอก

เมือง 
รวม 

ใน

เมือง 

นอก

เมือง 
รวม 

ทักษะ ICT  75.5 58.8 61.7 63.3 60.9 61.2 65.8 
(สามัญ) 

63.4 
(ปวช.) 

59.5 
(สามัญ) 

58.3 
(ปวช.) 

60.1 
(สามัญ) 

60.6 
(ปวช.) 

ทักษะภาษาอังกฤษ  18.89 18.37 18.46 25.09 22.08 22.48 28.24 
(สามัญ) 
16.92 
(ปวช.) 

22.54 
(สามัญ) 

8.16 
(ปวช.) 

23.05 
(สามัญ) 
12.05 
(ปวช.) 

ทักษะชีวิต 77.0 70.5 71.6 77.5 81.5 81.0 77.6 
(สามัญ) 

77.9 
(ปวช.) 

78.1 
(สามัญ) 

74.4 
(ปวช.) 

78.1 
(สามัญ) 

76.0 
(ปวช.) 

ความรอบรู1ด1าน

สุขภาพ  
81.9 79.0 79.5 82.8 82.1 82.2 78.4 

(สามัญ) 
73.4 

(ปวช.) 

80.2 
(สามัญ) 

75.6 
(ปวช.) 

80.1 
(สามัญ) 

74.6 
(ปวช.) 

ทักษะการเงิน  80.6 71.8 73.3 71.7 71.7 71.7 67.3 
(สามัญ) 

64.5 
(สามัญ) 

64.8 
(สามัญ) 
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ทักษะ 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต1น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในเมือง 
นอก

เมือง 
รวม 

ใน

เมือง 

นอก

เมือง 
รวม 

ใน

เมือง 

นอก

เมือง 
รวม 

67.1 
(ปวช.) 

63.5 
(ปวช.) 

65.1 
(ปวช.) 

ความตระหนักรู1ใน

ฐานะพลเมืองโลก  
43.8 39.9 40.6 56.1 47.4 48.6 51.5 

(สามัญ) 
47.4 

(ปวช.) 

52.7 
(สามัญ) 

43.6 
(ปวช.) 

52.6 
(สามัญ) 

45.3 
(ปวช.) 

ทักษะอาชีพ  (ก) 65.3 69.0 68.5 65.0 
(สามัญ) 

68.7 
(ปวช.) 

64.5 
(สามัญ) 

64.5 
(ปวช.) 

64.6 
(สามัญ) 

66.4 
(ปวช.) 

ทักษะการเปrน

ผู1ประกอบการ  
(ก) 49.4 47.4 47.6 57.5 

(สามัญ) 
58.3 

(ปวช.) 

56.3 
(สามัญ) 

48.8 
(ปวช.) 

56.4 
(สามัญ) 

53.0 
(ปวช.) 

หมายเหตุ :  (ก) ไมHกำหนดเป†นตัวชี้วัด 

ตารางท่ี 8-12 เปรียบเทียบระดับทักษะตGางๆ ของนักศึกษาในสถานศึกษาในเมืองและนอกเมือง 

ทักษะ 

ปวส. ปริญญาตรี 

ในเมือง 
นอก

เมือง 
รวม ในเมือง นอกเมือง รวม 

ทักษะ ICT  66.7 63.9 65.1 66.3 62.7 65.4 
ทักษะภาษาอังกฤษ  22.78 27.11 25.19 28.00 20.74 26.17 
ทักษะชีวิต 86.9 85.1 85.9 83.0 78.4 81.8 
ความรอบรู1ด1านสุขภาพ  74.8 74.1 74.4 76.2 70.5 74.8 
ทักษะการเงิน  67.4 68.3 67.9 61.2 58.6 60.5 
ความตระหนักรู1ในฐานะพลเมืองโลก  54.9 52.2 53.4 53.1 51.4 52.7 
ทักษะอาชีพ  63.7 61.4 62.4 64.5 59.3 63.2 
ทักษะการเปrนผู1ประกอบการ  62.3 60.8 61.5 55.9 52.3 55.0 
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นิยามศัพทU 

การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางทักษะการเรียนรู?ในศตวรรษท่ี 21 – เนEนการจัดการศึกษาเพ่ือการ

สรEางทักษะการเรียนรูE ประกอบดEวย 3Rs คือ อSานออก (reading) เขียนไดE (writing) คิดเลขเปaน 

(arithmetic) และ 8Cs ซ่ึงหมายถึง ทักษะในการคิดอยSางมีวิจารณญาณและการแกEปZญหา (critical 

thinking and problem-solving) ทักษะดEานการสรEางสรรค.และนวัตกรรม (creativity and 

innovation) ทักษะดEานความเขEาใจตSางวัฒนธรรม ตSางกระบวนทัศน. (cross-cultural understanding) 

ทักษะดEานความรSวมมือ การทำงานเปaนทีมและภาวะผูEนำ (collaboration, teamwork and 

leadership) ทักษะดEานการส่ือสารสารสนเทศและรูEเทSาทันส่ือ (communications, information and 

media literacy  ทักษะดEานคอมพิวเตอร.และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (computing and 

IICT Literacy) ทักษะอาชีพและการเรียนรูE (career and learning skills)  และความมีเมตตา กรุณา 

วินัย คุณธรรม จริยธรรม (compassion)  

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning – การจัดการเรียนรูEผSานกิจกรรมการปฏิบัติจริง  

การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู?เรียนระดับชาติ (NT: National Test) – การประเมินคุณภาพ

ผูEเรียนช้ันประถมศึกษาปÄท่ี 3 เพ่ือวัดความรูE และความคิดรวบยอดของนักเรียน โดยในปÄการศึกษา 2562

ทดสอบ 2 ดEาน ไดEแกS ดEานภาษาไทย และดEานคณิตศาสตร. จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน (สพฐ.) มีวัตถุประสงค.เพ่ือใหEไดEถึงขEอมูลสารสนเทศของผูEเรียนเพ่ือ นำไปสูSการปรับปรุงและพัฒนา

ความสามารถของผูEเรียนเต็มตามศักยภาพตSอไป 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) 
– การประเมินคุณภาพผูEเรียนช้ันประถมศึกษาปÄท่ี 6 มัธยมศึกษาปÄท่ี 3 และมัธยมศึกษาปÄท่ี 6 จากสังกัด

ตSางๆ ท่ัวประเทศ ซ่ึงสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหSงชาติ (องค.การมหาชน) เปaนหนSวยงานท่ีดำเนินการ

จัดสอบโดยประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูEเรียนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยช้ันประถมศึกษาปÄท่ี 6 และมัธยมศึกษาปÄท่ี 3 ประเมิน 4 

กลุSมสาระการเรียนรูE ไดEแกS กลุSมสาระการเรียนรูEภาษาไทย คณิตศาสตร. วิทยาศาสตร. และ

ภาษาตSางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สาหรับช้ันมัธยมศึกษาปÄท่ี 6 ประเมิน 5 กลุSมสาระการเรียนรูE ไดEแกS 

กลุSมสาระการเรียนรูE ภาษาไทย คณิตศาสตร. วิทยาศาสตร. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ

ภาษาตSางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด?านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : 
V-NET) – การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดEานอาชีวศึกษา เพ่ือวัดความรูEและความคิดของนักเรียน

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปÄท่ี 3 (ปวช. 3)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปÄท่ี 2 

(ปวส. 2) ใน 4 ทักษะ ไดEแกS ทักษะภาษาและการส่ือสาร ทักษะการคิดการแกEปZญหา ทักษะสังคมและการ
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ดำรงชีวิต ทักษะการจัดการงานอาชีพ ซ่ึงสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหSงชาติ (องค.การมหาชน) เปaน

หนSวยงานท่ีดำเนินการจัดสอบ 

การพัฒนากำลังคนตอบโจทยUภาคอุตสาหกรรมและไทยแลนดU 4.0 – การจัดการศึกษาโดยเปaนการนำ

สารสนเทศมาประยุกต.ผสมผสานกับเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ประกอบดEวย cyber-physical system, 

Internet of things และ cloud computing โดยอุตสาหกรรม 4.0 เปaนรูปแบบของการทำงาน อยSาง

ชาญฉลาด (smart) โดยการนำขEอมูลท่ีหลากหลายมาผสมผสานเพ่ือใหEเกิดการตัดสินใจในการทำงานไดE 

อยSางรวดเร็ว ถูกตEอง แมSนยำ และทันเวลา ท้ังในรูปแบบการจัดการดEวยมนุษย. และการจัดการดEวยระบบ

หุSนยนต.อัตโนมัติตลอดหSวงโซSคุณคSา มุSงสูSไทยแลนด. 4.0 “ม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน” 

การศึกษากGอนระดับประถมศึกษา – เด็กอายุ 3-5 ปÄไดEรับการศึกษาในศูนย.พัฒนาเด็กเล็กและช้ันเด็กเล็ก

หรือโรงเรียนอนุบาลอยSางนEอย 1 ปÄ กSอนเขEาเรียนระดับประถมศึกษา 

การศึกษานอกระบบ – การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษา นอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย จัดกิจกรรมการศึกษาเปaนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดEแกS ระดับประถมศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตEน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

กำลังแรงงาน – บุคคลท่ีมีอายุ 15 ปÄข้ึนไปซึงในสัปดาห.แหSงการสำรวจ เปaนผูEมีงานทำ ผูEวSางงานทำ และผูE

ท่ีรอฤดูกาล (ไมSรวมผูEทำงานบEาน เรียนหนังสือ พระ เณร ผูEตEองขัง ฯลฯ) 

ความตระหนักรู?ในฐานะพลเมืองโลก – ประยุกต.จากเอกสารพลเมืองโลกศึกษาโดย ผศ.อรรถพล 

อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร. จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย (แปลและเรียบเรียงจาก UNESCO,2015,Global 

Citizenship Education Topics and Learning Objectives, Paris) ประกอบดEวยมิติดEานความรูE 

สังคมและอารมณ.และพฤติกรรมในประเด็นสำคัญ ไดEแกS (1) ระบบและโครงสรEางสังคม ทEองถ่ิน ประเทศ 

โลกและความเช่ือมโยงกัน (2) ความแตกตSางของอัตลักษณ. ความยึดโยงสัมพันธ.กันและความเคารพใน

ความหลากหลาย และ (3) ความเปaนพลวัตรของโลกท่ีสSงผลกระทบตSอกันท้ังดEานส่ิงแวดลEอม การพัฒนา

เทคโนโลยี 

ความรอบรู?ด?านสุขภาพ – ประยุกต.สาระจากเอกสาร “ประเด็นส่ือสารหลัก 66 ขEอ เพ่ือความรูEดEาน

สุขภาพของประชาชนไทย” กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยประเมินจาก (1) ความรูEความเขEาใจ

และการเขEาถึงขEอมูลขSาวสารและเขEาถึงบริการดEานสุขภาพ และ (2) การปรับเปล่ียนพฤติกรรมและรูEจัก

ตัดสินใจดูแลและจัดการตนเองดEานสุขภาพอยSางเหมาะสม 

เงินกู?ยืมเพ่ือการศึกษา – เงินท่ีกองทุนกูEยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จัดสรรใหEผูEกูEยืมเงิน เพ่ือเปaนคSาเลSาเรียน 

คSาใชEจSายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการศึกษา และคSาครองชีพ 

เงินอุดหนุน (ทุน) ปÅจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน – เงินงบประมาณท่ีจSายใหEแกSนักเรียน/

ผูEปกครอง เพ่ือใชEจSาย 5 รายการ ตามแนวทางการใชEจSายเงินจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
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พ้ืนฐาน ไดEแกS คSาหนังสือเรียนและอุปกรณ.การเรียน คSาเส้ือผEาและวัสดุเคร่ืองแตSงกายนักเรียน คSาอาหาร

หรือคูปองคSาอาหาร คSาพาหนะในการเดินทาง หรือจEางเหมารถรับ-สSงนักเรียน และคSาใชEจSายท่ีนักเรียน

ยากจนตEองการ จำเปaนในการดำรงชีวิตประจำวันนอกเหนือจาก 4 รายการขEางตEน 

เงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคแบบมีเง่ือนไข – เงินอุดหนุนท่ีสำนักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง

การศึกษา (กสศ.) จัดสรรใหEแกSนักเรียนทุนเสมอภาค โดยนักเรียนท่ีไดEรับเงินอุดหนุนจาก กสศ. จะตEอง

รักษาอัตราการมาเรียน สูงกวSารEอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด (จากคูSมือการดำเนินงานการรับเงิน

อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ณ พฤศจิกายน 2562) 

ชุมชนการเรียนรู?ทางวิชาชีพสูGสถานศึกษา (PLC : Professional Learning Community) – การ

รวมตัว รSวมใจ รSวมพลัง รSวมทำ และรSวมเรียนรูEรSวมกันของครู ผูEบริหาร และ นักการศึกษา บนพ้ืนฐาน

วัฒนธรรมความสัมพันธ.แบบกัลยาณมิตร สูSคุณภาพการจัดการเรียนรูEท่ีเนEนความสำเร็จหรือประสิทธิผล

ของผูEเรียนเปaนสำคัญ และความสุขของการทำงานรSวมกันของสมาชิกในชุมชน 

ดัชนีความเสมอภาคทางเพศ – อัตราสSวนระหวSางจำนวน หรืออัตราการเขEาเรียน ฯลฯ ของนักเรียนหญิง

ตSอนักเรียนชาย 

เด็กมีพัฒนาการสมวัย – เด็กท่ีไดEรับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใชEคูSมือเฝVาระวังและสSงเสริมพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย (DSPM) แลEวผลการตรวจคัดกรอง ผSานครบ 5 ดEาน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการคร้ังแรก 

รวมกับเด็กท่ีพบพัฒนาการสงสัยลSาชEาและไดEรับการติดตามใหEไดEรับการกระตุEนพัฒนาการ และประเมินซ้ำ

แลEวผลการประเมิน ผSานครบ 5 ดEานภายใน 30 วัน (สมวัยคร้ังท่ี 2) 

เด็กยากจนในศูนยUพัฒนาเด็กเล็ก – เด็กท่ีเรียนในศูนย.พัฒนาเด็กเล็กท่ีครอบครัวมีรายไดEเฉล่ียไมSเกิน 

3,000 บาท/ปÄ 

เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา – เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาอายุระหวSาง 2-21 ปÄ ท่ี

ไมSไดEเรียนหรือเขEารับการศึกษาตSอท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

(จากโครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.) 

ทักษะการเปSนผู?ประกอบการ – ประยุกต.ระดับทักษะจากเอกสาร “10 ทักษะจำเปaนตEองมี ถEาอยากไดEดี

ในการเปaนเจEาของธุรกิจสSวนตัว” ประกอบดEวย 4 เร่ืองสำคัญคือ (1) ความสามารถในการจัดการดEาน

การเงิน (2) เปVาหมายผลิตภัณฑ.และการผลิตท่ีมีคุณภาพ (3) การตลาดและการโฆษณา และ (4) 

คุณสมบัติท่ีผูEประกอบการควรจะมีในดEานทัศนคติและการส่ือสาร  

ทักษะการเรียนรู?เทคโนโลยีสารสนเทศ – ปรับจากคูSมือการใชEหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน

สSงเสริมการสอนวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี (สสวท.) ซ่ึงจำแนกไวE 4 ระดับการศึกษา คือ ป.1-ป.3 ,  ป.4-

ป.6 , ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 และคณะวิจัยไดEประยุกต.ใชEถึงระดับอุดมศึกษาดEวย ทักษะท่ีควรมีแตSละ
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ระดับการศึกษามีองค.ประกอบ คือ (1) สารสนเทศและการส่ือสาร (2) การแกEปZญหาดEวย ICT และ (4) 

ระบบฮาร.ดแวร. ซอฟท.แวร. และเครือขSายคอมพิวเตอร. 

ทักษะชีวิต  – ปรับจากแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตจากการบูรณาการการเรียนการสอน 8 กลุSมสาระ

การเรียนรูE หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ต้ังแตSช้ันประถมศึกษาถึงช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย และการศึกษาองค.ประกอบของทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงเปaนทักษะท่ีแตSละ

ระดับการศึกษาควรมีครอบคลุม 4 องค.ประกอบ แตSมีลักษณะเฉพาะชSวงวัย คือ (1) ความตระหนักรูEและ

เห็นคุณคSาในตนเองและผูEอ่ืน (2) การคิดวิเคราะห. ตัดสินใจและแกEปZญหาอยSางสรEางสรรค. (3) การจัดการ

อารมณ.และความเครียด และ (4) การสรEางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูEอ่ืน  

ทักษะด?านการเงิน – ประยุกต.จากเอกสารการสำรวจทักษะทางการเงิน Financial Literacy ปÄ 2559 

ธนาคารแหSงประเทศไทย และเอกสารความรูEเร่ืองทางการเงิน Financial Literacy (หลักสากลและวิธีคิด), 

สฤณี อาชวานันทกุล โดยประเมินทักษะจากความรูEความเขEาใจท่ีชSวยใหEสามารถจัดการทรัพยากรการเงิน

ของตนเองอยSางมีประสิทธิภาพและมีขEอมูลรอบดEาน ประกอบดEวย (1) การวางแผนทางการเงิน (2) การ

ควบคุมคSาใชEจSาย (3) การมีรายไดEเหลือจSาย และ (4) การออมและการเปล่ียนเงินออมไปสูSสินทรัพย.ลงทุน 

ทักษะด?านภาษาอังกฤษ – ประยุกต.จากการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (The Common 

European Framework of Reference : CEFR) ซ่ึงเปaนมาตรฐานสากลท่ีใชEประเมินความเช่ียวชาญทาง

ภาษา  

ทักษะอาชีพ – ประยุกต.สาระสำคัญจาก 1) กรอบคุณวุฒิแหSงชาติ (National Qualifications 

Framework: NQF) ฉบับปรับปรุง 2560 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ       

2) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหSงชาติ พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และ 3) กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหSงชาติ พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ การประเมินทักษะประกอบดEวย 3 องค.ประกอบหลัก คือ (1) ความรูE  (2) การ

พัฒนาทักษะ และ (3) ความสามารถในการประยุกต.ใชEความรูEและความรับผิดชอบ 

นักเรียนด?อยโอกาสทางการศึกษา – เด็กท่ีอยูSในสภาวะยากลำบาก เน่ืองจากประสบปZญหาตSางๆ  มีชีวิต

ความเปaนอยูSดEอยกวSาเด็กปกติท่ัวไป ขาดโอกาสหรือไมSมีโอกาสท่ีจะเขEารับบริการทางการศึกษา จาก

สาเหตุ ดังน้ี 1) ยากจน(มากเปaนพิเศษ)  2) มีปZญหาเก่ียวกับยาเสพติด 3) ถูกทอดท้ิง  4) ถูกทำรEายทารุณ 

5) ไดEรับผลกระทบจากโรคเอดส. 6) เปaนชนกลุSมนEอย 7) เรSรSอน 8) ถูกบังคับ ใหEขายแรงงาน 9) อยูSใน

ธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก 10) อยูSในสถานพินิจและคุEมครองเด็ก และเยาวชน และ 11) อ่ืนๆ  

นักเรียนตGางสัญชาติ – นักเรียนท่ีมีสัญชาติตSางชาติ และมีหลักฐานแสดงตัวตน เชSน กัมพูชา เกาหลีใตE จีน 

ซาอุดีอาระเบีย ญ่ีปุçน เนปาล ปากีสถาน พมSา ฟÑลิปปÑนส. มาเลเซีย ลาว เวียดนาม  เปaนตEน  

นักเรียนท่ีออกกลางคัน – นักเรียนท่ีออกจากระบบโรงเรียนระหวSางปÄ โดยไมSไดEเขEารับการศึกษาใน

สถานศึกษาใดๆ เปaนเวลาไมSนEอยกวSา 7 เดือน  ซ่ึงเกิดจากสาเหตุดังน้ี 1) มีปZญหาในการปรับตัว 2) สมรส  
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3) ตEองคดี/ถูกจับ 4) เจ็บปçวย/อุบัติเหตุ 5) หาเล้ียงครอบครัว 6) อพยพตามผูEปกครอง 7) ฐานะยากจน 8) 

มีปZญหาครอบครัว    

นักเรียนทุนเสมอภาค – นักเรียนยากจนท่ีผSานเกณฑ.การคัดกรองผูEขาดแคลนทุนทรัพย.แบบ (Proxy 

Means Test: PMT) จากระบบปZจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. และอยูSในกลุSมท่ีมีคSาคะแนนความ

ยากจนท่ีระดับ 0.91-1.00 (Extremely Poor) 

นักเรียนพิการ – เด็กท่ีมีความตEองการทางการศึกษาท่ีแตกตSางไปจากปกติท่ัวไป  ท้ังในดEานเน้ือหา วิธีการ

เรียนการสอน การประเมินผล และเคร่ืองมืออุปกรณ.การสอน โดยเปaนผูEท่ีมีความบกพรSองทางรSางกายและ

จิตใจ แบSงเปaน 9 ประเภท ไดEแกS 1) บกพรSองทางการเห็น  2) บกพรSองทางการไดEยิน 3) บกพรSองทาง

สติปZญญา 4) บกพรSองทางรSางกายหรือสุขภาพ  5) มีปZญหาทางการเรียนรูE 6) บกพรSองทางการพูดและ

ภาษา 7) มีปZญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ.  8) ออทิสติก และ 9) มีความพิการซ้ำซEอน  

นักเรียนไมGปรากฏสัญชาติ – เด็กวัยเรียนท่ีไมSมีสัญชาติไทยหรือสัญขาติใดท่ีเขEารับการศึกษาระดับ กSอน

ประถมศึกษา และการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

นักเรียนยากจน – นักเรียนยากจนท่ีผSานเกณฑ.การคัดกรองผูEขาดแคลนทุนทรัพย.แบบ (Proxy Means 

Test: PMT) จากระบบปZจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. และอยูSในกลุSมท่ีมีคSาคะแนนความยากจน

ท่ีระดับ 0.71-0.90 (Poor) 

ผู?มีงานทำ – บุคคลท่ีมีอายุ 15 ปÄข้ึนไป และในสัปดาห.แหSงการสํารวจ มีลักษณะอยSางหน่ึงอยSางใด 

ดังตSอไปน้ี  1) ไดEทํางานต้ังแตS 1 ช่ัวโมงข้ึนไป โดยไดEรับคSาจEาง เงินเดือน ผลกําไร เงินปZนผล คSาตอบแทน

ท่ีมีลักษณะอยSางอ่ืนสําหรับ ผลงานท่ีทําเปaนเงินสด หรือส่ิงของ  2) ไมSไดEทํางาน หรือทํางานนEอยกวSา 1 

ช่ัวโมงแตSเปaนบุคคลท่ี มีลักษณะอยSางหน่ึงอยSางใด ดังตSอไปน้ี (ซ่ึงจะถือวSาเปaน ผูEท่ีปกติมีงานประจํา)  2.1) 

ยังไดEรับคSาตอบแทน คSาจEาง หรือผลประโยชน.อ่ืนๆ หรือผลกําไรจากงานหรือธุรกิจในระหวSางท่ีไมSไดE

ทํางาน  2.2) ไมSไดEรับคSาตอบแทน คSาจEาง หรือผลประโยชน.อ่ืน ๆ หรือ ผลกําไรจากงานหรือธุรกิจใน

ระหวSางท่ีไมSไดE ทํางาน แตSยังมีงานหรือธุรกิจท่ีจะกลับไปทํา  3) ทํางานอยSางนEอย 1 ช่ัวโมง โดยไมSไดEรับ

คSาจEางในวิสาหกิจ หรือ ไรSนาเกษตรของหัวหนEาครัวเรือนหรือของสมาชิกในครัวเรือน 

ผู?ไมGมีงานทำ (วGางงาน) – บุคคลท่ีมีอายุ 15 ปÄข้ึนไป ซ่ึงในสัปดาห.แหSงการสำรวจ มีลักษณะอยSางใดอยSาง

หน่ึง ดังตSอไปน้ี 1. ไมSไดEทำงาน ไมSมีงานประจำ แตSไดEหางานทำในระหวSาง 30 วันกSอนวันสัมภาษณ. 2. 

ไมSไดEทำงาน ไมSมีงานประจำ และไมSไดEหางานทำในระหวSาง 30 วันกSอนวันสัมภาษณ. แตSพรEอมท่ีจะทำงาน

ในระหวSาง 7 วัน กSอนวันสัมภาษณ. 

แรงงานนอกระบบ – ผูEมีงานทําท่ีไมSไดEรับความคุEมครอง หรือไมSมีหลักประกันทางสังคมจากการทํางาน

เชSนเดียวกับแรงงานในระบบ 
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แรงงานในระบบ – ผูEมีงานทําท่ีไดEรับความคุEมครองหรือ หลักประกันทางสังคมจากการทํางาน ไดEแกS  1) 

ขEาราชการ ลูกจEางประจํา ของราชการสSวนกลาง ราชการ สSวนภูมิภาค และราชการสSวนทEองถ่ิน   2) 

ลูกจEางรัฐวิสาหกิจ   3)ครูใหญSหรือครูโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวSาดEวย โรงเรียนเอกชน   4) ลูกจEางของ

รัฐบาลตSางประเทศหรือองค.การระหวSางประเทศ   5) ลูกจEางท่ีไดEรับความคุEมครองตามกฎหมายแรงงาน  

6) ผูEมีงานทําท่ีประกันตนตาม พรบ. ประกันสังคม มาตรา 33, 39 และ 40 

แรงงานรุGนใหมG - กสศ.นิยาม “แรงงานรุSนใหมS” วSาคือกลุSมเยาวชนอายุ 18 ปÄข้ึนไป  อEางอิงจาก  

https://www.eef.or.th/about/ แตSโครงการน้ีหมายถึงกลุSมอายุ 15-24 ปÄ เพ่ือใหEสามารถใชEขEอมูล

เก่ียวกับการทำงานจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแหSงชาติซ่ึงแบSงกลุSมอายุ 15-19 ปÄ และ 20-24 ปÄ  

นอกจากน้ันกลุSมอายุ 15-24 ปÄยังสอดคลEองกับการจำแนกกลุSมอายุของตัวช้ีวัด SDG ดEานการทำงานซ่ึง

จำแนกเปaนเยาวชน (15-24 ปÄ) และผูEใหญS (25-64 ปÄ) 

อัตราการเข?าเรียนรวม – อัตราสSวนระหวSางจำนวนนักเรียนท่ีเขEาเรียนในแตSละระดับการศึกษากับจำนวน

ประชากรตามชSวงอายุระดับการศึกษา โดยปรับฐานใหEเปaน 100 

อัตราการเข?าเรียนสุทธิ – อัตราสSวนระหวSางจำนวนนักเรียนท่ีเขEาเรียนในระดับการศึกษาตามชSวงอายุ

ระดับการศึกษากับจำนวนประชากรตามชSวงอายุระดับการศึกษา โดยปรับฐานใหEเปaน 100   

อัตราการคงอยูG – เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนในช้ันปÄสุดทEายของระดับการศึกษา กับจำนวนนักเรียนรุSน

เดียวกันในช้ันปÄแรกของระดับการศึกษาน้ันๆ 

อัตราการเรียนตGอ – เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนท่ีเรียนจบปÄสุดทEายของระดับการศึกษา กับจำนวน

นักเรียนรุSนเดียวกันท่ีศึกษาในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนในปÄการศึกษาตSอไป 

อัตราสำเร็จการศึกษา – เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนท่ีเรียนสำเร็จช้ันปÄสุดทEายของระดับการศึกษากับ

จำนวนนักเรียนรุSนเดียวกันในช้ันปÄแรกของระดับการศึกษาน้ันๆ 
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อักษรยGอ 

ก.ค.ศ. – สำนักงานขEาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กยศ. – กองทุนเงินใหEกูEยืมเพ่ือการศึกษา 

กศน. – สำนักงานสSงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

กสศ. – กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

ปวช. – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

ปวส. – ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

พศ. – สำนักงานพระพุทธศาสนาแหSงชาติ   

รร. ตชด. – โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

สกอ. –  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

สช. – สำนักงานคณะกรรมการสSงเสริมการศึกษาเอกชน   

สถ.  – กรมสSงเสริมการปกครองทEองถ่ิน 

สทศ. – สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหSงชาติ (องค.กรมหาชน) 

สพฐ. – สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

สพป. – สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา   

สพม. – สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   

สมศ. –  สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) 

สสช. – สำนักงานสถิติแหSงชาติ 

สอศ. –  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

อปท. –  องค.กรปกครองสSวนทEองถ่ิน    

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ผ1 

ตารางท่ี 1 ผลการจัดทำข.อมูลตัวช้ีวัดความก.าวหน.าในการพัฒนาเด็กระดับกAอนประถมศึกษา (อายุ 3-5 ปM) 

ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

มิติที่ 1 การเข;าถึงการเรียนรู;         

AC1-1a อัตราการเข/าเรียนสุทธิ
ระดับก;อนประถมศึกษา (อย;าง
น/อย 1 ปDก;อนเข/าเรียนระดับ
ประถมศึกษา) 
(ทะเบียน, จำแนกเพศ) 

ช 42.7 
ญ 42.3 
รวม 42.5 
(ปกศ.62) 

จำนวนเด็กอายุ 3-5 ปDท้ังหมด 
จำแนกเพศ 

ประชากรทะเบียนราษฎรY ณ 1 ม.ค. 
62 (HDC เชียงใหม;) 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม7 (ระบบ HDC เชียงใหม7 

: https://cmi.hdc.moph.go.th/hdc/main/index.php) 
1.สามารถดูข/อมูลเปaนรายอำเภอ ข/อมูลอัพเดท ณ 1 
มกราคม 2562 

  

  จำนวนเด็กอายุ 3-5 ปD ใน
โรงเรียนอนุบาล และศูนยY
พัฒนาเด็กเล็ก รร.ตชด. 
(จำแนกเพศ) 

1.กลุ;มสารสนเทศ สำนักนโยบายและ
แผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปDการศึกษา 
2562 ภาคเรียนท่ี 1 
2.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม; (ปDการศึกษา 2562) 
3.สารสนเทศเพ่ือการศึกษาแห;งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ ปDการศึกษา 
2562 ภาคเรียนท่ี 1 

1.สืบค/นจากเว็บไซตY ระบบจัดเก็บข/อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 
2. สืบค/นจากเว็บไซตY ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม; 
http://www.cmipeo.moe.go.th/ 
3.สืบค/นจากเว็บไซตY สารสนเทศเพ่ือการศึกษาแห;งชาติ  
http://www.mis.moe.go.th/  

1.กลุ;มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สามารถดูข/อมูลเปaนราย สพท. มีข/อมูลเด็กใน รร.
อนุบาล จำแนกอายุ และเพศ ซ่ึงข/อมูลบันทึกโดยตรงจาก
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ใช/ข/อมูลปDการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 
1 (DMC62-1 (age)) 
2.สารสนเทศเพ่ือการศึกษาแห;งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ : 
สำหรับข/อมูลนักเรียน จำแนกอายุ และเพศ จากโรงเรียน
สังกัด ตชด. มีข/อมูลอัพเดทปDการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 
1 
3.สำหรับโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกัดอ่ืนๆ ไม;พบ
ข/อมูลแยกอายุ 
4.จำนวนนักเรียนก;อนประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ศพด. และ รร.ตชด. ในพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม; คิดเปaนร/อยละ 
63.8 ของจำนวนนักเรียนก;อนประถมท้ังหมดใน จ.เชียงใหม; 
เท;าน้ัน  

AC1-1b อัตราการเข/าเรียนรวม
ระดับก;อนประถมศึกษา (อย;าง
น/อย 1 ปDก;อนเข/าเรียนระดับ

ช 134.8 
ญ 135.8 

จำนวนเด็กอายุ 3-5 ปDท้ังหมด 
จำแนกเพศ 

ประชากรทะเบียนราษฎรY ณ 1 ม.ค. 
62 (HDC เชียงใหม;) 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม7 (ระบบ HDC เชียงใหม7 

: https://cmi.hdc.moph.go.th/hdc/main/index.php) 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

ประถมศึกษา) (ทะเบียน, จำแนก
เพศ) 

รวม 135.3 
(ปกศ.62-1) 

    จำนวนเด็กก;อนประถมศึกษา
ในโรงเรียนอนุบาล ศูนยYพัฒนา
เด็กเล็ก จากโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. อปท. ตชด. รร.เอกชน 
รร.สังกัดอุดมศึกษา และ
หน;วยงานอ่ืนๆ 

1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม; (ปDการศึกษา 2562) 

1.สืบค/นจากเว็บไซตY สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม; http://www.cmipeo.moe.go.th/ 
2.สืบค/นจากเว็บไซตY สารสนเทศเพ่ือการศึกษาแห;งชาติ  
http://www.mis.moe.go.th/  

1.สารสนเทศเพ่ือการศึกษาแห;งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ: 
สำหรับข/อมูลนักเรียน จำแนกอายุ และเพศ จากโรงเรียน
สังกัด ตชด. มีข/อมูลอัพเดทปDการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 
1 

AC1-2 ดัชนีความเสมอภาคทาง
เพศอัตราการเข/าเรียนระดับก;อน
ประถมศึกษา 

1.01 อัตราการเข/าเรียนรวมระดับ
ก;อนประถมศึกษา (หญิง ต;อ 
ชาย) 

จากข/อมูลท่ีใช/คำนวณตัวช้ีวัด AC1-
1b 

    

AC1-3 จำนวนนักเรียนพิการก;อน
ประถมศึกษา (ทะเบียน, จำแนก
เพศ) 

ช 418 
ญ 316 
รวม 734 
(ปกศ.62) 

จำนวนนักเรียนพิการท่ีเข/า
เรียนระดับก;อนประถมศึกษา 
(จำแนกเพศ) 

1.กลุ;มสารสนเทศ สำนักนโยบายและ
แผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปDการศึกษา 
2562 ภาคเรียนท่ี 1 (DMC62-1) 
2.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม; (ปDการศึกษา 2562) 

1.สืบค/นจากเว็บไซตY ระบบจัดเก็บข/อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 
2. สืบค/นจากเว็บไซตY ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม; 
http://www.cmipeo.moe.go.th/ 

1.ใช/ข/อมูลจำนวนนักเรียนพิการก;อนประถมศึกษา จำแนก
เพศ และประเภทความพิการ จาก DMC ปDการศึกษา 2562 
[DMC62-1 (deformity)] ซ่ึงเปaนข/อมูลเฉพาะโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 
2. ข/อมูลจำนวนนักเรียนพิการก;อนประถมศึกษา จากศูนยY
การศึกษาพิเศษเขต 8 เชียงใหม; และ รร. เอกชน จาก ศธจ.
เชียงใหม;  

AC1-4 จำนวนนักเรียนด/อยโอกาส
ก;อนประถมศึกษา (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 

ช 8,050 
ญ 7,607 
รวม 15,657 
(ปกศ.62) 

จำนวนนักเรียนด/อยโอกาส
ระดับก;อนประถมศึกษา 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

กลุ;มสารสนเทศ สำนักนโยบายและ
แผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปDการศึกษา 
2562 ภาคเรียนท่ี 1 (DMC62-1) 

สืบค/นจากเว็บไซตY ระบบจัดเก็บข/อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใช/ข/อมูลจำนวนนักเรียนด/อยโอกาสก;อนประถมศึกษา 
จำแนกเพศ จาก DMC ปDการศึกษา 2562 [DMC62-1 
(occasion)] ซ่ึงเปaนข/อมูลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

AC1-5 ร/อยละนักเรียนระดับก;อน
ประถมศึกษาท่ีเปaนเด็กยากจน 
(ทะเบียน, จำแนกเพศ) 

ช 69.9 
ญ 69.4 
รวม 69.7 
(ปกศ.62) 

จำนวนเด็กระดับก;อน
ประถมศึกษาท้ังหมด (จำแนก
เพศ)  

กลุ;มสารสนเทศ สำนักนโยบายและ
แผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปDการศึกษา 
2562 ภาคเรียนท่ี 1 (DMC62-1) 

สืบค/นจากเว็บไซตY ระบบจัดเก็บข/อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใช/ข/อมูลจำนวนนักเรียนก;อนประถมศึกษา จำแนกเพศ 
จาก DMC ปDการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 1 [DMC62-1 
(schoolmis)] ซ่ึงเปaนข/อมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

    จำนวนเด็กระดับก;อน
ประถมศึกษาท่ีเปaนเด็กยากจน 
(จำแนกเพศ) 

กลุ;มสารสนเทศ สำนักนโยบายและ
แผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปDการศึกษา 
2562 ภาคเรียนท่ี 1 (DMC62-1) 

สืบค/นจากเว็บไซตY ระบบจัดเก็บข/อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใช/ข/อมูลจำนวนนักเรียนด/อยโอกาสก;อนประถมศึกษา 
จำแนกเพศ และประเภทเด็กด/อยโอกาส จาก DMC ปD
การศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 1 [DMC62-1 (occasion)] ซ่ึง
เปaนข/อมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

AC1-6 ร/อยละเด็กยากจนในศูนยY
พัฒนาเด็กเล็กท่ีได/รับเงินอุดหนุน 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช  11.9 
ญ  10.8 
รวม 11.4 

จำนวนเด็กในศูนยYพัฒนาเด็ก
เล็กท้ังหมด 
(ทะเบียน) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม; 
(ปDการศึกษา 2562) 

สืบค/นจากเว็บไซตY ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม; 
http://www.cmipeo.moe.go.th/ 

1. เน่ืองจากเปaนการให/ทุนนำร;องใน ศพด. บางแห;ง จึงยังไม;
มีข/อมูลการคัดกรองเด็ก ศพด. ท่ีอยู;ในครอบครัวยากจนทุก
แห;ง จึงใช/ตัวหารเปaนจำนวนเด็กในศูนยYพัฒนาเด็กเล็ก
ท้ังหมด 

    จำนวนเด็กยากจนในศูนยY
พัฒนาเด็กเล็กท่ีได/รับทุน
ปàจจัยพ้ืนฐาน 
(EEF) 

กสศ. ปDการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 
1 

ระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
(กสศ.) 

1.จำนวนนักเรียนยากจนในศูนย2พัฒนาเด็กเล็กที่ได;รับ
เงินอุดหนุน จังหวัดเชียงใหมD นำรDองใน ศพด. 153 
แหDง เปIนการจDายเงินทั้งปKการศึกษา คือ 800 บาท/ปK 
เนื่องจาก ศพด. ไมDมีแบDงภาคเรียน 
2.ปKการศึกษา 2562 กสศ. นำรDองให;ทุนอุดหนุนเด็ก 
ศพด. ยากจนพิเศษใน 17 จังหวัด ได;แกD เชียงใหมD 
แมDฮDองสอน กาญจนบุรี ขอนแกDน นครนายก 
นครราชสีมา นDาน พิษณุโลก ภูเก็ต ยะลา ระยอง 
ลำปาง สุโขทัย สุราษฎร2ธานี สุรินทร2 อำนาจเจริญ 
และอุบลราชธานี ซึ่งยังไมDมี จ.สงขลา โดย กสศ. จะ
ขยายการให;ทุนนี้ครอบคลุมมากขึ้นในระยะตDอไป 

AC1-7 ร/อยละนักเรียนอนุบาลท่ี
ได/รับทุนปàจจัยพ้ืนฐานและทุน
เสมอภาค (ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช  10.6 
ญ  10.4 
รวม 10.5 

จำนวนนักเรียนอนุบาล (ไม;
รวมเด็กใน ศพด. และ ศกศ.) 
(ทะเบียน) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม; 
(ปDการศึกษา 2562) 

สืบค/นจากเว็บไซตY ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม; 
http://www.cmipeo.moe.go.th/ 

1. เน่ืองจากเปaนการให/ทุนนำร;องใน รร.อนุบาล สพฐ. และ 
อปท. บางแห;ง จึงยังไม;มีข/อมูลการคัดกรองนักเรียนทุน
เสมอภาคในโรงเรียนอนุบาลทุกแห;ง จึงใช/ตัวหารเปaน
จำนวนนักเรียนอนุบาล (ไม;รวมเด็กใน ศพด. และ ศกศ.) 

    จำนวนนักเรียนอนุบาลท่ีได/รับ
ทุนปàจจัยพ้ืนฐานและทุนเสมอ

กสศ. ปDการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 
1 

ระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
(กสศ.) 

1.ปDการศึกษา 2562 กสศ. นำร;องให/ทุนอุดหนุนเด็ก ศพด. 
ยากจนพิเศษ 800 บาทต;อปD ใน 17 จังหวัด ได/แก; เชียงใหม; 



ภาคผนวกรายงาน จ.เชียงใหม4 
 

ผ4 

ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

ภาค 
(EEF) 

แม;ฮ;องสอน กาญจนบุรี ขอนแก;น นครนายก นครราชสีมา 
น;าน พิษณุโลก ภูเก็ต ยะลา ระยอง ลำปาง สุโขทัย สุ
ราษฎรYธานี สุรินทรY อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โดย กส
ศ. จะขยายการให/ทุนน้ีครอบคลุมมากข้ึนในระยะต;อไป 
(สำหรับ จังหวัดเชียงใหม; นำร;องใน ศพด. 153 แห;ง) 

AC1-8 จำนวนนักเรียนระดับก;อน
ประถมศึกษาต;างสัญชาติ 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 1,166 
ญ 1,110 
รวม 2,276 

จำนวนนักเรียนระดับก;อน
ประถมศึกษาต;างสัญชาติ 
(จำแนกเพศ) 

กลุ;มสารสนเทศ สำนักนโยบายและ
แผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปDการศึกษา 
2562 ภาคเรียนท่ี 1 (DMC62-1) 

สืบค/นจากเว็บไซตY ระบบจัดเก็บข/อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.จำนวนนักเรียนก;อนประถมศึกษาต;างสัญชาติ จำแนกเพศ 
จาก DMC ปDการศึกษา 2562 [DMC62-1 (race)] ซ่ึงเปaน
ข/อมูลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
2.สำหรับการนำข/อมูลมาใช/เปaนตัวช้ีวัด “AC1-8 จำนวน
นักเรียนระดับก;อนประถมศึกษาต;างสัญชาติ” น้ี คณะวิจัย
ไม;รวมจำนวนนักเรียนก;อนประถมศึกษาไม;ปรากฏสัญชาติ 

AC1-9 จำนวนนักเรียนระดับก;อน
ประถมศึกษาไม;ปรากฏสัญชาติ 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 0 
ญ 0 
รวม 0 

จำนวนนักเรียนระดับก;อน
ประถมศึกษาไม;ปรากฏสัญชาติ 
(จำแนกเพศ) 

กลุ;มสารสนเทศ สำนักนโยบายและ
แผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปDการศึกษา 
2562 ภาคเรียนท่ี 1 (DMC62-1) 

สืบค/นจากเว็บไซตY ระบบจัดเก็บข/อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ข/อมูล DMC62-1 (race) รายงานจำนวนนักเรียนต;าง
สัญชาติ จำแนกสัญชาติ พบว;า มีการรายงานข/อมูลผิดปกติ
ในการระบุสัญชาติของนักเรียนระดับก;อนประถมศึกษา
จำนวนมาก 6,255 คน (หญิง 3,072/ชาย 3,183) 

AC1-10 ร/อยละเด็กอายุ 3-5 ปD 
นอกระบบการศึกษา (ทะเบียน) 

19.0 
(ปD 2562) 

จำนวนเด็กอายุ 3-5 ปD 
(ปD 2562) 

ประชากรทะเบียนราษฎรY ณ 1 ม.ค. 
62 (HDC เชียงใหม;) 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม7 (ระบบ HDC เชียงใหม7 

: https://cmi.hdc.moph.go.th/hdc/main/index.php) 
  

    จำนวนเด็กอายุ 3-5 ปD นอก
ระบบการศึกษา 
(ปD 2562) 

กสศ. ปDการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 
1 

ระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กส
ศ.)  

อ/างอิง : 
1.จำนวนเด็กท้ังหมดเปaนข/อมูลทะเบียนราษฎรY จาก
กรมการปกครอง ปD 2559 และ ปD 2562 
2.ข/อมูลนักเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาฯ จากศูนยYเทคโนโลยี
สารสนเทศ สป.ศธ. ปD 2559 และ ปD 2561 
3.ข/อมูลนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สพฐ. ปD 2562 
4.ข/อมูลนักเรียนสังกัดกรมส;งเสริมการปกครองส;วนท/องถ่ิน 
อปท. ปD 2562 
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ผ5 

ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

5.โดยนำข/อมูลจากข/อ 1-2-3-4 มาหักลบกันจึงได/จำนวน
เด็กนอกระบบ ปD 2559, 2561 และ 2562 

มิติที่ 2 คุณภาพการเรียนรู;          

QL1-1 อัตราสDวนครูตDอ
นักเรียนระดับกDอน
ประถมศึกษา (ทะเบียน) 

1 : 20.5 
(เฉพาะ รร.
สังกัด สพฐ.) 

จำนวนครูที่สอนระดับกDอน
ประถมศึกษา 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK 
2562 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
สพฐ. https://data.bopp-obec.info/emis/ 

1.มีข;อมูลเฉพาะ ครูในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ไมDรวม คร ู
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 
เนื่องจากไมDมีข;อมูลจำแนกระดับการสอน 

    จำนวนนักเรียนกDอน
ประถมศึกษา สังกัด สพฐ. 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใช;ข;อมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. จากระบบ
จัดเก็บข;อมูลนักเรียนรายบุคคล [DMC62-
1(schoolmis)] โดยไมDรวมจำนวนนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ เพื่อให;
สอดคล;องกับข;อมูลครูในโรงเรียนสังกัด สพฐ 

QL1-2a ร;อยละโรงเรียน
อนุบาลที่ผDานเกณฑ2คุณภาพ 

99.0 จำนวนโรงเรียนอนุบาลรับ
การตรวจประเมินคุณภาพ 
(สมศ.) 

สมศ. (ผลประเมินคุณภาพรอบ
สาม 2554-2558) 

ประสานขอข;อมูลโดยตรงจาก สมศ.  1.ใช;ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-
2558) เนื่องจากผลการประเมินรอบสี่ (2559-2563) 
ยังไมDประกาศ 

    จำนวนโรงเรียนอนุบาลที่
ผDานเกณฑ2คุณภาพระดับดี
ขึ้นไป  
(สมศ.) 

สมศ. (ผลประเมินคุณภาพรอบ
สาม 2554-2558) 

ประสานขอข;อมูลโดยตรงจาก สมศ.  1.ใช;ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-
2558) เนื่องจากผลการประเมินรอบสี่ (2559-2563) 
ยังไมDประกาศ 

QL1-2b ร;อยละศูนย2พัฒนา
เด็กเล็กที่ผDานเกณฑ2คุณภาพ  

46.4 จำนวนศูนย2พัฒนาเด็กเล็กที่
รับการตรวจประเมิน
คุณภาพ  
(สมศ.) 

สมศ. (ผลประเมินคุณภาพรอบ
สาม 2554-2558) 

ประสานขอข;อมูลโดยตรงจาก สมศ.  1.ใช;ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-
2558) เนื่องจากผลการประเมินรอบสี่ (2559-2563) 
ยังไมDประกาศ 
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ผ6 

ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

    จำนวนศูนย2พัฒนาเด็กเล็กที่
ผDานเกณฑ2คุณภาพระดับดี
ขึ้นไป  
(สมศ.) 

สมศ. (ผลประเมินคุณภาพรอบ
สาม 2554-2558) 

ประสานขอข;อมูลโดยตรงจาก สมศ.  1.ใช;ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-
2558) เนื่องจากผลการประเมินรอบสี่ (2559-2563) 
ยังไมDประกาศ 

QL1-3 ร;อยละครูระดับกDอน
ประถมศึกษาที่จบวิชาเอกกDอน
ประถมศึกษา (ทะเบียน)  

44.9 จำนวนครูระดับกDอน
ประถมศึกษาทั้งหมด 
(เฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ.) 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK 
2562 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
สพฐ. https://data.bopp-obec.info/emis/ 

1.มีข;อมูลเฉพาะ ครูในโรงเรียนสังกัด สพฐ. เทDานั้น 

    จำนวนครูระดับกDอน
ประถมศึกษาที่จบวิชาเอก
ปฐมวัย (ทะเบียน)  ครูระดับ
กDอนประถมศึกษาที่จบ
วิชาเอกกDอนประถมศึกษา 
(ทะเบียน)   

กคศ. ปK 2562 ประสานขอข;อมูลโดยตรงจาก กคศ. ไมDมีข;อมูลจำแนกเพศ 

QL1-4 สัดสDวนเวลาที่ครูระดับ
กDอนประถมศึกษาใช;ในการ
จัดการเรียนการสอนตDอการ
ทำงานอื่น (สัมภาษณ2ผู;บริหาร
สถานศึกษา) 

Median  
83 : 17 

Mean 92 : 8 

จำนวนชั่วโมงที่ครูระดับกDอน
ประถมศึกษาใช;ในการ
จัดการเรียนการสอนตDอการ
ทำงานอื่น 

ผู;บริหารสถานศึกษา (ธันวาคม 
2562 - กุมภาพันธ2 2563) 

สัมภาษณ2ผู;บริหารสถานศึกษา จำนวน 31 คน จาก 
37 โรงเรียน 

  

มิติที่ 3 ผลการเรียนรู;         

LO1-1 ร;อยละเด็กอายุ 0-5 ปKมี
พัฒนาการสมวัย (ทะเบียน) 

96.0 จำนวนเด็กอาย ุ9,18,30 
และ 42 เดือน ทั้งหมดใน
เขตรับผิดชอบที่ได;รับการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง 
ในชDวงเวลาที่กำหนด (คน) 

กระทรวงสาธารณสุข ปK 2562 KPI Key Performance Indicators "ร;อยละเด็ก
อายุ 0-5 ปKที่มีพัฒนาการสมวัย เขต 12 เขต 12 
http://healthkpi.moph.go.th/kpi2/kpi/index/
?id=1376&lv=2&z=12&kpi_year=2562 
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ผ7 

ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

    จำนวนเด็ก 9, 18, 30 และ 
42 เดือน ที่ได;รับการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการโดยใช;
คูDมือเฝñาระวังและสDงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
(DSPM) แล;วผลการตรวจ
คัดกรอง ผDานครบ 5 ด;าน 
ในการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการครั้งแรก รวมกับ
เด็กที่พบพัฒนาการสงสัย
ลDาช;าและได;รับการติดตาม
ให;ได;รับการกระตุ;น
พัฒนาการ และประเมินซ้ำ
แล;วผลการประเมิน ผDาน
ครบ 5 ด;านภายใน 30 วัน
(1B260) (คน) 

กระทรวงสาธารณสุข ปK 2562 KPI Key Performance Indicators "ร;อยละเด็ก
อายุ 0-5 ปKที่มีพัฒนาการสมวัย เขต 12 เขต 12 
http://healthkpi.moph.go.th/kpi2/kpi/index/
?id=1376&lv=2&z=12&kpi_year=2562 

  

LO1-2 สัดสDวนเดก็กDอน
ประถมศึกษาที่ผDานเกณฑ2 
school readiness survey 
(EEF, จำแนกเพศ) 

n.a. สัดสDวนของจำนวนเด็ก
ปฐมวัยที่มีระดับความพร;อม
ในการศึกษาแตDละด;าน น;อย
กวDาหรือเทDากับ 25 คะแนน 
(SRS) 

กสศ. และโครงการสำรวจสถานะ
ความพร;อมในการเข;าสูDระบบ
การศึกษาของเด็กปฐมวัยสำหรับ
ประเทศไทย ระยะที่ 2 (SRS) 

ประสานขอข;อมูลโดยตรงจาก กสศ. และโครงการฯ กสศ. สนับสนุนงานวิจัยโครงการสำรวจความพร;อม
เพื่อเข;าสูDระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย ระยะที่ 2 
ทดลองนำรDองใน 5 จังหวัด เชียงใหมD ศรีสะเกษ 
กาญจนบุรี ระยอง และภูเก็ต 
ระดับความพร;อมของเด็กปฐมวัย (readiness in the 
children) แบDงเปIน 5 ด;าน ได;แกD 
1. ความพร;อมด;านภาษา (literacy) 
2. ความพร;อมด;านคณิตศาสตร2(mathematics) 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

3. ความพร;อมด;านสังคมและอารมณ2 (social-
emotional development) 
4. ความพร;อมด;านการบริหารจัดการชีวิต (executive 
function) 
5. ความพร;อมด;านกายภาพและสุขภาพ (physical 
and health development) 
 
สูตรการคำนวณ :  
สัดสDวนเด็กกDอนประถมศึกษาที่ผDานเกณฑ2 school 
readiness survey 
= 100 – สัดสDวนของจำนวนเด็กปฐมวัยที่มีระดับความ
พร;อมในการศึกษาแตDละด;าน น;อยกวDาหรือเทDากับ 25 
คะแนน 
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ตารางท่ี 2 ผลการจัดทำข.อมูลตัวช้ีวัดความก.าวหน.าในการพัฒนาเด็กระดับประถมศึกษา (อายุ 6-11 ปM) 

ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

มิติที่ 1 การเข;าถึงการเรียนรู;         

AC2-1a อัตราการเข;าเรียน
สุทธิระดับประถมศึกษา 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 72.1 
ญ 70.7 
รวม 71.4 
(ปกศ.62-1) 

จำนวนเด็กอาย ุ6-11 ปK 
(จำแนกเพศ) 

ประชากรทะเบียนราษฎร2 ณ 1 ม.ค. 
62 (HDC เชียงใหมD) 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมD (ระบบ HDC 
เชียงใหมD : 
https://cmi.hdc.moph.go.th/hdc/main/inde
x.php) 

1.สามารถดูข;อมูลเปIนรายอำเภอ ข;อมูลอัพเดท ณ 1 
มกราคม 2562 

    จำนวนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่มีอายุ 6-11 
ปK ในปKการศึกษานั้น 
(จำแนกเพศ)  

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบายและ
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ข;อมูลที่สืบค;นจาก ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล [DMC62-1(age)] มีข;อมูลจำแนกเพศและ
อายุ บันทึกข;อมูลโดยตรงจากโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
2.สำหรับโรงเรียนสังกัดท;องถิ่น รร.เอกชน ตชด. พศ. 
รร.สาธิต และสังกัดอื่นๆ ไมDพบข;อมูลแยกอาย ุ
3.จำนวนนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
ในพื้นที่ จ.เชียงใหมD คิดเปIนร;อยละ 70.7 ของจำนวน
นักเรียนประถมทั้งหมดใน จ.เชียงใหมD เทDานั้น 

AC2-1b อัตราการเข;าเรียนรวม
ระดับประถมศึกษา (ทะเบียน, 
จำแนกเพศ) 

ช 125.4 
ญ 122.3 
รวม 123.9 
(ปกศ.62-1) 

จำนวนเด็กอายุ 6-11 ปK 
(จำแนกเพศ) 

ประชากรทะเบียนราษฎร2 ณ 1 ม.ค. 
62 (HDC เชียงใหมD) 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมD (ระบบ HDC 
เชียงใหมD : 
https://cmi.hdc.moph.go.th/hdc/main/inde
x.php) 

1.สามารถดูข;อมูลเปIนรายอำเภอ ข;อมูลอัพเดท ณ 1 
มกราคม 2562 

    จำนวนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในโรงเรียน
สังกัด สพฐ. อปท. ตชด. รร.
เอกชน และ รร.สาธิต 
(จำแนกเพศ) 

1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหมD (ปKการศึกษา 2562) 
2.สารสนเทศเพื่อการศึกษาแหDงชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ ปKการศึกษา 
2562 ภาคเรียนที่ 1 

1.สืบค;นจากเว็บไซต2 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมD 
http://www.cmipeo.moe.go.th/ 
2.สืบค;นจากเว็บไซต2 สารสนเทศเพื่อการศึกษา
แหDงชาต ิ 
http://www.mis.moe.go.th/  

1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมD มีข;อมูล
นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด จำแนกเพศ 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

AC2-2 ดัชนีความเสมอภาค
ทางเพศอัตราการเข;าเรียน
ระดับประถมศึกษา 
(หญิง/ชาย) 

0.98 อัตราการเข;าเรียนระดับ
ประถมศึกษาของเด็กหญิง 
ตDอ เด็กชาย 

จากตัวชี้วัด AC2-1b   

  

AC2-3 ร;อยละนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่ไมDได;อยูDอาศัย
กับบิดาและ/หรือมารดา 
(สำรวจนักเรียน) 

11.6 จำนวนนักเรียน ป.6 ที่ไมDได;
อาศัยอยูDกับบิดาและ/หรือ
มารดา เทียบจำนวน
นักเรียน ป.6 ที่สำรวจ 

นักเรียน ป.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ป.6 จำนวน 415 คน จาก 37 
โรงเรียน 

  

AC2-4 จำนวนนักเรียนพิการ
ระดับประถมศึกษา 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 4,101 
ญ 1,627 
รวม 5,728 
(ปกศ.62) 

จำนวนนักเรียนพิการระดับ
ประถมศึกษา 
(จำแนกเพศ) 

1. กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK
การศึกษา 2562 
2.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหมD (ปKการศึกษา 2562) 

1.สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report  
2. สืบค;นจากเว็บไซต2 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมD 
http://www.cmipeo.moe.go.th/ 

1.ใช;ข;อมูลจำนวนนักเรียนพิการระดับประถมศึกษา 
จำแนกเพศ และประเภทความพิการ จาก DMC ปK
การศึกษา 2562 [DMC62-2 (deformity) สำหรับ
โรงเรียนทั่วไป/เรียนรDวม DMC62-1 (deformity) 
สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ  
2. ข;อมูลจำนวนนักเรียนพิการระดับประถมศึกษา รร.
เอกชน จาก ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมD ปKการศึกษา 
2562 ไมDระบุประเภทความพิการ 

AC2-5 จำนวนเด็กด;อยโอกาส
ระดับประถมศึกษา (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 

ช 35,875 
ญ 32,350 
รวม 68,225 
(ปกศ.62) 

จำนวนนักเรียนด;อยโอกาส
ระดับประถมศึกษา (จำแนก
เพศ) 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบายและ
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.จำนวนนักเรียนด;อยโอกาสระดับประถมศึกษา จาก 
DMC ปKการศึกษา 2562 [DMC62-1 (occasion)] ซึ่ง
เปIนข;อมูลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

AC2-6 ร;อยละนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่เปIนเด็กยากจน 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 75.9 
ญ 75.9 

จำนวนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
(จำแนกเพศ) 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบายและ
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใช;ข;อมูลจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา จำแนก
เพศ จาก DMC ปKการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

รวม 75,9 
(ปกศ.62-1) 

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

[DMC62-1 (schoolmis)] ซึ่งเปIนข;อมูลเฉพาะ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

    จำนวนเด็กยากจนที่เข;าเรียน
ระดับประถมศึกษา 
(ทะเบียน) 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบายและ
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใช;ข;อมูลจำนวนนักเรียนยากจนระดับประถมศึกษา 
จำแนกเพศ จาก DMC ปKการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 
1 [DMC62-1 (occasion)] ซึ่งเปIนข;อมูลเฉพาะ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

AC2-7 ร;อยละนักเรียนยากจน
ระดับประถมศึกษาที่ได;รับทุน
ป¢จจัยพื้นฐานตDอนักเรียน
ยากจนทั้งหมด (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 

ช 33.3 
ญ 33.6 
รวม 33.4 
(ปกศ.62-1) 

จำนวนเด็กยากจนที่เข;าเรยีน
ระดับประถมศึกษา 
(ทะเบียน) 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบายและ
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใช;ข;อมูลจำนวนนักเรียนยากจนระดับประถมศึกษา 
จำแนกเพศ จาก DMC ปKการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 
1 [DMC62-1 (occasion)] ซึ่งเปIนข;อมูลเฉพาะ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

    จำนวนนักเรียนยากจนระดับ
ประถมศึกษาที่ได;รับทนุ
ป¢จจัยพื้นฐาน 
(EEF) 

กสศ. ปKการศึกษา 2562 ภาคเรียน
ที่ 1 

ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) 

  

AC2-8 ร;อยละนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่ได;รับทุน
ป¢จจัยพื้นฐานและทุนเสมอภาค
ตDอนักเรียนยากจนทั้งหมด 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 34.6 
ญ 33.9 
รวม 34.2 
(ปกศ.62-1) 

จำนวนเด็กยากจนที่เข;าเรียน
ระดับประถมศึกษา 
(ทะเบียน) 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบายและ
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใช;ข;อมูลจำนวนนักเรียนยากจนระดับประถมศึกษา 
จำแนกเพศ จาก DMC ปKการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 
1 [DMC62-1 (occasion)] ซึ่งเปIนข;อมูลเฉพาะ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

    จำนวนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่ได;รับทุน
ป¢จจัยพื้นฐานและทุนเสมอ

กสศ. ปKการศึกษา 2562 ภาคเรยีน
ที่ 1 

ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

ภาค 
(EEF) 

AC2-9 จำนวนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาตDางสัญชาติ 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 4,500 
ญ 3,845 
รวม 8,345 
(ปกศ.62) 

จำนวนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาตDางสัญชาติ 
(จำแนกเพศ) 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบายและ
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.จำนวนนักเรียนประถมศึกษาตDางสัญชาติ จำแนก
เพศ จาก DMC ปKการศึกษา 2562 [DMC62-1 
(race)] ซึ่งเปIนข;อมูลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
2.สำหรับการนำข;อมูลมาใช;เปIนตัวชี้วัด “AC2-9 
จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ตDางสัญชาติ” นี้ 
คณะวิจัยไมDรวมจำนวนนักเรียนประถมศึกษาไมD
ปรากฏสัญชาต ิ

AC2-10 จำนวนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่ไมDปรากฏ
สัญชาต ิ(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 0 
ญ 0 
รวม 0 
(ปกศ.62) 

จำนวนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่ไมDปรากฏ
สัญชาติ (จำแนกเพศ) 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบายและ
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ไมDปรากฏ
สัญชาติ จำแนกเพศ จาก DMC ปKการศึกษา 2562 
[DMC62-1 (race)] ซึ่งเปIนข;อมูลเฉพาะโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. พบวDา มีการรายงานข;อมูลผิดปกติในการ
ระบุสัญชาติของนักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน
มาก 18,703 คน (หญิง 8,906/ชาย 9,797) 

AC2-11 ร;อยละเด็กอายุ 6-11 
ปK นอกระบบการศึกษา 
(ทะเบียน) 

ช n.a. 
ญ n.a. 
รวม 5.89 
(ปกศ.62) 

จำนวนเด็กอาย ุ6-11 ปK 
(ปK 2562) 

ประชากรทะเบียนราษฎร2 ณ 1 ม.ค. 
62 (HDC เชียงใหมD) 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมD (ระบบ HDC 
เชียงใหมD : 
https://cmi.hdc.moph.go.th/hdc/main/inde
x.php) 

1.สามารถดูข;อมูลเปIนรายจังหวัด อำเภอ มีข;อมูล
อัพเดท ณ 1 มกราคม 2562 

    จำนวนเด็กอายุ 6-11 ปK 
นอกระบบการศึกษา 
(ปK 2562) 

กสศ. ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) 

อ;างอิง : 
1.จำนวนเด็กทั้งหมดเปIนข;อมูลทะเบียนราษฎร2 จาก
กรมการปกครอง ปK 2559 และ ปK 2562 
2.ข;อมูลนักเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาฯ จากศูนย2
เทคโนโลยีสารสนเทศ สป.ศธ. ปK 2559 และ ปK 2561 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

3.ข;อมูลนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ปK 2562 
4.ข;อมูลนักเรียนสังกัดกรมสDงเสริมการปกครองสDวน
ท;องถิ่น อปท. ปK 2562 
5.โดยนำข;อมูลจากข;อ 1-2-3-4 มาหักลบกันจึงได;
จำนวนเด็กนอกระบบ ปK 2559, 2561 และ 2562 

มิติที่ 2 คุณภาพการเรียนรู;          

QL2-1 อัตราสDวนครูตDอ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 
(ทะเบียน) 

1 : 15.8 
(เฉพาะ รร.
สังกัด สพฐ.) 

จำนวนครูที่สอนระดับ
ประถมศึกษา 

กลุDมสารสนเทศ สนผ. สพฐ. ปK 
2562 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
สพฐ. https://data.bopp-obec.info/emis/ 

1.มีข;อมูลเฉพาะ ครูในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ไมDรวม คร ู
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 
เนื่องจากไมDมีข;อมูลจำแนกระดับการสอน 

    จำนวนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
(จำแนกเพศ) 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบายและ
แผนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปK
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใช;ข;อมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. จากระบบ
จัดเก็บข;อมูลนักเรียนรายบุคคล [DMC62-
1(schoolmis)] โดยไมDรวมจำนวนนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ เพื่อให;
สอดคล;องกับข;อมูลครูในโรงเรียนสังกัด สพฐ 

QL2-2 ร;อยละโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่ผDานเกณฑ2
คุณภาพระดับดีขึ้นไป (สมศ.) 

87.0 จำนวนโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพ 
(สมศ.) 

สำนักงานรับรองมาตรฐาน สมศ. 
ผลประเมินคุณภาพรอบสาม 2554-
2558 

ประสานขอข;อมูลโดยตรงจาก สมศ.  1.ใช;ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-
2558) เนื่องจากผลการประเมินรอบสี่ (2559-2563) 
ยังไมDประกาศ 

    QL2-2 ร;อยละโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาที่ผDาน
เกณฑ2คุณภาพระดับดีขึ้นไป 
(สมศ.) 

สมศ. (ผลประเมินคุณภาพรอบสาม 
2554-2558) 

ประสานขอข;อมูลโดยตรงจาก สมศ.  1.ใช;ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-
2558) เนื่องจากผลการประเมินรอบสี่ (2559-2563) 
ยังไมDประกาศ 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

QL2-3 ร;อยละสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาที่นักเรียน
ใช;คอมพิวเตอร2ในการเรียนวิชา 
ICT ในอัตราไมDเกินสองคนตDอ
หนึ่งเครื่อง (สำรวจนักเรียน) 

97.3 ร;อยละสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาที่นักเรียนใช;
คอมพิวเตอร2 ในการเรียน
วิชา ICT ในอัตราไมDเกินสอง
คนตDอหนึ่งเครื่อง  

นักเรียน ป.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ป.6 จำนวน  415  คน  จาก  37 
โรงเรียน 

  

QL2-4 สัดสDวนเวลาที่ครูระดับ
ประถมศึกษาใช;ในการจัดการ
เรียนการสอนตDอการทำงานอื่น 
(สัมภาษณ2ครู) 

70 : 30 
(Median) 
84 : 16 
(Mean) 

จำนวนชั่วโมงที่ครูระดับ
ประถมศึกษาใช;ในการ
จัดการเรียนการสอนตDอการ
ทำงานอื่น 

ตัวแทนครูผู;สอนระดับชั้น ป.6 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ2 
2563) 

สัมภาษณ2ครูผู;สอน ป.6 จำนวน 39 คน จาก 37 
โรงเรียน 

  

QL2-5 ร;อยละสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนภาษาที่สาม 
(สัมภาษณ2ครู) 

18.9 จำนวนสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนภาษาที่สาม 

ตัวแทนครูผู;สอนระดับชั้น ป.6 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ2 
2563) 

สัมภาษณ2ครูผู;สอน ป.6 จำนวน  39 คน จาก 37 
โรงเรียน 

  

QL2-6 ร;อยละจำนวนชั่วโมงที่
จัดการเรียนการสอนแบบ 
active learning ตDอจำนวน
ชั่วโมงที่จัดการเรียนการสอน
ทั้งหมดของสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 

Median 25.0 
Mean 32.8 

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียน
การสอนแบบ active 
learning ตDอจำนวนชั่วโมงที่
จัดการเรียนการสอนทั้งหมด
ของสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 

ตัวแทนครูผู;สอนระดับชั้น ป.6 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ2 
2563) 

สัมภาษณ2ครูผู;สอน ป.6 จำนวน  39 คน จาก 37 
โรงเรียน 

  

QL2-7 ร;อยละสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาที่ให;
ความสำคัญกับการเรียนรู;ใน
ศตวรรษที่ 21 (สัมภาษณ2
สถานศึกษา) 

62.2 จำนวนสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาที่ให;
ความสำคัญกับการเรียนรู;ใน
ศตวรรษที ่21 ตDอจำนวน

ผู;บริหารสถานศึกษา (ธันวาคม 
2562 - กุมภาพันธ2 2563) 

สัมภาษณ2ผู;บริหารสถานศึกษา จำนวน 37 โรงเรียน 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

สถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาที่สำรวจ 

มิติที่ 3 ผลการเรียนรู;         

LO2-1 อัตราการออกกลางคัน
ระดับประถมศึกษา (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 

ช 0.07 
ญ 0.06 
รวม 0.07 
(ปกศ.61) 

จำนวนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา(ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 
(ต;นปKการศึกษา 2561) 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบายและ
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK
การศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC61-1) 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใช;ข;อมูลจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา จำแนก
เพศ จาก DMC ปKการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 
[DMC61-1 (schoolmis)] ซึ่งเปIนข;อมูลเฉพาะ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

    จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
ระดับประถมศึกษา(ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 
(สิ้นปKการศึกษา 2561) 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบายและ
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิ้นปK
การศึกษา 2561 (DMC61-3) 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใช;ข;อมูลจำนวนนักเรียนออกกลางคันระดับ
ประถมศึกษา จำแนกเพศ และสาเหต ุ(ไมDรวมสาเหตุ
อพยพตามผู;ปกครอง และอื่นๆ) จาก DMC สิ้นปK
การศึกษา 2561 [DMC61-3 (out)] ซึ่งเปIนข;อมูล
เฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

LO2-2 อัตราการคงอยูDของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 

ช 82.1 
ญ 94.7 
รวม 87.9 

จำนวนนักเรียน ป.1 ปK
การศึกษา 2557 (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 

กระทรวงศึกษาธิการ ปKการศึกษา 
2557 

สืบค;นจากเว็บไซต2 สารสนเทศเพื่อการศึกษา
แหDงชาต ิกระทรวงศึกษาธิการ 
http://www.mis.moe.go.th/ 

1.ข;อมูลจำนวนนักเรียนที่เรียนชั้น ป.1 ปKการศึกษา 
2557 สังกัด สพฐ. อปท. สช. ตชด. และสังกัดอื่นๆ 
จากสารสนเทศเพื่อการศึกษาแหDงชาต ิมีข;อมูลจำแนก
เพศ 

    จำนวนนักเรียน ป.6 ปK
การศึกษา 2562 (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 

กระทรวงศึกษาธิการ ปKการศึกษา 
2562 

สืบค;นจากเว็บไซต2 สารสนเทศเพื่อการศึกษา
แหDงชาต ิกระทรวงศึกษาธิการ 
http://www.mis.moe.go.th/ 

1.ข;อมูลจำนวนนักเรียนที่เรียนชั้น ป.6 ปKการศึกษา 
2562 สังกัด สพฐ. อปท. สช. ตชด. และสังกัดอื่นๆ 
จากสารสนเทศเพื่อการศึกษาแหDงชาต ิมีข;อมูลจำแนก
เพศ 

LO2-3 อัตราสำเร็จการศึกษา
ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 

ช 77.1 
ญ 84.7 
รวม 80.6 
(ปกศ.61) 

จำนวนนักเรียนชั้น ป.6 ที่
สำเร็จการศึกษา ปKการศึกษา 
2561 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบายและ
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิ้นปK
การศึกษา 2561 (DMC61-3) 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใช;ข;อมูลจำนวนนักเรียนจบ ป.6 ปKการศึกษา 2561 
จำแนกเพศ จาก DMC [DMC61-3 (p6end)] ซึ่งเปIน
ข;อมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. ไมDรวมโรงเรียน
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเนื่องจากไมDมี
รายงานข;อมูลนักเรียนจบ 

    จำนวนนักเรียนชั้น ป.1 ที่
เข;าเรียนปKการศึกษา 2556 
(จำแนกเพศ) 

สารสนเทศเพื่อการศึกษาแหDงชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ  ปKการศึกษา 
2556 ภาคเรียนที่ 1 

สืบค;นจากเว็บไซต2 สารสนเทศเพื่อการศึกษา
แหDงชาต ิhttp://www.mis.moe.go.th/ 

เฉพาะนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. 

LO2-4 อัตราการเรียนตDอของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 

ช 100.0 
ญ 100.0 
รวม 100.0 

จำนวนนักเรียนชั้น ป.6 ที่
สำเร็จการศึกษา ปKการศึกษา 
2561 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบายและ
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิ้นปK
การศึกษา 2561 (DMC61-3) 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใช;ข;อมูลจำนวนนักเรียนจบ ม.3 ปKการศึกษา 2561 
จำแนกเพศ จาก DMC [DMC61-3 (m3end)] ซึ่งเปIน
ข;อมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. ไมDรวมโรงเรียน
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเนื่องจากไมDมี
รายงานข;อมูลนักเรียนจบ 

    จำนวนนักเรียนชั้น ป.6 ที่
เรียนตDอ (ป.6 ขึ้น ม.1) 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบายและ
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิ้นปK
การศึกษา 2561 (DMC61-3) 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใช;ข;อมูลจำนวนนักเรียนจบ ม.3 ปKการศึกษา 2561 
ที่เรียนตDอทั้งในและนอกระบบการศึกษา จำแนกเพศ 
จาก DMC [DMC61-3 (m3end)] ซึ่งเปIนข;อมูล
เฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. ไมDรวมโรงเรียนสังกัด
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเนื่องจากไมDมี
รายงานข;อมูลนักเรียนเรียนตDอ 

LO2-5 ร;อยละของนักเรียนชั้น 
ป.3 ที่มีผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของ
ผู;เรียนระดับชาติ (National 
Test – NT) (ด;านภาษา 
คำนวณ เหตุผล) ผDานเกณฑ2ที่
กำหนด (ร;อยละ 50) 

ปกศ.2561 
ด;านภาษา  53.7 
ด;านคำนวณ 
41.7 
ด;านเหตุผล 
43.3 
รวม 3 ด;าน 
48.4 

จำนวนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปKที่ 3 ของแตD
ละสถานศึกษาที่เข;าทดสอบ 
NT รายด;าน 

สำนักทดสอบทางการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปKการศึกษา 
2562 

ประสานขอข;อมูลโดยตรงจากสำนักทดสอบทาง
การศึกษา สพฐ. 

ข;อมูลตัวชี้วัดนี้ คำนวณร;อยละจากจำนวนนักเรียนที่
สอบผDานร;อยละ 50 ขึ้นไป ขณะที่รายงานผลสอบ
ระดับประเทศเปIนคะแนนเฉลี่ยของแตDละด;าน ดังนี ้ 
ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ของประเทศ  
ปKการศึกษา 2561 :  
ด;านภาษา ร;อยละ 56.1 
ด;านคำนวณ ร;อยละ 40.9 
ด;านเหตุผล ร;อยละ 47.0 



ภาคผนวกรายงาน จ.เชียงใหม4 
 

ผ17 

ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

 
ปกศ.2562 
ด;านภาษาไทย 
38.4 
ด;านคณิตศาสตร2 
43.2 
รวม 2 ด;าน 
40.4 

รวม 3 ด;าน ร;อยละ 48.4 
 
ปKการศึกษา 2562 : 
ด;านภาษาไทย 42.2 
ด;านคณิตศาสตร2 35.6 
รวม 2 ด;าน 38.4 

    จำนวนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปKที่ 3 ของแตD
ละสถานศึกษาที่มีคDาเฉลี่ย
ผลการทดสอบ NT รายด;าน 
ร;อยละ 50 ขึ้นไป 

สำนักทดสอบทางการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปKการศึกษา 
2562 

ประสานขอข;อมูลโดยตรงจากสำนักทดสอบทาง
การศึกษา สพฐ. 

  

LO2-6 ร;อยละนักเรียนชั้น ป.6 
ที่มีคะแนน O-NET วิชา
คณิตศาสตร2 วิทยาศาสตร2 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
สังคม ผDานเกณฑ2ที่กำหนด 
(ร;อยละ 50) (ทะเบียน สทศ)  

ภาษาไทย 48.5 
อังกฤษ 18.1 
คณิตศาสตร2 
16.5 
วิทย2 16.8 
(ปกศ.62) 

นักเรียนชั้น ป.6 ที่มีคะแนน 
O-NET วิชาคณิตศาสตร2 
วิทยาศาสตร2 ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และสังคม 
ผDานเกณฑ2ที่กำหนด (ร;อยละ 
50) ปKการศึกษา 2562 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหDงชาติ (องค2การมหาชน) (สทศ.) 
ปKการศึกษา 2562 
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหDงชาต ิ(องค2การมหาชน) (สทศ.) 
ปKการศึกษา 2562 

ประสานขอข;อมูลและทำ MOU กับ สทศ. โดยตรง 
ประสานขอข;อมูลและทำ MOU กับ สทศ. โดยตรง 

นักเรียนชั้น ป.6 ที่มีคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร2 
วิทยาศาสตร2 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม ผDาน
เกณฑ2ที่กำหนด (ร;อยละ 50) ปKการศึกษา 2562 
ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 47.2 
อังกฤษ 15.0 
คณิตศาสตร2 15.9 
วิทย2 15.4 
(ปกศ.62) 
  

    จำนวนนักเรียนชั้น ป.6 ที่
เข;าสอบ O-NET ปK
การศึกษา 2562 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

LO2-7 ระดับทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
นักเรียนชั้น ป.6 (สำรวจ
นักเรียน) 

 
Mean = 61.7 

ระดับทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของนักเรียนชั้น ป.6 

นักเรียน ป.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ป.6 จำนวน 415 คน จาก 37 
โรงเรียน 

  

LO2-8 ระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น 
ป.6 (สำรวจนักเรียน) 

 
Mean = 18.46  

(ระดับ 2) 

ระดับทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้น ป.6 

นักเรียน ป.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ป.6 จำนวน 415 คน จาก 37 
โรงเรียน 

เกณฑ2แปลผลระดับทักษะ ดังนี ้
0 - 16.67 คือ ระดับ 1 ยังไมDสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได; 
16.68 - 33.33คือ ระดับ 2 มีความรู;ภาษาอังกฤษขั้น
พื้นฐาน 
33.34 - 50.00 คือ ระดับ 3 เข;าใจประโยคและ
สำนวนที่ใช;บDอยและโต;ตอบได;ทันท ี
50.01 - 66.67 คือ ระดับ 4 พูด เขียน และอDานจับ
ใจความสำคัญเรื่องใกล;ตัวได; 
66.68 - 83.33 คือ ระดับ 5 ใช;ภาษาในระดับดี พูด 
เขียนได;ถูกต;อง    
> 83.33 คือ ระดับ 6 ใช;ภาษาได;ดีมากใกล;เคียง
เจ;าของภาษา  

LO2-9 ระดับทักษะชีวิตของ
นักเรียนชั้น ป.6 (สำรวจ
นักเรียน) 

Median = 66.7 
Mean = 71.6 

ระดับทักษะชีวิตของ
นักเรียนชั้น ป.6  

นักเรียน ป.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ป.6 จำนวน 415 คน จาก 37 
โรงเรียน 

  

LO2-10 ระดับความรอบรู;ด;าน
สุขภาพของนักเรียนชั้น ป.6 
(สำรวจนักเรียน) 

Median = 87.5 
Mean = 79.5 

ระดับความรอบรู;ด;าน
สุขภาพของนักเรียนชั้น ป.6 

นักเรียน ป.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ป.6 จำนวน 415 คน จาก 37 
โรงเรียน 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

LO2-11 ระดับทักษะการเงิน
ของนักเรียนชั้น ป.6 (สำรวจ
นักเรียน) 

Median = 83.3 
Mean = 73.3 

ระดับทักษะการเงินของ
นักเรียนชั้น ป.6  

นักเรียน ป.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ป.6 จำนวน 415 คน จาก 37 
โรงเรียน 

  

LO2-12 ระดับความตระหนักรู;
ในฐานะพลเมืองโลกของ
นักเรียนชั้น ป.6 (สำรวจ
สถานศึกษา) 

Median = 25.0 
Mean = 40.6 

ระดับความตระหนักรู;ใน
ฐานะพลเมืองโลกของ
นักเรียนชั้น ป.6 

นักเรียน ป.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ป.6 จำนวน 415 คน จาก 37 
โรงเรียน 
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ตารางท่ี 3 ผลการจัดทำข.อมูลตัวช้ีวัดความก.าวหน.าในการพัฒนาเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต.น (อายุ 12-14 ปM) 

ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

มิติที่ 1 การเข;าถึงการเรียนรู;         

AC3-1a อัตราการเข;าเรียน
สุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต;น 
(ทะเบียน, จำแนกเพศ) 

ช 44.3 
ญ 52.2 
รวม 48.1 
(ปกศ.62-1) 

จำนวนเด็กอาย ุ12-14 ปK 
(จำแนกเพศ) 

ประชากรทะเบียนราษฎร2 ณ 1 
ม.ค. 62 (HDC เชียงใหมD) 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมD (ระบบ HDC 
เชียงใหมD : 
https://cmi.hdc.moph.go.th/hdc/main/index.
php) 

1.สามารถดูข;อมูลเปIนรายอำเภอ ข;อมูลอัพเดท ณ 1 
มกราคม 2562 

    จำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต;น อายุ 
12-14 ปK ในปKการศึกษานั้น 
(จำแนกเพศ)  

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ข;อมูลที่สืบค;นจาก ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล [DMC62-1 (age)] สารสนเทศเพื่อ
การศึกษาแหDงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ มีข;อมูล
จำแนกเพศและอาย ุบันทึกข;อมูลโดยตรงจากโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 
2.สำหรับโรงเรียนสังกัดอื่น (ท;องถิ่น เอกชน ตชด.) ไมD
พบข;อมูลแยกอาย ุ
3.จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต;นในโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในพื้นที่ จ.เชียงใหมD คิดเปIนร;อยละ 65.8 
ของจำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต;นทั้งหมดใน จ.
เชียงใหมD เทDานั้น 

AC3-1b อัตราการเข;าเรียนรวม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต;น 
(ทะเบียน, จำแนกเพศ) 

ช 107.3 
ญ 108.8 
รวม 108.0 
(ปกศ.62-1) 

จำนวนเด็กอายุ 12-14 ปK 
(จำแนกเพศ) 

ประชากรทะเบียนราษฎร2 ณ 1 
ม.ค. 62 (HDC เชียงใหมD) 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมD (ระบบ HDC 
เชียงใหมD : 
https://cmi.hdc.moph.go.th/hdc/main/index.
php) 

1.1.สามารถดูข;อมูลเปIนรายอำเภอ ข;อมูลอัพเดท ณ 
1 มกราคม 2562 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

    จำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต;น (จำแนก
เพศ) 

1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหมD (ปKการศึกษา 2562) 
2.กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 

1.สืบค;นจากเว็บไซต2 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมD 
http://www.cmipeo.moe.go.th/ 
2. สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมD มีข;อมูล
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต;นทุกสังกัด จำแนก
เพศ  
2. ข;อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต;น รร.สังกัด
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จาก [DMC62-1 
(schoolmis)] ปKการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 

AC3-2 ดัชนีความเสมอภาค
ทางเพศอัตราการเข;าเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต;น 
หญิง/ชาย 

1.01 อัตราการเข;าเรียนรวมระดับ
มัธยมศึกษาตอนต;นของ
เด็กหญิง ตDอ เด็กชาย 

จากตัวชี้วัด AC3-1b   

  

AC3-3 ร;อยละนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต;นที่ไมDได;
อาศัยอยูDกับบิดาและ/หรือ
มารดา (สำรวจนักเรียน) 

13.6 จำนวนนักเรียน ม.3 ที่ไมDได;
อาศัยอยูDกับบิดาและ/หรือ
มารดา เทียบจำนวนนักเรียน 
ม.3 ที่สำรวจ 

นักเรียน ม.3 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ม.3 จำนวน 420คน จาก 33 
โรงเรียน 

  

AC3-4 จำนวนนักเรียนพิการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต;น 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 2,128 
ญ 880 
รวม 3,008 
(ปกศ.62) 

จำนวนนักเรียนพิการระดับ
มัธยมศึกษาตอนต;น 
(จำแนกเพศ) 

1. กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK
การศึกษา 2562 
2.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหมD (ปKการศึกษา 2562) 

1.สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report  
2. สืบค;นจากเว็บไซต2 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมD 
http://www.cmipeo.moe.go.th/ 

1.ใช;ข;อมูลจำนวนนักเรียนพิการระดับมัธยมศึกษา
ตอนต;น จำแนกเพศ และประเภทความพิการ จาก 
DMC ปKการศึกษา 2562 [DMC62-2 (deformity) 
สำหรับโรงเรียนทั่วไป/เรียนรDวม DMC62-1 
(deformity) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ  
2. ข;อมูลจำนวนนักเรียนพิการระดับประถมศึกษา รร.
เอกชน จาก ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมD ปKการศึกษา 
2562 ไมDระบุประเภทความพิการ 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

AC3-5 จำนวนนักเรียนด;อย
โอกาสระดับมัธยมศึกษา
ตอนต;น  
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 12,146 
ญ 13,515 
รวม 25,661 
(ปกศ.62-1) 

จำนวนนักเรียนด;อยโอกาส
ระดับมัธยมศึกษาตอนต;น 
(จำแนกเพศ) 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.จำนวนนักเรียนด;อยโอกาสระดับมัธยมศึกษา
ตอนต;น จาก DMC ปKการศึกษา 2562 [DMC62-1 
(occasion)] ซึ่งเปIนข;อมูลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. 

AC3-6 ร;อยละนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต;นที่เปIนเด็ก
ยากจน 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 65.3 
ญ 66.0 
รวม 65.7 
(ปกศ.62-1) 

จำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต;น 
(จำแนกเพศ) 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจดัเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใช;ข;อมูลจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต;น 
จำแนกเพศ จาก DMC ปKการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 
1 [DMC62-1 (schoolmis)] ซึ่งเปIนข;อมูลเฉพาะ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

    จำนวนเด็กยากจนที่เข;าเรียน
มัธยมศึกษาตอนต;น 
(จำแนกเพศ) 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใช;ข;อมูลจำนวนนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต;น จำแนกเพศ จาก DMC ปKการศึกษา 2562 
ภาคเรียนที่ 1 [DMC62-1 (occasion)] ซึ่งเปIนข;อมูล
เฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

AC3-7 ร;อยละนักเรียนยากจน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต;นที่
ได;รับทุนป¢จจัยพื้นฐานตDอ
นักเรียนยากจนทั้งหมด 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 29.3 
ญ 31.0 
รวม 30.2 
(ปกศ.62-1) 

จำนวนเด็กยากจนที่เข;าเรียน
ระดับยมศึกษาตอนต;น 
(จำแนกเพศ) 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 

สืบค;นจากเวบ็ไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใช;ข;อมูลจำนวนนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต;น จำแนกเพศ จาก DMC ปKการศึกษา 2562 
ภาคเรียนที่ 1 [DMC62-1 (occasion)] ซึ่งเปIนข;อมูล
เฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

    จำนวนนักเรียนยากจนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต;นที่ได;รับ
ทุนป¢จจัยพื้นฐาน 
(EEF) 

กสศ. ปKการศึกษา 2562 ภาค
เรียนที่ 1 

ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) 

  

AC3-8 ร;อยละนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต;นที่ได;รับทุน
ป¢จจัยพื้นฐานและทุนเสมอภาค

ช 28.3 
ญ 28.9 

จำนวนเด็กยากจนที่เข;าเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต;น 
(ทะเบียน) 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใช;ข;อมูลจำนวนนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต;น จำแนกเพศ จาก DMC ปKการศึกษา 2562 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

ตDอนักเรียนยากจนทั้งหมด 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

รวม 28.6 
(ปกศ.62-1) 

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

ภาคเรียนที่ 1 [DMC62-1 (occasion)] ซึ่งเปIนข;อมูล
เฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

    จำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต;นที่ได;รับ
ทุนป¢จจัยพื้นฐานและทุน
เสมอภาค (EEF) 

กสศ. ปKการศึกษา 2562 ภาค
เรียนที่ 1 

ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) 

  

AC3-9 จำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต;นตDางสัญชาต ิ
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 1,189 
ญ 1,376 
รวม 2,565 
(ปกศ.62-1) 

จำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต;นตDาง
สัญชาติ (จำแนกเพศ) 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต;นตDางสัญชาต ิ
จำแนกเพศ จาก DMC ปKการศึกษา 2562 [DMC62-1 
(race)] ซึ่งเปIนข;อมูลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
2.สำหรับการนำข;อมูลมาใช;เปIนตัวชี้วัด “AC3-9 
จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต;นตDาง
สัญชาติ” นี้ คณะวิจัยไมDรวมจำนวนนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต;นไมDปรากฏสัญชาต ิ

AC3-10 จำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต;นไมDปรากฏ
สัญชาต ิ
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 0 
ญ 0 
รวม 0 
(ปกศ.62-1) 

จำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต;นไมD
ปรากฏสัญชาต ิ
(จำแนกเพศ) 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต;นตDาง
สัญชาต ิจำแนกเพศ เฉพาะนักเรียนไมDปรากฏสัญชาติ 
จาก DMC ปKการศึกษา 2562 [DMC62-1 (race)] ซึ่ง
เปIนข;อมูลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. พบวDา มีการ
รายงานข;อมูลผิดปกติในการระบุสัญชาติของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต;นจำนวน 5,120 คน (หญิง 
2,765/ชาย 2,355) 

AC3-11 ร;อยละเด็กอายุ 12-
14 ปK นอกระบบการศึกษา 
(ทะเบียน) 

6.3 
(ปK 2562) 

จำนวนเด็กอายุ 12-14 ปK 
(จำแนกเพศ) 

ประชากรทะเบียนราษฎร2 ณ 1 
ม.ค. 62 (HDC เชียงใหมD) 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมD (ระบบ HDC 
เชียงใหมD : 
https://cmi.hdc.moph.go.th/hdc/main/index.
php) 

1.สามารถดูข;อมูลเปIนรายอำเภอ ข;อมูลอัพเดท ณ 1 
มกราคม 2562 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

    จำนวนเด็กอายุ 12-14 ปK 
นอกระบบการศึกษา 
(ไมDมีข;อมูลจำแนกเพศ) 

กสศ. ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) 

อ;างอิง : 
1.จำนวนเด็กทั้งหมดเปIนข;อมูลทะเบียนราษฎร2 จาก
กรมการปกครอง ปK 2559 และ ปK 2562 
2.ข;อมูลนักเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาฯ จากศูนย2
เทคโนโลยีสารสนเทศ สป.ศธ. ปK 2559 และ ปK 2561 
3.ข;อมูลนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ปK 2562 
4.ข;อมูลนักเรียนสังกัดกรมสDงเสริมการปกครองสDวน
ท;องถิ่น อปท. ปK 2562 
5.โดยนำข;อมูลจากข;อ 1-2-3-4 มาหักลบกันจึงได;
จำนวนเด็กนอกระบบ ปK 2559, 2561 และ 2562 

มิติที่ 2 คุณภาพการเรียนรู;          

QL3-1 อัตราสDวนครูตDอ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต;น (ทะเบียน) 

1 : 14.6 
(เฉพาะ รร.
สังกัด สพฐ.) 

จำนวนครูที่สอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต;น 

กลุDมสารสนเทศ สนผ. สพฐ. ปK 
2562 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
สพฐ. https://data.bopp-obec.info/emis/ 

1.มีข;อมูลเฉพาะ ครูในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ไมDรวม คร ู
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 
เนื่องจากไมDมีข;อมูลจำแนกระดับการสอน 

    จำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต;น (จำแนก
เพศ) 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใช;ข;อมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. จากระบบ
จัดเก็บข;อมูลนักเรียนรายบุคคล [DMC62-
1(schoolmis)] โดยไมDรวมจำนวนนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ เพื่อให;
สอดคล;องกับข;อมูลครูในโรงเรียนสังกัด สพฐ 

QL3-2 ร;อยละโรงเรียนที่สอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต;นที่
ผDานเกณฑ2คุณภาพระดับดีขึ้น
ไป (สมศ.) 

91.9 จำนวนโรงเรียนที่สอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต;นที่รับการ
ตรวจประเมินคุณภาพ 
(สมศ.) 

สำนักงานรับรองมาตรฐาน สมศ. 
ผลประเมินคุณภาพรอบสาม 
2554-2558 

ประสานขอข;อมูลโดยตรงจาก สมศ.  1.ใช;ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-
2558) เนื่องจากผลการประเมินรอบสี่ (2559-2563) 
ยังไมDประกาศ 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

    จำนวนโรงเรียนที่สอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต;นที่ผDาน
เกณฑ2คุณภาพระดับดีขึ้นไป 
(สมศ.) 

สมศ. (ผลประเมินคุณภาพรอบ
สาม 2554-2558) 

ประสานขอข;อมูลโดยตรงจาก สมศ.  1.ใช;ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-
2558) เนื่องจากผลการประเมินรอบสี่ (2559-2563) 
ยังไมDประกาศ 

QL3-3 ร;อยละสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต;นที่
นักเรียนใช;คอมพิวเตอร2 ในการ
เรียนวิชา ICT ในอัตราไมDเกิน
สองคนตDอหนึ่งเครื่อง (สำรวจ
นักเรียน) 

97.0 ร;อยละสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต;นที่
นักเรียนใช;คอมพิวเตอร2 ใน
การเรียนวิชา ICT ในอัตราไมD
เกินสองคนตDอหนึ่งเครื่อง  

นักเรียน ม.3 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ม.3 จำนวน 420คน จาก 33 
โรงเรียน  

  

QL3-4  สัดสDวนเวลาที่ครูระดับ
มัธยมศึกษาตอนต;นใช;ในการ
จัดการเรียนการสอนตDอชั่วโมง
ตDอการทำงานอื่น (สัมภาษณ2
ครู) 

Median 63 : 
37 

Mean 78 : 22 

จำนวนชั่วโมงที่ครูระดับ
มัธยมศึกษาตอนต;นใช;ในการ
จัดการเรียนการสอนตDอ
ชั่วโมงตDอการทำงานอื่น 

ตัวแทนครูผู;สอนระดับชั้น ม.3 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ2 
2563) 

สัมภาษณ2ครูผู;สอน ม.3 จำนวน 36 คน จาก 33 
โรงเรียน 

  

QL3-5 ร;อยละสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต;นที่
จัดการเรียนการสอนภาษาที่
สาม (สัมภาษณ2ครู) 

40.6 จำนวนสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต;นที่จัดการ
เรียนการสอนภาษาที่สาม 

ตัวแทนครูผู;สอนระดับชั้น ม.3 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ2 
2563) 

สัมภาษณ2ครูผู;สอน ม.3 จำนวน 36 คน จาก 33 
โรงเรียน 

  

QL3-6 ร;อยละจำนวนชั่วโมงที่
จัดการเรียนการสอนแบบ 
active learning ตDอจำนวน
ชั่วโมงที่จัดการเรียนการสอน
ทั้งหมดของสถานศึกษาระดับ

Median 32.5 
Mean 36.5 

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียน
การสอนแบบ active 
learning ตDอจำนวนชั่วโมงที่
จัดการเรียนการสอนทั้งหมด

ตัวแทนครูผู;สอนระดับชั้น ม.3 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ2 
2563) 

สัมภาษณ2ครูผู;สอน ม.3 จำนวน 36 คน จาก 33 
โรงเรียน 

  



ภาคผนวกรายงาน จ.เชียงใหม4 
 

ผ26 

ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

มัธยมศึกษาตอนต;น  
(สัมภาษณ2ครู) 

ของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต;น 

QL3-7 ร;อยละสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต;นที่ให;
ความสำคัญกับการเรียนรู;ใน
ศตวรรษที ่21 (สัมภาษณ2
ผู;บริหารสถานศึกษา) 

69.4 จำนวนสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต;นที่ให;
ความสำคัญกับการเรียนรู;ใน
ศตวรรษที ่21  

ผู;บริหารสถานศึกษา (ธันวาคม 
2562 - กุมภาพันธ2 2563) 

สัมภาษณ2ผู;บริหารสถานศึกษาที่เป´ดสอนระดับชั้น ม.
ต;น 36 โรงเรียน 

  

QL3-8 ร;อยละสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต;นที่ให;
ความสำคัญกับการพัฒนา
กำลังคนตอบโจทย2
ภาคอุตสาหกรรมและไทย
แลนด2 4.0 และ/หรือ PLC 
(สัมภาษณ2ผู;บริหาร
สถานศึกษา) 

22.2 จำนวนสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต;นที่ให;
ความสำคัญกับการพัฒนา
กำลังคนตอบโจทย2
ภาคอุตสาหกรรมและไทย
แลนด2 4.0 และ/หรือ PLC 

ผู;บริหารสถานศึกษา (ธันวาคม 
2562 - กุมภาพันธ2 2563) 

สัมภาษณ2ผู;บริหารสถานศึกษาที่เป´ดสอนระดับชั้น ม.
ต;น 36 โรงเรียน 

  

มิติที่ 3 ผลการเรียนรู;         

LO3-1 อัตราการออกกลางคัน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต;น 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 0.12 
ญ 0.15 
รวม 0.14 
(ปกศ.61) 

จำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต;น 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 
(ต;นปKการศึกษา 2561) 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต;น
ปKการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC61-1) 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใช;ข;อมูลจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต;น 
จำแนกเพศ จาก DMC ปKการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 
1 [DMC61-1 (schoolmis)] ซึ่งเปIนข;อมูลเฉพาะ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ไมDรวมโรงเรียนสังกัดสำนัก
บริหารการศึกษา เนื่องจากไมDมีการรายงานข;อมูล
นักเรียนออกกลางคัน 



ภาคผนวกรายงาน จ.เชียงใหม4 
 

ผ27 

ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

    จำนวนนักเรยีนออกกลางคัน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต;น 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 
(สิ้นปKการศึกษา 2561) 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิ้น
ปKการศึกษา 2561 (DMC61-3) 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใช;ข;อมูลจำนวนนักเรียนออกกลางคันระดับ
มัธยมศึกษาตอนต;น จำแนกเพศ และสาเหต ุ(ไมDรวม
สาเหตุอพยพตามผู;ปกครอง และอื่นๆ) จาก DMC สิ้น
ปKการศึกษา 2561 [DMC61-3 (out)] ซึ่งเปIนข;อมูล
เฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ไมDรวมโรงเรียนสังกัด
สำนักบริหารการศึกษา เนื่องจากไมDมีการรายงาน
ข;อมูลนักเรียนออกกลางคัน 

LO3-2 อัตราการคงอยูDของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต;น 

ช 89.7 
ญ 95.7 
รวม 92.6 

จำนวนนักเรียน ม.1 ปK
การศึกษา 2560 (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 

กระทรวงศึกษาธิการ ปKการศึกษา 
2560 

1.สบืค;นจากเว็บไซต2 สารสนเทศเพื่อการศึกษา
แหDงชาต ิกระทรวงศึกษาธิการ 
http://www.mis.moe.go.th/ 

1.ข;อมูลปKการศึกษา 2560 - 2561 จากสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาแหDงชาต ิกระทรวงศึกษาธิการ มีข;อมูล
จำแนกเพศ 
2.ข;อมูลปKการศึกษา 2562 จากสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหมD มีข;อมูลจำแนกเพศ 

    จำนวนนักเรียน ม.3 ปK
การศึกษา 2562 (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 

1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหมD ปKการศึกษา 2561-2562  
2.สารสนเทศเพื่อการศึกษา
แหDงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ปK
การศึกษา 2557-2561 

1.สืบค;นจากเว็บไซต2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหมD http://www.cmipeo.moe.go.th/  
2.สืบค;นจากเว็บไซต2 สารสนเทศเพื่อการศึกษา
แหDงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
http://www.mis.moe.go.th/ 

  

LO3-3 อัตราสำเร็จการศึกษา
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต;น (ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 79.0 
ญ 90.3 
รวม 84.8 
(ปกศ.61) 

จำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่
สำเร็จการศึกษา ปKการศึกษา 
2561 (จำแนกเพศ) 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิ้น
ปKการศึกษา 2561 (DMC61-3) 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใช;ข;อมูลจำนวนนักเรียนจบ ม.3 ปKการศึกษา 2561 
จำแนกเพศ จาก DMC [DMC61-3 (m3end)] ซึ่งเปIน
ข;อมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. ไมDรวมโรงเรียน
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเนื่องจากไมDมี
รายงานข;อมูลนักเรียนจบ 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

    จำนวนนักเรียนชั้น ม.1 ที่เข;า
เรียนปKการศึกษา 2559 
(จำแนกเพศ) 

สารสนเทศเพื่อการศึกษาแหDงชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ  ปKการศึกษา 
2559 ภาคเรียนที่ 1 

สืบค;นจากเว็บไซต2 สารสนเทศเพื่อการศึกษา
แหDงชาต ิhttp://www.mis.moe.go.th/ 

เฉพาะนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. 

LO3-3 อัตราการเรียนตDอของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต;น 

ช 95.7 
ญ 98.2 
รวม 97.0 
(ปกศ.61) 

จำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่
สำเร็จการศึกษา ปKการศึกษา 
2561 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิ้น
ปKการศึกษา 2561 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใช;ข;อมูลจำนวนนักเรียนจบ ม.3 ปKการศึกษา 2561 
จำแนกเพศ จาก DMC [DMC61-3 (m3end)] ซึ่งเปIน
ข;อมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. ไมDรวมโรงเรียน
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเนื่องจากไมDมี
รายงานข;อมูลนักเรียนจบ 

    จำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่
เรียนตDอ (ขึ้น ม.4 หรือ ปวช.
1) 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิ้น
ปKการศึกษา 2561 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใช;ข;อมูลจำนวนนักเรียนจบ ม.3 ปKการศึกษา 2561 
ที่เรียนตDอทั้งในและนอกระบบการศึกษา จำแนกเพศ 
จาก DMC [DMC61-3 (m3end)] ซึ่งเปIนข;อมูล
เฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. ไมDรวมโรงเรียนสังกัด
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเนื่องจากไมDมี
รายงานข;อมูลนักเรียนเรียนตDอ 

LO3-4 ร;อยละของนักเรียนชั้น 
ม.3 ที่มีคะแนน O-NET วิชา
คณิตศาสตร2  วิทยาศาสตร2 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ผDาน
เกณฑ2ที่กำหนด (ร;อยละ 50) 

ภาษาไทย 69.3 
อังกฤษ 16.1 
คณิตศาสตร2 
10.4 
วิทย2 3.1 
(ปกศ.62) 

จำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่มี
คะแนน O-NET วิชา
คณิตศาสตร2  วิทยาศาสตร2 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ผDาน
เกณฑ2ที่กำหนด (ร;อยละ 50) 
ปKการศึกษา 2562 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหDงชาติ (องค2การมหาชน) (สทศ.) 
ปKการศึกษา 2562 
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหDงชาต ิ(องค2การมหาชน) (สทศ.) 
ปKการศึกษา 2562 

ประสานขอข;อมูลและทำ MOU กับ สทศ. โดยตรง 
ประสานขอข;อมูลและทำ MOU กับ สทศ. โดยตรง 

นักเรียนชั้น ม.3 ที่มีคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร2 
วิทยาศาสตร2 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม ผDาน
เกณฑ2ที่กำหนด (ร;อยละ 50) ปKการศึกษา 2562 
ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 64.1 
อังกฤษ 10.9 
คณิตศาสตร2 8.0 
วิทย2 2.5 
(ปกศ.62) 
  

    จำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่เข;า
สอบ O-NET ปKการศึกษา 
2562 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

LO3-5 ระดับทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
นักเรียนชั้น ม.3 (สำรวจ
นักเรียน) 

 
Mean = 61.2 

ระดับทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของนักเรียนชั้น ม.3 

นักเรียน ม.3 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ม.3 จำนวน 420 คน จาก 33 
โรงเรียน 

  

LO3-6 ระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น 
ม.3 (สำรวจนักเรียน)  

 
Mean = 22.5 

(ระดับ 2) 

ระดับทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้น ม.3 

นักเรียน ม.3 สำรวจนักเรียน ม.3 จำนวน 420 คน จาก 33 
โรงเรียน 

เกณฑ2แปลผลระดับทักษะ ดังนี ้
0 - 16.67 คือ ระดับ 1 ยังไมDสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได; 
16.68 - 33.33คือ ระดับ 2 มีความรู;ภาษาอังกฤษขั้น
พื้นฐาน 
33.34 - 50.00 คือ ระดับ 3 เข;าใจประโยคและ
สำนวนที่ใช;บDอยและโต;ตอบได;ทันท ี
50.01 - 66.67 คือ ระดับ 4 พูด เขียน และอDานจับ
ใจความสำคัญเรื่องใกล;ตัวได; 
66.68 - 83.33 คือ ระดับ 5 ใช;ภาษาในระดับดี พูด 
เขียนได;ถูกต;อง    
> 83.33 คือ ระดับ 6 ใช;ภาษาได;ดีมากใกล;เคียง
เจ;าของภาษา  

LO3-7 ระดับทักษะชีวิตของ
นักเรียนชั้น ม. 3 (สำรวจ
นักเรียน)  

Median = 93.3 
Mean = 81.0 

ระดับทักษะชีวิตของนักเรียน
ชั้น ม.3 

นักเรียน ม.3 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ม.3 จำนวน 420 คน จาก 33 
โรงเรียน 

  

LO3-8 ระดับความรอบรู;ด;าน
สุขภาพของนักเรียนชั้น ม.3 
(สำรวจนักเรียน) 

Median = 87.5 
Mean = 82.2 

ระดับความรอบรู;ด;านสุขภาพ
ของนักเรียนชั้น ม.3 

นักเรียน ม.3 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ม.3 จำนวน 420 คน จาก 33 
โรงเรียน 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

LO3-9 ระดับทักษะการเงิน
ของนักเรียนชั้น ม.3 (สำรวจ
นักเรียน) 

Median = 75.0 
Mean = 71.7 

ระดับทักษะการเงินของ
นักเรียนชั้น ม.3 

นักเรียน ม.3 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ม.3 จำนวน 420 คน จาก 33 
โรงเรียน 

  

LO3-10 ระดับความตระหนักรู;
ในฐานะพลเมืองโลกของ
นักเรียนชั้น ม.3 (สำรวจ
นักเรียน) 

Median = 50.0 
Mean = 48.6 

ระดับความตระหนักรู;ใน
ฐานะพลเมืองโลกของ
นักเรียนชั้น ม.3 

นักเรียน ม.3 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ม.3 จำนวน 420 คน จาก 33 
โรงเรียน 

  

LO3-11 ระดับทักษะอาชีพของ
นักเรียนชั้น ม.3 (สำรวจ
นักเรียน) 

Median = 66.7 
Mean = 68.5 

ระดับทักษะอาชีพของ
นักเรียนชั้น ม.3 

นักเรียน ม.3 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ม.3 จำนวน 420 คน จาก 33 
โรงเรียน 

  

LO3-12 ระดับทักษะการเปIน
ผู;ประกอบการของนักเรียนชั้น 
ม. 3 (สำรวจนักเรียน) 

Median 50.0 
Mean 47.6 

ระดับทักษะการเปIน
ผู;ประกอบการของนักเรียน
ชั้น ม.3 

นักเรียน ม.3 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ม.3 จำนวน 420 คน จาก 33 
โรงเรียน 
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ตารางท่ี 4 ผลการจัดทำข.อมูลตัวช้ีวัดความก.าวหน.าในการพัฒนาเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 15-17 ปM) 

ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล 

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

มิติที่ 1 การเข;าถึงการเรียนรู;     

AC4-1a อัตราการเข;าเรียน
สุทธิระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (สายสามัญ + อาชีพ) 
(ทะเบียน, จำแนกเพศ) 

n.a. จำนวนเยาวชนอาย ุ15-17 
ปK (จำแนกเพศ) 

ประชากรทะเบียนราษฎร2 ณ 1 
ม.ค. 62 (HDC เชียงใหมD) 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมD (ระบบ HDC 
เชียงใหมD : https://cmi.hdc.moph.go.th/hdc/ 
main/index.php) 

1.สามารถดูข;อมูลเปIนรายอำเภอ ข;อมูลอัพเดท ณ 
1 มกราคม 2562 

    จำนวนนักเรียนอายุ 15-17 
ปK ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สายสามัญ (จำแนก
เพศ)  

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-obec.info/ 
obec62/publicstat/report 

1.ข;อมูลที่สืบค;นจาก ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล [DMC62-1 (age)] สารสนเทศเพื่อ
การศึกษาแหDงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ มีข;อมูล
จำแนกเพศและอาย ุบันทึกข;อมูลโดยตรงจาก
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
2.สำหรับโรงเรียนสังกัดอื่น (ท;องถิ่น เอกชน พศ. ว.
นาฏศิลป≠ รร.กีฬา รร.สาธิต) ไมDพบข;อมูลแยกอาย ุ

    จำนวนนักเรียนอายุ 15-17 
ปK ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สายอาขีวศึกษา 
(ปวช.1-3) (จำแนกเพศ) 
ไมDมีข;อมูลจำแนกอาย ุ

สารสนเทศเพื่อการศึกษาแหDงชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ ปKการศึกษา 
2562 ภาคเรียนที่ 1 

สืบค;นจากเว็บไซต2 สารสนเทศเพื่อการศึกษาแหDงชาต ิ
http://www.mis.moe.go.th/ 

1.ไมDมีข;อมูลนักเรียน ปวช.1-3 จำแนกอายุ 15-17 
ปK ดังนั้น ตัวชี้วัดนี ้จึงทำได;เพียงอัตราการเข;าเรียน
สุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 
(เฉพาะ รร. สังกัด สพฐ.) 

AC4-1b อัตราการเข;าเรียนรวม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(สายสามัญ + อาชีพ) (ทะเบียน
, จำแนกเพศ) 

ช 88.1 
ญ 89.7 
รวม 88.9 
(ปกศ.62-1) 

จำนวนเยาวชนอายุ 15-17 
ปK (จำแนกเพศ) 

ประชากรทะเบียนราษฎร2 ณ 1 
ม.ค. 62 (HDC เชียงใหมD) 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมD (ระบบ HDC 
เชียงใหมD : https://cmi.hdc.moph.go.th/hdc/ 
main/index.php) 

1.สามารถดูข;อมูลเปIนรายอำเภอ ข;อมูลอัพเดท ณ 
1 มกราคม 2562 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล 

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

    จำนวนนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาย
สามัญ (จำแนกเพศ) 

1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหมD (ปKการศึกษา 2562) 
2.กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 

1.สืบค;นจากเว็บไซต2 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมD 
http://www.cmipeo.moe.go.th/ 
2. สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-obec.info/ 
obec62/publicstat/report 

1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมD มีข;อมูล
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัยทุก
สังกัด จำแนกเพศ  
2. ข;อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย
สามัญ รร.สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
จาก [DMC62-1 (schoolmis)] ปKการศึกษา 2562 
ภาคเรียนที่ 1 

    จำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาย
อาชีวะ (ปวช.1-3) (จำแนก
เพศ) 

1.สำนกังานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหมD (ปKการศึกษา 2562) 
2.กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 

1.สืบค;นจากเว็บไซต2 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมD 
http://www.cmipeo.moe.go.th/ 
2. สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-obec.info/ 
obec62/publicstat/report 

1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมD มีข;อมูล
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีวะ 
รัฐ และ เอกชน ทุกสถาบัน 
2. ข;อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีวะ รร.สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
จาก [DMC62-1 (schoolmis)] ปKการศึกษา 2562 
ภาคเรียนที่ 1 

AC4-2a ดัชนีความเสมอภาค
ทางเพศจำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญ (ญ/ช) 

1.34 จำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญ (ญ/ช) 

จากตัวชี้วัด AC4-1b   

  

AC4-2b ดัชนีความเสมอภาค
ทางเพศจำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีวะ (ญ/ช) 

0.44 จำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีวะ (ญ/ช) 

จากตัวชี้วัด AC4-1b   

  

AC4-3 สัดสDวนนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย

อาชีวะ : สามัญ 
ช 42: 58 

จำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย

จากข;อมูลที่ใช;คำนวณตัวชี้วัด 
AC4-1b 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล 

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

อาชีวะตDอสายสามัญ (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 

ญ 19 : 81 
รวม 30 : 70 
(ปกศ.62-1) 

อาชีวะ : จำนวนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญ (จำแนกเพศ) 

AC4+5-4 จำนวนผู;เรียน
การศึกษานอกระบบระดับ
ประถมศึกษา (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 
(ตัวชี้วัดรDวม อุดมศึกษาและ
แรงงาน) 

ช 2,211 คน 
ญ 2,085 คน 
รวม 4,296 คน 
(ปกศ.62) 

จำนวนผู;เรียนการศึกษานอก
ระบบระดับประถมศึกษา 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหมD ปKการศึกษา 2562 

สืบค;นจากเว็บไซต2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหมD https://www.cmipeo.go.th/ 

  

AC4+5-5 จำนวนผู;เรียน
การศึกษานอกระบบระดับ
มัธยมศึกษาตอนต;น (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 
(ตัวชี้วัดรDวม อุดมศึกษาและ
แรงงาน) 

ช 4,289 คน 
ญ 2,530 คน 
รวม 6,819 คน 
(ปกศ.62) 

จำนวนผู;เรียนการศึกษานอก
ระบบระดับมัธยมศึกษา
ตอนต;น (ทะเบียน จำแนก
เพศ) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหมD ปKการศึกษา 2562 

สืบค;นจากเว็บไซต2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหมD https://www.cmipeo.go.th/ 

  

AC4+5-6 จำนวนผู;เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 
(ตัวชี้วัดรDวม อุดมศึกษาและ
แรงงาน) 

ช 5,311 คน 
ญ 3,725คน 
รวม 9,036 คน 
(ปกศ.62) 

จำนวนผู;เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหมD ปKการศึกษา 2562 

สืบค;นจากเว็บไซต2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหมD https://www.cmipeo.go.th/ 

  

AC4-7a จำนวนนักเรียนพิการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญ (ทะเบียน จำแนก
เพศ) 

ช 318 
ญ 193 
รวม 511 
(ปกศ.62) 

จำนวนนักเรียนพิการที่เข;า
เรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญ (จำแนก
เพศ) 

1. กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK
การศึกษา 2562  (DMC62-2) 

1.สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-obec.info/ 

1.ใช;ข;อมูลจำนวนนักเรียนพิการระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายสามัญ จำแนกเพศ และประเภท
ความพิการ จาก DMC ปKการศึกษา 2562 
[DMC62-1 (deformity)] ซึ่งเปIนข;อมูลเฉพาะ
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล 

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

2.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหมD (ปKการศกึษา 2562) 

obec62/publicstat/report  
2. สืบค;นจากเว็บไซต2 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมD 
http://www.cmipeo.moe.go.th/ 

โรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
2. ข;อมูลจำนวนนักเรียนพิการระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายสามัญ รร.เอกชน จาก ศึกษาธิการ
จงัหวัดเชียงใหมD ปKการศึกษา 2562 ไมDระบุ
ประเภทความพิการ 

AC4-7b จำนวนนักเรียนพิการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชีวะ (ทะเบียน จำแนก
เพศ) 

ช 37 
ญ 22 
รวม 59 
(ปกศ.62) 

จำนวนนักเรียนพิการระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีวะ (จำแนกเพศ) 

1. กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK
การศึกษา 2561 (DMC61-3) 
2.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหมD (ปKการศึกษา 2562) 
3.ศูนย2เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ปKการศึกษา 
2562 

1.สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-obec.info/ 
obec61/publicstat/report  
2. สืบค;นจากเว็บไซต2 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมD 
http://www.cmipeo.moe.go.th/ 
3.ศูนย2เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สอศ. สถิติข;อมูลนักเรียน
นักศึกษา ปK 2562 https://techno.vec.go.th/ 

1.ใช;ข;อมูลจำนวนนักเรียนพิการระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายอาชีวะ จำแนกเพศ และประเภท
ความพิการ จาก DMC ปKการศึกษา 2562 
[DMC62-1 (deformity)] ซึ่งเปIนข;อมูลเฉพาะ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
2. ข;อมูลจำนวนนักเรียนพิการระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายอาชีวะ รร.เอกชน จาก ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหมD ปKการศึกษา 2562 ไมDระบุ
ประเภทความพิการ 
3.สอศ. ไมDรายงานข;อมูลนักเรียนพิการปKการศึกษา 
2562 

AC4-8a จำนวนนักเรียนด;อย
โอกาสระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญ (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 

ช 2,410 
ญ 4,320 
รวม 6,730 
(ปกศ.62) 

จำนวนนักเรียนด;อยโอกาส
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย
สายสามัญ (จำแนกเพศ) 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-obec.info/ 
obec62/publicstat/report 

1.จำนวนนักเรียนด;อยโอกาสระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จาก DMC ปKการศึกษา 2562 [DMC62-1 
(occasion)] ซึ่งเปIนข;อมูลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. 

AC4-8b จำนวนนักเรียนด;อย
โอกาสระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายอาชีวะ (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 

ช 20 
ญ 0 
รวม 20 
(ปกศ.62) 

จำนวนนักเรียนด;อยโอกาส
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชีวะ (จำแนกเพศ) 

1.กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

1.สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-obec.info/ 
obec62/publicstat/report 
2.ศูนย2เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สอศ. สถิติข;อมูลนักเรียน

1.จำนวนนักเรียนด;อยโอกาสระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สายอาชีวะ จาก DMC ปKการศึกษา 2562 
[DMC62-1 (occasion)] ซึ่งเปIนข;อมูลเฉพาะ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล 

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

2.ศูนย2เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ปKการศึกษา 
2562 

นักศึกษา ปK 2562 
https://techno.vec.go.th/ 

2.ปKการศึกษา 2562 สอศ. ไมDมีรายงานข;อมูล 
นักเรียนด;อยโอกาส 

AC4-9a ร;อยละนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามญัที่ได;รับเงินกู;ยืม กยศ. 
(ทะเบียน) 

7.61 จำนวนนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(จำแนกเพศ) 

1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหมD (ปKการศึกษา 2562) 
2.กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 

1.สืบค;นจากเว็บไซต2 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมD 
http://www.cmipeo.moe.go.th/ 
2. สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-obec.info/ 
obec62/publicstat/report 

1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมD มีข;อมูล
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัยทุก
สังกัด จำแนกเพศ  
2. ข;อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย
สามัญ รร.สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
จาก [DMC62-1 (schoolmis)] ปKการศึกษา 2562 
ภาคเรียนที่ 1 

    จำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่
ได;รับเงินกู;ยืม กยศ. 

กองทุนเงินให;กู;ยืมเพื่อการศึกษา 
(กยศ.) ปKการศึกษา 2562 

ประสานขอข;อมูลโดยตรงจากหนDวยงาน   

AC4-9b ร;อยละนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีวะที่ได;รับเงินกู;ยืม กยศ. 
(ทะเบียน) 

4.07 จำนวนนักเรียนระดับอาขีว
ศึกษา (ปวช.1-3) 

1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหมD (ปKการศึกษา 2562) 
2.ศูนย2เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ปKการศึกษา 
2562 

1.สืบค;นจากเว็บไซต2 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมD 
http://www.cmipeo.moe.go.th/ 
2.สืบค;นจากเว็บไซต2 ศูนย2เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สอศ. 
สถิติข;อมูลนักเรียนนักศึกษา ปK 2562 
https://techno.vec.go.th/ 

  

    จำนวนนักเรียนระดับอาขีว
ศึกษา (ปวช) 
ที่ได;รับเงินกู;ยืม กยศ. 

กองทุนเงินให;กู;ยืมเพื่อการศึกษา 
(กยศ.) ปKการศึกษา 2562 

ประสานขอข;อมูลโดยตรงจากหนDวยงาน   
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล 

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

AC4-10a จำนวนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญตDางสัญชาต ิ
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 294 
ญ 507 
รวม 801 
(ปกศ.62) 

จำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญตDางสัญชาต ิ(จำแนก
เพศ) 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปK
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-obec.info/ 
obec62/publicstat/report 

1.จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายตDาง
สัญชาต ิจำแนกเพศ จาก DMC ปKการศึกษา 2562 
[DMC62-1 (race)] ซึ่งเปIนข;อมูลเฉพาะโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 
2.สำหรับการนำข;อมูลมาใช;เปIนตัวชี้วัด “AC4-10a 
จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญตDางสัญชาติ” นี้ คณะวิจัยไมDรวมจำนวน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายไมDปรากฏสัญชาต ิ

AC4-10b จำนวนนักเรียน
ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชีวะตDางสัญชาต ิ
(ทะเบียน) 

รวม 883 
(ปกศ.62) 

จำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีวะตDางสัญชาต ิ

ศูนย2เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ปKการศึกษา 
2561 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ศูนย2เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สอศ. 
สถิติข;อมูลนักเรียนนักศึกษา ปK 2561 
https://techno.vec.go.th/ 

1.ข;อมูลจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายอาชีวะตDางสัญชาต ิจาก สอศ. ปK
การศึกษา 2562 ไมDมีข;อมูลจำแนกเพศ 

AC4-11a จำนวนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญไมDปรากฏสัญชาติ 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 0 
ญ 0 
รวม 0 
(ปกศ.62) 

จำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญไมDปรากฏสัญชาต ิ
(จำแนกเพศ) 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-obec.info/ 
obec62/publicstat/report 

1.จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย
สามัญ ตDางสัญชาติ จำแนกเพศ เฉพาะนักเรียนไมD
ปรากฏสัญชาติ จาก DMC ปKการศึกษา 2562 
[DMC62-1 (race)] ซึ่งเปIนข;อมูลเฉพาะโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. พบวDา มีการรายงานข;อมูลผิดปกติใน
การระบุสัญชาติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายจำนวน 1,162 คน (หญิง 748/ชาย 414)  

AC4-11b จำนวนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชีวะไมDปรากฏสัญชาติ 
(ทะเบียน) 

รวม 234 
(ปกศ.62) 

จำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีวะไมDปรากฏสัญชาต ิ

ศูนย2เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ปKการศึกษา 
2562 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ศูนย2เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สอศ. 
สถิติข;อมูลนักเรียนนักศึกษา ปK 2562 
https://techno.vec.go.th/ 

1.ข;อมูลจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายอาชีวะไมDปรากฏสัญชาต ิจาก สอศ. ปK
การศึกษา 2562 ไมDมีข;อมูลจำแนกเพศ 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล 

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

AC4-12 ร;อยละเยาวชนอายุ 
15-17 ปK นอกระบบการศึกษา 
(ทะเบียน) 

11.4 
(ปกศ.62) 

จำนวนเยาวชนอายุ 15-17 
ปK (จำแนกเพศ) 

ประชากรทะเบียนราษฎร2 ณ 1 
ม.ค. 62 (HDC เชียงใหมD) 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมD (ระบบ HDC 
เชียงใหมD : https://cmi.hdc.moph.go.th/hdc/ 
main/index.php) 

1.สามารถดูข;อมูลเปIนรายอำเภอ ข;อมูลอัพเดท ณ 
1 มกราคม 2562 

    จำนวนเยาวชนอายุ 15-17 
ปK นอกระบบการศึกษา 
(ไมDมีข;อมูลจำแนกเพศ) 

กสศ. ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กส
ศ.) 

อ;างอิง : 
1.จำนวนเด็กทั้งหมดเปIนข;อมูลทะเบียนราษฎร2 
จากกรมการปกครอง ปK 2559 และ ปK 2562 
2.ข;อมูลนักเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาฯ จากศูนย2
เทคโนโลยีสารสนเทศ สป.ศธ. ปK 2559 และ ปK 
2561 
3.ข;อมูลนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ปK 2562 
4.ข;อมูลนักเรียนสังกัดกรมสDงเสริมการปกครองสDวน
ท;องถิ่น อปท. ปK 2562 
5.โดยนำข;อมูลจากข;อ 1-2-3-4 มาหักลบกันจึงได;
จำนวนเด็กนอกระบบ ปK 2559, 2561 และ 2562 

มิติที่ 2 คุณภาพการเรียนรู;  
QL4-1a อัตราสDวนครูตDอ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญ (ทะเบียน) 

1 : 15.5 จำนวนครูที่สอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาย
สามัญ 

กลุDมสารสนเทศ สนผ. สพฐ. ปK 
2562 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
สพฐ. https://data.bopp-obec.info/emis/ 

1.มีข;อมูลเฉพาะ ครูในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ไมDรวม 
คร ูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษา
พิเศษ เนื่องจากไมDมีข;อมูลจำแนกระดับการสอน 

    จำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาย
สามัญ 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-obec.info/ 
obec62/publicstat/report 

1.ใช;ข;อมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. จากระบบ
จัดเก็บข;อมูลนักเรียนรายบุคคล [DMC62-
1(schoolmis)] โดยไมDรวมจำนวนนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 
เพื่อให;สอดคล;องกับข;อมูลครูในโรงเรียนสังกัด สพฐ 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล 

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

QL4-1b อัตราสDวนครูตDอ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายอาชีวะ (ทะเบียน) 

1 : 14.6 จำนวนครูที่สอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีวะ 

ศูนย2เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ปKการศึกษา 
2562 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ศูนย2เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สอศ. 
https://techno.vec.go.th/ 

1.ข;อมูลครูที่ทำหน;าที่สอนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายสานอาชีวศึกษา ไมDมีข;อมูลจำแนกระดับการ
สอน/ครูสามารถสอนได;ทั้ง 2 ระดับ 

    จำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีวะ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหมD ปKการศึกษา 2562 

สืบค;นจากเว็บไซต2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหมD https://www.cmipeo.go.th/ 

  

QL4-2a ร;อยละโรงเรียนที่สอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายสามัญที่ผDานเกณฑ2คุณภาพ
ระดับดีขึ้นไป (สมศ.) 

96.5 จำนวนโรงเรียนที่สอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่รับ
การตรวจประเมินคุณภาพ 
(สมศ.) 

สำนักงานรับรองมาตรฐาน สมศ. 
ผลประเมินคุณภาพรอบสาม 
2554-2558 

ประสานขอข;อมูลโดยตรงจาก สมศ.  1.ใช;ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
(2554-2558) เนื่องจากผลการประเมินรอบสี่ 
(2559-2563) ยังไมDประกาศ 

    จำนวนโรงเรียนที่สอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ผDาน
เกณฑ2คุณภาพระดับดีขึ้นไป 
(สมศ.) 

สมศ. (ผลประเมินคุณภาพรอบ
สาม 2554-2558) 

ประสานขอข;อมูลโดยตรงจาก สมศ.  1.ใช;ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
(2554-2558) เนื่องจากผลการประเมินรอบสี่ 
(2559-2563) ยังไมDประกาศ 

QL4-2b ร;อยละโรงเรียนที่สอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายอาชีวะที่ผDานเกณฑ2
คุณภาพระดับดีขึ้นไป (สมศ.) 

94.4 จำนวนโรงเรียนที่สอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาย
อาชีวะที่รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพ 
(สมศ.) 

สำนักงานรับรองมาตรฐาน สมศ. 
ผลประเมินคุณภาพรอบสาม 
2554-2558 

ประสานขอข;อมูลโดยตรงจาก สมศ.  1.ใช;ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
(2554-2558) เนื่องจากผลการประเมินรอบสี่ 
(2559-2563) ยังไมDประกาศ 

    จำนวนโรงเรียนที่สอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาย
อาชีวะที่ผDานเกณฑ2คุณภาพ

สมศ. (ผลประเมินคุณภาพรอบ
สาม 2554-2558) 

ประสานขอข;อมูลโดยตรงจาก สมศ.  1.ใช;ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
(2554-2558) เนื่องจากผลการประเมินรอบสี ่
(2559-2563) ยังไมDประกาศ 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล 

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

ระดับดีขึ้นไป 
(สมศ.) 

QL4-3a ร;อยละสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญที่นักเรียนใช;
คอมพิวเตอร2ในการเรียนวิชา 
ICT ในอัตราไมDเกินสองคนตDอ
หนึ่งเครื่อง (สำรวจนักเรียน) 

88.9 จำนวนสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญที่นักเรียนใช;
คอมพิวเตอร2ในการเรียนวิชา 
ICT ในอัตราไมDเกินสองคน
ตDอหนึ่งเครื่อง 

นักเรียน ม.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ม.6 จำนวน 190คน จาก 9 โรงเรียน 
(คำนวณร;อยละเฉพาะกลุDมที่ได;ใช;คอมพิวเตอร2 จำนวน 
134 คน จาก 8 โรงเรียน) 

  

QL4-3b ร;อยละสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชีวะที่นักเรียนใช;
คอมพิวเตอร2ในการเรียนวิชา 
ICT ในอัตราไมDเกินสองคนตDอ
หนึ่งเครื่อง (สำรวจนักเรียน) 

100.0 จำนวนสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีวะที่นักเรียนใช;
คอมพิวเตอร2ในการเรียนวิชา 
ICT ในอัตราไมDเกินสองคน
ตDอหนึ่งเครื่อง  

นักเรียน ปวช.3 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ปวช.3 จำนวน คค คน จาก 4 
สถานศึกษา (คำนวณร;อยละเฉพาะกลุDมที่ได;ใช;
คอมพิวเตอร2 จำนวน 79 คน) 

  

QL4-4a สัดสDวนเวลาที่ครู
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญใช;ในการจัดการ
เรียนการสอนตDอการทำงานอื่น 
(สัมภาษณ2ครู)  

Median 56 : 
44 

Mean 62 : 38 

จำนวนชั่วโมงที่ครูระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญใช;ในการจัดการเรียน
การสอนตDอการทำงานอื่น 

ตัวแทนครูผู;สอนระดับชั้น ม.6 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ2 
2563) 

สัมภาษณ2ครูผู;สอน ม.6 จำนวน 10 คน จาก 9 โรงเรียน 

  

QL4-4b สัดสDวนเวลาที่ครู
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชีวะใช;ในการจัดการ
เรียนการสอนตDอการทำงานอื่น 
(สัมภาษณ2ครู)  

Median 71: 29 
Mean 74 : 26 

เวลาที่ครูระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายอาชีวะใช;ใน
การจัดการเรียนการสอนตDอ
การทำงานอื่น 

ตัวแทนครูผู;สอนระดับชั้น ปวช.3 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ2 
2563) 

สัมภาษณ2ครูผู;สอน ปวช.3 จำนวน 4 คน จาก 4 
สถานศึกษา 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล 

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

QL4-5a ร;อยละสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญที่จัดการเรียนการ
สอนภาษาที่สาม (สัมภาษณ2ครู) 

88.9 จำนวนสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญที่จัดการเรียนการ
สอนภาษาที่สาม 

ตัวแทนครูผู;สอนระดับชั้น ม.6 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ2 
2563) 

สัมภาษณ2ครูผู;สอน ม.6 จำนวน 8 คน จาก 8 โรงเรียน 

  

QL4-5b ร;อยละสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชีวะที่จัดการเรียนการ
สอนภาษาที่สาม (สัมภาษณ2ครู) 

75.0 จำนวนสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีวะที่จัดการเรียนการ
สอนภาษาที่สาม 

ตัวแทนครูผู;สอนระดับชั้น ปวช.3 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ2 
2563) 

สัมภาษณ2ครูผู;สอน ปวช.3 จำนวน 3 คน จาก 4 
สถานศึกษา 

  

QL4-6a  ร;อยละจำนวนชั่วโมง
ที่จัดการเรียนการสอนแบบ 
active learning ตDอจำนวน
ชั่วโมงที่จัดการเรียนการสอน
ทั้งหมดของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญ (สัมภาษณ2สถานศึกษา) 

Median = 35.7 
Mean = 42.0 

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียน
การสอนแบบ active 
learning ตDอจำนวนชั่วโมงที่
จัดการเรียนการสอนทั้งหมด
ของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญ  

ครูผู;สอน ม.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สัมภาษณ2ครูผู;สอน ม.6 จำนวน 8 คน จาก 8 โรงเรียน 

  

QL4-6b  ร;อยละจำนวนชั่วโมง
ที่จัดการเรียนการสอนแบบ 
active learning ตDอจำนวน
ชั่วโมงที่จัดการเรียนการสอน
ทั้งหมดของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีวะ  (สัมภาษณ2
สถานศึกษา) 

Median = 43.9 
Mean = 47.2 

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียน
การสอนแบบ active 
learning ตDอจำนวนชั่วโมงที่
จัดการเรียนการสอนทั้งหมด
ของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีวะ 

ครูผู;สอน ปวช.3 (ธันวาคม 2562 
- กุมภาพันธ2 2563) 

ครูผู;สอน ปวช.3 จำนวน 1 คน จาก 4 สถานศึกษา  
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล 

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

QL4-7 ร;อยละสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญที่ให;ความสำคัญกับ
การเรยีนรู;ในศตวรรษที ่21 
(สัมภาษณ2ผู;บริหาร
สถานศึกษา) 

77.8 จำนวนสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญที่ให;ความสำคัญกับ
การเรียนรู;ในศตวรรษที ่21 

ผู;บริหารสถานศึกษา (ธันวาคม 
2562 - กุมภาพันธ2 2563) 

ผู;บริหารสถานศึกษาที่เป´ดสอนระดับ ม.ปลาย 8 
โรงเรียน 

  

QL4-8 ร;อยละสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชีวะที่ให;ความสำคัญกับ
การพัฒนากำลังคนตอบโจทย2
ภาคอุตสาหกรรมและไทย
แลนด2 4.0 และ/หรือ PLC 
(สัมภาษณ2ผู;บริหาร
สถานศึกษา) 

75.0 จำนวนสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีวะที่ให;ความสำคัญกับ
การพัฒนากำลังคนตอบ
โจทย2ภาคอุตสาหกรรมและ
ไทยแลนด2 4.0 และ/หรือ 
PLC 

ผู;บริหารสถานศึกษา (ธันวาคม 
2562 - กุมภาพันธ2 2563) 

ผู;บริหารสถานศึกษาที่เป´ดสอนระดับ ปวช.  4 
สถานศึกษา 

  

มิติที ่3 ผลการเรียนรู; 
LO4-1a อัตราการออก
กลางคันระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญ (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 

ช 0.25 
ญ 0.08 
รวม 0.14 
(ปกศ.61) 

จำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาย
สามัญ (ทะเบียน จำแนก
เพศ) 
(ต;นปKการศึกษา 2561) 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปK
การศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC61-1) 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-obec.info/ 
obec61/publicstat/report 

1.ใช;ข;อมูลจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จำแนกเพศ จาก DMC ปKการศึกษา 2561 
ภาคเรียนที่ 1 [DMC61-1 (schoolmis)] ซึ่งเปIน
ข;อมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. ไมDรวมโรงเรียน
สังกัดสำนักบริหารการศึกษา เนื่องจากไมDมีการ
รายงานข;อมูลนักเรียนออกกลางคัน 

    จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายสามัญ (ทะเบียน 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิ้น
ปKการศึกษา 2561 (DMC61-3) 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-obec.info/ 
obec61/publicstat/report 

1.ใช;ข;อมูลจำนวนนักเรียนออกกลางคันระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จำแนกเพศ และสาเหต ุ(ไมD
รวมสาเหตุอพยพตามผู;ปกครอง และอื่นๆ) จาก 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล 

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

จำแนกเพศ) 
(สิ้นปKการศึกษา 2561) 

DMC สิ้นปKการศึกษา 2561 [DMC61-3 (out)] ซึ่ง
เปIนข;อมูลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ไมDรวม
โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารการศึกษา เนื่องจากไมD
มีการรายงานข;อมูลนักเรียนออกกลางคัน 

LO4-1b อัตราการออก
กลางคันระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายอาชีวะ (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 

ช 37.0 
ญ 10.3 
รวม 28.7 
(ปกศ.61) 

จำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาย
อาชีวะ (ทะเบียน จำแนก
เพศ) 
(ต;นปKการศึกษา 2561) 

สารสนเทศเพื่อการศึกษาแหDงชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ ปKการศึกษา 
2561 ภาคเรียนที่ 1 

สืบค;นจากเว็บไซต2 สารสนเทศเพื่อการศึกษาแหDงชาต ิ
http://www.mis.moe.go.th/ 

1.ใช;ข;อมูลจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สายอาชีวะ จำแนกเพศ ปKการศึกษา 2561 
ภาคเรียนที่ 1 ซึ่งเปIนข;อมูลเฉพาะสถานศึกษาใน
สังกัด สอศ.  

    จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายอาชีวะ (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 
(สิ้นปKการศึกษา 2561) 

ศูนย2เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ปKการศึกษา 
2561 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ศูนย2เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สอศ. 
สถิติข;อมูลนักเรียนนักศึกษา ปK 2561 
https://techno.vec.go.th/th-th/บริการข;อมูล/
ข;อมูลสถิติด;านการศึกษา/สถิติข;อมูลนักเรียนนักศึกษา
ปK2561.aspx 

1.ใช;ข;อมูลจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สายอาชีวะ จำแนกเพศ และสาเหตุ (ไมDรวม
สาเหตุอพยพตามผู;ปกครอง และอื่นๆ) ปKการศึกษา 
2561 ซึ่งเปIนข;อมูลเฉพาะสถานศึกษาในสังกัด สอ
ศ. 

QL4-2 อัตราการคงอยูDระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญ และสายอาชีวะ 
(ทะเบียน, จำแนกเพศ) 

ช 93.5 
ญ 94.6 

รวม 94.0 

จำนวนนักเรียน ม.4 และ 
ปวช.1 ปKการศึกษา 2560 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหมD ปKการศึกษา 2561-2562  
2.สารสนเทศเพื่อการศึกษา
แหDงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ปK
การศึกษา 2557-2561 
3.สอศ. วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน ปKการศึกษา 2561 (ไมDมี
ข;อมูลจำแนกเพศ) 

1.สืบค;นจากเว็บไซต2 สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัด
เชียงใหมD http://www.cmipeo.moe.go.th/  
2.สืบค;นจากเว็บไซต2 สารสนเทศเพื่อการศึกษาแหDงชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ http://www.mis.moe.go.th/ 
3.สืบค;นจากเว็บไซต2 ศูนย2เทคโนโลยีสารสนเทศและ
กำลังคนอาชีวศึกษา สอศ. 
http://techno.vec.go.th/default.aspx 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล 

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

    จำนวนนักเรียน ม.6 ปK
การศึกษา 2562 (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 

    1.ข;อมูลจำนวนนักเรียนที่เรียนชั้น ปวช.3 ปK
การศึกษา 2562 ของสถานศึกษาสังกัด สอศ. จาก
สารสนเทศเพื่อการศึกษาแหDงชาติ นักเรียนเอกชน 
ไมDมีข;อมูลจำแนกเพศ 

LO4-3a อัตราสำเร็จการศึกษา
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตปลาย สายสามัญ 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 80.2 
ญ 89.9 
รวม 86.0 
(ปกศ.61) 

จำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่
สำเร็จการศึกษา ปKการศึกษา 
2561 (จำแนกเพศ) 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิ้น
ปKการศึกษา 2561 (DMC61-3) 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใช;ข;อมูลจำนวนนักเรียนจบ ม.6 ปKการศึกษา 
2561 จำแนกเพศ จาก DMC [DMC61-3 
(m6end)] ซึ่งเปIนข;อมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ไมDรวมโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษเนื่องจากไมDมีรายงานข;อมูลนักเรียนจบ 

    จำนวนนักเรียนที่เข;าเรียน
ชั้น ม.4 เข;าเรียนภาคเรียนที่ 
1 ปKการศึกษา 2559 
(จำแนกเพศ) 

สารสนเทศเพื่อการศึกษาแหDงชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ  ปKการศึกษา 
2559 ภาคเรียนที่ 1 

สืบค;นจากเว็บไซต2 สารสนเทศเพื่อการศึกษาแหDงชาต ิ
http://www.mis.moe.go.th/ 

เฉพาะนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. 

LO4-3b อัตราสำเร็จการศึกษา
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตปลาย สายอาชีวะ 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

รวม 35.9 
(ปกศ.60) 

จำนวนนักเรียนชั้น ปวช.3 ที่
สำเร็จการศึกษา ปKการศึกษา 
2560 (จำแนกเพศ) 

ศูนย2เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ปKการศึกษา 
2560 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ศูนย2เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สอศ. 
สถิติข;อมูลนักเรียนนักศึกษา ปK 2561 
https://techno.vec.go.th 

1.สอศ. ไมDรายงานข;อมูลนกัเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สายอาชีวะ ที่จบการศึกษา ปKการศึกษา 
2561 

    จำนวนนักเรียนชั้น ปวช.1 ที่
เข;าเรียนปKการศึกษา 2558 
(จำแนกเพศ) 

สารสนเทศเพื่อการศึกษาแหDงชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ  ปKการศึกษา 
2558 ภาคเรียนที่ 1 

สืบค;นจากเว็บไซต2 สารสนเทศเพื่อการศึกษาแหDงชาต ิ
http://www.mis.moe.go.th/ 

  

LO4-3a อัตราการเรียนตDอของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญ (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 

ช 92.5 
ญ 93.7 
รวม 93.2 
(ปกศ.61) 

จำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่
สำเร็จการศึกษา ปKการศึกษา 
2561 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิ้น
ปKการศึกษา 2561 (DMC61-3) 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-obec.info/ 
obec61/publicstat/report 

1.ใช;ข;อมูลจำนวนนักเรียนจบ ม.6 ปKการศึกษา 
2561 จำแนกเพศ จาก DMC [DMC61-3 
(m3end)] ซึ่งเปIนข;อมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล 

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

ไมDรวมโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษเนื่องจากไมDมีรายงานข;อมูลนักเรียนจบ 

    จำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่
เรียนตDอ (ขึ้น ปวส.1 หรือ 
ปริญญาตรี ปK 1) 

กลุDมสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิ้น
ปKการศึกษา 2561 (DMC61-3) 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ระบบจัดเก็บข;อมูลนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-obec.info/ 
obec61/publicstat/report 

1.ใช;ข;อมูลจำนวนนักเรียนจบ ม.6 ปKการศึกษา 
2561 ที่เรียนตDอทั้งในและนอกระบบการศึกษา 
จำแนกเพศ จาก DMC [DMC61-3 (m3end)] ซึ่ง
เปIนข;อมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. ไมDรวม
โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เนื่องจากไมDมีรายงานข;อมูลนักเรียนเรียนตDอ 

LO4-3b อัตราการเรียนตDอของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายอาชีวะศึกษา 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

n.a. จำนวนนักเรียน ปวช.3 ที่
สำเร็จการศึกษา ปKการศึกษา 
2560 

ศูนย2เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สอศ. 
ปKการศึกษา 2561 

สืบค;นจากเว็บไซต2 ศูนย2เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สอศ. ปK
การศึกษา 2561 https://techno.vec.go.th/ 

1.ใช;ข;อมูลจำนวนนักเรียนจบ ปวช.3 ปKการศึกษา 
2560 เนื่องจากยังมีการรายงานข;อมูลนักเรียนจบ
ของปKการศึกษา 2561 

    จำนวนนักเรียน ปวช.3 ที่
เรียนตDอ (ขึ้น ปวส.1 หรือ 
ปริญญาตรี ปK 1) 

ศูนย2เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สอศ. 
ปKการศึกษา 2561 

  1.ยังไมDมีการรายงานข;อมูลนักเรียนจบ ปวช.3 
เรียนตDอ 

LO4-4a ร;อยละนักเรียนชั้น ม 
6 ที่มีคะแนน O-NET วิชา
คณิตศาสตร2 วิทยาศาสตร2 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
สังคม ผDานเกณฑ2ที่กำหนด 
(ร;อยละ 50) (ทะเบียน) 

ภาษาไทย 35.8 
อังกฤษ 15.9 
คณิตศาสตร2 
13.7 
วิทยาศาสตร2 
8.8 
สังคมฯ 9.6 
(ปกศ.62) 

จำนวนนักเรียนชั้น ม 6 ที่มี
คะแนน O-NET วิชา
คณิตศาสตร2 วิทยาศาสตร2 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และสังคม ผDานเกณฑ2ที่
กำหนด (ร;อยละ 50) ปK
การศึกษา 2562 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหDงชาติ (องค2การมหาชน) (สทศ.) 
ปKการศึกษา 2562 
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหDงชาต ิ(องค2การมหาชน) (สทศ.) 
ปKการศึกษา 2562 

ประสานขอข;อมูลและทำ MOU กับ สทศ. โดยตรง 1.นักเรียนชั้น ม.6 ที่มีคะแนน O-NET วิชา
คณิตศาสตร2 วิทยาศาสตร2 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และ ศาสนาผDานเกณฑ2ที่กำหนด (ร;อยละ 50) ปK
การศึกษา 2561 ระดับประเทศ ดังนี ้
ภาษาไทย 29.9 
อังกฤษ 9.7 
คณิตศาสตร2 10.1 
วิทยาศาสตร2 5.6 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล 

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

    จำนวนนักเรียนชั้น ม 6 ที่
เข;าสอบ O-NET ปK
การศึกษา 2561 

ประสานขอข;อมูลและทำ MOU กับ สทศ. โดยตรง สังคมฯ 6.5 
(ปกศ.62) 
  

LO4-4b คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ V-NET  นักเรียน ปวช 
ปK 3 เปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ (ทักษะภาษา
และการสื่อสารทักษะการคิด
การแก;ป¢ญหา ทักษะสังคมและ
การดำรงชีวิต ทักษะการ
จัดการงานอาชีพ) เปรียบเทียบ
กับคะแนนเฉลี่ยประเทศ  
(ทะเบียน) 

ภาษา 41.6  
การคิด 36.9 
สังคม 54.2 
อาชีพ 48.7 
รวม 45.4 

ผลการทดสอบ V-NET  
นักเรียน ปวช ปK 3 
เปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ (ทักษะภาษา
และการสื่อสารทักษะการคิด
การแก;ป¢ญหา ทักษะสังคม
และการดำรงชีวิต ทักษะ
การจัดการงานอาชีพ) 
เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ย
ประเทศ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหDงชาต ิ(องค2การมหาชน) (สทศ.) 
ปKการศึกษา 2562 

ประสานขอข;อมูลและทำ MOU กับ สทศ. โดยตรง 1.นักเรียน ปวช. ปK 3 ที่มีคะแนน V-NET เฉลี่ย 
จำแนกรายทักษะ ปKการศึกษา 2562 
ระดับประเทศ ดังนี ้
ภาษา 39.9 
การคิด 35.6 
สังคม 52.8 
อาชีพ 46.2 
รวม 43.6 

LO4-5a ระดับทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของนักเรียนชั้น ม.6  
(สำรวจนักเรียน) 

60.1 ระดับทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของนักเรียนชั้น ม.6 

นักเรียน ม.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ม.6 จำนวน 190 คน จาก 9 โรงเรียน   

LO4-5b ระดับทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของนักเรียน ปวช. ปK 3 
(สำรวจนักเรียน) 

60.6 ระดับทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของนักเรียน ปวช. ปK 3 
(สำรวจนักเรียน) 

นักเรียน ปวช.3 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ปวช.3 จำนวน 88 คน จาก 4 
สถานศึกษา 

  

LO4-6a ระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น 
ม.6  (สำรวจนักเรียน) 

 
Mean 23.1  
(ระดับ 2) 

ระดับทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้น ม.6 

นักเรียน ม.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ม.6 จำนวน 190 คน จาก 9 โรงเรียน เกณฑ2แปลผลระดับทักษะ ดังนี ้
0 - 16.67 คือ ระดับ 1 ยังไมDสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได; 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล 

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

16.68 - 33.33คือ ระดับ 2 มีความรู;ภาษาอังกฤษ
ขั้นพื้นฐาน 
33.34 - 50.00 คือ ระดับ 3 เข;าใจประโยคและ
สำนวนที่ใช;บDอยและโต;ตอบได;ทันท ี
50.01 - 66.67 คือ ระดับ 4 พูด เขียน และอDานจับ
ใจความสำคัญเรื่องใกล;ตัวได; 
66.68 - 83.33 คือ ระดับ 5 ใช;ภาษาในระดับดี พูด 
เขียนได;ถูกต;อง 
> 83.33 คือ ระดับ 6 ใช;ภาษาได;ดีมากใกล;เคียง
เจ;าของภาษา  

LO4-6b ระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ปวช. ปK 3 (สำรวจนักเรียน) 

Mean 12.0  
(ระดับ 1) 

ระดับทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน ปวช. ปK 3  

นักเรียน ปวช.3 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ปวช.3 จำนวน 88 คน จาก 4 
สถานศึกษา 

เกณฑ2แปลผลระดับทักษะ ดังนี ้
0 - 16.67 คือ ระดับ 1 ยังไมDสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได; 
16.68 - 33.33คือ ระดับ 2 มีความรู;ภาษาอังกฤษ
ขั้นพื้นฐาน 
33.34 - 50.00 คือ ระดับ 3 เข;าใจประโยคและ
สำนวนที่ใช;บDอยและโต;ตอบได;ทันท ี
50.01 - 66.67 คือ ระดับ 4 พูด เขียน และอDานจับ
ใจความสำคัญเรื่องใกล;ตัวได; 
66.68 - 83.33 คือ ระดับ 5 ใช;ภาษาในระดับดี พูด 
เขียนได;ถูกต;อง 
> 83.33 คือ ระดับ 6 ใช;ภาษาได;ดีมากใกล;เคียง
เจ;าของภาษา  
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล 

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

LO4-7a ระดับทักษะชีวิตของ
นักเรียนชั้น ม.6  (สำรวจ
นักเรียน) 

Median 73.3 
Mean 78.1 

ระดบัทักษะชีวิตของ
นักเรียนชั้น ม.6 

นักเรียน ม.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ม.6 จำนวน 190 คน จาก 9 โรงเรียน   

LO4-7b ระดับทักษะชีวิตของ
นักเรียน ปวช. ปK 3  (สำรวจ
นักเรียน) 

Median 73.3 
Mean 76.0 

ระดับทักษะชีวิตของ
นักเรียน ปวช. ปK 3 

นักเรียน ปวช.3 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ปวช.3 จำนวน 88 คน จาก 4 
สถานศึกษา 

  

LO4-8a ระดับความรอบรู;ด;าน
สุขภาพของนักเรียนชั้น ม.6  
(สำรวจนักเรียน) 

Median 83.3 
Mean 80.1 

ระดับความรอบรู;ด;าน
สุขภาพของนกัเรียนชั้น ม.6  

นักเรียน ม.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ม.6 จำนวน 190 คน จาก 9 โรงเรียน   

LO4-8b ระดับความรอบรู;ด;าน
สุขภาพของนักเรียน ปวช. ปK 3 
(สำรวจนักเรียน) 

Median 83.3 
Mean 74.6 

ระดับความรอบรู;ด;าน
สุขภาพของนักเรียน ปวช. ปK 
3 

นักเรียน ปวช.3 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ปวช.3 จำนวน 88 คน จาก 4 
สถานศึกษา 

  

LO4-9a ระดับทักษะการเงิน
ของนักเรียนชั้น ม.6 (สำรวจ
นักเรียน) 

Median 68.8 
Mean 64.8 

ระดับทักษะการเงินของ
นักเรียนชั้น ม.6 

นักเรียน ม.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ม.6 จำนวน 190 คน จาก 9 โรงเรียน   

LO4-9b ระดับทักษะการเงิน
ของนักเรียน ปวช. ปK 3 (สำรวจ
นักเรียน) 

Median 75.0 
Mean 65.1 

ระดับทักษะการเงินของ
นักเรียน ปวช. ปK 3  

นักเรียน ปวช.3 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ปวช.3 จำนวน 88 คน จาก 4 
สถานศึกษา 

  

LO4-10a ระดับความตระหนัก
รู;ในฐานะพลเมืองโลกของ
นักเรียนชั้น ม.6 (สำรวจ
นักเรียน) 

Median 50.0 
Mean 52.6 

ระดับความตระหนักรู;ใน
ฐานะพลเมืองโลกของ
นักเรียนชั้น ม.6 

นักเรียน ม.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ม.6 จำนวน 190 คน จาก 9 โรงเรียน   
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล 

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

LO4-10b ระดับความตระหนัก
รู;ในฐานะพลเมืองโลกของ
นักเรียน ปวช ปK 3 (สำรวจ
นักเรียน) 

Median 37.5 
Mean 45.3 

ระดับความตระหนักรู;ใน
ฐานะพลเมืองโลกของ
นักเรียน ปวช ปK 3  

นักเรียน ปวช.3 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ปวช.3 จำนวน 88 คน จาก 4 
สถานศึกษา 

  

LO4-11a ระดับทักษะอาชีพ
ของนักเรียนชั้น ม.6  (สำรวจ
นักเรียน) 

Median 66.7 
Mean 64.6 

ระดับทักษะอาชีพของ
นักเรียนชั้น ม.6 

นักเรียน ม.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ม.6 จำนวน 190 คน จาก 9 โรงเรียน   

LO4-11b ระดับทักษะอาชีพ
ของนักเรียน ปวช. ปK 3  
(สำรวจนักเรียน) 

Median 66.7 
Mean 66.4 

ระดับทักษะอาชีพของ
นักเรียน ปวช. ปK 3  

นักเรียน ปวช.3 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ปวช.3 จำนวน 88 คน จาก 4 
สถานศึกษา 

  

LO4-12a ระดับทักษะการเปIน
ผู;ประกอบการของนักเรียนชั้น 
ม.6 (สำรวจนักเรียน) 

Median 63.0 
Mean 56.4 

ระดับทักษะการเปIน
ผู;ประกอบการของนักเรียน
ชั้น ม.6 

นักเรียน ม.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ม.6 จำนวน 190 คน จาก 9 โรงเรียน   

LO4-12b ระดับทักษะการเปIน
ผู;ประกอบการของนักเรียน 
ปวช. ปK 3 (สำรวจนักเรียน) 

Median 66.7 
Mean 53.0 

ระดับทักษะการเปIน
ผู;ประกอบการของนักเรียน  
ปวช. 

นักเรียน ปวช.3 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน ปวช.3 จำนวน 88 คน จาก 4 
สถานศึกษา 

  

LO4+5-13 อัตราการมีสDวน
รDวมในกำลังแรงงานรวมของ
ประชากรอายุ 15-24 ปK 
(จำแนกเพศ) 
ตัวชี้วัดรDวมกับระดับอุดมศึกษา
และแรงงาน 
  

ช 84.4 
ญ 62.4             
รวม 73.4 
  

จำนวนประชากรอายุ 15-24 
ปK (จำแนกเพศ) 

สำนักงานสถิติแหDงชาต ิ(สสช.) ปK 
2561 

สืบค;นจากเว็บไซต2 สถิติประชากรศาสตร2 ประชากรและ
เคหะ http://statbbi.nso.go.th/staticreport/ 
page/sector/th/01.aspx 

ใช;ข;อมูลจำนวนประชากรชDวงอาย ุ15-24 ปK ของ
จังหวัดเชียงใหมD จำแนกเพศ ปK 2561 ซึ่งเปIนข;อมูล
จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

จำนวนประชากรที่มีอยูDใน
กำลังแรงงาน (ประกอบด;วย
ผู;มีงานทำ ผู;วDางงาน และผู;ที่
รอฤดูกาล) อายุ 15-24 ปK 
(จำแนกเพศ) 

สำนักงานสถิติแหDงชาต ิ(สสช.) ปK 
2561 

ประสานขอข;อมูลโดยตรงจาก สำนักสถิติพยากรณ2 
สำนักงานสถิติแหDงชาต ิ(หนDวยงานที่จัดสDงข;อมูล กลุDม
บริการและเผยแพรDข;อมูล (ฝ¢∞งทิศเหนือ) สำนักสถิติ
พยากรณ2 สำนักงานสถิติแหDงชาติ) 

ใช;คDาเฉลี่ย 4 ไตรมาส : ใช;ข;อมูลจากการสำรวจ
ภาวะการทำงานของประชากรระดับจังหวัด 
(เชียงใหมD) เฉลี่ยไตรมาสที่ 1 - 4 ปK 2561 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล 

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

LO4+5-14 อัตราการวDางงาน
ของประชากรอายุ 15-24 ปK 
(สสช สำรวจภาวะการมีงานทำ
ของ ปชก จำแนกเพศ) 
ตัวชี้วัดรDวมกับระดับอุดมศึกษา
และแรงงาน 

ช 1.5 
ญ 1.9              
รวม 1.6 

จำนวนประชากรที่อยูDใน
กำลังแรงงาน (ประกอบด;วย
ผู;มีงานทำ ผู;วDางงาน และผู;ที่
รอฤดูกาล) อายุ 15-24 ปK 
(จำแนกเพศ) 

สำนักงานสถิติแหDงชาต ิ(สสช.) ปK 
2561 

ประสานขอข;อมูลโดยตรงจาก สำนักสถิติพยากรณ2 
สำนักงานสถิติแหDงชาต ิ(หนDวยงานที่จัดสDงข;อมูล กลุDม
บริการและเผยแพรDข;อมูล (ฝ¢∞งทิศเหนือ) สำนักสถิติ
พยากรณ2 สำนักงานสถิติแหDงชาติ) 

ใช;คDาเฉลี่ย 4 ไตรมาส : ใช;ข;อมูลจากการสำรวจ
ภาวะการทำงานของประชากรระดับจังหวัด 
(เชียงใหมD) เฉลี่ยไตรมาสที่ 1 - 4 ปK 2561 

  

  

จำนวนผู;ไมDมีงานทำ อายุ 
15-24 ปK  (จำแนกเพศ) 

สำนักงานสถิติแหDงชาต ิ(สสช.) ปK 
2561 

ประสานขอข;อมูลโดยตรงจาก สำนักสถิติพยากรณ2 
สำนักงานสถิติแหDงชาต ิ(หนDวยงานที่จัดสDงข;อมูล กลุDม
บริการและเผยแพรDข;อมูล (ฝ¢∞งทิศเหนือ) สำนักสถิติ
พยากรณ2 สำนักงานสถิติแหDงชาติ) 

ใช;คDาเฉลี่ย 4 ไตรมาส : ใช;ข;อมูลจากการสำรวจ
ภาวะการทำงานของประชากรระดับจังหวัด 
(เชียงใหมD) เฉลี่ยไตรมาสที่ 1 - 4 ปK 2561 

LO4+5-15 ร;อยละผู;มีงานทำ 
อายุ 15-24 ปKที่เปIนแรงงานใน
ระบบ  (สสช สำรวจภาวะการ
มีงานทำของ ปชก จำแนกเพศ) 
ตัวชี้วัดรDวมกับระดับอุดมศึกษา
และแรงงาน 

ช 42.5 
ญ 50.0 
รวม 45.5 

จำนวนผู;มีงานทำอายุ 15-
24 ปK (จำแนกเพศ) 

สำนักงานสถิติแหDงชาต ิ(สสช.) ปK 
2561 

ประสานขอข;อมูลโดยตรงจาก สำนักสถิติพยากรณ2 
สำนักงานสถิติแหDงชาต ิ(หนDวยงานที่จัดสDงข;อมูล กลุDม
บริการและเผยแพรDข;อมูล (ฝ¢∞งทิศเหนือ) สำนักสถิติ
พยากรณ2 สำนักงานสถิติแหDงชาติ) 

ใช;ข;อมูลจำนวนผู;มีงานทำ อายุ 15-24 ปK รวม 
(sector_02_21_TH_) ปK 2561 

  
  

จำนวนผู;มีงานทำอายุ 15-
24 ปKที่เปIนแรงงานในระบบ 
(จำแนกเพศ) 

สำนักงานสถิติแหDงชาต ิ(สสช.) ปK 
2561 

สืบค;นจากเว็บไซต2 สถิติแรงงาน 
http://statbbi.nso.go.th/staticreport/ 
page/sector/th/02.aspx 

ใช;ข;อมูลจำนวนผู;มีงานทำ อายุ 15-24 ปK ที่เปIน
แรงงานในระบบ (sector_02_21_TH_) ปK 2561 
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ตารางท่ี 5 ผลการจัดทำข.อมูลตัวช้ีวัดความก.าวหน.าในการพัฒนาเยาวชนและแรงงานรุAนใหมAระดับอุดมศึกษา (อายุ 18-24 ปM) 

ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

มิติที่ 1 การเข;าถึงการเรียนรู;         

AC5-1a จำนวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ทะเบียน) 

ช 33,232 คน 
ญ 48,348 คน 
รวม 81,580 คน 
(ปกศ.62) 

จำนวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ีปKการศึกษา 
2562 (จำแนกเพศ) 

1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหมD (ปKการศึกษา 2562) 
2.สารสนเทศอุดมศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ปKการศึกษา 2562)  

1.สืบค;นจากเว็บไซต2 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมD 
http://www.cmipeo.moe.go.th/ 
2.สืบค;นจากเว็บไซต2 สารสนเทศอุดมศึกษา 
http://www.info.mua.go.th 

1.จ.เชียงใหมD มีสถาบันอุดมศึกษา ที่จัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรี ทั้งรัฐและเอกชน 
จำนวน 15 แหDง แบDงเปIน สถานศึกษาสังกัด สกอ. 9 
แหDง นอก สกอ. 3 แหDง และสังกัด สอศ. 3 แหDง 

AC5-1b จำนวนนักศึกษาระดับ 
ปวส.  
(ทะเบียน, จำแนกเพศ) 

ช 5,677 คน 
ญ 3,094 คน 
รวม 8,771 คน 
(ปกศ.62) 

จำนวนนักศึกษาระดับ ปวส.  
(จำแนกเพศ) 
(ปกศ.62) 

1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหมD (ปKการศึกษา 2562) 
2.สารสนเทศอุดมศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ปKการศึกษา 2562)  

1.สืบค;นจากเว็บไซต2 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมD 
http://www.cmipeo.moe.go.th/ 
2.  สืบค;นจากเว็บไซต2 สารสนเทศอุดมศึกษา 
http://www.info.mua.go.th 

1.จ.เชียงใหมD มีสถาบันอุดมศึกษา ที่จัดการเรียน
การสอนในระดับระดับ ปวส. ทั้งรัฐและเอกชน 19 
แหDง แบDงเปIน สังกัด สกอ. 18 แหDง และสังกัด สกอ. 
1 แหDง 

AC5-2a ดัชนีความเสมอภาค
ทางเพศจำนวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

ญ/ช 1.45 
(ปกศ.62) 

จำนวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปKการศึกษา 
2562 (หญิงตDอชาย) 

จากตัวชี้วัด AC5-1a     

AC5-2b ดัชนีความเสมอภาค
ทางเพศจำนวนนักศึกษาระดับ 
ปวส. 

ญ/ช 0.55 
(ปกศ.62) 

จำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. 
ปKการศึกษา 2562 (หญิงตDอ
ชาย) 

จากตัวชี้วัด AC5-1b     

AC5-3a ร;อยละนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ได;รับเงินกู;ยืม กย
ศ. (ทะเบียน) 

18.4 จำนวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ีปKการศึกษา 
2561 (จำแนกเพศ) 

1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหมD (ปKการศึกษา 2562) 
2.สารสนเทศอุดมศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ปKการศึกษา 2562)  

1.สืบค;นจากเว็บไซต2 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมD 
http://www.cmipeo.moe.go.th/ 
2.  สืบค;นจากเว็บไซต2 สารสนเทศอุดมศึกษา 
http://www.info.mua.go.th 
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ผ51 

ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

    จำนวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ได;รับเงินกู;ยืม 
กยศ. 

กองทุนเงินให;กู;ยืมเพื่อการศึกษา 
(กยศ.) ปKการศึกษา 2562 

ประสานขอข;อมูลโดยตรงจากหนDวยงาน   

AC5-3b ร;อยละนักศึกษาระดับ 
ปวส. ที่ได;รับเงินกู;ยืม กยศ. 
(ทะเบียน) 

9.8 จำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. 
(จำแนกเพศ) 
(ปกศ.62, ปกศ.61) 

1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหมD (ปKการศึกษา 2562) 
2.สารสนเทศอุดมศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ปKการศึกษา 2562)  

1.สืบค;นจากเว็บไซต2 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมD 
http://www.cmipeo.moe.go.th/ 
2.  สืบค;นจากเว็บไซต2 สารสนเทศอุดมศึกษา 
http://www.info.mua.go.th 

  

    จำนวนนักศึกษาระดับปวส. 
ที่ได;รับเงินกู;ยืม กยศ. 

กองทุนเงินให;กู;ยืมเพื่อการศึกษา 
(กยศ.) ปKการศึกษา 2562 

ประสานขอข;อมูลโดยตรงจากหนDวยงาน   

AC4+5-4 จำนวนผู;เรียน
การศึกษานอกระบบระดับ
ประถมศึกษา (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 
(ตัวชี้วัดรDวม ม.ปลาย และ 
ปวช.) 

ช 2,211 คน 
ญ 2,085 คน 
รวม 4,296 คน 
(ปกศ.62) 

จำนวนผู;เรียนการศึกษานอก
ระบบระดับประถมศึกษา 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหมD ปKการศึกษา 2562 

สำนักงานศักษาธิการจังหวัดเชียงใหมD 
http://www.cmipeo.moe.go.th 

  

AC4+5-5 จำนวนผู;เรียน
การศึกษานอกระบบระดับ
มัธยมศึกษาตอนต;น (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 
(ตัวชี้วัดรDวม ม.ปลาย และ 
ปวช.) 

ช 4,289 คน 
ญ 2,530 คน 
รวม 6,819 คน 
(ปกศ.62) 

จำนวนผู;เรียนการศึกษานอก
ระบบระดับมัธยมศึกษา
ตอนต;น (ทะเบียน จำแนก
เพศ) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหมD ปKการศกึษา 2562 

สำนักงานศักษาธิการจังหวัดเชียงใหมD 
http://www.cmipeo.moe.go.th 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

AC4+5-6 จำนวนผู;เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 
(ตัวชี้วัดรDวม ม.ปลาย และ 
ปวช.) 

ช 5,311 คน 
ญ 3,725 คน 
รวม 9,036 คน 
(ปกศ.62) 

จำนวนผู;เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหมD ปKการศึกษา 2562 

สำนักงานศักษาธิการจังหวัดเชียงใหมD 
http://www.cmipeo.moe.go.th 

  

AC5-7 ร;อยละเยาวชนอายุ 18-
21 ปK นอกระบบการศึกษา 
(ทะเบียน) 

23.8 
(ปกศ.61) 

จำนวนเยาวชนอายุ 18-21 
ปK (จำแนกเพศ) 

ประชากรทะเบียนราษฎร2 ณ 1 
ม.ค. 61 (HDC เชียงใหมD) 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมD (ระบบ HDC 
เชียงใหมD : https://cmi.hdc.moph.go.th/hdc/ 
main/index.php) 

1.สามารถดูข;อมูลเปIนรายอำเภอ ข;อมูลอัพเดท ณ 
1 มกราคม 2561 

    จำนวนเยาวชนอายุ 18-21 
ปK นอกระบบการศึกษา 
(ไมDมีข;อมูลจำแนกเพศ) 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย2 (พม.) กสศ. 
และ ม.นเรศวร (ดร.วรลักษณ2 คง
เดDนฟñา) 
ปKการศึกษา 2561 

สืบค;นจากเว็บไซต2  
สถานการณ2เด็กนอกระบบ 
https://oosc-report.firebaseapp.com/ 

1.สามารถดูข;อมูลเปIนรายจังหวัด และอำเภอ มี
ข;อมูลเด็กนอกระบบการศึกษาปKการศึกษา 2561 

มิติที่ 2 คุณภาพการเรียนรู; 

 - - - - - - 
มิติที่ 3 ผลการเรียนรู; 

LO5-1 อัตราการคงอยูDระดับ 
ปวส. (ทะเบียน, จำแนกเพศ) 

111.2 จำนวนนักเรียน ปวส.1  ปK
การศึกษา 2561 (จำแนก
เพศ) 

1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหมD ปKการศึกษา 2561-2562  
2.สารสนเทศเพื่อการศึกษา
แหDงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ปK
การศึกษา 2561  
3.สอศ. วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน ปKการศึกษา 2561 (ไมDมี
ข;อมูลจำแนกเพศ) 

1.สืบค;นจากเว็บไซต2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหมD http://www.cmipeo.moe.go.th/ 2.
สืบค;นจากเว็บไซต2 สารสนเทศเพื่อการศึกษาแหDงชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ http://www.mis.moe.go.th/ 
3.สืบค;นจากเว็บไซต2 ศูนย2เทคโนโลยีสารสนเทศและ
กำลังคนอาชีวศึกษา สอศ. 
http://techno.vec.go.th/default.aspx 

1.ข;อมูลจำนวนนักเรียนที่เรียนชั้น ปวส.1 ปK
การศึกษา 2561 สังกัด สอศ. จากสารสนเทศ สอศ. 
มีข;อมูลจำแนกเพศ 
 
***ไมDได;คำนวณตัวชี้วัดอัตราการคงอยูDของนักศึกษา
ปริญญาตร ีเนื่องจากมีหลักสูตรหลากหลาย 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

    จำนวนนักเรียน ปวส.2 ปK
การศึกษา 2562 (จำแนก
เพศ) 

      

LO5-2 คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ V-NET นักศึกษา ปวส 
ปK 2 เปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ (ทักษะภาษา
และการสื่อสาร, ทักษะการคิด
การแก;ป¢ญหา, ทักษะสังคมและ
การดำรงชีวิต, ทักษะการ
จัดการงานอาชีพ) 

ภาษา 43.5 
การคิด 32.9 
สงัคม 53.8 
อาชีพ 37.8 
รวม 42.0 
(ปกศ.62) 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 
V-NET นักศึกษา ปวส ปK 2 
เปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ (ทักษะภาษา
และการสื่อสาร, ทักษะการ
คิดการแก;ป¢ญหา, ทักษะ
สังคมและการดำรงชีวิต, 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ) 

สำนักทดสอบทางการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ประสานขอข;อมูล และทำ MOU กับ สทศ.โดยตรง 1.นักเรียน ปวส. ปK 2 ที่มีคะแนน V-NET เฉลี่ย 
จำแนกรายทักษะ ปKการศึกษา 2562 ระดับประเทศ 
ดังนี ้
ภาษา 41.8 
การคิด 31.8 
สังคม 52.2 
อาชีพ 37.1 
รวม 40.8 

LO5-3a ระดับทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของนักศึกษาปริญญาตรี 
(สำรวจนักศึกษา) 

65.4 ระดับทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของนักศึกษาปริญญาตร ี

นักศึกษาปริญญาตร ีปKที่ 3-4 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ2 
2563) 

สำรวจนักศึกษาปริญญาตร ีปK 3-4 จำนวน 107 คน 
จาก 4 มหาวิทยาลัย 

  

LO5-3b ระดับทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของ นักศึกษา ปวส. 
(สำรวจนักศึกษา) 

65.1 ระดับทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของ นักศึกษา ปวส. 

นักศึกษา ปวส.2 (ธันวาคม 2562 
- กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน นักศึกษา ปวส.2จำนวน 81 คน จาก 4 
สถานศึกษา 

  

LO5-4a ระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ปริญญาตรี (สำรวจนักศึกษา) 

Mean 26.17  
(ระดับ 2) 

ระดับทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาปริญญาตร ี

นักศึกษาปริญญาตร ีปKที่ 3-4 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ2 
2563) 

สำรวจนักศึกษาปริญญาตร ีปK 3-4 จำนวน 107 คน 
จาก 4 มหาวิทยาลัย 

เกณฑ2แปลผลระดับทักษะ ดังนี ้
0 - 16.67 คือ ระดับ 1 ยังไมDสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได; 
16.68 - 33.33คือ ระดับ 2 มีความรู;ภาษาอังกฤษ
ขั้นพื้นฐาน 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

33.34 - 50.00 คือ ระดับ 3 เข;าใจประโยคและ
สำนวนที่ใช;บDอยและโต;ตอบได;ทันท ี
50.01 - 66.67 คือ ระดับ 4 พูด เขียน และอDานจับ
ใจความสำคัญเรื่องใกล;ตัวได; 
66.68 - 83.33 คือ ระดับ 5 ใช;ภาษาในระดับดี พูด 
เขียนได;ถูกต;อง 
> 83.33 คือ ระดับ 6 ใช;ภาษาได;ดีมากใกล;เคียง
เจ;าของภาษา  

LO5-4b ระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
ปวส. 
(สำรวจนักศึกษา) 

Mean 25.19  
(ระดับ 2) 

ระดับทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา ปวส. 

นักศึกษา ปวส.2 (ธันวาคม 2562 
- กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน นักศึกษา ปวส.2จำนวน 81 คน จาก 4 
สถานศึกษา 

เกณฑ2แปลผลระดับทักษะ ดังนี ้
0 - 16.67 คือ ระดับ 1 ยังไมDสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได; 
16.68 - 33.33คือ ระดับ 2 มีความรู;ภาษาอังกฤษ
ขั้นพื้นฐาน 
33.34 - 50.00 คือ ระดับ 3 เข;าใจประโยคและ
สำนวนที่ใช;บDอยและโต;ตอบได;ทันท ี
50.01 - 66.67 คือ ระดับ 4 พูด เขียน และอDานจับ
ใจความสำคัญเรื่องใกล;ตัวได; 
66.68 - 83.33 คือ ระดับ 5 ใช;ภาษาในระดับดี พูด 
เขียนได;ถูกต;อง 
> 83.33 คือ ระดับ 6 ใช;ภาษาได;ดีมากใกล;เคียง
เจ;าของภาษา  

LO5-5a ระดับทักษะชีวิตของ
นักศึกษาปริญญาตรี (สำรวจ
นักศึกษา) 

Median 77.8 
Mean 81.8 

ระดับทักษะชีวิตของ
นักศึกษาปริญญาตร ี

นักศึกษาปริญญาตร ีปKที่ 3-4 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ2 
2563) 

สำรวจนักศึกษาปริญญาตร ีปK 3-4 จำนวน 107 คน 
จาก 4 มหาวิทยาลัย 
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ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

LO5-5b ระดับทักษะชีวิตของ
นักศึกษา ปวส. (สำรวจ
นักศึกษา) 

Median 94.4 
Mean 85.9 

ระดับทักษะชีวิตของ
นักศึกษา ปวส. 

นักศึกษา ปวส.2 (ธันวาคม 2562 
- กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน นักศึกษา ปวส.2จำนวน 81 คน จาก 4 
สถานศึกษา 

  

LO5-6a ระดับความรอบรู;ด;าน
สุขภาพของนักศึกษาปริญญา
ตรี (สำรวจนักศึกษา) 

Median 75.0 
Mean 74.8 

ระดับความรอบรู;ด;าน
สุขภาพของนักศึกษา
ปริญญาตร ี

นักศึกษาปริญญาตร ีปKที่ 3-4 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ2 
2563) 

สำรวจนักศึกษาปริญญาตร ีปK 3-4 จำนวน 107 คน 
จาก 4 มหาวิทยาลัย 

  

LO5-6b ระดับความรอบรู;ด;าน
สุขภาพของนักศึกษา ปวส. 
(สำรวจนักศึกษา) 

Median 75.0 
Mean 74.4 

ระดับความรอบรู;ด;าน
สุขภาพของนักศึกษา ปวส. 

นักศึกษา ปวส.2 (ธันวาคม 2562 
- กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน นักศึกษา ปวส.2จำนวน 81 คน จาก 4 
สถานศึกษา 

  

LO5-7a ระดับทักษะการเงิน
ของนักศึกษาปริญญาตรี 
(สำรวจนักศึกษา) 

Median 62.5 
Mean 60.5 

ระดับทักษะการเงินของ
นักศึกษาปริญญาตร ี

นักศึกษาปริญญาตร ีปKที่ 3-4 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ2 
2563) 

สำรวจนักศึกษาปริญญาตร ีปK 3-4 จำนวน 107 คน 
จาก 4 มหาวิทยาลัย 

  

LO5-7b ระดับทักษะการเงิน
ของนักศึกษา ปวส. (สำรวจ
นักศึกษา) 

Median 68.8 
Mean 67.9 

ระดับทักษะการเงินของ
นักศึกษา ปวส. 

นักศึกษา ปวส.2 (ธันวาคม 2562 
- กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน นักศึกษา ปวส.2จำนวน 81 คน จาก 4 
สถานศึกษา 

  

LO5-8a ระดับความตระหนักรู;
ในฐานะพลเมืองโลกของ
นักศึกษาปริญญาตร ี(สำรวจ
นักศึกษา) 

Median 50.0 
Mean 52.7 

ระดับความตระหนักรู;ใน
ฐานะพลเมืองโลกของ
นักศึกษาปริญญาตร ี 

นักศึกษาปริญญาตร ีปKที่ 3-4 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ2 
2563) 

สำรวจนกัศึกษาปริญญาตร ีปK 3-4 จำนวน 107 คน 
จาก 4 มหาวิทยาลัย 

  

LO5-8b ระดับความตระหนักรู;
ในฐานะพลเมืองโลกของ
นักศึกษา ปวส. (สำรวจ
นักศึกษา) 

Median 50.0 
Mean 53.4 

ระดับความตระหนักรู;ใน
ฐานะพลเมืองโลกของ
นักศึกษา ปวส.  

นักศึกษา ปวส.2 (ธันวาคม 2562 
- กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน นักศึกษา ปวส.2จำนวน 81 คน จาก 4 
สถานศึกษา 

  



ภาคผนวกรายงาน จ.เชียงใหม4 
 

ผ56 

ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

LO5-9a ระดับทักษะอาชีพของ
นักศึกษาปริญญาตรี (สำรวจ
นักศึกษา) 

Median 66.7 
Mean 63.2 

ระดับทักษะอาชีพของ
นักศึกษาปริญญาตร ี

นักศึกษาปริญญาตร ีปKที่ 3-4 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ2 
2563) 

สำรวจนักศึกษาปริญญาตร ีปK 3-4 จำนวน 107 คน 
จาก 4 มหาวิทยาลัย 

  

LO5-9b ระดับทักษะอาชีพ
ของนักศึกษา ปวส. (สำรวจ
นักศึกษา) 

Median 66.7 
Mean 62.4 

ระดับทักษะอาชีพของ
นักศึกษา ปวส. 

นักศึกษา ปวส.2 (ธันวาคม 2562 
- กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน นักศึกษา ปวส.2จำนวน 81 คน จาก 4 
สถานศึกษา 

  

LO5-10a ระดับทักษะการเปIน
ผู;ประกอบการของนักศึกษา
ปริญญาตร ี(สำรวจนักศึกษา) 

Median 63.0 
Mean 55.0 

ระดับทักษะการเปIน
ผู;ประกอบการของนักศึกษา
ปริญญาตร ี

นักศึกษาปริญญาตร ีปKที่ 3-4 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพนัธ2 
2563) 

สำรวจนักศึกษาปริญญาตร ีปK 3-4 จำนวน 107 คน 
จาก 4 มหาวิทยาลัย 

  

LO5-10b ระดับทักษะการเปIน
ผู;ประกอบการของนักศึกษา 
ปวส.(สำรวจนักศึกษา) 

Median 66.7 
Mean 61.5 

ระดับทักษะการเปIน
ผู;ประกอบการของนักศึกษา 
ปวส. 

นักศึกษา ปวส.2 (ธันวาคม 2562 
- กุมภาพันธ2 2563) 

สำรวจนักเรียน นักศึกษา ปวส.2จำนวน 81 คน จาก 4 
สถานศึกษา 

  

LO4+5-14 อัตราการมีสDวน
รDวมในกำลังแรงงานรวมของ
ประชากรอายุ 15-24 ปK 
(จำแนกเพศ) 
ตัวชี้วัดรDวมกับระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ช 84.4 
ญ 62.4             
รวม 73.4 

จำนวนประชากรอาย ุ15-24 
ปK (จำแนกเพศ) 

สำนักงานสถิติแหDงชาต ิ(สสช.) ปK 
2561 

สืบค;นจากเว็บไซต2 สถิติประชากรศาสตร2 ประชากร
และเคหะ 
http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page 
/sector/th/01.aspx 

ใช;ข;อมูลจำนวนประชากรชDวงอาย ุ15-24 ปK ของ
จังหวัดเชียงใหมD จำแนกเพศ ปK 2561 ซึ่งเปIนข;อมูล
จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

  

  

จำนวนประชากรที่มีอยูDใน
กำลังแรงงาน (ประกอบด;วย
ผู;มีงานทำ ผู;วDางงาน และผู;ที่
รอฤดูกาล) อายุ 15-24 ปK 
(จำแนกเพศ) 

สำนักงานสถิติแหDงชาต ิ(สสช.) ปK 
2561 

ประสานขอข;อมูลโดยตรงจาก สำนักสถิติพยากรณ2 
สำนักงานสถิติแหDงชาต ิ(หนDวยงานที่จัดสDงข;อมูล กลุDม
บริการและเผยแพรDข;อมูล (ฝ¢∞งทิศเหนือ) สำนักสถิติ
พยากรณ2 สำนักงานสถิติแหDงชาติ) 

ใช;คDาเฉลี่ย 4 ไตรมาส : ใช;ข;อมูลจากการสำรวจ
ภาวะการทำงานของประชากรระดับจังหวัด 
(เชียงใหมD) เฉลี่ยไตรมาสที่ 1 - 4 ปK 2561 



ภาคผนวกรายงาน จ.เชียงใหม4 
 

ผ57 

ตัวชี้วัด  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข;อมูลตัวชี้วัด รายการข;อมูล 

แหล@งข;อมูล  

(หน@วยงาน และระบุปDที่จัดเก็บ) 
วิธีการจัดเก็บข;อมูล ข;อสังเกต 

LO4+5-15 อัตราการวDางงาน
ของประชากรอายุ 15-24 ปK 
(สสช สำรวจภาวะการมีงานทำ
ของ ปชก จำแนกเพศ) 
ตัวชี้วัดรDวมกับระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ช 1.5 
ญ 1.9              
รวม 1.6 

จำนวนประชากรที่อยูDใน
กำลังแรงงาน (ประกอบด;วย
ผู;มีงานทำ ผู;วDางงาน และผู;ที่
รอฤดูกาล) อายุ 15-24 ปK 
(จำแนกเพศ) 

สำนักงานสถิติแหDงชาต ิ(สสช.) ปK 
2561 

ประสานขอข;อมูลโดยตรงจาก สำนักสถิติพยากรณ2 
สำนักงานสถิติแหDงชาต ิ(หนDวยงานที่จัดสDงข;อมูล กลุDม
บริการและเผยแพรDข;อมูล (ฝ¢∞งทิศเหนือ) สำนักสถิติ
พยากรณ2 สำนักงานสถิติแหDงชาติ) 

ใช;คDาเฉลี่ย 4 ไตรมาส : ใช;ข;อมูลจากการสำรวจ
ภาวะการทำงานของประชากรระดับจังหวัด 
(เชียงใหมD) เฉลี่ยไตรมาสที่ 1 - 4 ปK 2561 

  

  

จำนวนผู;ไมDมีงานทำ อายุ 
15-24 ปK  (จำแนกเพศ) 

สำนักงานสถิติแหDงชาต ิ(สสช.) ปK 
2561 

ประสานขอข;อมูลโดยตรงจาก สำนักสถิติพยากรณ2 
สำนักงานสถิติแหDงชาต ิ(หนDวยงานที่จัดสDงข;อมูล กลุDม
บริการและเผยแพรDข;อมูล (ฝ¢∞งทิศเหนือ) สำนักสถิติ
พยากรณ2 สำนักงานสถิติแหDงชาติ) 

ใช;คDาเฉลี่ย 4 ไตรมาส : ใช;ข;อมูลจากการสำรวจ
ภาวะการทำงานของประชากรระดับจังหวัด 
(เชยีงใหมD) เฉลี่ยไตรมาสที่ 1 - 4 ปK 2561 

LO4+5-16 ร;อยละผู;มีงานทำ 
อายุ 15-24 ปKที่เปIนแรงงานใน
ระบบ (สสช สำรวจภาวะการมี
งานทำของ ปชก จำแนกเพศ) 
ตัวชี้วัดรDวมกับระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ช 42.5 
ญ 50.0 
รวม 45.5 

จำนวนผู;มีงานทำอายุ 15-
24 ปK (จำแนกเพศ) 

สำนักงานสถิติแหDงชาต ิ(สสช.) ปK 
2561 

ประสานขอข;อมูลโดยตรงจาก สำนักสถิติพยากรณ2 
สำนักงานสถิติแหDงชาต ิ(หนDวยงานที่จัดสDงข;อมูล กลุDม
บริการและเผยแพรDข;อมูล (ฝ¢∞งทิศเหนือ) สำนักสถิติ
พยากรณ2 สำนักงานสถิติแหDงชาติ) 

ใช;ข;อมูลจำนวนผู;มีงานทำ อายุ 15-24 ปK รวม 
(sector_02_21_TH_) ปK 2561 

  
  

จำนวนผู;มีงานทำอายุ 15-
24 ปKที่เปIนแรงงานในระบบ 
(จำแนกเพศ) 

สำนักงานสถิติแหDงชาต ิ(สสช.) ปK 
2561 

สืบค;นจากเว็บไซต2 สถิติแรงงาน 
http://statbbi.nso.go.th/staticreport/ 
page/sector/th/02.aspx 

ใช;ข;อมูลจำนวนผู;มีงานทำ อายุ 15-24 ปK ที่เปIน
แรงงานในระบบ (sector_02_21_TH_) ปK 2561 

 


