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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) จังหวัดสงขลา ฉบับนี้เปPนสAวนหนึ่งของผลการดำเนินงานของโครงการดังกลAาว

โดยได8รับความชAวยเหลือจากหลายฝcาย อาทิ หนAวยงานภาครัฐสAวนกลาง ได8แกA กระทรวงศึกษาธิการ 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคXกรมหาชน) สถาบันทดสอบทางการศึกษา

แหAงชาติ (องคXการมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรX วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานสถิติ

แหAงชาติ หนAวยงานภาครัฐสAวนภูมิภาคของจังหวัดสงขลา ได8แกA สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 1-3 ผู8บริหาร คณาจารยX และนักเรียนนักศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัด

สงขลาที่คัดเลือกเพื่อทำการสำรวจข8อมูล รวมทั้งผู 8เกี ่ยวข8องอีกหลายภาคสAวนที่ไมAอาจกลAาวนามได8

ครบถ8วน คณะวิจัยขอขอบคุณเปPนอยAางสูงที่ให8ความอนุเคราะหXสนับสนุนข8อมูลและให8ความความคิดเห็น

อันเปPนประโยชนXตAอการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปPนอยAางดี 

 คณะวิจัยขอขอบคุณกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปPนอยAางสูงท่ีให8การสนับสนุนการ

ดำเนินการโครงการฯ จนสำเร็จด8วยดีในคร้ังน้ี 

 สุดท8ายนี้คณะวิจัยหวังเปPนอยAางยิ่งวAารายงานความก8าวหน8าในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และ

แรงงานรุAนใหมA ตามเปDาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด8านการศึกษา (SDG4) จังหวัดสงขลา จะเปPนประโยชนX

ตAอผู8เกี่ยวข8องไมAมากก็น8อย หากผิดพลาดประการใด คณะวิจัยขอน8อมรับไว8เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน

ระยะตAอไป 

 

คณะวิจัยโครงการฯ 
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1. สถานการณ์การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดสงขลา 7 
ลักษณะเฉพาะของจังหวัดสงขลา 7 
ภาพรวมการศึกษาในจังหวัดสงขลา 7 
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12 

2. เด็กปฐมวัยกับการศึกษาก่อนระดับประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา 18 
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4. เด็กอายุ 12-14 ปีกับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดสงขลา 32 
มิติการเข้าถึงการเรียนรู้ 32 
มิติคุณภาพการเรียนรู้ 34 
มิติผลการเรียนรู้ 35 
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5. เยาวชนอายุ 15-17 ปีกับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสงขลา 40 
มิติการเข้าถึงการเรียนรู้ 40 
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6. เยาวชนอายุ 18-24 ปีกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา 49 
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มิติผลการเรียนรู้ 49 

7. เยาวชนอายุ 15-24 ปีในฐานะแรงงานรุ่นใหม่ในจังหวัดสงขลา 52 
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ภาคผนวก  
ตารางที่ 1 ผลการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดความก้าวหน้าในการพัฒนาเด็ก 

ระดับก่อนประถมศึกษา (อายุ 3-5 ปี) 
ผ1 

ตารางที่ 2 ผลการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดความก้าวหน้าในการพัฒนาเด็ก 
ระดับประถมศึกษา (อายุ 6-11 ปี) 

ผ9 

ตารางที่ 3 ผลการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดความก้าวหน้าในการพัฒนา 
 เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 12-14 ปี) 

ผ20 

ตารางที่ 4 ผลการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดความก้าวหน้าในการพัฒนา 
 เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 15-17 ปี) 

ผ31 

ตารางที่ 5 ผลการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดความก้าวหน้าในการพัฒนา 
 เยาวชนและแรงงานรุ่นใหม่ระดับอุดมศึกษา (อายุ 18-24 ปี) 

ผ49 
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ปีการศึกษา 2561 

44 
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บทนำ 

 

วัตถุประสงค์ประการหนึ่งของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) คือการจัดให้มี
การศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปใช้ในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สนองตอบ
ความต้องการด้านกำลังแรงงานและยกระดับความสามารถของคนไทย  รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นภายใ ต้
ความมุ่งหมายดังกล่าว เพื่อติดตามสถานการณ์ความก้าวหน้าของการพัฒนาเด็ก เยาวชน และแรงงานรุ่น
ใหม่ในระดับจังหวัดตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศด้านการศึกษา เพื ่อให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 
โดยเฉพาะหน่วยงานระดับจังหวัดตระหนักถึงสถานะของตนเอง มีข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงาน 
จัดการปัญหาและประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของจังหวัด และเพื่อให้ กสศ. มี
ข้อมูลสำหรับให้การส่งเสริมและสนับสนุนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น รวมถึงการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
(SDG4) ต่อองค์การสหประชาชาติและสาธารณะด้วย 

อย่างไรก็ดี การประเมินความก้าวหน้าในระดับจังหวัดให้ครอบคลุมทั่วประเทศจำเป็นต้องใช้เวลา
และทรัพยากรมาก กสศ. จึงเห็นควรให้เริ่มจากการพัฒนาและทดสอบเครื่องมือ ต่อด้วยการปฏิบัติการเก็บ
ข้อมูลในพื้นที่นำร่อง ก่อนจะขยายให้ครบทุกจังหวัด  ผลการดำเนินงานดังกล่าวจะนำไปสู่การสังเคราะห์
ข้อมูลเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าและวาระหลัก (Agenda based) ที่เป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อน
ความก้าวหน้าทางการศึกษาในมิติต่าง ๆ   

การดำเนินงานเริ่มจากการศึกษาและรวบรวมนโยบาย ตัวชี้วัด วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งที่มา
ของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและแรงงานรุ่นใหม่ของหน่วยงานทั้ง
ในและต่างประเทศ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา UNDP, UNESCO, SDG Move Thailand ฯลฯ รวมถึงผลงาน
ศึกษาวิจัยอ่ืนๆ จากนั้นจึงคัดเลือกและพัฒนาตัวชี้วัดที่จำเป็นต่อการประเมินความก้าวหน้าฯ ระดับจังหวัด 
ระบุแหล่งข้อมูล  และพัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล อาทิ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามสำหรับตัวชี้วัดที่ยัง
ไม่มีข้อมูล  

กรอบคิดในการพัฒนาตัวชี้วัดและเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล 

(1) แสดงภาพรวมและมิติใหม่ๆ ของการพัฒนาเด็ก เยาวชน และแรงงานรุ่นใหม่ที่แม้จะมีการ
เผยแพร่แนวคิดเรื่องการติดตามความก้าวหน้าทั้งในระดับสากลและระดับประเทศกันอย่างกว้างขวาง แต่
ยังมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการในทางปฏิบัติอย่างจำกัด   

(2) แสดงภาพรวมของจังหวัด เพื่อจังหวัด โดยจังหวัด ที่หน่วยงานระดับจังหวัดจัดทำเพื่อใช้
ประกอบการวางแผนและประเมินผลการพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัด ให้ความสำคัญกับการ
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ดำเนินการที่สะดวกรวดเร็ว ใช้ทรัพยากรจำกัดทั้งด้านงบประมาณ กำลังคนและระยะเวลา หน่วยงาน
สามารถใช้ข้อมูลทุติยภูมิหรือสามารถประสานงานขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ หรือขอความร่วมมือใน
การจัดเก็บข้อมูลได้สะดวก   

(3) เน้นประเด็นสำคัญเพื่อการเปลี่ยนแปลง หลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนกับตัวชี้วัดและข้อมูลด้าน
การศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ที่มีความครอบคลุมและมีรายละเอียดอยู่แล้ว เน้นเฉพาะประเด็นที่น่าจะ
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสำคัญเท่านั้น 

(4) แสดงความก ้าวหน ้าตามช ่วงว ัย    โดยแบ ่งช ่วงว ัยตามระด ับการศ ึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ก่อนประถมศึกษา (3-5 ปี)  ประถมศึกษา (6-11 ปี) มัธยมศึกษา
ตอนต้น (12-14 ปี) มัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (15-17 ปี) และระดับอุดมศึกษาและแรงงาน
รุ่นใหม่ (18-24 ปี) ขณะเดียวกัน เปิดช่องทางให้มีตัวชี้วัดการศึกษานอกระบบที่เปิดกว้างด้านเกณฑ์อายุ
ด้วย  นอกจากนั้นตัวชี้วัดบางตัวอาจไม่สามารถกำหนดให้ตรงตามช่วงวัยได้ด้วยข้อจำกัดด้านข้อมูล ฯลฯ 
ก็อนุโลมใช้ช่วงอายุที่ใกล้เคียง อาทิ ร้อยละเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยครอบคลุมเด็กอายุ 0-5 ปี แต่ช่วงอายุ
เด็กก่อนประถมศึกษา คือ 3-5 ปี   ส่วน “เยาวชน” กับ “แรงงานรุ่นใหม่” นั้น หมายถึงประชากรกลุ่ม
อายุเดียวกันคือ อายุ 15-24 ปี ซึ่งเป็นเยาวชนที่อาจจะอยู่หรือไม่อยู่ในระบบการศึกษา หรืออาจเป็นส่วน
หนึ่งของกำลังแรงงาน ตัวชี้วัดสำหรับประชากรกลุ่มอายุนี้จึงมีประเด็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
เข้าสู่ตลาดแรงงานด้วย 

(5) มีเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง  โดยวางจุดเน้นไว้ที่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้เรียนรู้ โดย
ตัวชี้วัดส่วนใหญ่แสดงสถานภาพ สภาพแวดล้อมและสมรรถนะของผู้เรียนโดยตรง  ตลอดจนมีตัวชี้วัด
จำนวนมากที่จัดเก็บข้อมูลจากการประเมินตัวเองของผู้เรียนโดยตรง (self-assessment)  ซึ่งสามารถ
ดำเนินการได้โดยไม่เป็นภาระงานและงบประมาณแก่ฝ่ายต่างๆ มากเกินไป  แม้จะมีข้อห่วงใยเรื่องความ
น่าเชื่อถือ  ก็ยังนับว่ามีความคุ้มค่าที่น่าจะนำมาใช้ประโยชน์จนกว่าหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องจะพิจารณา
ดำเนินการให้มีการประเมินในรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสมกว่า 

(6) ให้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   โดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์และแบบ
สำรวจขยายความและเชื่อมโยงข้อมูลเขิงปริมาณที่จัดเก็บได้  

จังหวัดทดสอบเครื่องมือฯ และจังหวัดนำร่อง    

เมื่อคำนึงถึงโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการจัดเก็บข้อมูลและสามารถใช้เป็นตัวอย่างในการ
ขยายผลการดำเนินงานไปยังจังหวัดอื่น ๆ ในระยะต่อไป กสศ. และคณะวิจัยตัดสินใจเลือกในกลุ่ม 20 
จังหวัดต้นแบบสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาของ กสศ.  โดยเลือกกาญจนบุรีเป็นพ้ืนที่ทำการทดลอง
รวบรวมข้อมูลทุติภูมิและทดสอบเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ  เพราะเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคมและสภาพภูมิศาสตร์ และมีความครอบคลุมของหน่วยงานจัดการศึกษาอีกด้วย   
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นอกจากนั้นได้กำหนดจังหวัดนำร่อง 3 จังหวัดใน 3 ภาค ได้แก่ เชียงใหม่ สุรินทร์ และสงขลา ซึ่งจะเป็น
พ้ืนที่ที่จะจัดเก็บข้อมูลกว้างขวางมากกว่าจังหวัดกาญจนบุรี 

ข้อมูลทุติยภูมิของจังหวัดสงขลา ใช้ข้อมูลระดับจังหวัดที่คณะวิจัยรวบรวมจากระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาที่สามารถเข้าถึงได้ของจังหวัดสงขลา โดยใช้ข้อมูลปีล่าสุด (ปี 2562) ยกเว้นในบางตัวชี้วัด
อาจใช้ข้อมูลปี 2561 หรือ 2560 ได้แก่ สารสนเทศเพ่ือการศึกษาแห่งชาติ (MIS.MOE) ระบบจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล (DMC) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบข้อมูลสารสนเทศ สอ
ศ. ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา ระบบคลังข้อมูลสถิติของ สสช. รวมทั้งรายงานผลของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดสงขลา ปี 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ปี
การศึกษา 2562 เป็นต้น  

ข้อมูลปฐมภูมิของจังหวัดสงขลา คณะวิจัยคัดเลือกอำเภอแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
ให้อำเภอหาดใหญ่เป็นตัวแทนพ้ืนที่เมือง อำเภอสะเดาและอำเภอสทิงพระเป็นตัวแทนพ้ืนที่นอกเมือง  

แต่ละอำเภอที่สุ่มคำนึงถึงสัดส่วนของสถานศึกษาตามขนาดของสถานศึกษา1 ในอำเภอตัวแทน 
และความครอบคลุมของกลุ ่มเป้าหมายที่ต้องสำรวจข้อมูลเพื ่อจัดทำตัวชี้วัด ซี ่งรวมถึงสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาด้วย และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแต่ละช่วงชั้น นักเรียน 
นักศึกษา รวมสำรวจสถานศึกษาจำนวน33 แห่ง ดังตารางที ่ก  

ตารางที ่ก จำนวนสถานศึกษาที่สำรวจ จำแนกตามระดับการศึกษาที่เปิดสอน ขนาดและสังกัด 

ลำดับ
ที ่

ชื่อสถานศึกษา สังกัด 
ระดับการศึกษา 

ที่เปิดสอน 
ขนาด

สถานศึกษา 
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2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์  สพม.เขต 16 ม.1-ม.6 ขนาดใหญ ่
3 โรงเรียนวดัเทพชุมนุม สพป.สงขลา เขต 2 อ.1-ป.6 ขนาดใหญ ่
4 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา  สพป.สงขลา เขต 2 อ.1-ม.3 (ขยายโอกาส) ขนาดกลาง 
5 โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม  สพป.สงขลา เขต 2 อ.1-ม.3 (ขยายโอกาส) ขนาดกลาง 
6 โรงเรียนบ้านวังพา  สพป.สงขลา เขต 2 อ.1-ป.6 ขนาดกลาง 
7 โรงเรียนวดัเขากลอย สพป.สงขลา เขต 2 อ.1-ป.6 ขนาดกลาง 
8 โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี กรมส่งเสรมิการปกครอง

ท้องถิ่น 
อ.1-ม.6 ขนาดใหญ่พิเศษ 

 
1 เกณฑ์การกำหนดขนาดโรงเรียนของ สพฐ. ได้แก่  

ขนาดเล็ก คือ จำนวนนกัเรียน ไม่เกิน 120 คน  ขนาดกลาง คือ จำนวนนักเรียน 121 - 600 คน  
ขนาดใหญ่ คือ จำนวนนักเรียน 601 - 1,500 คน  ขนาดใหญ่พิเศษ คือ จำนวนนักเรียน มากกว่า 1,500 คน 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อสถานศึกษา สังกัด 
ระดับการศึกษา 

ที่เปิดสอน 
ขนาด

สถานศึกษา 

9 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธาน
ราษฎร์นิกร  

สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

ปวช.-ปวส. ขนาดใหญ่พิเศษ 

10 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ่ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

ปวช.-ปวส. ขนาดใหญ่พิเศษ 

อำเภอสะเดา 
1 โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลา

นนท์อนุสรณ์) 
สพม.เขต 16 ม.1-ม.6 และ ปวช. ขนาดใหญ่พิเศษ 

2 โรงเรียนกอบกลุวิทยาคม  สพม.เขต 16 ม.1-ม.6 ขนาดกลาง 
3 โรงเรียนวดัศรีวเิทศสังฆาราม  สพป.สงขลา เขต 3 อ.1- ม.3 (ขยาย

โอกาส) 
ขนาดใหญ ่

4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริง
เพ็ชรไพศาล)  

สพป.สงขลา เขต 3 อ.1- ม.3 (ขยาย
โอกาส) 

ขนาดกลาง 

5 โรงเรียนบ่อเกดวิจติรวิทยา  สพป.สงขลา เขต 3 อ.1- ม.3 (ขยาย
โอกาส) 

ขนาดกลาง 

6 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง  สพป.สงขลา เขต 3 อ.1- ป.6 ขนาดใหญ ่
7 โรงเรียนบ้านเกาะค่าง สพป.สงขลา เขต 3 อ.1- ป.6 ขนาดกลาง 
8 โรงเรียนบ้านระตะ  สพป.สงขลา เขต 3 อ.1- ป.6 ขนาดเล็ก 
9 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา  กรมส่งเสรมิการปกครอง

ท้องถิ่น 
อ.1- ม.6 ขนาดใหญ ่

10 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 

อ.1- ม.3 (ขยาย
โอกาส) 

ขนาดกลาง 

อำเภอสทิงพระ 
1 โรงเรียนสทิงพระวิทยา สพม.เขต 16 ม.1-ม.6 ขนาดใหญ ่
2 โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ  สพป.สงขลา เขต 1 อ.1-ม.3 (ขยายโอกาส) ขนาดกลาง 
3 โรงเรียนวดัท่าหิน  สพป.สงขลา เขต 1 อ.1-ม.3 (ขยายโอกาส) ขนาดกลาง 
4 โรงเรียนวดัดีหลวง สพป.สงขลา เขต 1 อ.1-ม.3 (ขยายโอกาส) ขนาดกลาง 
5 โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมติรภาพ

ที2่20 
สพป.สงขลา เขต 1 อ.1-ม.3 (ขยายโอกาส) ขนาดกลาง 

6 โรงเรียนวดับ่อแดง (จอกประชานกุูล) สพป.สงขลา เขต 1 อ.1-ป.6 ขนาดกลาง 
7 โรงเรียนบ้านวัดใหม ่ สพป.สงขลา เขต 1 อ.1-ป.6 ขนาดกลาง 
8 โรงเรียนวดัสนามไชย  สพป.สงขลา เขต 1 อ.1-ป.6 ขนาดเล็ก 
9 โรงเรียนวดัโพธ์ิกลาง  สพป.สงขลา เขต 1 อ.1-ป.6 ขนาดเล็ก 
10 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 

  
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

ปวช.-ปวส. ขนาดกลาง 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อสถานศึกษา สังกัด 
ระดับการศึกษา 

ที่เปิดสอน 
ขนาด

สถานศึกษา 

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
1 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ สกอ. อุดมศึกษา 

 

2 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วิชัย 

สกอ. อุดมศึกษา 
 

3 มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา สกอ. อุดมศึกษา 
 

แต่ละสถานศึกษาจะทำการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ตัวแทนครูแต่ละช่วงชั้น 1-2 คน 
ตอบแบบสอบถาม 1 ชุด และให้ตัวแทนนักเรียน/นักศึกษาในชั้นสูงสุดของแต่ละช่วงชั้นประมาณ 10-20 
คน ตอบแบบสอบถามคนละชุด ในที่นี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนสายอาชีวศึกษา ปวช.3 นักศึกษาอาชีวศึกษา ปวส.2 และนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หรือ 4  

ตารางที ่ข จำนวนกลุ่มตัวอย่างท่ีสำรวจ จำแนกตามระดับการศึกษา 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อสถานศึกษา 

จำนวน
ผู้บริหาร

สถานศึกษาที่
ให้สัมภาษณ์ 

(คน) 

จำนวนครูผู้สอนระดับชั้นต่างๆ ที่
ให้สัมภาษณ ์

จำนวนนักเรียน/นักศึกษาที่สำรวจ (คน) 

ป.6 ม.3 ม.6 ปวช.
3 

ป.6 ม.3 ม.6 ปวช.
3 

ปวส.2 ป.ตรี ปี 
3-4 

อำเภอหาดใหญ ่
1 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชา

สรรค์ 
1  1 1   11 22    

2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์  1  1 1   10 20    
3 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 1 1    18      
4 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา  1 1 1   10 14     
5 โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม  1 1 1   10 15     
6 โรงเรียนบ้านวังพา  1 1    10      
7 โรงเรียนวัดเขากลอย 1 1    12      
8 โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียง

สามัคคี 
1 1 1   22 21     

9 วิทยาลยัการอาชีพหลวง
ประธานราษฎร์นิกร  

1    1    20 35  

10 วิทยาลยัเทคนิคหาดใหญ ่ 1    1    21 22  
รวม 10 6 5 2 2 82 71 42 41 57 - 
อำเภอสะเดา 

1 โรงเรียนสะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลา
นนท์อนุสรณ์) 

1  1 1   15 22   
 

2 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม  1  1 1   15 20    
3 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม  1 1 1 

  
10 10 
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ลำดับ
ที่ 

ชื่อสถานศึกษา 

จำนวน
ผู้บริหาร

สถานศึกษาที่
ให้สัมภาษณ์ 

(คน) 

จำนวนครูผู้สอนระดับชั้นต่างๆ ที่
ให้สัมภาษณ ์

จำนวนนักเรียน/นักศึกษาที่สำรวจ (คน) 

ป.6 ม.3 ม.6 ปวช.
3 

ป.6 ม.3 ม.6 ปวช.
3 

ปวส.2 ป.ตรี ปี 
3-4 

4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 (วัง
ปริงเพ็ชรไพศาล)  

1 1 1 
  

10 10 
    

5 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา  1 1 1 
  

10 8 
    

6 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง  1 1 
   

10 
     

7 โรงเรียนบ้านเกาะค่าง 1 1 
   

10 
     

8 โรงเรียนบ้านระตะ  1 1 
   

11 
     

9 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา  1 1 1 
  

15 15 
    

10 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก 1 1 1 
  

15 15 
    

รวม 10 8 7 2 - 91 88 42 - - - 
อำเภอสทิงพระ 

1 โรงเรียนสทิงพระวิทยา 1  1 1   27 40    
2 โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ  1 1 1   11 11     
3 โรงเรียนวัดท่าหิน  1 1 1   10 9     
4 โรงเรียนวัดดีหลวง 1 1 1   10 13     
5 โรงเรียนชุมชนวัดคลองรี

มิตรภาพที่220 
1 1 1   11 17     

6 โรงเรียนวัดบ่อแดง (จอกประชา
นุกูล) 

1 1    11      

7 โรงเรียนบ้านวัดใหม ่ 1 1    10      
8 โรงเรียนวัดสนามไชย  1 1    11      
9 โรงเรียนวัดโพธิก์ลาง  1 1    13      
10 วิทยาลยัการอาชีพสมเด็จเจา้

พะโคะ  
1    1    20 6  

รวม 10 8 5 1 1 87 77 40 20 6 - 
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
          

35 
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

          
35 

3 มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
          

34 
รวม - - - - - - - - - - 104 
รวมทั้งหมด 30 22 17 5 3 260 236 124 61 63 104 
 รวมกลุ่ม ตย.

ผู้บริหาร 30 ชุด 
รวมกลุ่มตัวอยา่งครูทุกระดบัชั้น 

47 ชดุ 
รวมกลุ่มตัวอยา่งนักเรียน/นักศึกษาทกุระดับชั้น 848 ชดุ 

 รวมกลุ่มตัวอยา่งทั้งหมด 925 ชดุ 
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1. สถานการณ์การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดสงขลา  

ลักษณะเฉพาะของจังหวัดสงขลา 

• เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของภาคใต้ และใหญ่อันดับที่ 27 ของประเทศ มีขนาด
พื้นที่ 7,393.889 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็น 16 อำเภอ ได้แก่ เมืองสงขลา สทิง
พระ จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย ระโนด กระแสสินธุ์ รัตภูมิ สะเดา หาดใหญ่ นาหม่อม ควน
เนียง บางกล่ำ สิงหนคร และคลองหอยโข่ง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 43 แห่ง ประกอบด้วย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 11 แห่ง และเทศบาล
ตำบล 29 แห่ง  

• สงขลาเป็นจังหวัดที่มีทั้งภูเขา แม่น้ำ ลำคลอง ที่ราบ ป่าไม้ และชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะบริเวณ
ปากน้ำ ทั้งปากทะเลสาบ และปากคลองน้อยใหญ่ เอื้อต่อการเป็นเส้นทางคมนาคม และทำ
การค้าระหว่างประเทศ  

• จำนวนประชากร (ปี 2562) รวมทั้งสิ้น 1,435,968 คน เป็นสังคมพหุเชื้อชาติ หลากหลายกลุ่ม
ชาติพันธุ์ เช่น คนไทยท้องถิ่น คนไทยเชื้อสายจีน เชื้อสายมลายู และกลุ่มฝรั่งยุโรป ที่เข้ามาทำ
ธุรกิจการค้า คนไทยท้องถิ่นมีภาษาพูดท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ 

• บริเวณพื้นที่ชายแดนทางทิศใต้ของสงขลา คือ อำเภอสะเดามีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย 
และเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญ มีด่านพรมแดนที่สำคัญ 2 ด่าน คือ ด่านสะเดา (พรมแดนไทย-รัฐ 
เกดะฮ์ มาเลเซีย) และด่านปาดังเบซาร์ (พรมแดนไทย-รัฐปะลิส มาเลเซีย) 

ภาพรวมการศึกษาในจังหวัดสงขลา2 

 จังหวัดสงขลามีสถาบัน/สถานศึกษาทุกระดับรวมทั้งสิ ้น 1,122 แห่ง มีนักเรียน นักศึกษารวม 
374,124 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด 20,436 คน  

ตารางท่ี 1-1 จำนวนสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามสังกัด 

หน่วยงาน สถานศึกษา นักเรียน/ 
นักศึกษา 

บุคลากร 

 1. กระทรวงศึกษาธิการ 708 270,926 17,769 
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)            503     126,997        11,627  
1.2 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา        161     97,952          4,278  
1.3 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา  

             16      20,381             449  

 
2 ข้อมูลจากสำนกังานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2562 
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หน่วยงาน สถานศึกษา นักเรียน/ 
นักศึกษา 

บุคลากร 

1.4 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ                4        1,794             262  
1.5 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา             23     23,666          1,153  
1.6 สถาบันอุดมศึกษา                1           136                -    
2. ส่วนราชการอื่น             414      103,198          2,667  
2.1 กระทรวงมหาดไทย       
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา             32      20,414                 -    
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            324       14,679                 -    
2.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ: กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ท่ี 43           10       1,649         123  
2.3 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา                6            317              57  
2.4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม       
- สถาบันอุดมศึกษา                9       64,066         2,236  
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย                1            706              45  
2.5 กระทรวงสาธารณสุข        
- สถาบันอุดมศึกษา                1            487              58  
- ศูนย์ศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน               2            78               8  
- ศูนย์พัฒนาเดก็ปฐมวัย                 1             36              12  
2.6 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา          28            766             128  
รวมทั้งสิ้น          1,122     374,124        20,436  
 ที่มา: สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดสงขลา, ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวดัสงขลา ปีการศึกษา 2562 

 

ตารางท่ี 1-2 จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามสังกัดและประเภทการศึกษา  

สังกัด 

ประเภทการศึกษา 
ระดับ

ปริญญา 
รวม 

สายสามัญ สายอาชีพ 
ก่อน

ประถมศึกษา 
ประถม 
ศึกษา 

ม. ต้น ม. ปลาย ปวช. ปวส. 

1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)         
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

18,248 62,969 30,030 16,976 150   126,997 

1.2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) 

22,090 46,874 19,633 9,355    97,952 

1.3 สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) 

    14,283 9,383  23,666 

1.4 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย 
(กศน.) 

 1,406 8,758 10,217    20,381 

1.5 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สพฐ. 

667 497 407 223    1,794 

1.6 สถาบันอุดมศึกษา       136 136 
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สังกัด 

ประเภทการศึกษา 
ระดับ

ปริญญา 
รวม 

สายสามัญ สายอาชีพ 
ก่อน

ประถมศึกษา 
ประถม 
ศึกษา 

ม. ต้น ม. ปลาย ปวช. ปวส. 

2. ส่วนราชการอื่น         
2.1 กระทรวงมหาดไทย:   กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) 

19,644 10,319 4,073 1,057    35,093 

2.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ: กอง
กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที ่13 
(กก.ตชด.13)  

415 1,234      1,649 

2.3 สำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ: รร. พระปริยัตธิรรม 

  238 79    317 

2.4 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม (อว.) 

   706   64,066 64,772 

2.5 กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

766       766 

2.6 กระทรวงสาธารณสุข 114      487 601 
รวมทั้งสิ้น        374,124 

ที่มา: สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดสงขลา, ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวดัสงขลา ปีการศึกษา 2562 

ตารางท่ี 1-3 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562  
จำแนกตามสังกัด และประเภทการจัดการศึกษา  

สังกัด 
ระดับ/ประเภทการจดัการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น 
1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)     
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 11,889 - - 11,889 
1.2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 4,278 - - 4,278 
1.3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา (สอศ.) - 1,153 - 1,153 
1.4 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย
จังหวัดกาญจนบุรี (กศน.) 

449 - - 449 

2. ส่วนราชการอื่น     
2.1 กระทรวงมหาดไทย:  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) - - - - 
2.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ: กองกำกบัการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 
(กก.ตชด.13) 

123   123 

2.3 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ: รร. พระปริยัติธรรม 57   57 
2.4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 45  2,236 2,281 
2.5 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 128   128 
2.6 กระทรวงสาธารณสุข 20  58 78 

รวมทั้งสิ้น    20,436 
ที่มา: สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัด, ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด ปีการศึกษา 2562 
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หน่วยงานด้านการศึกษาในจงัหวัดสงขลา 

ตารางท่ี 1-4 หน่วยงานด้านการศึกษา จำแนกตามสังกัด 

หน่วยงานด้านการศึกษา ต้นสังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1, 2, 3 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา 
คณะกรรมการประสานส่งเเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

(สช.) 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  
 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา 
วิทยาลัยอาชวีศึกษาฮอไรซอนบริหารธุรกิจ 
โรงเรียนพณิชยการมูฮำมาดีย์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สงขลา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย กศน. อำเภอ 16 แห่ง 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
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หน่วยงานด้านการศึกษา ต้นสังกัด 
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สำนักงานหน่วยวิทยบริการ 
จังหวัดสงขลา 
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ศูนย์
ประสานงานสงขลา 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสงขลา 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
เทศบาลนครสงขลา 
เทศบาลนครหาดใหญ่ 
เทศบาลเมือง 11 แห่ง 
เทศบาลตำบล 35 แห่ง 
องค์การบริหารส่วนตำบล 92 แห่ง 
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 43 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม 6 แห่ง  
สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ 
 

สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน 28 แห่ง 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

กระทรวงสาธารณสุข 

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยบ้านดวงใจ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
ศูนย์ศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา (สาขาใน
เมือง) 
ศูนย์ศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา (สาขา
เกาะยอ) 

ที่มา: สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดสงขลา, ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวดัสงขลา ปีการศึกษา 2562 
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นโยบายการจัดการศึกษาและนโยบายอ่ืนๆที่มีผลต่อการจัดการศึกษาของจังหวัดสงขลา 

1. แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ.2561-25653  
เป้าหมาย  “สงขลาศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพ  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
พันธกิจ 

1)  พัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ 

2)  พัฒนาสงขลาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนมีคุณภาพ 

3) จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นฐานการผลิตและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

4)  พัฒนาสงขลาให้ประชาชนมีความม่ันคงปลอดภัย 

ประเด็นการพัฒนา  
1) พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ                                  

โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวัฒนธรรม โดยมีแนวทางการ
พัฒนาที่สำคัญ คือ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาที่เน้นการบูรณาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
และส่งเสริมการนำผลการวิจัยและองค์ความรู้ (Best Practice) มาเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้และพัฒนา
อาชีพของประชาชน 

3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4) เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

2.  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)4 ได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้าน
ผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การ
เขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) และ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจ
ต่างวัฒนธรรม ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ
และการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้  
ความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  

 
3 แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวนประจำป ี2563 จัดทำโดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด
สงชลา, ธันวาคม 2561 
4 จัดทำโดย สำนกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร, มีนาคม 2560 
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 3. แผนพัฒนาการศึกษา (2562-2565) จังหวัดสงขลา5  

วิสัยทัศน์: สังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำคุณภาพ สู่ความสุขที่ยั่งยืน 

พันธกิจ  

1) ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเรียนรู้สู่
อาชีพในภูมิภาคอาเซียน 

3) ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและเกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

4) ยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล 

5) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

6) พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพ้ืนที่
สอดรับกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 

7) พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพ้ืนที่
สอดรับกับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เป้าประสงค์ 

1) ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

2) ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเรียนรู้สู่อาชีพใน
ภูมิภาคอาเซียน 

3) ประชาชนมีโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างทั่วถึงและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4) หน่วยงานทางการศึกษายกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติสู่ไทยแลนด์ 4.0 

5) หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้หลักการมี
ส่วนร่วมและบูรณาการการทำงานเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 

6) หน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ พร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 

7) หน่วยงานทางการศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นที่ 

 
5 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดสงขลา ฉบับทบทวนประจำป ี2563 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา  
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8) หน่วยงานทางการศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่ใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ประเด็นยุทธศาสตร์  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

4. โครงการสำคัญของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

4.1 โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
(Teachers & School Quality Program: TSQP) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาครู
และโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการ TSQP เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาขนาดกลางสังกัด สพฐ. ในชนบทที่มีเด็กขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวนมากให้
เป็นโรงเรียนที่สามารถพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ (Whole School Approach) ทั้งด้าน
การบริหารจัดการโรงเรียนและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ขณะที่นักเรียนยากจนด้อย
โอกาสได้รับการดูแลอย่างเต็มศักยภาพ โดยครูจะมีความสามารถในการประเมินและช่วยเหลือนักเรียน
เป็นรายบุคคล  

  ปีแรกจะมีโรงเรียนขนาดกลางที่ผู้บริหารและครูผู้สอนสมัครใจเข้าร่วมจำนวน 291 แห่ง
ในพื้นที่ 35 จังหวัดทุกภูมิภาค ครอบคลุมครูกว่า 5,700 คน โดยมีโรงเรียนในจังหวัดสงขลาเข้าร่วม
โครงการรวมทั้งสิ ้น 10 โรง การพัฒนาแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน เน้น
กระบวนการสร้างให้นักเรียนเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทันต่อโลกในศตวรรษที่ 21 โดยการทำงานจะไม่หยุดอยู่แค่
ห้องเรียนห้องเดียว แต่ต้องทำทั้งโรงเรียน เป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้กับองค์กร ด้วยการใช้พลังร่วม
ของครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดของ
นักเรียน 
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  โดยจะนำผลการวิจัยและเครื่องมือสนับสนุนการทำงานของครูและสถานศึกษาจากการ
ทำงานวิชาการร่วมกับองค์การความร่วมมือเพื ่อพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) มาสนับสนุนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบ Active Learning โดยใช้การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็น
ห้องเรียนประสิทธิภาพสูงจากสถาบันความคิดสร้างสรรค์แห่งสหราชอาณาจักร (CCE) รวมถึงการใช้
เครื่องมือส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณจากองค์การ OECD 
เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กสศ.ยังสนับสนุนให้โรงเรียนใช้ระบบ Q-Info ซึ่งเป็นระบบ
สารสนเทศสำหรับติดตามการเปลี่ยนแปลงของเด็กในชั้นเรียนเป็นรายบุคคลคน เพื่อช่วยเหลือและ
ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนา ตามแนวทางผลการวิจัยเครื่องมือประเมินทักษะสำหรับศตวรรษ
ที่ 21 

  ทัง้นี้ กสศ. สนับสนุนให้โรงเรียนเป้าหมายทำงานร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยใกล้พ้ืนที่
จำนวน 10 สถาบัน เพ่ือวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน หลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น 
การถ่ายทอดทักษะความรู้ไปยังนักศึกษาครู นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้องค์กรที่มีประสบการณ์ด้าน
การศึกษาระดับแถวหน้าของประเทศไทย 5 เครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา และมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ร่วมเป็นโค้ช สนับสนุนเทคนิคการ
บริหารจัดการและวิชาการ ต่อยอดจากประสบการณ์ทำงานของแต่ละองค์กรเพ่ือให้โรงเรียนทั้งหมดได้รับ
การพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว 

 

  ในส่วนของจังหวัดสงขลานั้น กสศ. ร่วมมือกับสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจ
สังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมติดตามและประเมินชี้แนะระดับเครือข่ายใน
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จังหวัดสงขลาและสตูล เพ่ือสร้างการเรียนรู้ร่วมกับ สพป. และผู้เกี่ยวข้อง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้โรงเรียนมี
ระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนและเพ่ิมคุณภาพผู้เรียน พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ซึ่งพบว่า การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนด้วยการนำโครงงานฐาน
วิจัยและกระบวนการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมาใช้ในห้องเรียน  ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการของโรงเรียนสามารถยกระดับพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ มีคุณภาพเพิ่มขึ้น การเรียนการ
สอนดังกล่าวเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด ทักษะชีวิต และทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนในทั้งสามด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านทักษะพิสัย และด้านจิตพิสัย โดย
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนจะส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกและพัฒนาตัวเอง
อย่างต่อเนื่อง  จึงนำการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้มาใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

             โครงการเน้นความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งโรงเรียน  ผู้อำนวยการ ครูผู ้สอน และ
เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสงขลา และที่มีความ
ม ุ ่ งม ั ่ น ในการพ ัฒนาการ เร ี ยนการสอนเพ ื ่ อยกระด ับค ุณภาพการศ ึกษาในพ ื ้ นท ี ่ ร ่ วมกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้นักเรียนในพื้นที่มีความรู้ความสามารถท่ีเท่าเทียมกับภูมิภาคอ่ืน และเป็น
การสร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น
ต้นแบบในการขยายผลการนำไปใช้ในโรงเรียนอ่ืนๆ ต่อไป 

  ทั้งนี้ มีตัวอย่างโรงเรียนที่น่าสนใจ เช่น โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด อำเภอจะนะ หรือ
โรงเรียนบ้านทรายขาว อำเภอเมืองสงขลา ซึ่งมีคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้ ามาช่วย
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยให้ครูมีหน้าที่เป็นผู้กระตุ้นตั้งคำถามเพื่อให้
เด็กเกิดทักษะในการตั้งคำถามมากกว่าเดิม มีการสร้างจินตปัญญาให้กับนักเรียนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น 
เพลง นิทาน เกม ฯลฯ  เพื่อทำให้เด็กมีสมาธิและเริ่มสอดแทรกจริยธรรมคุณธรรมเข้าไป นอกจากนี้ มี
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อให้เด็กได้ทำการทดลองและสังเกตจากการทดลอง เป็นการเรียนรู้
ด้วยตัวเอง ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์สิ่งที่เด็กต้องการทราบแก้ปัญหาอีกด้วย 

  4.2 โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่
เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น)  

  โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นมีเป้าประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พัฒนาท้องถิ่น 
แก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นและโยกย้ายบ่อย ด้วยการสร้างโอกาสให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่มีใจรักใน
วิชาชีพครูและมีศักยภาพในการเรียนรู้ได้เรียนครูจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ แล้ว
กลับไปเป็นครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง 

  วัตถุประสงค์ 

1) ผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนในชุมชนพ้ืนที่
หา่งไกล 
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2) ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของหน่วยหลักในการผลิตและพัฒนาครูกับหน่วยงานที่ใช้ครู
ตั้งแต่ต้นทางไปพร้อมกัน 

3) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับลักษณะงาน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
และชุมชนในพื้นที่ห่างไกล และสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

  โครงการจะดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 – 2567 จำนวน 5 รุ่นๆละ 300 
คน รวมทั้งสิ้น 1,500 คน โดยพื้นที่ดำเนินงานของรุ่นแรกจะอยู่ในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่
ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษาในปี 2567 ตามที่ สพฐ.กำหนดไว้จำนวน 45 
จังหวัด รวม 282 โรงเรียน โดยอยู่ในจังหวัดสงขลารวม 3 อำเภอ (อำเภอเมืองสงขลา นาทวีและจะนะ) 
อำเภอละ 1 โรงเรียนๆละ 1 อัตรา รวม 3  อัตรา  

  ในการดำเนินงานจะมีสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตและ
พัฒนาครูรุ่นใหม่ของโครงการ รวม 11 สถาบัน6 สำหรับจังหวัดสงขลานั้น จะมีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุ
ราษฎร์ธานีทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่ในหลักสูตรปฐมวัย และมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาทำหน้าที่
ผลติและพัฒนาครูรุ่นใหม่ในหลักสูตรประถมศึกษา  

  กสศ.ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน เช่น สำเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในปี 2562 มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.50 อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะตามเกณฑ์ท่ีกำหนด มีบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
และผู้ขอรับทุนมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและ
แต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษาในปี 2567 มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน มีความตั้งใจจะเปน็ครูในท้องถ่ิน
ของตน เป็นต้น โดย กสศ.จะให้การสนับสนุนเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เกิน 40,000 บาทต่อคนต่อปี 
ค่าหอพัก 2,000 บาทต่อคนต่อเดือน ค่าครองชีพ 6,000 บาทต่อคนต่อเดือน และค่าตำรา/อุปกรณ์การ
เรียนที่จำเป็น 2,000 บาทต่อคนต่อเดือน  ทั้งนี้ เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ครู
ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลในท้องถิ่นของตนตามความต้องการของราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี ถ้าไม่
ครบและไม่มีเหตุอันสมควร ผู้รับทุนต้องชดใช้เงินตามจำนวนที่รับไปทั้งหมด โดยปรับลดสั ดส่วนลงตาม
ระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการไปแล้ว  

 
6 ประกาศสำนกังานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เร่ืองผลการคัดเลือกสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูใน
โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์) ถิ่น) 
ประจำปกีารศึกษา 2563 ประกาศ ณ วนัที่ 7 กันยายน 2562  กำหนดสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู
รวม 11 แห่ง ดังนี้ 1) หลักสูตร ปฐมวยั ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบูลสงคราม 
(พิษณุโลก) มหาวิทยาลยัราชภฎักาญจนบุรี มหาวิทยาลยัราชภัฎหมูบ่้านจอมบงึ (ราชบุรี) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยราชภฎั 
สุราษฎร์ธาน ี2) หลกัสูตรประถมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภฎักำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย และ
มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
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2. เด็กปฐมวัยกับการศึกษาก่อนระดับประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา 

มิติการเข้าถึงการเรียนรู้ 

ในปี 2562  จังหวัดสงขลามีเด็กอายุ 3-5 ปีจำนวน 56,568 คน (หญิง 27,413/ชาย 29,155)  
และมีเด็กที ่อยู ่ระหว่างการศึกษาก่อนระดับประถมศึกษาจำนวน 61,589 คน (หญิง 29,894 /ชาย 
31,695) สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยมากที่สุด คือ โรงเรียนอนุบาลเอกชน โรงเรียน
อนุบาลของรัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (ศพด.) 
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และโรงเรียน
สาธิต ตามลำดับ     

เนื่องจากข้อมูลนักเรียนปฐมวัย จำแนกอายุ มีเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก(สังกัด อปท.) และโรงเรียน ตชด.  ซึ่งมีนักเรียนปฐมวัยเพียงร้อยละ 54.1 ของนักเรียนปฐมวัย
ทั้งหมด ไม่รวมนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน โรงเรียนสาธิต ศพด.สังกัดอื่นๆ และโรงเรียนในสังกัด 
อปท. ซึ่งไม่มีข้อมูลจำแนกอายุ  จึงไม่ได้คำนวณอัตราการเข้าเรียนสุทธิ  

นอกจากนั้นเด็กที่ได้รับการศึกษาระดับปฐมวัยจำนวนไม่น้อยมีอายุสูงกว่า 5 ปี  หากพิจารณา
เฉพาะสถานศึกษาที่มีข้อมูลจำแนกอายุนักเรียน  พบว่านักเรียนโรงเรียน ตชด. ทั้งหมดมีอายุตรงเกณฑ์ 
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสังกัด สพฐ. อายุตรงเกณฑ์ร้อยละ 61.3  ส่วนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอายุตรง
เกณฑ์ร้อยละ 42.6 

 ด้วยเหตุนี้ อัตราการเข้าเรียนรวมจึงสูงถึงร้อยละ 108.9 (หญิง 109.1/ชาย 108.7)   และเรื่องที่
น่ายินดีคือเด็กหญิงและเด็กชายสามารถเข้าถึงการศึกษาปฐมวัยได้เท่าเทียมกัน  ดัชนีความเสมอภาคการ
เข้าเรียนระดับปฐมวัย (หญิง/ชาย) คือ 1  

ตารางท่ี 2-1 จำนวนเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดต่างๆ ปีการศึกษา 2562 

 อนุบาล 
สพฐ  

(1) 

ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก  

(2) 

รร ตชด 
(3) 

รวม 

(1)+(2)  
+(3) 

อนุบาล
เอกชน 

(4) 

รร.
สาธิต 

(5) 

ศพด.
สังกัด
อื่นๆ 

(6) 

รร อปท 

(7) 

รวม 

(4)+(5)+
(6)+(7) 

รวม
ทั้งหมด 

อายุ 3-5 ปี 11,190 6,256 415 17,861 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

ทุกอาย ุ 18,248 14,679 415 33,342 22,090 312 880 4,965 28,247 61,589 

% อายุตรง
เกณฑ ์

61.3 42.6 100 53.5 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

ที่มา:  1. กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 1 
        2. สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ปกีารศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 1 
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นักเรียนพิการ7  ในระดับก่อนประถมศึกษา  มีนักเรียนพิการในโรงเรียนทั ่วไปสังกัด สพฐ. 
จำนวน 13 คน (หญิง 4/ชาย 9) มีนักเรียนพิการในโรงเรยีนการศึกษาพิเศษจำนวน 29 คน (หญิง 14/ชาย 
15) และนักเรียนพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษจำนวน 638 คน (หญิง 246/ ชาย 392) รวมเป็นนักเรียน
พิการทั้งจังหวัด 680 คน (หญิง 264/ชาย 416) ส่วนใหญ่เป็นความพิการทางสติปัญญา พิการด้านร่างกาย
และสุขภาพ พิการซ้ำซ้อน ความพิการออทิสติก และพิการทางการได้ยิน8   

เด็กด้อยโอกาสที่เข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 9,142 คน (หญิง 4,327/ ชาย 
4,815)9ทั้งหมดอยู่ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. 

นักเรียนยากจน – ในปีการศึกษา 2562  เฉพาะสถานศึกษาสังกัด สพฐ. มีนักเรียนยากจนจำนวน 
9,071 คน ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดของเด็กด้อยโอกาส  คิดเป็นร้อยละ 49.7 (หญิง 49.3/ชาย 50.1) ของ
จำนวนนักเรียนทั้งหมดในสังกัด สพฐ. 

สำหรับจังหวัดสงขลา  นักเรียนยากจนพิเศษได้รับทุนปัจจัยพ้ืนฐานและทุนเสมอภาครวม 48 คน 
(หญิง 29/ ชาย 19) คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของนักเรียนอนุบาลทั้งหมด 

ส่วนเด็กยากจนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของจังหวัดสงขลา ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนคนละ 400 บาท/
ภาคเรียน (ปี 2562 กสศ. เริ่มดำเนินการใน 17 จังหวัดนำร่อง) 

  

 
7 ข้อมูลนักเรียนกลุ่มเฉพาะ ได้แก่ พิการ ด้อยโอกาสทางการศึกษา ต่างสัญชาต ิไม่ปรากฏสัญชาต ิมาจาก DMC  ซ่ึงแสดงเฉพาะข้อมูล
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ดูนิยามศัพท์ที่ภาคผนวกที่ 1 
8 ข้อมูล DMC 62-2 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (สงขลามโีรงเรียนในสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 4 แห่ง ได้แก่ 
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา สงขลาพัฒนาปญัญา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา) 
9 DMC62-1 (occasion) ณ 10 มิถุนายน 2562 
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ทุนปัจจัยพื้นฐาน-ทุนเสมอภาค  

“ทุนปัจจัยพื้นฐาน” และ “ทุนเสมอภาค” คือการจัดสรรเงินอุดหนุนที่มุ่งเสริมสร้างความเป็นธรรมตาม
หลักความเสมอภาค แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัว สำหรับนักเรียนที่เสี่ยงจะหลุดจาก
ระบบการศึกษา10   เริ่มดำเนินการร่วมกันโดย สพฐ. และ กสศ.  ในปีการศึกษา 2561  โดยในปีแรกให้ทุนใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นกับโรงเรียนสังกัด สพฐ. (ยกเว้นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
บริหารการศึกษาพิเศษ)  ในปีการศึกษา 2562  ขยายรวมโรงเรียน ตชด.  อปท. (สำหรับ อปท. เฉพาะทุนเสมอ
ภาค)  

ในการดำเนินการทุนปัจจัยพ้ืนฐาน-ทุนเสมอภาคนั้น นักเรียนที่สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ระบุว่าเป็น 
“นักเรียนยากจน” จะได้รับการตรวจสอบสถานะภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงิน
อุดหนุนที่เรียกว่า “ทุนปัจจัยพ้ืนฐาน”  ในจำนวนนี้ นักเรียนที่ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ท่ีกำหนดว่าเป็น 
“นักเรียนยากจนพิเศษ” จะได้รับทุนปัจจัยพื้นฐาน และ “ทุนเสมอภาค” (เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข) เพ่ิมเติม 

เกณฑ์ “นักเรยีนยากจนพิเศษ” พิจารณาจากรายได้เฉลี่ยของสมาชิกในครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาท/
คน/เดือน ข้อมูลสถานะครัวเรือน 8 ด้าน ได้แก่ สมาชิกครัวเรือนที่มีภาระพ่ึงพิง (พิการเ/เจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ 
พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือไม่มีรายได้) การอยู่อาศัย สภาพที่อยู่อาศัย ที่ดินทำการเกษตร (รวมเช่า) แหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ 
แหล่งไฟฟ้าหลัก ยานพาหนะในครัวเรือน และของใช้ในครัวเรือนที่ใช้งานได้ ตลอดจนลักษณะการเดินทางมา
โรงเรียน  

สพฐ. จัดสรรทุนปัจจัยพื้นฐานให้นักเรียน/ผู้ปกครอง ในขณะที่ทุนเสมอภาคแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรก 
กสศ. จัดสรรให้นักเรยีน/ผู้ปกครองเป็นเงินอุดหนุนช่วยค่าครองชีพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อีกส่วน กสศ. ให้
เป็นเงินอุดหนุนให้สถานศึกษาจัดหาอาหารเช้าหรืออาหารกลางวัน จัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียนทุนฯ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ  และขยายความร่วมมือกับโรงเรียน
นานาชาติและภาคเอกชนเพ่ือเป้าหมายสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในพ้ืนที่ชนบท
และสถานศึกษาในเขตเมือง  

สำหรับระดับก่อนประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2562 กสศ. เริ่มนำร่องจัดสรรทุนเสมอภาคให้นักเรียนอนุบาลใน
สถานศึกษาสังกัด สพฐ. อปท. และ ตชด. ใน 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่  เชียงราย ร้อยเอ็ด ขอนแก่น 
กาญจนบุรี นนทบุรี สระแก้ว สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และยะลา (โดย กสศ. จัดสรรทั้งทุนปัจจัยพ้ืนฐานและทุน
เสมอภาค)  พร้อมกันนี้ กสศ. ได้เริ่มสนับสนุนเด็กยากจนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ลำปาง น่าน สุโขทัย พิษณุโลก ขอนแก่น สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี นครราชสีมา 
กาญจนบุรี นครนายก ระยอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และยะลา  รวม 21,136 คน คนละ 400 บาท/ภาคเรียน โดย
สนับสนุนในส่วนที่ อปท. ไม่ได้จัดสรรงบประมาณไว้ เช่น การจัดรถรับส่ง อาหารเช้า อุปกรณ์การเรียน 

 
10 คู่มือการดำเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ฉบับปรับปรุง ณ เดือนพฤศจิกายน 
2562 ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข โดยสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
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ตารางท่ี 2-2 อัตราเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำภาคเรียน 1/2562 

ระดับการศึกษา เงินอุดหนุน
ปัจจัยพ้ืนฐาน 

(บาท) 

เงินอุดหนุน
นักเรียนยากจน
พิเศษแบบมี

เง่ือนไข (บาท) 

รวมจำนวนเงิน
ที่นักเรียน

ยากจนได้รับ/
คน (บาท) 

จ่ายให้
ผู้ปกครอง/

นักเรียน (บาท) 

จ่ายให้
สถานศึกษา 

(บาท) 

อนุบาล (10 
จังหวัด) 

500 (กสศ. 
จัดสรรให้

นักเรียนยากจน
พิเศษ) 

1,000 

(กสศ. จัดสรร
เพิ่มเตมิ) 

1,500 1,000 

(500 เงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐาน 

500 ค่าครองชีพ) 

 

500 

ประถมศึกษา สพฐ.จัดสรรให้
โรงเรียนสังกัด 

สพฐ. และ ตชด. 

1,000 (กสศ. 
จัดสรรเพิ่มเติม) 

1,000 500 

(ค่าครองชีพ) 

500 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

สพฐ.จัดสรรให้
โรงเรียนสังกัด 

สพฐ. และ ตชด. 

(กสศ. จัดสรร
เพิ่มเตมิ) 

1,000 500 

(ค่าครองชีพ) 

500 

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

ตารางท่ี 2-3 จำนวนนักเรียนกลุ่มเฉพาะระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 

นักเรียนกลุ่มเฉพาะ ชาย หญิง รวม 
นักเรียนพิการ 416 264 680 
นักเรียนด้อยโอกาส 4,815 4,327 9,142 
     นักเรียนยากจน 4,772 4,299 9,071 
นักเรียนยากจน ศพด. ทีไ่ด้รับเงนิอุดหนุน n.a. n.a. n.a. 
นักเรียนอนุบาลที่ได้ทุน  ปัจจัยพื้นฐานและทุนเสมอ
ภาค 

19 29 48 

นักเรียนต่างสญัชาต ิ 127 118 245 
นักเรียนไม่ปรากฏสญัชาต ิ - - - 
เด็กนอกระบบ - - 7,528 

ที่มา: 1. กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562  
 2. ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปี 2562 
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นักเรียนต่างสัญชาติ  ข้อมูล DMC แสดงว่ามีเด็กต่างสัญชาติที่เข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
ในสังกัด สพฐ. 245 คน (หญิง 118/ชาย 127)   ร้อยละ 67 มีสัญชาติเมียนม่าร์ และไม่มีนักเรียนไม่
ปรากฏสัญชาติ 

 ส่วนจำนวนเด็กปฐมวัยที่เป็นเด็กนอกระบบ มีทั้งหมด 7,528 คน ไม่จำแนกเพศ คิดเป็นร้อยละ 
13.3 ของจำนวนเด็กปฐมวัยทั้งหมด11 

มิติคุณภาพการเรียนรู้ 

 โรงเรียนอนุบาลสังกัด สพฐ. จังหวัดสงขลามีครูระดับก่อนประถมศึกษา 895 คน คิดเป็น
อัตราส่วนครูต่อนักเรียน 1:20 ซึ่งนับว่ามีจำนวนครูน้อยกว่าเกณฑ์ 1:15 ที่กำหนดโดยมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ12 นอกจากจำเป็นจะต้องเพิ่มจำนวนครูปฐมวัยแล้ว  ยังต้องให้ความสำคัญกับ
การเพิ่มจำนวนครูที่เรียนวิชาเอกสาขาการศึกษาปฐมวัย  ประเด็นนี้มีความสำคัญมากเพราะการจัดการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัยต้องการผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการเล่นที่เหมาะสมกับเด็กวัยนี้   
ปัจจุบันจังหวัดสงขลามีครูระดับปฐมวัยท่ีจบวิชาเอกในสาขาการศึกษาปฐมวัยร้อยละ 26.5 

นอกจากนั้น ข้อมูลจากการสำรวจพบว่าสัดส่วนเวลาที่ครูระดับก่อนประถมศึกษาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้สำหรับเด็กต่อเวลาทำงานอ่ืนคือประมาณสามในสี่ (75:25)   

 นอกจากเรื่องคุณภาพครู  หน่วยงานต่างๆ กำลังอยู่ระหว่างการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งครอบคลุมด้านการบริหารจัดการ 
ครู/ผู้ดูแลเด็ก และคุณภาพเด็กปฐมวัย  ผลการประเมินฯ พบว่าร้อยละ 98.8 ของโรงเรียนอนุบาลผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ (ระดับดีข้ึนไป) ในขณะที่ร้อยละ 35.1 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์คุณภาพ (ระดับ
ดีขึ้นไป)  

มิติผลการเรียนรู้ 

 ความมุ่งหวังของการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่สำคัญคือการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สังคม อย่างสมวัย   จากการตรวจคัดกรองการพัฒนาจริงในปี 2562  กรมอนามัยพบว่าเกือบทั้งหมดหรือ
ร้อยละ 98.4 ของเด็กอายุ 0-5 ปีในจังหวัดสงขลามีพัฒนาการสมวัย13  

 
11 ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของเด็กอาย ุ3-5 ปี ณ 1 มกราคม 2562 จากระบบ HDC สงขลาของสำนกังานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
https://ska.hdc.moph.go.th/hdc/  
12 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ อนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 กำหนดอัตราส่วนครูตอ่นักเรียน (อาย ุ3 ปี
ถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที ่1) ที่ 1:15  และกำหนดอัตราสว่นครูต่อนักเรียนทีแ่ตกต่างกันสำหรับเด็กชว่งอายุต่างๆ 
13 กรมอนามยัตรวจคัดกรองพัฒนาการเดก็อายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน โดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้ว
ผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้
ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ำแล้วผลการประเมิน ผา่นครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน 

https://ska.hdc.moph.go.th/hdc/
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 นอกจากนั้น  กองทุนส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยเพ่ือ
การประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พัฒนาเครื่องมือสำรวจสถานะความพร้อม
ในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย หรือ School Readiness Survey (SRS) ระดับจังหวัดขึ้น 
เพ่ือเป็นกระจกสะท้อนสถานการณ์ด้านพัฒนาการและความพร้อมของเด็กปฐมวัยก่อนเข้าเรียนการศึกษา
ภาคบังคับและสะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงปฐมวัยว่าได้เตรียมเด็กให้พร้อมจะก้าวเข้าสู ่ระดับชั้น
ประถมศึกษามากน้อยเพียงใด 

 สำหรับจังหวัดสงขลา ยังไม่มีการสำรวจความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย หรือ 
School Readiness Survey (SRS) จึงไม่มีข้อมูลเรื่องนี ้

School Readiness Survey (SRS) 

นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ศาสตราจารย์ James J. Heckman จาก University of 
Chicago นำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีชี้ให้เห็นว่า การลงทุนในเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้
ผลตอบแทนแก่สังคมดีท่ีสุดในระยะยาว 7-12 เท่า  และข้อมูลการทดสอบ PISA ปี 2015 และ 2018 
ของ OECD แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของนักเรียนอายุ 15 ที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
การอ่าน ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับจำนวนปีที่ขาดโอกาสในการเข้า
เรียนในระดับปฐมวัยอย่างชัดเจน ผู้ที่ได้เรียนปฐมวัยเพียง 1 ปีหรือน้อยกว่านั้นจะมีผลสัมฤทธิ์ที่ต่ำกว่า
ผู้ที่มีโอกาสได้เรียน 2-3 ปีขึ้นไปเป็นอย่างมาก และหากครอบครัวอยู่ในกลุ่มด้อยโอกาสทางเศรษฐานะ
จะยิ่งมีโอกาสในการเข้าเรียนระดับปฐมวัยที่น้อยลง  ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้การ
ช่วยเหลือครอบครัวของเด็กเล็กที่อยู่ในกลุ่มท่ีมีความยากลำบากทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ได้มี
โอกาสในการเข้าเรียนในระดับปฐมวัยเพื่อผลระยะยาว ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนา
เยาวชน เช่น ฟินแลนด์ เอสโตเนีย ภาครัฐล้วนให้การสนับสนุนการศึกษาระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพและ
ทัว่ถึง   

ในการนี้ กสศ. ได้สนับสนุนการสำรวจความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยโดย
พิจารณาปัจจัย 3 มิติ คือ ความพร้อมของเด็กปฐมวัย ความพร้อมของสถานศึกษา และความพร้อมของ
ครอบครัว โดยเก็บข้อมูลใน 5 จังหวัด (เชียงใหม่ ศรีสะเกษ กาญจนบุรี ระยองและภูเก็ต) สามารถเก็บ
ข้อมูลเด็กปฐมวัย (5-6 ปี) กลุ่มตัวอย่างรวม 2,907 คนจาก 151 โรงเรียน ข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
จากการสอบถามครูผู้สอน 2,907 คนและจากการสอบถามผู้ปกครองและข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว 
2,456 คน ข้อมูลพื้นฐานของครู 273 คน ข้อมูลจากการสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา 145 โรงเรียน 
และข้อมูลการสังเกตห้องเรียน 384 ห้อง โดยจะสำรวจความพร้อม 5 ด้าน ได้แก่ ความพร้อมด้าน
ภาษา ความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ ความพร้อมด้านสังคมและอารมณ์ ความพร้อมด้านการบริหาร
จัดการชีวิต และความพร้อมด้านกายภาพและสุขภาพ  
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  ผลการวิเคราะห์พบว่าความพร้อมของเด็กปฐมวัยไทยยังอยู่ในระดับท่ีค่อนข้างต่ำในบาง
ประเด็น เช่น ด้านการรู้จักตัวเลข ด้านการแปลงรูปในใจ ด้านความเข้าใจในการฟัง ด้านความจำขณะ
ทำงาน และด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วงใยเพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลเชิงบวกต่อ
ผลสัมฤทธิ์ด้านคณิตศาสตร์และการอ่านในระดับประถมศึกษาหรือระดับที่สูงขึ้นไปอย่างมีนัยสำคัญ 
ขณะเดียวกันความพร้อมของสถานศึกษายังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจและอาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผล
ต่อความพร้อมของเด็ก สำหรับความพร้อมของครอบครัวมีประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือเด็กท่ีอาศัยอยู่ใน
ครอบครัวที่มีความขัดสนและครอบครัวที่เคยมีปัญหาอาหารไม่เพียงพอแก่การบริโภคในช่วง 1 สัปดาห์
ทีผ่่านมา มีแนวโน้มที่จะมีความพร้อมด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทยต่ำกว่าเด็กกลุ่มอ่ืน จึงสะท้อนให้
เห็นว่าเด็กท่ีเกิดในครอบครัวที่ขาดโอกาสมักจะมีพัฒนาการที่ช้ากว่า 

  SRS จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาข้อเสนอนโยบายที่ช่วยปิดช่องว่างปัญหา
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่ต้นเหตุและต้นทางก่อนที่เด็กจะเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะเมื่อมีความพร้อมตั้งแต่ปฐมวัยจะช่วยให้เด็กมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียน มี
แนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จทางการศึกษาและพฤติกรรมทางบวกของเด็กในระยะยาว 

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจสถานะความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยสำหรับ
ประเทศไทย ระยะที ่ 2 (School Readiness Survey Phase 2) โดยสถาบันวิจัยเพื ่อการประเมินและออกแบบ
นโยบาย (RIPED) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เสนอต่อ กสศ. 
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3. เด็กอายุ 6-11 ปีกับการศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา 

มิติการเข้าถึงการเรียนรู้ 

 ในปี 2562  จังหวัดสงขลามีเด็กอายุ 6-11 ปี 117,087 คน (หญิง 56,668/ชาย 60,419) ในขณะ
ที่มีนักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 52,468 คน (หญิง 25,366/ชาย 27,102)   121,790 คน (หญิง 
58,646/ชาย 63,144)  เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด สพฐ. ร้อยละ 51.7 ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาทั้งหมด สงขลาเป็นจังหวัดที่มีนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ซึ่งมีนักเรียนไม่จำแนกอายุ เป็น
จำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถคำนวณอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษาของจังหวัดสงขลาได้ 

นอกจากนี้ ระดับประถมศึกษายังมีสถานการณ์เด็กอายุเกินเกณฑ์เช่นเดียวกับระดับก่อน
ประถมศึกษา ถ้าพิจารณาเฉพาะสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ซึ่งมีข้อมูลจำแนกอายุ ก็พบว่าประมาณหนึ่งใน
หกของนักเรียนมีอายุไม่ตรงเกณฑ์ อัตราการเข้าเรียนรวมจึงสูงถึงร้อยละ 104.0 (หญิง 103.5/ชาย 
104.5)  ดัชนีความเสมอภาคทางเพศอัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา คือ 0.99    

ตารางท่ี 3-1  จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด ปีการศึกษา 2562 

สังกัด ชาย หญิง รวม 
สพฐ อายุ 6-11 ป ี 27,102 25,366 52,468 
สพฐ อายุไม่ตรงเกณฑ ์ 5,827 4,674 10,501 
สพฐ. รวม 32,929 30,040 62,969 
อปท. 5,298 5,021 10,319 
เอกชน 24,043 22,831 46,874 
ตชด. 678 556 1,234 
สกอ.(สาธิต มรภ.สงขลา) 196 198 394 
รวมทุกสังกัด 63,144 58,646 121,790 

ที่มา: 1. กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 1  
2. สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2562 
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2562 (https://www.spe.go.th/) 

หากพิจารณาจากจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาทั้งหมด พบว่ามีนักเรียนที่น่าจะประสบ
ความยากลำบากและปัญหาอุปสรรคในการศึกษา และควรได้รับความสนใจและการสนับสนุนจำนวนมาก 
อาทิ  

นักเรียนพิการระดับประถมศึกษาในโรงเรียนทั ่วไป สังกัด สพฐ. มีจำนวน 3,987 คน (หญิง 
1,081/ชาย 2,906) และในโรงเรียนการศึกษาพิเศษจำนวน 304 คน (หญิง 118/ชาย 186)  รวมจำนวน
เด็กพิการระดับประถมศึกษาทั้งจังหวัด 4,291 คน (หญิง 1,199/ชาย 3,092)  ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า

https://www.spe.go.th/
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นักเรียนชายพิการมีจำนวนเกือบ 2 เท่าของนักเรียนหญิงพิการ เด็กพิการทางการเรียนรู้เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด 
รองลงมาได้แก่ พิการทางสติปัญญา  พิการทางการซ้ำซ้อน และพิการทางการได้ยิน ตามลำดับ14 

จากผลการสำรวจ ร้อยละ 12.3 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่ได้อยู่กับบิดาและ/หรือ
มารดา ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย และมีนักเรียน 1 คนตอบว่าอาศัยอยู่กับพระท่ีวัด  

ฐานข้อมูล DMC ระบุจำนวนนักเรียนด้อยโอกาสที่เข้าถึงการศึกษาระดับประถมศึกษาใน
สถานศึกษาสงักัด สพฐ. คือ  37,944 คน (หญิง 17,875/ชาย 20,069)      

นักเรียนยากจนเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดของนักเรียนด้อยโอกาส  มีจำนวน 37,528 คน หรือร้อยละ 
59.6 (หญิง 59/ชาย 60.2) ของนักเรียนทั้งหมด (เฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ.) 

นักเรียนยากจนที่ได้รับทุนปัจจัยพื้นฐาน (1,000 บาท/ปี) มีจำนวน 17,085 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.5 (หญิง 45.6/ชาย 45.5) ของนักเรียนยากจนทั้งหมด  นักเรียนที่ได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานและทุนเสมอ
ภาค (1,000 + 3,000 บาท/ปี) มีจำนวน 8,930 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 (หญิง 23.5/ชาย 24.1)   ฉะนั้น
ยังมนีักเรียนยากจนที่ไม่ได้ทุนสนับสนุนอีกร้อยละ 30.6 หรือจำนวน 11,513 คน 

 นอกจากนั้น ข้อมูล DMC ชี้ว่ามีนักเรียนกลุ่มอื่นๆ ที่จำเป็นต้องได้รับความเข้าใจและความสนใจ
เป็นพิเศษในการจัดการเรียนรู้15 ได้แก่     

• นักเรียนต่างสัญชาติในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. มีจำนวน 496 คน (หญิง 229/ชาย 
267) ร้อยละ 60.4  มีสัญชาติเมียนม่าร์   

• ไม่มีนักเรียนไม่ปรากฏสัญชาติในสังกัด สพฐ.  

• เด็กนอกระบบ มีจำนวนรวม 598 คน ไม่จำแนกเพศ ซึ่งนับว่ามีจำนวนเด็กที่อยู่นอก
ระบบการศึกษาน้อยเพียงร้อยละ 0.51 

ตารางที่ 3-2 จำนวนนักเรียนกลุ่มเฉพาะระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 

นักเรียนกลุ่มเฉพาะ ชาย หญิง รวม 
นักเรียนพิการ      3,092         1,199       4,291  
นักเรียนด้อยโอกาส    20,069     17,875     37,944  
   นักเรียนยากจน    19,812      17,716      37,528  

- นักเรียนยากจนทีไ่ด้รับทุนปัจจยัพื้นฐาน 9,011 8,074 17,085 

 
14 ข้อมูล DMC ปกีารศึกษา 2562 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา 
15 ข้อมูลนักเรียนกลุ่มเฉพาะ ได้แก่ ยากจน ต่างสัญชาติ ไม่ปรากฏสัญชาต ิด้อยโอกาส มาจาก DMC แสดงเฉพาะข้อมูลโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
สำหรับนักเรียนพกิาร ใช้ขอ้มูลการรายงานสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ปกีารศึกษา 2562 ซ่ึง
ครอบคลุมทุกสังกัดในจังหวัด 
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นักเรียนกลุ่มเฉพาะ ชาย หญิง รวม 
- นักเรียนที่ได้รับทุนปัจจัยพืน้ฐาน-ทุนเสมอ

ภาค 
4,766 4,164 8,930 

นักเรียนต่างสญัชาต ิ      267       229       496  
นักเรียนไม่ปรากฏสญัชาต ิ      -          -       -  
เด็กนอกระบบ n.a. n.a. 598 

ที่มา: 1. กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 
 2. ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปี 2562 

มิติคุณภาพการเรียนรู ้

• ร้อยละ 90.6 ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดสงขลาผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
(ระดับดีขึ้นไป) 

• อัตราส่วนครูต่อนักเรียนระดับประถมศึกษา16 คือ 1:14.2  ซึ่งนับว่ามีจำนวนครูมากกว่า
เกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)17 มาก 
จำนวนครูจึงไม่ใช่ข้อจำกัดของการเรียนการสอน    

• จากการสำรวจพบว่า 
- ครูใช้เวลาในการจัดการเรียนสอนต่อการทำงานด้านอื่นในสัดส่วน 76:24 หรือ

เรียกได้ว่าใช้เวลาสามในสี่ของเวลาการทำงานทั้งหมดในการจัดการเรียนการสอน 
- ร้อยละ 35 เป็นการเรียนการสอนแบบ active learning  โดยการกระตุ ้นให้

นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการใช้ Problem Based Learning ให้เกิดการวางแผน 
ฝึกการคิดขั้นพ้ืนฐานไปสู่ทักษะการคิดขั้นสูง ตั้งคำถาม สร้างความสนใจ เน้นการคิด
วิเคราะห์แก้ไขปัญหาซักถามในสิ ่งที่สงสัย สรุปผลสิ่งที่ได้เรียนรู ้ รวมถึงการใช้
กระบวนการกลุ่ม ให้นักเรียนได้ร่วมกันวางแผนในกลุ่ม แสดงความคิดเห็นในกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนพูดคุย แก้ไขปัญหาร่วมกัน วิเคราะห์ร่วมกัน 

- ในด้านนโยบาย  ร้อยละ 63.6 ของสถานศึกษามีจุดเน้นการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

- ร้อยละ 50.0 ของสถานศึกษาสามารถจัดให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนวิชา 
ICT ในอัตราไม่เกินสองคนต่อหนึ่งเครื่อง 

- สถานศึกษาที่จัดการสอนภาษาที่สามในระดับประถมศึกษาร้อยละ 22.7 คือการ
สอนภาษาจีน และภาษาอาเซียน (พม่า ลาว เขมร มลายู) 

 
16 อัตราส่วนครูต่อนักเรียนครอบคลุมเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. ซ่ึงมีช้อมูลจำนวนครูจำแนกตามระดับการศึกษาที่สอน 
17 เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนดคือ 1:20 สำหรับโรงเรียนทีมีนักเรียน 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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- มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาจากการสำรวจได้เรียน coding ที่เป็นนโยบายรัฐบาล
เพียงร้อยละ 8.5 เนื่องจากขาดแคลนครูผู้สอนในบางสถานศึกษา 

มิติผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู ้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาพิจารณาได้จากการดำรงอยู ่ในระบบจนจบ
การศึกษา และการเรียนต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น  ผลการทดสอบซึ่งสะท้อนคุณภาพของความรู้ และ
ทักษะที่เกิดขึ้น 

ตัวชี้วัดสำคัญกลุ่มแรกคือ อัตราการออกกลางคัน อัตราการคงอยู่ อัตราสำเร็จการศึกษา และ
อัตราการเรียนต่อ18  เมื่อพิจารณาอัตราการออกกลางคัน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่สะท้อนถึงอุปสรรคใน
การคงอยู่ในระบบการศึกษา  พบว่าในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนทุกชั้นปีของระดับประถมศึกษา 
(เฉพาะสถานศึกษาสังกัด สพฐ.) ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ ออกกลางคัน (ไม่รวมกรณีย้ายที่อยู่ตาม
ครอบครัว) รวมกันเพียงร้อยละ 0.05 (หญิง 0.03/ชาย 0.07)  เป็นจำนวน 31 คน สาเหตุสำคัญที่สุดคอืมี
ปัญหาครอบครัว รองลงมาคือมีปัญหาในการปรับตัว เหตุผลที่น่าสนใจและน่าเป็นห่วงคือออกกลางคันเพ่ือ
การสมรส 1 ราย ส่วนนักเรียนที่ออกกลางคันเพ่ือย้ายที่อยู่ตามครอบครัวมีจำนวน 25 คน  แต่คาดว่าส่วน
ใหญ่จะได้เรียนต่อในสถานศึกษาแห่งใหม่  

ภายในระยะเวลา 6 ปีของการเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวนนักเรียน (รวมสถานศึกษาทุก
สังกัด) ลดลง 2,163 คน คิดเป็นอัตราการคงอยู่ ร้อยละ 90.219 และพบว่านักเรียนหญิงมีอัตราการคงอยู่
สูงกว่านักเรียนชายอย่างชัดเจน 

ตารางท่ี 3-3 อัตราการคงอยู่ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระดับการศึกษา ปีการศึกษา 
จำนวนนักเรียน (คน) อัตราการคงอยู่ของ

นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

ชาย หญิง รวม 

ป.1 2557 12,169 9,946 22,115 
 

ป.2 2558 10,794 9,866 20,660* 
 

ป.3 2559 10,989 9,449 20,438 
 

ป.4 2560 10,605 9,703 20,308 
 

ป.5 2561 10,287 9,636 19,923 
 

ป.6 2562 10,294 9,658 19,952 90.2 (ญ 97.1/ช 84.6) 
 หมายเหตุ: * ไมร่วมนักเรยีนโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
     ที่มา: สารสนเทศเพื่อการศึกษาแหง่ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (http://www.mis.moe.go.th/) 

 
18 อัตราการออกกลางคัน อัตราสำเร็จการศึกษา และอัตราการเรียนต่อ มีข้อมูลเฉพาะสังกัด สพฐ. ขณะที่ตัวชีว้ัดเหล่านีย้ังไม่มีข้อมูลทุกสังกัด 
คณะวิจัยเสนอให้พจิารณาอัตราการคงอยู่ซ่ึงมีข้อมูลทุกสังกัด เพื่อฉายภาพรวมของนักเรียนทั้งจังหวัดด้วย 
19 คำนวณโดยเปรยีบเทียบจำนวนนกัเรียนรุ่นเดียวกันเม่ือเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที ่6 

http://www.mis.moe.go.th/
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อัตราสำเร็จการศึกษา20 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะนักเรียนจากสถานศึกษาสังกัด 
สพฐ.) ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 เท่ากับ 49.4 (หญิง 50.9/ชาย 48.1) ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับ
อัตราคงอยู่จะพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษายังอยู่ในระบบการศึกษาสูง (90.2) แสดงว่านักเรียนมีการย้าย
โรงเรียนและจบการศึกษาในโรงเรียนสังกัดอ่ืนค่อนข้างมาก 

อัตราการเรียนต่อ นักเรียนระดับประถมศึกษา (เฉพาะนักเรียนจากสถานศึกษาสังกัด สพฐ.) ที่
จบการศึกษาชั้น ป.6 ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 10,085 คน21 (หญิง 4,934/ชาย 5,151) ศึกษาต่อใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 100.0  

ในด้านผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับประเทศ  (National Test-NT) 
ของปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 43.0 และ 33.9 ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผ่านเกณฑ์ ด้าน
ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ตามลำดับ โดยมีนักเรียนร้อยละ 37.6 ที่สอบผ่านเกณฑ์ครบทั้งสองด้าน 

ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนน O-NET ร้อยละ 50 ขึ้นไปในวิชา
ต่างๆ  คิดเป็นร้อยละของนักเรียนที่เข้าสอบแต่ละวิชา ได้แก่ ภาษาไทยร้อยละ 49.6  ภาษาอังกฤษ ร้อย
ละ 16.7 คณิตศาสตร์ ร้อยละ 18.5 และวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 17.8 ซึ่งนับว่าดีกว่าระดับประเทศทุกวิชา 

ตารางที่ 3-4  ร้อยละนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนน O-NET ร้อยละ 50 ขึ้นไปในวิชาต่างๆ 
ปีการศึกษา 2562 

วิชา สงขลา (%) ประเทศ (%) 
ภาษาไทย 49.6 47.2 
ภาษาอังกฤษ 16.7 15.0 
คณิตศาสตร ์ 18.5 15.9 
วิทยาศาสตร ์ 17.8 15.4 

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) 

การสำรวจทักษะสำคัญตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เริ่มที่ระดับประถมศึกษา  โดย
ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตนเอง  สรุปผลได้ดังนี้  (ระดับทักษะสูงสุดคือ 100) 

  

 
20 คำนวณโดยเปรยีบเทียบจำนวนนกัเรียนรุ่นเดียวกัน เมื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และจำนวนนักเรียนที่จบ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปกีารศึกษา 2561 
21 ข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2561 
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ตารางท่ี 3-5 ระดับทักษะสำคัญตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
โดยการประเมินตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 

ทักษะ ระดับทักษะ 
ทักษะเทคโนโลยีและสารสนเทศ 64.2 
ทักษะภาษาอังกฤษ 19.3 
ทักษะชีวิต 77.2 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 87.2 
ทักษะการเงิน 81.7 
ความตระหนักรู้ในฐานะพลเมืองโลก 34.7 

ที่มา: สำรวจโดยคณะวิจัยโครงการฯ 

ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่า 

• ทักษะเทคโนโลยีและสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา ประเมินตนเองว่ามี
ทักษะตามมาตรฐานของระดับชั้นเฉลี่ย 64.2  โดยสามารถใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์ 
ค้นหาและรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้โดยตรง จัดการไฟล์และโฟล์เดอร์เพ่ือ
จ ัดเก ็บข้อมูลเป ็นหมวดหมู ่  ใช ้โปรแกรมกราฟฟิก เช ่น PaintBrush, Paint 3D, 
PhotoShop โปรแกรมประมวลคำ เช่น Microsoft Word  โปรแกรมนำเสนอ เช่น 
PowerPoint  รวมถึงใช้โปรแกรมตารางทำงานหรือตารางคำนวณ เช่น Excel ได ้

• ทักษะภาษาอังกฤษ ภาพรวมนักเรียนประเมินตนเองว่าอยู ่ในระดับ 19.3 หรือ
ระดับพ้ืนฐาน โดยนักเรียนร้อยละ 90.8 ประเมินตนเองว่ามีความรู้อยู่ในขั้นพื้นฐาน มี
เพียงร้อยละ 6.5 ที่ยังไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้22 

• ส่วนทักษะชีวิต  นักเรียนประเมินตนเองว่ามีทักษะชีวิตค่อนข้างดี ครอบคลุมเรื่องความ
ภาคภูมิใจในตนเอง เชื ่อมั ่นในตนเองและผู ้อื ่น  รู ้จ ักตัดสินใจแก้ไขปัญหาบนพ้ืน
ฐานข้อมูลข่าวสารที ่ถูกต้อง   รู ้จักจัดการอารมณ์และความเครียด พร้อมทั ้งสร้าง
ความสุขให้กับตนเองด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์  ให้ความร่วมมือและทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างเคารพกฎกติกา ระเบียบวินัยของกลุ่มหรือสังคม 

 
22 เกณฑท์ี่ให้นักเรียนประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง  

ระดับ 1 คือ ยังไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (ช่วงคะแนน 0-16.7) 
ระดับ 2 คือ มีความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพืน้ฐาน (ช่วงคะแนน 16.8 - 33.3) 
ระดับ 3 คือ เข้าใจประโยคและสำนวนที่ใช้บ่อยและโต้ตอบได้ทันที (ช่วงคะแนน 33.4 - 50.0) 
ระดับ 4 คือ พูด เขียน และอา่นจับใจความสำคัญเร่ืองใกล้ตัวได้ (ช่วงคะแนน 50.1 - 66.7) 
ระดับ 5 คือ ใช้ภาษาในระดับด ีพูด เขยีนได้ถูกต้อง (ช่วงคะแนน 66.8 - 83.3) 
ระดับ 6 คือ ใช้ภาษาได้ดีมากใกล้เคียงเจ้าของภาษา (ช่วงคะแนนมากกว่า 83.3) 
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• นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที ่ 6 มีความรอบรู ้ด้านสุขภาพและทักษะการเงินใน
ระดับสูง เพราะข้อถามเป็นเรื่องที่มักได้รับการสั่งสอนจากทั้งครอบครัวและสถานศึกษา
ให้ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  ได้แก่ การล้างมือ กินร้อน ช้อนกลาง  รับประทานอาหาร
ครบห้าหมู่  ออกกำลังกาย  นอนหลับอย่างเพียงพอ  การออมเงิน ลดรายจ่าย  การทำ
บันทึกค่าใช้จ่ายรายวัน   

• ส่วนความตระหนักรู้ในฐานะพลเมืองโลกต่ำกว่าทักษะอ่ืนๆ   แม้ว่าข้อถามเป็นเรื่องใกล้
ตัวและเป็นประเด็นที่นักเรียนน่าจะได้เรียนรู้หรือมีประสบการณ์ทางตรงหรือทางอ้อมมา
บ้างแล้ว  เช่น เรื่อง สิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ หมอกควัน ภาวะโลกร้อน  และเรื่องกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

• ข้อสังเกตจากการสำรวจพบว่า เด็กชั ้นประถมศึกษามีความสนใจเรื ่องการเร ียน
คอมพิวเตอร์ โดยต้องการให้มีการเพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น 1 คนต่อ 1 เครื่อง 
อยากให้เพิ่มชั่วโมงการเรียนคอมพิวเตอร์ และอยากเรียนภาษาต่างๆ เพ่ิมเติม เช่น 
ภาษาจีน ภาษาเกาหลี โดยอาจมีการเพิ่มจำนวนครูต่างชาติ 
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4. เด็กอายุ 12-14 ปีกับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดสงขลา 

มิติการเข้าถึงการเรียนรู้ 

ในปีการศึกษา 2562 จังหวัดสงขลามีประชากรกลุ่มอายุ 12-14 ปีจำนวน 59,397 คน (หญิง 
28,889/ชาย 30,508)  มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรวม 53,974 คน  อัตราการเข้าเรียนสุทธิ23 
ไม่สามารถคำนวณได้เช่นเดียวกับนักเรียนปฐมวัยและนักเรียนระดับประถมศึกษา เนื่องจากมีนักเรียนที่
จำแนกอายุได้เฉพาะในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่มีเพียงร้อยละ 55.6 ของนักเรียนทุกสังกัด   

อัตราการเข้าเรียนรวม คือ ร้อยละ 90.9  (หญิง 93.6/ชาย 88.2) แสดงผลต่อเนื่องจากการที่เด็ก
มีอายุสูงกว่าเกณฑ์ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา โดยพบว่าร้อยละ 27.5 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนสังกัด สพฐ. อายุไม่ตรงเกณฑ ์

ตารางท่ี 4-1 จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกสังกัด ปีการศึกษา 2562 

สังกัด ชาย หญิง รวม 
สพฐ อายุ 12-14 ปี 10,295 11,460 21,755 
สพฐ อายุไม่ตรงเกณฑ ์ 4,023 4,252 8,275 
รวม สพฐ.  14,318 15,712 30,030 
อปท. 2,262 1,811 4,073 
เอกชน 10,102 9,531 19,633 
ตชด. - - - 
พศ. 238 - 238 
รวมทุกสังกัด 26,920 27,054 53,974 

ที่มา: 1. กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 1  
 2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2562 (https://www.spe.go.th/) 

 

ดัชนีความเสมอภาคทางเพศอัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ 1.06 เด็กหญิงมี
โอกาสเข้าเรยีนสูงกว่าเด็กชายเล็กน้อย     

เด็กกลุ่มเฉพาะหลายกลุ่มเข้าถึงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แต่มีสัญญาณว่าประสบ
ปัญหาอุปสรรคมากข้ึน 

 
23 ข้อมูลอัตราการเข้าเรียนสุทธิเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. เพราะไม่พบข้อมูลจำแนกอายุสำหรับสถานศึกษาสังกัดอื่น  ส่วนข้อมูลอัตราการ
เข้าเรียนรวมเพิ่มโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกัด อปท. และโรงเรียนสังกัด ตชด. 

https://www.spe.go.th/
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นักเรียนพิการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น24 ในโรงเรียนทั่วไปสังกัด สพฐ. มีจำนวน 884 คน (หญิง 
259/ ชาย 625) และนักเรียนพิการในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ จำนวน 130 คน (หญิง 46/ ชาย 84) รวม
นักเรียนพิการทั้งจังหวัด 1,014 คน (หญิง 305 /ชาย 709 ) ซึ่งมีจำนวนต่ำกว่าระดับประถมศึกษามาก 
กลุ่มใหญ่ยังเป็นความพิการทางการเรียนรู้ ตามด้วยพิการทางสติปัญญา และพิการทางการได้ยิน 

ผลการสำรวจพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่ได้อยู่กับบิดาและ/หรือมารดา ร้อยละ 10.6  
ใกล้เคียงกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ร้อยละ 12.3) 

เด็กด้อยโอกาสที ่เข้าถึงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีจำนวนครึ ่งหนึ ่งของระดับ
ประถมศึกษา รวมจำนวน 12,860 คน (หญิง 6,777/ชาย 6,083) 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 12,384 คน หรือร้อยละ 41.2 (หญิง 41.5/ชาย 40.9) 
เป็นเด็กยากจน (เฉพาะนักเรียนในสังกัด สพฐ.) ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่านักเรียนระดับประถมศึกษามาก 

ในจำนวนนี้ นักเรียนยากจนที่ได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานมีจำนวน 4,286 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 
(หญิง 35.7/ชาย 33.4) ของนักเรียนยากจนทั้งหมด  นักเรียนที่ได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานและทุนเสมอภาคมี
จำนวน 1,964 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9 (หญิง 15.4/ชาย 16.3) ของนักเรียนยากจนทั้งหมด  รวมแล้วมี
เด็กยากจนที่ยังไม่ได้รับทุนสนับสนุนร้อยละ 49.5 หรือจำนวน 6,134 คน (หญิง 3,190/ชาย 2,944) 

นักเรียนกลุ่มอ่ืนที่ควรได้รับความสนใจด้วยเช่นกัน ได้แก่ 

• นักเรียนต่างสัญชาติระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีจำนวนต่ำกว่าระดับประถมศึกษา คือ
มีเพียง 56 คน (หญิง 28/ชาย 28)  ในจำนวนนี้  เป็นสัญชาติเมียนม่าร์ร้อยละ 46.4  

• จังหวัดสงขลา ไม่มีนักเรียนไม่ปรากฏสัญชาติระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

• ในปีการศึกษา 2562 จังหวัดสงขลามีเด็กนอกระบบอายุ 12-14 ปี 1,370 คน (ไม่จำแนก
เพศ) หรือคิดเป็นร้อยละ 2.3 ของประชากรกลุ่มวัยนี้ 

ตารางที่ 4-2 จำนวนนักเรียนกลุ่มเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 

นักเรียนกลุ่มเฉพาะ ชาย หญิง รวม 
นักเรียนพิการ 709 305 1,014 
นักเรียนด้อยโอกาส 6,083 6,777 12,860 
   นักเรียนยากจน 5,858 6,526 12,384 

- นักเรียนยากจนทีไ่ด้รับทุนปัจจยัพื้นฐาน 1,958 2,328 4,286 
- นักเรียนที่ได้รับทุนปัจจัยพืน้ฐาน-ทุนเสมอ

ภาค 

956 1,008 1,964 

นักเรียนต่างสญัชาต ิ 28 28 56  

 
24 ข้อมูล DMC ปกีารศึกษา 2562  
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นักเรียนกลุ่มเฉพาะ ชาย หญิง รวม 
นักเรียนไม่ปรากฏสญัชาต ิ - - - 
เด็กนอกระบบ (อายุ 12-14 ปี) n.a. n.a. 1,370 

ที่มา: 1. กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562  
 2. ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปี 2562 

มิติคุณภาพการเรียนรู ้

• สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ (ระดับดีขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 
85.6 

• อัตราส่วนครูต่อนักเรียน25 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ 1:16 ซึ่งนับว่ามีจำนวนครูมากกว่า
เกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)26 จำนวนครู
จึงไม่ใช่ข้อจำกัดของการเรียนการสอน    

• จากการสำรวจพบว่า 
- ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใช้เวลาในการจัดการเรียนสอนต่อการทำงานด้านอ่ืนใน

สัดส่วนใกล้เคียงกับครูระดับประถมศึกษา คือ 70:30 
- สัดส่วนการเรียนการสอนแบบ active learning จะสูงขึ้นตามระดับการศึกษา ครู

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสอนแบบ active learning คือ ร้อยละ 57.6 (ซึ่งมีสัดส่วน
สูงกว่าระดับประถมคือร้อยละ 35) 

- สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 52.9 ให้ความสำคัญในลำดับสูงกับการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21  และร้อยละ 35.3 ให้
ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและไทยแลนด์ 4.0 
และ/หรือPLC 

- สถานศึกษาร้อยละ 64.7 สามารถจัดให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนวิชา ICT 
ในอัตราไม่เกินสองคนต่อหนึ่งเครื่อง 

- สถานศึกษาร้อยละ 52.9 จัดการเรียนการสอนภาษาที่สาม ส่วนใหญ่ ได้แก่ ภาษาจีน 
- มีนักเรียนที่ได้เรียนวิชา coding ร้อยละ 11.9 ใกล้เคียงกับระดับประถมศึกษา บาง

สถานศึกษาท่ีไม่ได้จัดการเรียนการสอนวิชานี้ มีข้อจำกัดด้านขาดครูผู้สอน  

  

 
25 อัตราส่วนครูต่อนักเรียนครอบคลุมเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. ซ่ึงมีช้อมูลจำนวนครูจำแนกตามระดับการศึกษาที่สอน 
26 เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนดคือ 1:20 สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป   
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การเรียนการสอนแบบ Active Learning ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

         Active Learning (การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ) เป็นการจัดการเรียนการสอนเน้นพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นำไปปฏิบัติเพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือประกอบอาชีพในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตราที่ 
24 ให้สถานศึกษาจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
โดยฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การแก้ปัญหา ให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ 
จัดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา   

         การเรียนรู้แบบ Active Learning  ประยุกต์ใช้โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ 
การเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project-based Learning) เป็นรูปแบบหนึ่งที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงใน
ลักษณะของการศึกษา สำรวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น โดยครูเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ให้
ความรู้ เป็นผู้อำนวยความสะดวก หรือผู้ให้คำแนะนำ ทำหน้าที่ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ทำงานเป็นทีม กระตุ้น แนะนำ และให้คำปรึกษา ประโยชน์ของการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ไม่ใช่ความรู้แต่
เป็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและประกอบอาชีพ ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร การ
สื่อสารและเทคโนโลยี ฝึกการใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร และทักษะ
การสร้างความร่วมมือ  

ทั้งนี้การเรียนรู้แบบ Active Learning จะเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิด  ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในทักษะชีวิตที่จำเป็น (ทักษะอ่ืนๆ ได้แก่ ทักษะการจัดการอารมณ์ และทักษะสังคม/การสื่อสาร ซึ่งแต่
ละกลุ่มทักษะมีแนวทางการพัฒนาและฝึกฝนที่แตกต่างกัน) 

มิติผลการเรียนรู้ 

ประเด็นที่น่าสนใจคืออัตราการออกกลางคันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (เฉพาะสถานศึกษาสังกัด 
สพฐ.)  ปีการศึกษา 256127 คือ  0.21  สูงกว่าระดับประถมศึกษา เป็นชายมากกว่าหญิง (หญิง 0.14/ชาย 
0.28)   เมื่อจำแนกสาเหตุการออกกลางคัน (ไม่รวมอพยพตามผู้ปกครอง) พบว่ามีจำนวน 64 คน  มี
นักเรียนออกกลางคนที่ย้ายตามผู้ปกครองเพียง 1 ราย (ซึ่งคาดว่าจะเข้าเรียนในสถานศึกษาแห่งใหม่) และ
สาเหตุสำคัญของการออกกลางคัน ได้แก่ มีปัญหาครอบครัว  มีปัญหาในการปรับตัว หาเลี้ ยงครอบครัว  
(ส่วนใหญ่นักเรียนชาย) และสมรส (ส่วนใหญ่นักเรียนหญิง) ตามลำดับ 

  

 
27 ไม่รวมสาเหตุอพยพตามผู้ปกครอง และกรณีอื่นๆ ที่ไม่ระบุสาเหตุ 
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ตารางท่ี 4-3 สาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 

สาเหตุการออกกลางคัน  
จำนวนนักเรียนออกกลางคัน 

ชาย หญิง รวม 
มีปัญหาในการปรบัตัว 7 1 8 
สมรส - 4 4 
ต้องคด/ีถูกจับ 1 - 1 
เจ็บป่วย/อุบัติเหต ุ 1 - 1 
หาเลี้ยงครอบครัว 3 2 5 
อพยพตามผู้ปกครอง 1 - 1 
ฐานะยากจน 3 1 4 
มีปัญหาครอบครัว 26 15 41 
กรณีอื่นๆ - - - 
อายุนอกเกณฑ์ - - - 
นักเรียนออกกลางคันทั้งหมด 42 23 65 
นักเรียนออกกลางคัน (ไม่รวมอพยพตามผู้ปกครองและ
กรณีอื่นๆ ที่ไม่ระบุสาเหตุ) 

41 23 64 

ที่มา: กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561  

อัตราการคงอยู่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น28 ปีการศึกษา 2562 คือ ร้อยละ 87.4  
สังเกตว่าจำนวนนักเรียนหญิงซึ่งต่ำกว่าจำนวนนักเรียนชายมาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาขยับขึ้นมาสูง
กว่าจำนวนนักเรียนชายในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ซึ่งเป็นผลสะสมมาจากการที่นักเรียนชายค่อยๆ หลุดจาก
ระบบโรงเรียน  และจากจุดนี้ช่องว่างระหว่างหญิงและชายจะขยายกว้างขึ้นโดยลำดับ 

ตารางท่ี 4-4 อัตราการคงอยู่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 

ระดับ
การศึกษา 

ปีการศึกษา 
จำนวนนักเรียน (คน) อัตราการคงอยู่นักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ชาย หญิง รวม 

ม.1 2560 10,086 9,412 19,498 
 

ม.2 2561 9,002 9,122 18,124 
 

ม.3 2562 8,252 8,781 17,033 87.4 (ญ 93.3/ช 81.8) 
ที่มา: 1. สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (http://www.mis.moe.go.th/) 
 2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (https://www.spe.go.th/) 

 
28 คำนวณโดยเปรยีบเทียบจำนวนนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปกีารศึกษา 2562 กับจำนวนนักเรียนรุ่นเดียวกันเม่ือเข้าเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปกีารศึกษา 2560 

https://www.spe.go.th/
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อัตราสำเร็จการศึกษา29 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที ่สำเร็จการศึกษา ชั ้น ม.3 ปี
การศึกษา 2561 (เฉพาะสถานศึกษาสังกัด สพฐ.) เท่ากับ 45.2 (หญิง 52.3/ชาย 38.4) หญิงสูงกว่าชาย 

อัตราการเรียนต่อ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (เฉพาะสถานศึกษาสังกัด สพฐ.) ที่จบ
การศึกษาชั้น ม.3 ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 8,574 คน30 (หญิง 4,816/ชาย 3,758) ศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.1 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 99.1   

ในด้านผลการทดสอบระดับชาติ  ในปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีคะแนน 
O-NET ร้อยละ 50 ขึ้นไปในวิชาต่างๆ  คิดเป็นร้อยละของนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด ได้แก่ ภาษาไทยร้อย
ละ 67.1 ภาษาอังกฤษร้อยละ 13.0 คณิตศาสตร์ร้อยละ 11.6 และวิทยาศาสตร์ร้อยละ 3.8 ซึ่งสูงกว่า
ระดับประเทศทุกวิชา 

ตารางท่ี 4-5  ร้อยละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีคะแนน O-NET ร้อยละ 50 ขึ้นไปในวิชาต่างๆ 
ปีการศึกษา 2562 

วิชา สงขลา (%) ประเทศ (%) 
ภาษาไทย 67.1 64.1 
ภาษาอังกฤษ 13.0 10.9 
คณิตศาสตร ์ 11.6 8.0 
วิทยาศาสตร ์ 3.8 2.5 

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) (สทศ.) 

ผลการสำรวจทักษะสำคัญตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยการประเมินตนเองของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สรุปได้ดังนี้  (ระดับทักษะสูงสุดคือ 100) 

ตารางท่ี 4-6 ระดับทักษะสำคัญตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โดยการประเมินตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 

ทักษะ ระดับทักษะ 
ทักษะเทคโนโลยีและสารสนเทศ 57.5 
ทักษะภาษาอังกฤษ 21.8 
ทักษะชีวิต 80.4 
ความรอบรูด้้านสุขภาพ 82.1 
ทักษะการเงิน 70.5 
ความตระหนักรู้ในฐานะพลเมืองโลก 37.1 
ทักษะอาชีพ 65.1 
ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการ 38.8 

ที่มา: สำรวจโดยคณะวิจัยโครงการฯ 

 
29 คำนวณโดยเปรยีบเทียบจำนวนนกัเรียนรุ่นเดียวกัน เมื่อเข้าเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ปกีารศึกษา 2559 และจำนวนนกัเรียนที่จบ
การศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 ในปีการศึกษา 2561 
30 ข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) 
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ในภาพรวมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเมินว่ามีทักษะในระดับใกล้เคียงกับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาในด้านทักษะเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษ และความ
ตระหนักรู้ในฐานะพลเมืองโลก  ทั้งนี้มาตรฐานสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีความเข้มข้นกว่าระดับ
ประถมศึกษา31   นอกจากนั้นยังประเมินว่าตนเองมีข้อด้อยด้านทักษะการเงินและความรอบรู้ด้าน
สุขภาพซึ่งน่าสะท้อนพฤติกรรมการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่วัยรุ่น  และไม่น่าแปลกใจที่นักเรียนจะประเมินตนเอง
ว่ายังมีช่องว่างด้านทักษะอาชีพและทักษะการเป็นผู้ประกอบการซึ่งเป็นส่วนที ่เพิ่มเติมจากระดับ
ประถมศึกษาอยู่ไม่น้อย  

• สำหรับทักษะเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะขยายเพิ่มเติม
จากระดับประถมศึกษา โดยเน้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลและประมวล
เป็นสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมข้ันพ้ืนฐานด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  การสร้างเว็บไซต์ 
การเขียนเว็บบล็อก (Web Blog)  การสร้างสื ่อประสมโดยใช้โปรแกรม(ซอฟท์แวร์) 
กราฟฟิก ตัดต่อวิดีทัศน์ ทำเอฟเฟค บันทึกเสียง นักเรียนมัธยมศึกษามีทักษะเพ่ิมขึ้นกว่า
ระดับประถมศึกษา 

• ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นประเมินตนเองว่า ทักษะการสื่อสาร 
พูด อ่าน เขียนยังอยู่ในระดับพ้ืนฐาน32 

• ทักษะชีวิตในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีระดับทักษะที่เพิ่มขึ้นจากระดับประถมศึกษา  
รวมถึงเรื ่องการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื ่น  การแสวงหาข้อมูล การตัดสินใจใน
สถานการณ์ต่างๆ  การจัดการกับความเครียด การรู้จักรับมือกับสถานการณ์เสี่ยง และ
การสื่อสารเชิงบวกและเคารพกติกาสังคม   

• สำหรับความรอบรู้ด้านสุขภาพ  นอกจากประเด็นต่างๆ ในระดับประถมศึกษาแล้ว 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นควรมีความรอบรู้เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับช่วงวัยที่กำลัง
จะก้าวเข้าสู่วัยรุ่น โดยครอบคลุมเรื่องการลดอาหารหวาน มัน เค็ม การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การใช้ยาสามัญประจำบ้าน การหลีกเลี่ยงสุรา บุหรี่  ยาเสพติด  และการรู้จัก
ป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์  

• ความตระหนักรู้ในฐานะพลเมืองโลก  สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  นอกจากเรื่อง
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และกลุ่มประเทศอาเซียน เช่นเดียวกับระดับประถมศึกษาแล้ว ยัง
ครอบคลุมถึงเรื ่องประชาธิปไตย สิทธิพลเมือง สิทธิมนุษยชน ทั้งระดับประเทศและ
ต่างประเทศ 

 
31 มิใช่การเปรียบเทียบโดยตรงระหวา่งระดับทักษะนักเรียนประถมศึกษากับมธัยมศึกษาตอนต้น  เพราะขอ้ถามของสองระดับไม่เหมือนกัน  
แต่เป็นการเปรียบเทียบระดับทักษะของนักเรียนกับมาตรฐานของแต่ละระดับ 
32 อ้างแล้วใน 22 
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• ทักษะการเงิน เพิ่มเติมจากระดับประถมศึกษาในเรื่องการแบ่งปัน เช่น การบริจาค การ
วางแผนการเงินระยะสั้นและยาว การใช้เวลาว่างหารายได้พิเศษอย่างสุจริต ส่ วนใหญ่
ทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหาร  ล้างจาน  ขายของออนไลน์ 

• ทักษะอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับนั้น 
นักเรียนควรมีความรู้กลุ่มวิชาต่างๆ  มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานอาชีพ ชีวิตการทำงาน 
มีทักษะพื้นฐานในงานอาชีพที่มุ ่งหวัง มีทักษะการสื่อสาร  สามารถปฏิบัติงานที ่ไม่
ซับซ้อนตามขั้นตอนที่กำหนด และปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลและแนะนำอย่าง
ใกล้ชิด 

• ทักษะการเป็นผู ้ประกอบการสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครอบคลุมความรู้
เบื ้องต้นเกี่ยวกับเงินลงทุน เงินสดหมุนเวียน ค่าใช้จ่าย ธุรกรรมการเงิ นผ่านระบบ
พาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์  การคัดเลือกสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 
การพัฒนาคุณภาพสินค้าโดยใช้นวัตกรรม 

จากการสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาที่สาม คือ 
ภาษาจีน และภาษาฝรั่งเศส มีครูผู้สอนเป็นเจ้าของภาษา และเพ่ิมจำนวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ  
นอกจากนี้ต้องการเพิ่มทักษะเฉพาะ เช่น ด้านกีฬาฟุตบอล หรือทักษะการร้องเพลง เป็นต้น 

การสนับสนุนทักษะอาชีพภายใต้โครงการเงินอุดหนุนช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี
เงื่อนไข 

ส่วนหนึ่งของเงินอุดหนุนช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
คือการสนับสนุนทักษะอาชีพ  มีโรงเรียนที่มีความพร้อมได้รับการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการหลากหลายรูปแบบร่วมเป็นเครือข่าย “ตลาดวาดฝันสร้างโอกาส สร้างอาชีพ” รวม 107 
โรงเรียนทั่วประเทศครอบคลุมทุกภูมิภาค   

จังหวัดสงขลา มีตัวอย่างเงินอุดหนุนในการส่งเสริมทักษะอาชีพ คือ โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ 
อำเภอหาดใหญ่ ได้ร่วมมือกับชุมชนช่วยฝึกอาชีพให้นักเรียนที่ได้ทุนเสมอภาคจาก กสศ. และนักเรียน
อ่ืนๆ พัฒนาปลูกผักพืชเกษตร เช่น ผักออร์แกนิก ต้นอ่อนทานตะวัน ฟักข้าว และยังนำมาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สบู่ ซึ่งทักษะเหล่านี้จะติดตัวไปตลอดชีวิตนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต 
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5. เยาวชนอายุ 15-17 ปีกับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสงขลา 

มิติการเข้าถึงการเรียนรู้ 

มัธยมศึกษาตอนปลายมิใช่การศึกษาภาคบังคับ และเป็นจุดเริ่มต้นของการจำแนกการศึกษาเป็น
สายสามัญ (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) และสายอาชีวะ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ – ปวช.)   รายงานฉบับนี้มิได้
คำนวณอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะไม่สามารถหาข้อมูลจำนวนนักเรียน
สายอาชีวะจำแนกอายุ    ส่วนอัตราการเข้าเรียนรวม (รวมสายสามัญและสายอาชีวะ) ในปีการศึกษา 
2562 คือ ร้อยละ 71.8 (หญิง 80.5/ชาย 63.4)  โดยเยาวชนหญิงคงอยู่ในระบบการศึกษาสูงกว่าเยาวชน
ชาย 

ตารางท่ี 5-1 จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสังกัด ปีการศึกษา 2562 

ที่มา: 1. กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 1  
 2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2562 (https://www.spe.go.th/) 

นอกจากการสนับสนุนให้เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนชาย คงอยู่ในระบบการศึกษาแล้ว  
ประเด็นที่สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับการศึกษาระดับนี้คือการกระจายตัวระหว่างนักศึกษาสายสามัญ
และสายอาชีวะ  ในปี 2562 สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวะต่อสายสามัญ คือ 35:65  
(หญิง 26:74/ชาย 44:56)  เปรียบเทียบกับ 40:60 ระดับชาติ  และยังห่างจากเป้าหมายตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติในช่วงปี 2560-2564 ซึ่งกำหนดไว้ที่ 45:5533  

หากต้องการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้  ก็จำเป็นต้องสนับสนุนให้เยาวชนหญิงสนใจและ
เลือกการศึกษาสายอาชีวะมากกว่าในปัจจุบัน  ในปีการศึกษา 2562 ดัชนีความเสมอภาคทางเพศจำนวน

 
33 แผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560-2579 กำหนดให้มีการเพิ่มสัดส่วนการศึกษาต่ออาชวีศึกษาให้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราการศึกษาตอ่สาย
สามัญ โดยให้เพิ่มขึ้นตามลำดับของแต่ละช่วง 5 ป ีจากปัจจบุันอยู่ที ่40:60  โดยกำหนดให้เพิ่มขึ้นในทุกช่วง 5 ปีของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2560-2579 เป็น 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. 6,002 10,974 16,976 12 138 150 6,014 11,112 17,126 
อปท. 525 532 1,057 - - - 525 532 1,057 
เอกชน 3,894 5,461 9,355 - - - 58 65 123 
พศ. 79 - 79 - - - 79 - 79 
สอศ. - - - 8,403 5,880 14,283 8,403 5,880 14,283 
รวมทุกสังกัด 10,500 16,967 27,467 8,415 6,018 14,433 18,915 22,985 41,900 

https://www.spe.go.th/
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นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญคือ 1.62  ในขณะทีด่ัชนีความเสมอภาคทางเพศจำนวน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวะ คือ  0.72  

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่มีการจำแนกนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ และยังไม่มีเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนในวงกว้าง  มาตรการสนับสนุนที่สำคัญคือเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ในปีการศึกษา 
2562  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 2,546 คน หรือร้อยละ 9.1   และนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายอาชีวะ 1,252  คน  หรือร้อยละ 8.6 ได้รับเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  

เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
พ.ศ. 2538 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เริ่มดำเนินการกองทุนในลักษณะ
เงินทุนหมุนเวียน  ปัจจุบัน กยศ. มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการ อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาด
แคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพแก่นักเรียน
นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยผู้กู้ต้องมีรายได้ในครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท/ปี มีระดับ
การศึกษาตั้งแต่มัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยไม่คิดดอกเบี้ย
ระหว่างศึกษาอยู่ และจะต้องชำระเงินคืนหลังจากจบการศึกษาแล้วสองปี โดย กยศ. จะคิดอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระคืนไม่เกิน 15 ปี โดยเงินที่นำมาให้กู้ยืมทั้งหมดมาจาก
งบประมาณแผ่นดิน 

ในช่วงปี 2539-2561 กยศ. ได้ให้นักเรียน นักศึกษากู้เงินเรียนไปแล้วจำนวน 5.4 ล้านราย คิด
เป็นเงินกว่า 5.7 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้มีผู้กู้ยืมที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้วจำนวน 8 แสนราย อยู่
ระหว่างปลอดหนี้ 1 ล้านราย อยู่ระหว่างชำระหนี้ 3.5 ล้านราย 

หมายเหตุ: ปัจจุบัน กยศ. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาใน
ลักษณะต่างๆ ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2) ศึกษาใน
สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซ่ึงมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศ 3) ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 4) เรียนดี
เพ่ือสร้างความเป็นเลิศ 

ที่มา: 1. สุริยา ฆ้องเสนาะ วิทยากรชำนาญการพิเศษ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร “กองทุน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กับการไม่ชำระหนี้” Hot Issues สิงหาคม 2561  ดาวน์โหลดเอกสารไดท้ี่ 
http://www.parliament/go.th/library 

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

 

http://www.parliament/go.th/library
https://www.facebook.com/pg/studentloan.th/about/?ref=page_internal
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สำหรับนักเรียนกลุ่มเฉพาะ พบว่ามีจำนวนลดลงจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างชัดเจน  

นักเรียนพิการ34 ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนพิการในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
ในสังกัด สพฐ. จำนวน 50 คน (หญิง 22/ชาย 28) ส่วนนักเรียนพิการในโรงเรียนการศึกษาพิเศษระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีจำนวน 104 คน (หญิง 30/ชาย 74) ส่วนใหญ่เป็นความพิการทางสติปัญญา ความ
พิการทางการได้ยิน และพิการทางการเรียนรู้ รวมจำนวนนักเรียนพิการระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสิ้น 
154 คน (หญิง 52/ชาย 102) 

เด็กด้อยโอกาสที่เข้าถึงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญมีจำนวน 4,356 คน (หญิง 
2,906/ชาย 1,450)   และจำนวนเด็กด้อยโอกาสในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ที่ศึกษาสายอาชีวะศึกษามี 62 
คน (หญิง 56 คน/ชาย 6 คน)   

ในปีการศึกษา 2562 นักเรียนต่างสัญชาติ35 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในจังหวัด
สงขลามีจำนวนเพียง 19 คน (หญิง 13/ชาย 6)  สายอาชีพ 6 คน  รวมทั้งหมด 25 คน ในจำนวนนี้ เป็น
นักเรียนสัญชาติจีนเมียนม่าร์ กัมพูชา และเกาหลีใต้  ส่วนนักเรียนไม่ปรากฏสัญชาติ ไม่มีในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ส่วนสายอาชีพมีเพียง 2 คน ไม่จำแนกเพศ 

ในปีการศึกษา 2561 จังหวัดสงขลามีเด็กนอกระบบอายุ 15-17 ปี 3,622 คน (ไม่จำแนกเพศ) 
หรือคิดเป็นร้อยละ 6.2 ของประชากรกลุ่มวัยนี้ 

ตารางท่ี 5-2 จำนวนนักเรียนกลุ่มเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 

นักเรียนกลุ่มเฉพาะ 
สายสามัญ สายอาชีวะ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
นักเรียนพิการ  102 52 154 n.a. n.a. n.a. 
นักเรียนด้อยโอกาส 1,450 2,906 4,356 6 56 62 
นักเรียนที่ได้รับเงนิกู้ กยศ. n.a. n.a. 2,546 n.a. n.a. 1,252 
นักเรียนต่างสญัชาต ิ 6 13 19 n.a. n.a. 6 
นักเรียนไม่ปรากฏสญัชาต ิ n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2 
เด็กนอกระบบ (อายุ 15-17 ปี) 3,622 

หมายเหตุ: 1.จำนวนนักเรียนพิการรวมนักเรียนพิการในโรงเรยีนสังกัด สศศ.ด้วย  
 2.ไม่มีข้อมลูเด็กด้อยโอกาสสายอาชีวะในสังกัด สอศ. 
ที่มา: 1. กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (DMC ปีการศึกษา 2561 และ 2562) 
 2. ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปีการศึกษา2562 
 3. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2562 

 
34 ข้อมูล DMC ปกีารศึกษา 2562 แต่ไม่มีข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนสังกัด สอศ. ข้อมูลปี 2561 รายงานว่ามีนกัเรียนพิการระดับมธํยม
ศึกษาตอนปลายสายอาชวีะจำนวน 23 คน (หญิง 4/ชาย 19) 
35 ข้อมูลนักเรียนต่างสัญชาตแิละไม่ปรากฏสัญชาติสายอาชวีะ ปีการศึกษา 2562 ไม่จำแนกเพศ  



43 

มิติคุณภาพการเรียนรู ้

• สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ (ระดับดีขึ้นไป) 
คิดเป็นร้อยละ 86.3  ในขณะที่สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวะที่ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ (ระดับดีขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 91.3 

• อัตราส่วนครูต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคือ 1:16.6  สำหรับสายสามัญ และ 
1:20.9 สำหรับสายอาชีวะ    

• ผลการสำรวจพบว่า 
- สถานศึกษามัธยมปลายสายสามัญทั้งหมด และสายอาชีวะร้อยละ 66.7 สามารถจัดให้

นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนวิชา ICT ในอัตราไม่เกินสองคนต่อหนึ่งเครื่อง 
- สัดส่วนเวลาที่ครูสายสามัญใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อการทำงานอื่นคือ 69:31  

ซ่ึงต่างจากครูสายอาชวีะท่ี 83:17 
- สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญทั้งหมดจัดการเรียนการสอนภาษาที่

สาม  ส่วนสถานศึกษาสายอาชีวะจัดการเรียนการสอนภาษาที่สาม ร้อยละ 66.7 
- นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญได้เรียน coding ร้อยละ 46 สูงกว่าสายอาชีวะ 

(ร้อยละ 34.4) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อจำกัดประการหนึ่งของบางสถานศึกษา
ที่สำรวจ ไม่ได้การจัดการเรียนการสอนและไม่มีครูผู้สอน 

- ครูสายสามัญเห็นว่าร้อยละ 71.8 ของชั่วโมงการเรียนการสอนอยู่ในรูปแบบ active 
learning ขณะที่ครูสายอาชีวะเห็นว่าการเรียนการสอนรูปแบบ active learning เป็น
ร้อยละ 49.8 

- ในด้านจุดเน้นการเรียนการสอน โรงเรียนสายสามัญร้อยละ 42.9 ให้ความสำคัญกับเรื่อง
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ส่วนโรงเรียนสายอาชีวะร้อยละ 50 ให้ความสำคัญกับการ
พัฒนากำลังคนตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและไทยแลนด์ 4.0 และ/หรือ PLC 

มิติผลการเรียนรู้ 

ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งคืออัตราการออกกลางคันซึ่งค่อนข้างสูงสำหรับสายอาชีวะ คือ 
ร้อยละ 11.26 (หญิง 5.74/ชาย 14.71)  ในปีการศึกษา 2561 โดยเฉพาะนักเรียนชาย  เปรียบเทียบกับ
สายสามัญ ร้อยละ 0.16 (หญิง 0.11/ชาย 0.27)  อัตราการออกกลางคันจึงเป็นอุปสรรคสำคัญอีกประการ
หนึ่งของเป้าหมายการเพ่ิมบุคลากรสายอาชีวะที่จำเป็นต้องได้รับความสนใจ 

สาเหตุการออกกลางคันที่สำคัญสำหรับนักเรียนสายสามัญในจังหวัดสงขลา ได้แก่ มีปัญหา
ครอบครัว มีปัญหาในการปรับตัว หาเลี้ยงครอบครัว และสมรส ตามลำดับ  ส่วนนักเรียนสายอาชีวะ
ประสบปัญหาสำคัญ คือ ไม่ลงทะเบียนในเวลาที่กำหนด เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ มีปัญหาครอบครัว 
ขาดหลักฐานสำเร็จการศึกษา และขาดเรียนติดต่อกันเกินกำหนด ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 5-3 สาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ปีการศึกษา 2561 

สาเหตุการลาออกกลางคัน ชาย หญิง รวม 
มีปัญหาในการปรบัตัว 5 1 6 
สมรส 1 3 4 
ต้องคดี/ถูกจับ - - - 
เจ็บป่วย/อุบัติเหต ุ - - - 
หาเลี้ยงครอบครัว 4 2 6 
ฐานะยากจน 2 3 5 
มีปัญหาครอบครัว 4 3 7 

รวมนักเรียนออกกลางคัน  16 12 28 
ที่มา: DMC ปี 61-3 (out) ไม่รวมสาเหตุอพยพตามผู้ปกครอง และกรณีอื่นๆ ที่ไม่ระบุสาเหตุ (เฉพาะ รร.สังกัด สพฐ.) 

ตารางท่ี 5-4 สาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวะ  
ปีการศึกษา 2561 

สาเหตุการลาออกกลางคัน ชาย หญิง รวม 
ฐานะยากจน 1 2 3 
มีปัญหาครอบครัว 106 63 169 
สมรสแล้ว - - - 
มีปัญหาในการปรบัตัว 1 - 1 
เจ็บป่วย/อุบัติเหต ุ - - - 
หาเลี้ยงครอบครัว 2 1 3 
ไม่ลงทะเบียนในเวลาที่กำหนด 554 138 692 
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ ์ 385 44 429 
ขาดเรียนที่ติดต่อกันเกินกำหนด 28 18 46 
ต้องคดีอาญา/ถูกจับ - - - 
ขาดหลักฐานการสำเร็จการศึกษา 96 20 116 
เสียชีวิต 1 - 1 

รวมนักเรียนออกกลางคัน 1,174 286 1,460 

ที่มา: สอศ. ไมร่วมสาเหตุอพยพตามผู้ปกครอง และอื่นๆ (เฉพาะ รร.สังกัด สอศ.) 

อัตราการคงอยู่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สถานศึกษาทุกสังกัด)  ปีการศึกษา 
2562 คือ ร้อยละ 84.9  โดยนักเรียนหญิงมีอัตราการคงอยู่สูงกว่านักเรียนชาย 
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ตารางท่ี 5-5 อัตราการคงอยู่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 

ระดับการศึกษา ปีการศึกษา 
จำนวนนักเรียน (คน) อัตราการคงอยูน่ักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย หญิง รวม 
ม.4+ ปวช.1 2560 7,427 8,180 15,607 

 

ม.5+ ปวช.2 2561 5,518 7,007 12,525 
 

ม.6+ ปวช.3 2562 5,642 7,803 13,249 84.9 (ญ 95.4/ช 76) 
ที่มา : สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (http://www.mis.moe.go.th/) 

อัตราการสำเร็จการศึกษา นักเรียนระดับมัธยมปลายสายสามัญ (เฉพาะสังกัด สพฐ.) ในปี
การศึกษา 2561 มีอัตราสำเร็จการศึกษาร้อยละ 54.7 (หญิง 61.7/ชาย 44.5) ส่วนสายอาชีวะ ปีการศึกษา 
2560 มีอัตราสำเร็จการศึกษาร้อยละ 80.5 ไม่จำแนกเพศ ซึ่งสูงกว่าสายสามัญ สพฐ. ค่อนข้างมาก 

อัตราการเรียนต่อ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เฉพาะสถานศึกษาสังกัด สพฐ.) ที่จบ
การศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 5,238 คน36 (หญิง 3,523/ชาย 1,715) 
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและ ปวส. ในปีการศึกษา 2562   โดยร้อยละ 98.8 ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
และสายอาชีพ (ปวส.1) นักเรียนชายและหญิงใกล้เคียงกัน ส่วนอัตราการเรียนต่อของนักเรียนสายอาชีวะ
ไม่มีข้อมูล 

สำหรับผลการทดสอบระดับชาตินั้น  ในปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาย
สามัญท่ีมีผลการสอบ O-NET ร้อยละ 50 ขึ้นไปในวิชาต่างๆ สูงกว่าผลการทดสอบระดับประเทศทุกวิชา 
ได้แก่ ภาษาไทย ร้อยละ 36.0  ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 12.1  คณิตศาสตร์ ร้อยละ 14.9  วิทยาศาสตร์ ร้อย
ละ 8.5  และวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร้อยละ 10.4  

ตารางท่ี 5-6 ร้อยละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่มีคะแนน O-NET ร้อยละ 50 ขึ้นไปในวิชาต่างๆ  
ปีการศึกษา 2562 

วิชา สงขลา (%) ประเทศ (%) 
ภาษาไทย 36.0 29.9 
ภาษาอังกฤษ 12.1 9.7 
คณิตศาสตร ์ 14.9 10.1 
วิทยาศาสตร ์ 8.5 5.6 
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 10.4 6.5 

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) 

 
36 ข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) 

http://www.mis.moe.go.th/


46 

 ในปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ V-NET  ของนักเรียน ปวช. ปี 3 จังหวัด
สงขลาสูงกว่าคะแนนระดับประเทศเล็กน้อย คือ สงขลา 45.5/ประเทศ 43.6  จำแนกรายทักษะได้ดังนี้ 
(สงขลา/ประเทศ)37 

• ทักษะภาษาและการสื่อสาร 42.0/39.9 

• ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 36.9/35.6 

• ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต 54.3/52.8 

• ทักษะการจัดการงานอาชีพ 48.9/46.2 

ผลการสำรวจทักษะสำคัญตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยการประเมินตนเองของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียน ปวช. ปี 3 สรุปได้ดังนี้  (ระดับทักษะสูงสุดคือ 100) 

ตารางท่ี 5-7 ระดับทักษะสำคัญตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โดยการประเมินตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และนักเรียน ปวช. ปี 3 ปีการศึกษา 2562 

ทักษะ 
ระดับทักษะ 

นักเรียน ม. 6 นักเรียน ปวช. ปี 3 
ทักษะเทคโนโลยีและสารสนเทศ 62.0 61.3 
ทักษะภาษาอังกฤษ 23.9 23.6 
ทักษะชีวิต 84.4 84.7 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 79.9 79.3 
ทักษะการเงิน 66.7 69.0 
ความตระหนักรู้ในฐานะพลเมืองโลก 45.6 46.7 
ทักษะอาชีพ 67.7 70.2 
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 58.6 52.7 

ที่มา: สำรวจโดยคณะวิจัยโครงการ 

 ผลการสำรวจมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

• นักเรียนสายอาชีวะประเมินตนเองมีทักษะเทคโนโลยีและสารสนเทศสูงกว่านักเรียน
สายสามัญเล็กน้อย ทั้งนี้มาตรฐานทักษะที่เพ่ิมเติมจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ 
การใช้บริการจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต การติดตั้งอุปกรณ์และหรือ
โปรแกรมเครือข่าย ตั้งค่าโพรโทคอลต่างๆ ของอินเทอร์เน็ต และการสร้างฐานข้อมูล 
(Database) เพ่ือจัดเก็บและใช้ข้อมูลร่วมกันได้ผ่านระบบเครือข่าย 

 
37 ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) 
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• นักเรียนสายสามัญและสายอาชีวะมีทักษะภาษาอังกฤษ โดยรวมยังอยู่ในระดับพ้ืนฐาน
เช่นเดียวกับระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แต่เมื่อพิจารณาแต่ละระดับทักษะ 
นักเรียนสายสามัญมีท ักษะดีกว ่าสายอาชีวะ นั กเร ียนสายสามัญที ่ย ังส ื ่อสาร
ภาษาอังกฤษไม่ได้มีน้อยกว่าสายอาชีวะ และนักเรียนทั้งสองสายที่มีทักษะการพูด อ่าน 
เขียนได้ดีมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน  

• นักเรียนสายสามัญมีทักษะชีวิตสูงกว่าสายอาชีวะเล็กน้อย โดยคาดหวังให้นักเรียน
ระดับนี้รู้จักขับเคลื่อนสู่เป้าหมายและทิศทางการดำเนินชีวิตที่กำหนด รู้จักตัดสินใจ
แก้ไขปัญหา สรุปบทเรียน ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักแสดงออกทางอารมณ์ในสถานการณ์
ต่างๆ ด้วยวิธีที ่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู ้อื ่น มีความสัมพันธ์ที ่ดีกับ
ครอบครัว และให้คำปรึกษาผู้อื่นได ้

• สำหรับความรอบรู้ด้านสุขภาพ คาดหวังให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถ
สังเกตความผิดปกติของร่างกายและจิตใจ  รู ้จ ักสิทธิสวัสดิการในการใช้บริการ
สาธารณสุข  รู้จักการทำ CPR กู้ชีพด้วยวิธีปั้มหัวใจ รู้จัก หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 
หรือหน่วยกู้ชีพ   ผลการประเมินพบว่านักเรียนสายอาชีวะและสายสามญัมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพใกล้เคียงกัน และสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเล็กน้อย   

• ทักษะการเงินที่เพิ่มเติมจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคือความรู้เรื่อง “มูลค่าเงินตาม
กาลเวลา” เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน การรู้จักหารายได้สุจริตจากการลงทุน 
ซึ่งนักเรียนทั้งสองสายประเมินว่ามีระดับทักษะใกล้เคียงกัน แต่นักเรียนสายสามัญ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเมินทักษะการเงินต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ขณะที่นักเรียนสายอาชีวะประเมินว่าตนเองมีทักษะในระดับที่สูงกว่า 

• ความตระหนักรู้ในฐานะพลเมืองโลกในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพิ่มเติมเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สำคัญของโลก และการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าการลงทุน
ระดับโลก ซึ่งนักเรียนทั้งสองสายมีผลการประเมินใกล้เคียงกัน  

• ทักษะอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คาดหวังให้มีความรู้ความ
เข้าใจแนวคิด หลักการ ทฤษฎีสำคัญของสาขาวิชาที่เรียน  ผ่านการจัดทำโครงงาน
อาชีพหรือฝึกงานในสถานประกอบการ  มีความรู้ในหลักการทั่วไปของงานอาชีพที่
มุ่งหวัง  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น  มีทักษะด้านความปลอดภัยที่ใช้ทำงาน
ขั้นพื้นฐาน  สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนด ปรับตัวรับการ
เปลี ่ยนแปลงที่ไม่ซับซ้อน และประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะแก้ไขปัญหา รวมทั้ง
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  ผลการประเมินพบว่านักเรียนสายสามัญและสายอาชีวะ
มีระดับทักษะใกล้เคียงกัน   
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• ทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่เพ่ิมเติมจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคือ การวิเคราะห์
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวางนโยบายด้านการตลาด กำหนดราคา กระจายสินค้า การ
ขาย และออกแบบโฆษณา  การค ้าขายออนไลน ์ และกฎหมายที ่ เก ี ่ยวข ้อง  
ความสามารถในการสื่อสาร การใช้ภาษา การเจรจาต่อรอง  และการปรับทัศนคติต่อ
ปัญหาต่างๆ เป็นบวกอยู่เสมอ ผลการประเมินพบว่านักเรียนทั้งสองกลุ่มมีระดับทักษะ
ใกล้เคียงกัน 
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6. เยาวชนอายุ 18-24 ปีกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา 

มิติการเข้าถึงการเรียนรู้ 

 ในระดับอุดมศึกษา แม้ว่าทุกจังหวัดจะมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  แต่นักศึกษาจำนวนไม่น้อย
เลือกที่จะเข้าเรียนในสถานศึกษานอกจังหวัดภูมิลำเนา  ตัวชี้วัดระดับจังหวัดที่แสดงอัตราการเข้าถึงบน
ฐานประชากรจึงไม่อาจสะท้อนภาพที่แท้จริงของการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเยาวชนในจังหวัด   
ตัวชี้วัดที่นำเสนอคือจำนวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดเพ่ือให้เห็นภาพว่ามีการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดอย่างกว้างขวางเพียงใด ซึ่งน่าจะสะท้อนความยากและง่ายในการ
เข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประชากร 

ในปีการศึกษา 2561 จังหวัดสงขลามีนักศึกษาระดับปริญญาตรี  59,113 คน (หญิง 36,931/
ชาย 22,182 คน) คิดเป็นดัชนีความเสมอภาคทางเพศจำนวนนักศึกษา 1.66  มีนักศึกษา ปวส. จำนวน 
9,619 คน (หญิง 4,727/ชาย 4,892)  คิดเป็นดัชนีความเสมอภาคทางเพศ 0.97 และมีนักศึกษาระดับ
อนุปริญญาจำนวน 1,075 คน (หญิง 857/ชาย 218) คิดเป็นดัชนีความเสมอภาคทางเพศ 2.03 

ปีการศึกษา 2561 จังหวัดสงขลามีเยาวชนนอกระบบการศึกษาอายุ 18-21 ปี 19,600 คน (ไม่
จำแนกเพศ) หรือคิดเป็นร้อยละ 23.5 ของประชากรกลุ่มวัยนี้  

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 15,109 คน หรือ ร้อยละ 25.6  และนักศึกษา ปวส. 2,483 คนหรือ
ร้อยละ 25.8 ของนักศึกษา ปวส. ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

มิติคุณภาพการเรียนรู ้

 เนื่องจากการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ ปวส. มีความหลากหลายมาก  จึงไม่สามารถกำหนด
ตัวชี้วัดมิติคุณภาพการเรียนรู้ที ่จะสามารถจัดเก็บข้อมูลและสะท้อนสถานการณ์การพัฒนาได้อย่าง
เหมาะสม 

มิติผลการเรียนรู้ 

 อัตราการคงอยู่สำหรับนักศึกษา ปวส.ร้อยละ 94.038 

 ปีการศึกษา 2562 ผลการทดสอบ V-NET นักศึกษา ปวส ปี 2  คือ 41.1 ใกล้เคียงกับผลการ
ทดสอบระดับประเทศคือ 40.8 จำแนกรายทักษะได้ดังนี้39 

• ทักษะภาษาและการสื่อสาร 42.5/41.8 

• ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 31.7/31.8 

 
38 คำนวณจากการเปรียบเทียบจำนวนนกัศึกษา ปวส. ปี 1 ปีการศึกษา 2561 และจำนวนนกัศึกษาปี 2 ปีการศึกษา  2562 
39 ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) 
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• ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต 52.8/52.2 

• ทักษะการจัดการงานอาชีพ 37.2/37.1 

ผลการสำรวจทักษะสำคัญตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการประเมินตนเองของ
นักศึกษา ปริญญาตรี ปี 3-4 และปวส. ปี 2 สรุปได้ดังนี้  (ระดับทักษะสูงสุดคือ 100) 

ตารางท่ี 6-1 ระดับทักษะสำคัญตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โดยการประเมินตนเองของนักศึกษาปริญญาตรี และปวส. ปี 2 ปีการศึกษา 2562 

ทักษะ 
ระดับทักษะ 

ปริญญาตร ี ปวส. ปี 2 
ทักษะเทคโนโลยีและสารสนเทศ 66.9 66.7 
ทักษะภาษาอังกฤษ 28.8 29.5 
ทักษะชีวิต 85.1 87.2 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 78.7 80.0 
ทักษะการเงิน 65.8 68.0 
ความตระหนักรู้ในฐานะพลเมืองโลก 54.8 56.3 
ทักษะอาชีพ 67.8 72.6 
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 61.7 64.2 

 ที่มา: สำรวจโดยคณะวิจัยโครงการฯ 

 ข้อสังเกตจากการประเมินทักษะข้างต้น    ได้แก่ 

• ทักษะเทคโนโลยีและสารสนเทศ ใช้มาตรฐานเดียวกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
นักศึกษา ปวส. และปริญญาตรี ประเมินตนเองว่ามีระดับทักษะสูงกว่าระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

• ทักษะภาษาอังกฤษ ประเมินว่ามีความรู้ขั้นพื้นฐาน แลกเปลี่ยนสนทนาด้วยประโยค
ง่ายๆได้  

• ทักษะชีวิตสำหรับระดับอุดมศึกษาครอบคลุมเรื่อง ความเข้าใจและยอมรับความแตกต่าง
ของผู้อื่น และรับผิดชอบต่อปัญหาสังคม รู้จักคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ แยกแยะสิ่งที่ควร
นำมาเป็นตัวอย่างและบทเรียนชีวิต   ตระหนักรู้คุณค่าและรับผิดชอบต่อตนเอง สร้าง
สัมพันธภาพและการสื่อสารที่ดี ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้อ่ืนได้  รู้จักจัดการกับ
อารมณ์และความเครียดอย่างสร้างสรรค์ กล้าต่อต้านการกระทำสิ่งที่ผิด เป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง  ซึ่งนักศึกษาปริญญาตรีและ ปวส. ประเมินว่าตนเองมีทักษะค่อนข้างสูง 
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• ความรอบรู ้ด้านสุขภาพ ใช้มาตรฐานเดียวกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า
นักศึกษาปริญญาตรีและ ปวส. ประเมินตนเองในระดับที่ใกล้เคียงกับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

• ทักษะการเงิน ใช้มาตรฐานเดียวกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่านักศึกษาปริญญา
ตรีและ ปวส. ประเมินตนเองในระดับเท่ากันและใกล้เคียงกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

• ความตระหนักรู้ในฐานะพลเมืองโลก ใช้มาตรฐานเดียวกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พบว่านักศึกษาปริญญาตรีและปวส. ประเมินตนเองใกล้เคียงกัน และสูงกว่านักเรียน  
ปวช. และนักเรียนมัธยมศึกษาปลายสายสามัญ เล็กน้อย 

• ทักษะอาชีพสำหรับระดับอุดมศึกษา  ยกระดับความคาดหวังให้มีความรู้ทั้งทางทฤษฎี
และเทคนิคเชิงลึกหรือเฉพาะทาง  มีความรู้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในระดับที ่เชื ่อมโยงกับการทำงาน  สามารถปรับใช้วิธีการ กระบวนการ
ปฏิบัติงาน  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ วางแผน บริหารจัดการและประเมินผล  สามารถ
ปฏิบัติงานภายใต้ความเปลี ่ยนแปลง แก้ปัญหาที่ไม่คุ ้นเคยหรือซับซ้อนด้วยตัวเอง 
สามารถใชเทคนิคทางสถิติพื้นฐาน ค้นคว้าแนวทางแกไขปญหา  ซึ่งนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีประเมินตนเองอยู่ในระดับเดียวกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วน
นักศึกษา ปวส.ประเมินตนเองสูงกว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษา
ปริญญาตรี 

• ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ประเมินบนมาตรฐานเดียวกับระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  ซึ่งนักศึกษาปริญญาตรีและปวส. ประเมินตนเองสูงกว่านักเรียนระดับมธัยมศึกษา
ตอนปลายเล็กน้อย 
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7. เยาวชนอายุ 15-24 ปีในฐานะแรงงานรุ่นใหม่ในจังหวัดสงขลา 

 “กำลังแรงงาน” คือผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป  เยาวชนอายุ 15-24 ปีจึงมีสองสถานภาพควบคู่กันไป  
สถานภาพหนึ่งคือเยาวชนซึ่งอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านเป็นผู้ใหญ่  จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้
เต็มศักยภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยการเรียนรู้ในระดับที่สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ   อีกสถานภาพหนึ่ง
คือ “แรงงานรุ่นใหม่”  ซึ่งเป็นช่วงอายุที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมศักยภาพของกลุ่มอายุนี้ในฐานะกำลังสำคัญ
ในการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป 

 สำหรับเรื่องการศึกษา  เยาวชนจำนวนมากมีโอกาสศึกษาเรียนรู้ในระดับที่สูงกว่าการศึกษาภาค
บังคับตามตัวชี้วัดและข้อมูลที่เสนอข้างต้นแล้ว   แต่ผู้ที่ขาดโอกาสหรือตกหล่นจากการศึกษาในระบบ
สามารถเข้าสู่การศึกษานอกระบบได้เมื่ออายุ 15 ปีขึ้นไป40   

 ในปีการศึกษา 2561 จังหวัดสงขลามีผู้ลงทะเบียนเรียนนอกระบบในระดับต่างๆ ดังนี้ 

ตารางท่ี 7-1 จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนนอกระบบทุกกลุ่มอายุ ปีการศึกษา 2562 

ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวม 
ประถมศึกษา 930 476 1,406 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6,053 2,705 8,758 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 6,657 3,560 10,217 

 ที่มา: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา  

 ผู้เรียนนอกระบบมีจำนวนมากขึ้นตามระดับการศึกษา  และจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนเป็นเพศ
ชายมากกว่าเพศหญิง สอดคล้องกับข้อเท็จจริงว่านักเรียนในระบบโรงเรียนมีจำนวนน้อยลงตามระดับชั้น
การศึกษาที่สูงขึ้น  และผู้ที่หลุดจากระบบการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  การศึกษานอกระบบที่เ ปิด
กว้างและมีคุณภาพจึงมีบทบาทสำคัญในการรองรับและเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ 

 ในสถานะแรงงานรุ่นใหม่  ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดคือการมีงานทำ  ในปี 2561 ร้อยละ 55.5 (หญิง 
44.3/ชาย 66.2) ของประชากรอายุ 15-24 ปีมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน  ส่วนผู้ที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน
นั้น ร้อยละ 82.3  กำลังศึกษา อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 9.6 (หญิง 11.38/ชาย 8.46) 

 
40 ปัจจุบันในกรณีของนักศึกษาที่มอีายุตำ่กว่า 15 ปีบริบูรณ์ และยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับนั้น สามารถเรียน กศน.ได้ แต่ต้องมีหนังสือส่ง
ตัวจากเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีระยะเวลาเท่ากับเด็กวัยเดียวกัน และต้องเรียนครบจำนวนหน่วยกิตตามโครงสร้าง
หลักสูตรของ กศน.  ทั้งนี้ กศน.จะไม่รับนักศึกษาที่เรียนจากสถานศึกษาอื่นๆ ในระดับเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดการเรียนซ้ำซ้อนในการรับเงิน
อุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน หากมกีารตรวจสอบแล้วพบวา่มีการลงทะเบียนเรียนซ้ำซ้อนกับสถานศึกษาอื่นจะถือวา่การเรียนกบั กศน.
เป็นโมฆะ  
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ในปี 2561 ร้อยละ 48.4 (หญิง 54.1/ชาย 44.9) ของแรงงานรุ่นใหม่เหล่านี้ทำงานในระบบซึ่ง
เป็นงานที่ได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองตามกฎหมาย มักมีระดับการศึกษาสูงกว่าและเป็นงานที่ใช้ฝีมือ
และทักษะสูงกว่างานนอกระบบซึ่งส่วนใหญ่คืองานภาคเกษตรที่มีสภาพการทำงานยากลำบากกว่า   
สัดส่วนนี้ใกล้เคียงกับผู้มีงานทำในจังหวัดทั้งหมดซึ่งทำงานในระบบร้อยละ 48.6 (หญิง 46.9/ชาย 50.1) 
และต่ำกว่าภาพรวมของผู้มีงานทำอายุ 15-24 ปีทั่วประเทศซึ่งทำงานในระบบร้อยละ 52.8 (หญิง 49.0/
ชาย 58.5)41  

 
41 สำนักงานสถิติแห่งชาติ, การสำรวจแรงงานนอกระบบ, 2561   
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8. สรุปภาพรวมการพัฒนาเด็ก เยาวชน และแรงงานรุ่นใหม่ในจังหวัดสงขลา 

บทนี้จะสรุปการนำเสนอการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และแรงงานรุ่นใหม่กลุ่มอายุต่างๆ ให้เห็น
พัฒนาการจากกลุ่มอายุหนึ่งสู่อีกกลุ่มอายุหนึ่งผ่านตัวชี้วัด 3 มิติ และเพ่ิมเติมด้วยการเปรียบเทียบระหว่าง
สถานการณ์การพัฒนาพ้ืนที่ในเมืองและนอกเมือง42 

มิติการเข้าถึงการเรียนรู้ 

ในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น  เด็กในจังหวัดสงขลาสามารถ
เข้าถึงการศึกษาได้ค่อนข้างครอบคลุม  แม้ว่าจำนวนมากมีอายุเกินเกณฑ์  ปัญหาสำคัญคือการรักษาเด็ก
ไว้ในระบบโรงเรียน ซึ่งไม่สามารถสะท้อนได้จากอัตราการออกกลางคันซึ่งต่ำมาก  ในภาพรวมเด็กร้อยละ 
10-13  หายไปในแต่ละระดับการศึกษา (ไม่รวมก่อนประถมศึกษา)   แต่พบเด็กนอกระบบในช่วงอายุนี้ไม่
เกินร้อยละ 2 เท่านั้น    เรื ่องที่น่ายินดีคือ ส่วนใหญ่ของเด็กที่คงอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของแต่ละระดับ
การศึกษาเกือบทั้งหมดได้เรียนต่อในระดับต่อไป  และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งมิใช่การศึกษาภาค
บังคับมีอัตราการคงอยู ่ส ูง   แม้ว ่านักศึกษา ปวช. มีอัตราการออกกลางคันประมาณร้อยละ 11  
นอกจากนั้นเยาวชนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเกือบทั้งหมดเรียนต่อระดับอุดมศึกษา   

ตารางท่ี 8-1 อัตราการเข้าเรียน อัตราการออกกลางคัน อัตราการคงอยู่ อัตราสำเร็จการศึกษา และ
อัตราการเรียนต่อ ปีการศึกษา 2561/2562 

ตัวชี้วัด 
ก่อน

ประถม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
สายสามัญ 

ปวช. ปริญญา
ตรี. 

ปวส. 

อัตราการเข้าเรยีนสุทธิ (ก) (ข) (ค) 
อัตราการเข้าเรยีนรวม 108.9 104.0 90.9 71.8 (ค) 
อัตราการออกกลางคัน 
(ปกศ.2561) 

(ค) 0.05 0.21 0.16 11.2 (ค) 

อัตราการคงอยู ่ (ค) 90.2 87.4 84.9 (ค) 94.0 
อัตราสำเร็จการศึกษา 
(ปกศ.2561) 

(ค) 49.4 45.2 54.7 80.5 
(ปกศ.2560) 

(ค) 

อัตราการเรียนต่อ 
(ปกศ.2561) 

(ค) 100.0 99.1 98.8 n.a. (ค) 

หมายเหตุ: (ก) มีนักเรียนไม่จำแนกอายุจำนวนมาก จึงไมค่ำนวณตัวช้ีวัดนี้  
 (ข) ไม่มีข้อมูลจำแนกอายสุำหรับนักเรียน ปวช. จึงไม่คำนวณตัวช้ีวดันี้  (ค) ไม่กำหนดเป็นตัวช้ีวัด 

 
42 คณะวิจัยจำแนกพื้นที่ในเมืองและนอกเมืองตามแนวทางของ สทศ. และ สมศ. ซ่ึงกำหนดให้อำเภอเมืองคือพื้นที่ในเมือง และอำเภออื่นเป็น
พื้นที่นอกเมือง  ในกรณีจังหวัดสงขลา สำหรับข้อมูลทุติยภูมิ คณะวจิัยกำหนดให้อำเภอเมืองและอำเภอหาดใหญ่เป็นพืน้ที่ในเมือง อำเภออื่น
เป็นพื้นที่นอกเมือง   สำหรับขอ้มูลจากสำรวจของโครงการ  คณะวิจยักำหนดให้อำเภอหาดใหญ ่เป็นพื้นที่ในเมือง  ส่วนอำเภอสะเดาและ
อำเภอสะทิงพระเป็นพื้นที่นอกเมือง (สำหรับทุกระดับการศึกษา และระดับอุดมศึกษา มีการสำรวจสถานศึกษาบางแห่งในพื้นที่เมือง) 
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ในระยะแรกแม้เด็กหญิงและชายจะมีโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษาใกล้เคียงกัน  แต่เด็กชายทะยอย
หลุดจากการศึกษาในระบบในระดับชั้นที่สูงขึ้นชัดเจนเมื่อเข้าสู่มัธยมปลายสายสามัญและปริญญาตรี  และ
เด็กหญิงมีผลสำเร็จทางการศึกษาที่ดีกว่าเด็กชายในระดับต่างๆ ทำให้เกิดสถานการณ์ความไม่เสมอภาค
ทางการศึกษาในด้านตรงข้าม 

ตารางท่ี 8-2 ตัวช้ีวัดความเสมอภาคทางเพศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561/2562 

ตัวชี้วัด 
ก่อน

ประถมศึกษา 
ประถม 

ศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลายสาย

สามัญ 

ปวช. ปริญญา
ตรี 

ปวส. 

ดัชนีความเสมอภาค
ทางเพศอัตราการ
เข้าเรียนรวม 

1.00 0.99 1.06 1.62 0.72 1.66 
(ปกศ 
2562) 

0.97 
(ปกศ 
2562) 

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

(ก) 0.03/0.07 0.14/0.28 0.11/0.27 5.74/14.71 (ก) 

อัตราการคงอยู ่
(หญิง/ชาย) 

(ก) 97.1/84.6 93.3/81.8  95.4/76.0 (ก) (ข) 

อัตราสำเร็จ
การศึกษา 
(หญิง/ชาย) (ปกศ.
2561) 

(ก) 50.9/48.1 52.4/38.5 61.7/44.5 (ค) (ก) 

อัตราการเรียนต่อ 
(หญิง/ชาย) (ปกศ.
2561) 

(ก) 100/100 99.3/98.8 99.2/98.1 n.a. (ก) 

หมายเหตุ: (ก) ไม่กำหนดเป็นตัวช้ีวัด 
 (ข) ไม่สามารถคำนวณตัวช้ีวัดจำแนกเพศ เพราะไม่มีข้อมลูจำแนกเพศ ปี 2561 
 (ค) ไม่มีข้อมูลจำแนกเพศ 

อย่างไรก็ดี  เด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษายังมีโอกาสจากการศึกษานอกระบบ
ซึ่งมีจำนวนนักเรียนนักศึกษาเพิ่มขึ้นตามระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และมีเพศชายมากกว่าเพศหญิงกว่าสอง
เท่าในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย แสดงว่าเด็กและเยาวชนชายส่วนหนึ่งที่หลุดจากระบบ
การศึกษายังได้รับโอกาสจากการศึกษานอกระบบ 

แม้ว่าระบบการศึกษาเปิดกว้างให้แก่เด็กที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็ก
ต่างสัญชาติ ในจังหวัดสงขลาเด็กเหล่านี้ลดจำนวนลงมากในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น  ซึ่งอาจเกิดจากการ
ย้ายคืนถิ่น (กรณีเด็กต่างสัญชาติ) การช่วยทำงานหาเลี้ยงครอบครัว (เด็กยากจน) หรือความไม่พร้อมของ
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สถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ  ปัญหาอุปสรรคในส่วนของ
นักเรียนและครอบครัว  หรือข้อจำกัดอ่ืนๆ 

ตารางท่ี 8-3 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนกลุ่มเฉพาะ ปีการศึกษา 2562 

จำนวนนักเรียน
นักศึกษากลุ่มต่างๆ 

ก่อน
ประถม 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
สายสามัญ 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
สายอาชีวะ 

ปริญญา
ตรี 

ปวส. 

นักเรียนพิการ 680 4,291 1,014 154 n.a. (ก). 
นักเรียนด้อยโอกาส 9,142 37,944 12,860 4,356 62 (ก) 
นักเรียนยากจน 9,071 37,528 12,384 (ก) (ก) (ก) 
นักเรียนต่างสัญชาต ิ 245 496 56 19 6 (ก) 
นักเรียนไม่ปรากฏ
สัญชาต ิ

- - - - 2 (ก) 

เด็กนอกระบบ (ไม่อยู่
ในระบบการศึกษา) 

7,528 (1) 
(13.3%) 

598 (2) 
(0.51%) 

1,370 (3) 
  (2.31%) 

3,622 (4) 
(6.21%) 

19,600 (5) 
(13.29%) ปกศ.61 

หมายเหตุ: (ก) ไม่กำหนดเป็นตัวช้ีวัด 
  (1) อายุ 3-5 ปี (2) อายุ 6-11 ปี (3) อายุ 12-14 ปี และ (4) อายุ 15-17 ปี (5) อายุ 18-21 ปี  

 ในบรรดาเด็กที่พบปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา  เด็กยากจนคือกลุ่มใหญ่ที่สุด (เป็นส่วน
หนึ่งของเด็กด้อยโอกาส) ซึ ่งปัจจุบันเด็กยากจนชั ้นประถมศึกษาที ่ได้รับทุนปัจจัยพื ้นฐาน และทุน
ปัจจัยพื ้นฐานร่วมกับทุนเสมอภาคด้วย มีร้อยละ 45.5 และร้อยละ 23.8 สำหรับเด็กยากจนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นอยู่ที่ร้อยละ 34.6 และร้อยละ 15.9  ของเด็กยากจนในระดับการศึกษานั้นๆ ซึ่งยังไม่
ครอบคลุมเด็กยากจนทุกคน (ชั้นประถมศึกษาเหลือร้อยละ 30.7 มัธยมศึกษาตอนต้นเหลือร้อยละ 49.5) 
ในขณะที่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา มาตรการสนับสนุนที่สำคัญคือเงินกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา 

อย่างไรก็ดี ควรพิจารณาว่าเยาวชนไทยต้องออกจากระบบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายเป็นจำนวนมากในช่วงอายุ 15-17 ปีนับเป็นระยะเวลาที่เด็กเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาว กำลังเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่และกำลังสำคัญของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ จึงควรได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาศักยภาพ
อย่างรอบด้าน  มาตรการเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอที่จะเพ่ิมอัตราการคงอยู่
สำหรับระดับการศึกษานี้   
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ตารางท่ี 8-4 มาตรการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชน ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2562  

 

ร้อยละ 

ก่อน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
สายสามัญ 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
สายอาชีพ 

ปริญญา
ตรี 

ปวส. 

นักเรียนยากจน/นักเรียน
ทั้งหมด  

49.7 59.6 41.2 (ก)  (ก) (ก) (ก) 

นักเรียนยากจนท่ีไดร้ับทุน
ปัจจัยพื้นฐาน/นักเรียน
ยากจน 

(ข) 

 

45.5 34.6 (ค) (ค) (ค) (ค) 

นักเรียนยากจนท่ีไดร้ับทุน
ปัจจัยพื้นฐาน-ทุนเสมอ
ภาค/นักเรียนยากจน  

(ข) 
 

23.8 15.9 (ค) (ค) (ค) (ค) 

นักเรียนยากจนท่ียังไมไ่ด้
รับทุนสนับสนุน 

(ข) 
 

30.7 49.5 (ค) (ค) (ค) (ค) 

นักศกึษาที่ได้รับเงินกู้ กยศ.  (ง) (ง) (ง) 9.19 8.67 25.6 25.8 

หมายเหตุ:  (ก) ไม่กำหนดเป็นตัวช้ีวัด 
 (ข) ปัจจุบันยังเป็นการดำเนินการนำร่องในโรงเรียนบางแห่งเท่านั้น 
 (ค) ทุนปัจจัยพื้นฐาน และทุนเสมอภาค สนับสนุนเฉพาะนักเรียนยากจน และนักเรียนทุนเสมอภาคในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเท่านั้น 
 (ง) กยศ. จะให้เงินกู้ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายถึงปรญิญาตร ี

 ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งคือเรื่องการศึกษาสายอาชีวะ เนื่องจากโจทย์การพัฒนาประเทศใน
ปัจจุบัน ต้องการคนทำงานในภาคปฏิบัติการ  จึงจำเป็นต้องเพิ่มการสนับสนุนและแรงจูงใจสำหรับ
การศึกษาสายอาชีวะเป็นพิเศษ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทั้งด้านสถานศึกษา 
ผู้สอน และผู้เรียน เพื่อลดอัตราการออกกลางคันซึ่งสายอาชีวะศึกษาสูงกว่าสายสามัญมาก และยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 เมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมิติการเข้าถึงการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ในเมืองและนอก
เมืองของจังหวัดสงขลา  พบข้อสังเกตต่อไปนี้ 

• อัตราการเข้าเรียนรวมในเขตเมืองสูงกว่านอกเขตเมืองในทุกระดับการศึกษา  

• สัดส่วนนักเรียนยากจนสูงกว่าในพื้นที่นอกเมืองในทุกระดับการศึกษา โดยมีช่องว่าง
น้อยที่สุดที่ระดับก่อนประถมศึกษา และช่องว่างมากที่สุดที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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• นักเรียนในพื้นที่นอกเมืองไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดาและ/หรือมารดาในอัตราที่สูงกว่า
นักเรียนในเมือง  ยกเว้นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 

ตารางท่ี 8-5 เปรียบเทียบตัวชี้วัดมิติการเข้าถึงการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ในและนอกเมือง 

รายการ
ตัวชี้วัด 

ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ใน

เมือง 
นอก
เมือง 

รวม ใน
เมือง 

นอก
เมือง 

รวม ใน
เมือง 

นอก
เมือง 

รวม ในเมือง นอก
เมือง 

รวม 

อัตราการเข้า
เรียนรวม 

115.8 105.0 108.9 116.6 96.8 104.0 119.2 72.2 90.9 124.2 
(สามัญ+

ปวช.) 

37.4 
(สามัญ+

ปวช.) 

71.8 
(สามัญ+

ปวช.) 
ดัชนีความเสมอ
ภาคทางเพศ
อัตราการเข้า
เรียน 

1.01 1.00 1.00 1.02 0.97 0.99 1.01 1.11 1.06 1.56 
(สามัญ) 

0.73 
(ปวช.) 

1.70 
(สามัญ) 

0.64 
(ปวช.) 

1.62 
(สามัญ) 

0.72 
(ปวช.) 

ร้อยละ นร.ที่
เป็นเด็กยากจน 

30.4 54.5 49.7 24.3 68.3 59.6 23.5 57.0 41.2 12.6 
(สามัญ) 

n.a. 
(ปวช.) 

47.3 
(สามัญ) 

n.a. 
(ปวช.) 

25.0 
(สามัญ) 

n.a. 
(ปวช.) 

ร้อยละ นร.ที่
ไม่ได้อยู่กับบิดา
และ/หรือ
มารดา 

(ก) 8.5 14.0 12.3 5.6 12.7 10.6 19.0 
(สามัญ) 

2.4 
(ปวช) 

7.3 
(สามัญ) 

10 
(ปวช) 

11.3 
(สามัญ) 

4.9 
(ปวช) 

หมายเหตุ: (ก) ไม่กำหนดเป็นตัวช้ีวัด 

มิติคุณภาพการเรียนรู ้

 คุณภาพการเรียนรู้เป็นเรื่องที่กำหนดตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงปริมาณได้ยากมาก เพราะการเรียนรู้
สาขาวิชาต่างๆ ในระดับต่างๆ มีความแตกต่างหลากหลาย ตัวชี้วัดในตารางข้างล่างนี้จึงเป็นการสะท้อน
ภาพรวมของคุณภาพการศึกษาเพียงบางส่วนเท่านั้น 
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ตารางท่ี 8-6 ตัวช้ีวัดคุณภาพการเรียนรู้ในการศึกษาระดับต่างๆ ปีการศึกษา 2562  

ตัวชี้วัด ก่อนประถม ประถม ม. ต้น ม. ปลายสาย
สามัญ 

ม. ปลายสาย
อาชีวะ 

อัตราส่วนครูต่อนักเรียน 
(เฉพาะรร.สังกัดสพฐ.) 

1: 20.4 1:14.2 1:16 1:16.6 1:20.9 

สัดส่วนเวลาที่ครูใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนต่อ
เวลาทำงานท้ังหมด 

82:18 76:24 70:30 69:31 83:17 

สัดส่วนการเรียนการสอน
แบบ active learning  

(ก) 35.0 
 

57.6 71.8 49.8 

ร้อยละสถานศึกษาท่ีผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน (1) 

รร.อนุบาล 98.8 
ศพด. 35.1 

90.6 85.6 86.3 91.3 

หมายเหตุ :  (ก) ไม่กำหนดเป็นตัวช้ีวัด 
 (1) ใช้ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ปี 2554 – 2558 

 (2) อัตราส่วนครูต่อนักเรียนมํยมศกึษาตอนปลายสายอาชีวะ รวม ปวช. และ ปวส. 

การเปรียบเทียบตัวชี้วัดมิติคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ในและนอกเมืองให้
ข้อสังเกตที่น่าสนใจ อาทิ 

• ไม่มีข้อจำกัดด้านจำนวนครูในทุกพื้นที่และทุกระดับ  ยกเว้นระดับก่อนประถมศึกษา  
และพ้ืนที่นอกเมืองมจีำนวนครูต่อนักเรียนมากกว่าพ้ืนที่ในเมือง 

• อัตราการผ่านเกณฑ์คุณภาพของสถานศึกษาในเมืองดีกว่านอกเมืองในทุกระดับ
การศึกษา  และช่องว่างระหว่างเขตในและนอกเมืองขยายตัวตามระดับการศึกษาที่
สูงขึ้น 

• มีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ในเมืองมากกว่านอกเมืองใน
การศึกษาทุกระดับ ยกเว้น ปวช.  

• มีการจัดการเร ียนการสอนภาษาที่ สามในเมืองมากกว่านอกเมืองต ั ้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาสาย
สามัญทั้งในและนอกเมืองจัดการเรียนการสอนภาษาที่สาม   ส่วนสถานศึกษาสายอาชีวะ
มีการเรียนการสอนภาษาท่ีสามบางแห่ง  

• นักเร ียนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึ กษาตอนต้นในเมืองเข้าถ ึงการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อเรียนวิชา ICT มากกว่านักเรียนนอกเมือง  ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ไม่แตกต่างกันมากนัก 
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• ในระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา สถานศึกษานอกเมืองให้ความสำคัญกับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  มากกว่าสถานศึกษาในเมือง  แต่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย สถานศึกษาในเมืองให้ความสำคัญมากกว่า 

• สำหรับการพัฒนากำลังคนตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและไทยแลนด์ 4.0 และ/หรือ 
PLC นั ้น สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนอกเมืองให้ความสนใจมากกว่า
สถานศึกษาในเมือง 

ตารางที่ 8-7 เปรียบเทียบตัวชี้วัดมิติคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ในและนอกเมือง 

รายการตัวชี้วดั 
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในเมือง 
นอก
เมือง 

รวม 
ใน

เมือง 
นอก
เมือง 

รวม 
ใน

เมือง 
นอก
เมือง 

รวม ในเมือง 
นอก
เมือง 

รวม 

อัตราส่วนครูต่อ
นักเรียน 

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) 

ร้อยละสถานศึกษาที่
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับดีขึ้นไป 

1:21.8 1:20.0 1:20.4 1:15.5 1:13.9 1:14.2 1:18.9 1:14.1 1:16.0 1:18.7 1:13.7 1:16.6 

สัดส่วนเวลาที่ครูใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอนต่อการทำงานอื่น 

99.2 
(อนุบาล) 

38.3 
(ศพด) 

98.7 
(อนุบาล) 

34.1 
(ศพด) 

98.8  
(อนุบาล) 

35.1 
(ศพด) 

95.3 89.2 90.6 92.7 82.9 85.6 97.0 
(สามัญ) 

94.1 
(ปวช) 

80.6 
(สามัญ) 

84.3 
(ปวช) 

86.3 
(สามัญ) 

91.3 
(ปวช) 

ร้อยละจำนวนชั่วโมงที่
จัดการเรียนการสอน
แบบ active learning 
ต่อจำนวนชัว่โมงที่
จัดการเรียนการสอน
ทั้งหมด 

(ก) 78:22 76:24 76:24 64:36 73:27 70:30 62:38 
(สามัญ) 
81:19 
(ปวช) 

73:27 
(สามัญ) 
85:15 
(ปวช) 

69:31 
(สามัญ) 
83:17 
(ปวช) 

ร้อยละสถานศึกษาที่
จัดการเรียนการสอน
ภาษาที่สาม 

(ก) 37.0 34.2 35.0 73.0 51.1 57.6 82.6 
(สามัญ) 

30.0 
(ปวช) 

64.7 
(สามัญ) 

89.3 
(ปวช) 

71.8 
(สามัญ) 

49.8 
(ปวช) 

ร้อยละสถานศึกษาที่
นักเรียนใช้
คอมพิวเตอร์ในการ
เรียนวิชา ICT ในอัตรา
ไม่เกินสองคนต่อหนึ่ง
เครื่อง 

(ก) 33.3 18.8 22.7 60.0 50.0 52.9 100.0 
(สามัญ) 

100 
(ปวช) 

100.0 
(สามัญ) 

0 
(ปวช) 

100.0 
(สามัญ) 

67 
(ปวช) 

ร้อยละสถานศึกษาที่ให้
ความสำคัญกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

(ก) 66.7 43.8 50.0 80.0 58.3 64.7 100.0 
(สามัญ) 

50 
(ปวช) 

100.0 
(สามัญ) 

100 
(ปวช) 

100.0 
(สามัญ) 

67 
(ปวช) 
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รายการตัวชี้วดั 
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในเมือง 
นอก
เมือง 

รวม 
ใน

เมือง 
นอก
เมือง 

รวม 
ใน

เมือง 
นอก
เมือง 

รวม ในเมือง 
นอก
เมือง 

รวม 

ร้อยละสถานศึกษาที่ให้
ความสำคัญกับการ
พัฒนากำลังคนตอบ
โจทยภ์าคอุตสาหกรรม
และไทยแลนด์ 4.0 
และ/หรือ PLC  

(ก) 50.0 68.8 63.6 60.0 50.0 52.9 66.7 
(สามัญ) 

100 
(ปวช) 

25.0 
(สามัญ) 

100 
(ปวช) 

42.9 
(สามัญ) 

100 
(ปวช) 

หมายเหตุ: (ก) ไม่กำหนดเป็นตัวช้ีวัด 

นอกจากนี้ ในด้านคุณภาพการเรียนรู้มียังประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาอีกเรื่องหนึ่ง คือ การที่มี
นักเรียนที่มีทัศนคติ ภูมิหลัง ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เข้ามาใช้ชีวิตในสถานศึกษาเดียวกัน นำไปสู่
คำถามเกี่ยวกับสถานศึกษาในฐานะที่เป็นแหล่งบ่มเพาะทัศนคติและประสบการณ์การอยู่ร่วมกันของเด็ก
ที่มาจากภูมิหลังและพื้นฐานที่หลากหลาย  เพราะอาจเกิดการกลั่นแกล้งกัน (Bully)  ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพการเรียนรู้  เพราะกระทบทั้งทางกาย การเรียน และด้านอารมณ์ ซึ่งอาจจะนำไปสู่ปัญหาทาง
สุขภาพจิตของนักเรียนที่ถูกกลั่นแกล้ง ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะต้องป้องกันและแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  ความแตกต่างหลากหลายในพหุสังคม  
รวมทั้งการพัฒนาทักษะสังคมและการสื่อสาร 

ปัญหาการกลั่นแกล้งกันของนักเรียน (bully) 

ผลการวิจัยจากองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ในปี 2015 
เป็นการเก็บข้อมูลจากประเทศในแถบยุโรปและอเมริกาเหนือโดยเฉพาะ โดยสำรวจนักเรียนอายุ 11, 
13 และ 15 ปี ว่าเคยโดนกลั่นแกล้งในโรงเรียนมากกว่า 2 ครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหรือไม่ พบว่า
ประเทศออสเตรีย นำมาเป็นอันดับ 1 ด้วยค่าเฉลี่ยการถูกกลั่นแกล้ง 21% หมายถึงว่าเด็กนักเรียน 100 
คน จะโดนแกล้งถึง 21 คน ขณะที่สวีเดนมีอัตราอยู่ที่ 4% น้อยที่สุดในกลุ่มท่ีทำการสำรวจ ส่วน
ประเทศไทย กรมสุขภาพจิต (ปี 2018) ระบุว่าเด็กนักเรียนไทยโดนกลั่นแกล้งในโรงเรียนถึง 600,000 
คน หรือประมาณ 40% นับเป็นอันดับสองรองจากประเทศญี่ปุ่น 

เครือข่ายนักกฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชน สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “บลูลี่ กลั่นแกล้ง ความ
รุนแรง ในสถานศึกษา” โดยสำรวจกลุ่มเด็ก อายุ 10-15 ปี จาก 15 โรงเรียน พบว่าร้อยละ 91.79 เคย
ถูกบูลลี่ ส่วนวิธีที่ใช้บูลลี่ คือ การตบหัว ร้อยละ 62.07 รองลงมา ล้อบุพการี ร้อยละ 43.57 พูดจา
เหยียดหยาม ร้อยละ 41.78 และอ่ืนๆ เช่น นินทา ด่าทอ ชกต่อย ล้อปมด้อย พูดเชิงให้ร้าย เสียดสี 
กลั่นแกล้งในสื่อออนไลน์ นอกจากนี้ 1 ใน 3 หรือ ร้อยละ 35.33 ระบุว่า เคยถูกกลั่นแกล้งประมาณ
เทอมละ 2 ครั้ง ที่น่าห่วงคือ 1 ใน 4 หรือ ร้อยละ 24.86 ถูกกลั่นแกล้งมากถึงสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ส่วน
คนที่แกล้งคือ เพ่ือน รุ่นพี่ รุ่นน้อง 
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“เด็กๆ ร้อยละ 68.93 มองว่าการบูลลี่ ถือเป็นความรุนแรงอย่างหนึ่ง และผลกระทบที่เห็นได้
ชัด คือ ร้อยละ 42.86 คิดจะโต้ตอบเอาคืน ร้อยละ 26.33 มีความเครียด ร้อยละ 18.2 ไม่มีสมาธิกับ
การเรียน ร้อยละ 15.73 ไม่อยากไปโรงเรียน ร้อยละ 15.6 เก็บตัว และร้อยละ 13.4 ซึมเศร้า 

ที่มา: สถิติ “กลั่นแกล้งในโรงเรยีน” รู้ไหมว่าประเทศไหน เด็กโดนรังแกมากท่ีสุด?? 
https://www.billionmindset.com/bullying-in-school-around-the-world/ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  “องค์กรด้านเด็กเผยเด็กกว่าร้อยละ 91 เคยถูกบลูลี่ และส่วนใหญ่คิดตอนโต้
เอาคืน” จดหมายข่าว “มุมมองสทิธ์ิ” ปีท่ี 19 ฉบับท่ี 1 มกราคม 2563 

 

โครงการฯ นี้ขอให้นักเรียนทำแบบสำรวจที่ครอบคลุมถึงการระบุความแตกต่างหลากหลายของ
เพื่อนในสถานศึกษา (กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มความหลากหลายทางเพศ และผู้พิการ) สงขลาแทบไม่มีนักเรยีน
ที่มีความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้เลย ยกเว้นเด็กยากจนที่ได้รับการระบุถึงมากที่สุดเกินครึ่งของเด็กแต่
ละกลุ่มอายุ ในภาพรวมนักเรียนเห็นว่ามีการกลั่นแกล้งกันน้อยมากถึงไม่มีเลย แต่ยังมีเด็กนักเรียนบางส่วน
ที่เห็นว่ามีการล้อเลียนกลั่นแกล้งในชั้นมัธยมตอนต้นลงมา อาจเป็นเพราะนักเรียนต่างเรียนรู้ช่วยเหลือและ
ปรับตัวเข้าหากันได้ค่อนข้างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  

มิติผลการเรียนรู้ 

 การศึกษาในระบบจัดให้มีการทดสอบผลการเรียนรู ้ของนักเรียนและนักศึกษาเป็นระยะๆ  
สรุปผลการทดสอบของเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลาสูงกว่าเมื ่อเปรียบเทียบกับผลการทดสอบ
ระดับประเทศระดับชาติในทุกระดับการศึกษา ดังนี้ 

ตารางท่ี 8-8 สรุปผลการทดสอบนักเรียนนักศึกษาระดับต่างๆ ปีการศึกษา 2562 

ระดับการศึกษา ผลการทดสอบ หมายเหตุ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3  

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติด้านตา่งๆ ผา่นเกณฑร์้อยละ 
50 ขึ้นไป: 
รวม 2 ด้าน 37.6 
ภาษาไทย 43.0 
คณิตศาสตร์ 33.9 

เปรียบเทียบกับผลการทดสอบ
ระดับชาติ ร้อยละผูท้ดสอบผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 50: 
 
รวม 2 ด้าน 38.4 
ภาษาไทย 42.2 
คณิตศาสตร์ 35.6 

นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 

ร้อยละนักเรียนที่มีคะแนน O-NET 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป: 
 
ภาษาไทย 49.6 

เปรียบเทียบกับผลการทดสอบ
ระดับชาติร้อยละนักเรียนที่มีคะแนน 
O-NET ร้อยละ 50 ขึ้นไป: 
ภาษาไทย  47.2 

https://www.billionmindset.com/bullying-in-school-around-the-world/
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ระดับการศึกษา ผลการทดสอบ หมายเหตุ 

ภาษาอังกฤษ 16.7 
คณิตศาสตร์  18.5 
วิทยาศาสตร์  17.8 

ภาษาอังกฤษ  15.0 
คณิตศาสตร์  15.9 
วิทยาศาสตร์  15.4 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 

ร้อยละนักเรียนที่มีคะแนน O-NET 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป: 
 
ภาษาไทย  67.1 
ภาษาอังกฤษ  13.0 
คณิตศาสตร์  11.6 
วิทยาศาสตร์ 3.8 

เปรียบเทียบกับผลการทดสอบ
ระดับชาติร้อยละนักเรียนที่มีคะแนน 
O-NET ร้อยละ 50 ขึ้นไป: 
ภาษาไทย 64.1 
ภาษาอังกฤษ 10.9 
คณิตศาสตร์  8.0 
วิทยาศาสตร์ 2.5  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 สายสามัญ  

ร้อยละนักเรียนที่มีคะแนน O-NET 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป: 
 
ภาษาไทย 36.0 
ภาษาอังกฤษ 12.1 
คณิตศาสตร์  14.9 
วิทยาศาสตร์  8.5 
สังคมศึกษาฯ 10.4 

เปรียบเทียบกับผลการทดสอบ
ระดับชาติร้อยละนักเรียนที่มีคะแนน 
O-NET ร้อยละ 50 ขึ้นไป: 
ภาษาไทย 29.9 
ภาษาอังกฤษ  9.7 
คณิตศาสตร์  10.1 
วิทยาศาสตร์  5.6 
สังคมศึกษาฯ  6.5 

นักเรียน ปวช. ปี 3  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ V-NET: 
 
รวมทุกทักษะ 45.5 
ทักษะภาษาและการสื่อสาร 42.0 
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 36.9 
ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต 54.3 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ 48.9 

เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ V-NET ระดับประเทศ: 
รวมทุกทักษะ 43.6 
ทักษะภาษาและการสื่อสาร 39.9 
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 35.6 
ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต 52.8 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ 46.2 

นักศึกษา ปวส. ปี 2  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ V-NET: 
 
รวมทุกทักษะ 41.1 
ทักษะภาษาและการสื่อสาร 42.5 
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 31.7 
ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต 52.8 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ 37.2 

เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ V-NET ระดับประเทศ: 
รวมทุกทักษะ 40.8 
ทักษะภาษาและการสื่อสาร 41.8 
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 31.8 
ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต 52.2 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ 37.1 
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เมื่อนักเรียนประเมินตนเองในทักษะด้านต่างๆ  พบว่านักเรียนทุกระดับการศึกษาเห็นว่าตนมี
ทักษะชีวิตในเกณฑ์ดีถึงดีมาก  ทั้งนี้ทักษะชีวิตมีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกและฝึกให้มี
ทักษะทางสังคมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในการสื่อสารในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมาก และครูอาจารย์เห็นว่า
ทุกวิชาหลัก ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย ฯลฯ มีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะชีวิตให้กับนักเรียน   นอกจากนั้นกิจกรรมต่างๆ นอกห้องเรียนก็มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะชีวิตเช่นกัน 
ตัวอย่างเช่น การเข้าค่าย ทัศนศึกษา กีฬาสี การจัดอบรมเพ่ือพัฒนาจิต กิจกรรมสวดมนต์ กิจกรรมลูกเสือ
ยุวกาชาด เป็นต้น  ทั้งนี้บริบทของสังคมนอกสถานศึกษาก็มีส่วนสำคัญด้วยเช่นกัน   

ส่วนทักษะด้าน ICT อยู่ในระดับปานกลาง สายอาชีวะประเมินตนเองสูงกว่าสายสามัญเล็กน้อย 
ครูจัดกิจกรรมสนับสนุนมากตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา แทรกในการเรียนการสอน การแข่งขันทักษะวิชาการ 
การค้นคว้าทดลอง ช่วยให้พัฒนาตนเองในโลกที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในทุกย่างก้าวของชีวิต ทั้งนี้ทักษะ
ความตระหนักรู้ในความเป็นพลเมืองโลก เด็กได้เรียนรู้การมีสิทธิหน้าที่พลเมือง ปลูกฝังเรื่องจิตสาธารณะ
ความรับผิดชอบต่อสังคม-สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมจิตอาสา 

ตารางท่ี 8-9 สรุปผลการสำรวจทักษะศตวรรษที่ 21 จากการประเมินตนเองของนักเรียน 
และนักศึกษาระดับต่างๆ ปีการศึกษา 2562 

ทักษะ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ม. ปลาย
สายสามัญ 

ม. ปลาย
สายอาชีวะ 

ปริญญาตรี ปวส. 

ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 64.2 57.5 62.0 61.3  66.9 66.7 
ทักษะภาษาอังกฤษ 19.3 21.8 23.9 23.6 28.8 29.5 
ทักษะชีวิต 77.2 80.4 84.4 84.7 85.1 87.2 
ความรอบรูด้้านสุขภาพ 87.2 82.1 79.9 79.3 78.7 80.0 
ทักษะการเงิน 81.7 70.5 66.7 69.0 65.8 68.0 
ความตระหนักรู้ในฐานะ
พลเมือง 

34.7 37.1 45.6 46.7 54.8 56.3 

ทักษะอาชีพ (ก) 65.1 67.7 70.2 67.8 72.6 
ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการ (ก) 38.8 58.6 52.7 61.7 64.2 

หมายเหตุ: (ก) ไม่กำหนดเป็นตัวช้ีวัด 

เมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดผลการเรียนรู้นักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาในและนอกเมือง มี
ข้อสังเกตดังนี ้

• ผลการทดสอบ O-NET นักเรียนในเมืองสูงกว่านักเรียนนอกเมืองในทุกวิชาและระดับ
การศึกษา 

• นักเรียนในเมืองทุกระดับการศึกษาประเมินระดับทักษะ ICT ของตนเองในระดับสูงกว่า
นักเรียนนอกเมือง 
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• นักเรียนในและนอกเมืองระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษของตนเองในระดับใกล้เคียงกัน แต่สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และ ปวส. นักเรียนในเมืองทั้งสายสามัญและอาชีวะประเมินระดับทักษะตนเองสูงกว่า
นักเรียนนอกเมือง 

• นักเรียนในเมืองระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น และ ปวส. ประเมินทักษะ
ชีวิตของตนเองในระดับสูงกว่านักเรียนนอกเมือง แต่สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
นักเรียนนอกเมืองประเมินทักษะชีวิตในระดับสูงกว่านักเรียนในเมือง 

• ในแต่ละระดับการศึกษา นักเรียนในและนอกเมืองประเมินทักษะสุขภาพและทักษะ
การเงินของตนเองในระดับใกล้เคียงกัน   สำหรับระดับ ปวส. นักศึกษาในเมืองประเมิน
ทักษะการเงินตนเองในระดับสูงกว่าเล็กน้อย  

• ในกรณีความตระหนักรู้ในฐานะพลเมืองโลก  นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนปลายทั้งสายสามัญและอาชีวะ และ ปวส. ในเมือง ประเมินระดับความตระหนักรู้
ของตนเองสูงกว่านักเรียนนอกเมืองมาก  ส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเมิน
ใกล้เคียงกัน 

• ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนในและนอกเมืองประเมินทักษะอาชีพของตนเอง
ในระดับใกล้เคียงกัน  แต่นักศึกษา ปวส. ในเมืองประเมินทักษะตนเองในระดับสูงกว่า
นักศึกษานอกเมือง 

• นักเร ียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเมืองประเมินว ่าตนเองมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการในระดับที่สูงกว่าการประเมินตนเองของนักเรียนนอกเมือง  นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ และนักศึกษา ปวส. ในและนอกเมืองประเมินตนเองใน
ระดับเดียวกัน   ในขณะที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวะในเมืองประเมิน
ตนเองในระดบัสูงกว่านักเรียนนอกเมืองมาก  

ตารางท่ี 8-10 เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET รายวิชาของสถานศึกษาในเมืองและนอกเมือง 

รายวิชา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมปลายสายสามัญ 
ในเมือง นอกเมือง รวม ในเมือง นอกเมือง รวม ในเมือง นอกเมือง รวม 

ภาษาไทย 59.4 42.1 49.6 75.6 56.3 67.1 49.0 13.9 36.0 
ภาษาอังกฤษ 28.1 8.0 16.7 20.9 2.8 13.0 18.7 0.7 12.1 

คณิตศาสตร ์ 27.4 11.6 18.5 19.1 2.0 11.6 22.6 1.8 14.9 
วิทยาศาสตร ์ 26.4 11.2 17.8 6.4 0.6 3.8 12.7 1.2 8.5 
สังคมศึกษาฯ  (ก) 15.4 1.9 10.4 

หมายเหตุ : (ก) ไม่มีการสอบวิชานี้ในระดับการศึกษานี ้
ที่มา: สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. ปีการศึกษา 2562 
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ตารางท่ี 8-11 เปรียบเทียบระดับทักษะต่างๆ ของนักเรียนในสถานศึกษาในเมืองและนอกเมือง 

ระดับทักษะ 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมปลาย 

ในเมือง นอกเมือง รวม ในเมือง นอกเมือง รวม ในเมือง นอกเมือง รวม 

ทักษะ ICT  69.5 61.7 64.2 62.6 55.3 57.5 62.6 
(สามัญ) 

63.5 
(ปวช) 

61.6 
(สามัญ) 

56.8 
(ปวช) 

62.0 
(สามัญ) 

61.3 
(ปวช) 

ทักษะภาษาอังกฤษ  19.27 19.33 19.31 20.6 22.3 21.8 27.1 
(สามัญ) 

24.9 
(ปวช) 

22.2 
(สามัญ) 

21 
(ปวช) 

23.9 
(สามัญ) 

23.6 
(ปวช) 

ทักษะชีวิต 79.9 75.9 77.2 82.7 79.4 80.4 80.3 
(สามัญ) 

83.4 
(ปวช) 

86.4 
(สามัญ) 

87.3 
(ปวช) 

84.4 
(สามัญ) 

87.7 
(ปวช) 

ความรอบรู้ดา้น
สุขภาพ  

88.1 86.8 87.2 83.0 81.7 82.1 78.7 
(สามัญ) 

79.8 
(ปวช) 

80.6 
(สามัญ) 

78.3 
(ปวช) 

79.9 
(สามัญ) 

79.3 
(ปวช) 

ทักษะการเงิน  84.8 80.2 81.7 69.8 70.8 70.5 66.1 
(สามัญ) 

69.2 
(ปวช) 

67.0 
(สามัญ) 

68.4 
(ปวช) 

66.7 
(สามัญ) 

69.0 
(ปวช) 

ความตระหนักรู้ใน
ฐานะพลเมืองโลก  

42.7 31.0 34.7 38.0 36.7 37.1 49.4 
(สามัญ) 

51.2 
(ปวช) 

43.6 
(สามัญ) 

37.5 
(ปวช) 

45.6 
(สามัญ) 

46.7 
(ปวช) 

ทักษะอาชีพ  (ก) 68.8 63.5 65.1 65.3 
(สามัญ) 

69.6 
(ปวช) 

68.8 
(สามัญ) 

71.4 
(ปวช) 

67.7 
(สามัญ) 

70.2 
(ปวช) 

ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ  

(ก) 45.1 36.2 38.8 58.3 
(สามัญ) 

61.6 
(ปวช) 

58.7 
(สามัญ) 

34.4 
(ปวช) 

58.6 
(สามัญ) 

52.7 
(ปวช) 

หมายเหตุ: (ก) ไม่ได้กำหนดเป็นตวัช้ีวัด 
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ตารางท่ี 8-12 เปรียบเทียบระดับทักษะต่างๆ ของนักศึกษาในสถานศึกษาในเมืองและนอกเมือง 

ระดับทักษะ ปวส. 

ในเมือง นอกเมือง รวม 

ทักษะ ICT  66.9 64.8 66.7 

ทักษะภาษาอังกฤษ  30.2 23.3 29.5 

ทักษะชีวิต 87.7 82.4 87.2 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ  79.9 80.6 80.0 

ทักษะการเงิน  68.5 62.5 68.0 

ความตระหนักรู้ในฐานะพลเมืองโลก  57.2 47.9 56.3 

ทักษะอาชีพ  73.5 63.9 72.6 

ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  64.0 66.0 64.2 

หมายเหตุ: เนื่องจากพ้ืนท่ีตัวอย่างไม่มสีถานศึกษาระดับปริญญาตรีในพ้ืนท่ีนอกเมือง จึงมิได้จัดเกบ็ 
  ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบใน-นอกเมืองในระดับนี ้
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นิยามศัพท์ 

การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 – เน้นการจัดการศึกษาเพ่ือการ

สร้างทักษะการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3Rs คือ อ่านออก (reading) เขียนได้ (writing) คิดเลขเป็น 

(arithmetic) และ 8Cs ซึ่งหมายถึง ทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (critical 

thinking and problem-solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (creativity and 

innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (cross-cultural understanding) 

ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (collaboration, teamwork and 

leadership) ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (communications, information and 

media literacy  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (computing and 

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

วินัย คุณธรรม จริยธรรม (compassion)  

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning – การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT: National Test) – การประเมินคุณภาพ

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียน โดยในปีการศึกษา 2562

ทดสอบ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (สพฐ.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเพื่อ นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา

ความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพต่อไป 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) 

– การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสังกัด

ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการ

จัดสอบโดยประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเมิน 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมิน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : 

V-NET) – การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา เพ่ือวัดความรู้และความคิดของนักเรียน

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 
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(ปวส. 2) ใน 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะภาษาและการสื่อสาร ทักษะการคิดการแก้ปัญหา ทักษะสังคมและการ

ดำรงชีวิต ทักษะการจัดการงานอาชีพ ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็น

หน่วยงานที่ดำเนินการจัดสอบ 

การพัฒนากำลังคนตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและไทยแลนด์ 4.0 – การจัดการศึกษาโดยเป็นการนำ

สารสนเทศมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ประกอบด้วย cyber-physical system, 

Internet of things และ cloud computing โดยอุตสาหกรรม 4.0 เป็นรูปแบบของการทำงาน อย่าง

ชาญฉลาด (smart) โดยการนำข้อมูลที่หลากหลายมาผสมผสานเพ่ือให้เกิดการตัดสินใจในการทำงานได้ 

อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลา ทั้งในรูปแบบการจัดการด้วยมนุษย์ และการจัดการด้วยระบบ

หุ่นยนต์อัตโนมัติตลอดห่วงโซ่คุณค่า มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 “ม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 

การศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา – เด็กอายุ 3-5 ปีได้รับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชั้นเด็กเล็ก

หรือโรงเรียนอนุบาลอย่างน้อย 1 ปี ก่อนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา 

การศึกษานอกระบบ – การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษา นอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย จัดกิจกรรมการศึกษาเป็นระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ระดับประถมศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

กำลังแรงงาน – บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปซึงในสัปดาห์แห่งการสำรวจ เป็นผู้มีงานทำ ผู้ว่างงานทำ และผู้

ที่รอฤดูกาล (ไม่รวมผู้ทำงานบ้าน เรียนหนังสือ พระ เณร ผู้ต้องขัง ฯลฯ) 

ความตระหนักรู้ในฐานะพลเมืองโลก – ประยุกต์จากเอกสารพลเมืองโลกศึกษาโดย ผศ.อรรถพล 

อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (แปลและเรียบเรียงจาก UNESCO,2015,Global 

Citizenship Education Topics and Learning Objectives, Paris) ประกอบด้วยมิติด้านความรู้ 

สังคมและอารมณ์และพฤติกรรมในประเด็นสำคัญ ได้แก่ (1) ระบบและโครงสร้างสังคม ท้องถิ่น ประเทศ 

โลกและความเชื่อมโยงกัน (2) ความแตกต่างของอัตลักษณ์ ความยึดโยงสัมพันธ์กันและความเคารพใน

ความหลากหลาย และ (3) ความเป็นพลวัตรของโลกท่ีส่งผลกระทบต่อกันทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนา

เทคโนโลยี 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ – ประยุกต์สาระจากเอกสาร “ประเด็นสื่อสารหลัก 66 ข้อ เพ่ือความรู้ด้าน

สุขภาพของประชาชนไทย” กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยประเมินจาก (1) ความรู้ความเข้าใจ

และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และ (2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรู้จัก

ตัดสินใจดูแลและจัดการตนเองด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม 

เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา – เงินที่กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จัดสรรให้ผู้กู้ยืมเงิน เพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ 
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เงินอุดหนุน (ทุน) ปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน – เงินงบประมาณท่ีจ่ายให้แก่นักเรียน/
ผู้ปกครอง เพ่ือใช้จ่าย 5 รายการ ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้แก ่ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน ค่าอาหาร
หรือคูปองค่าอาหาร ค่าพาหนะในการเดินทาง หรือจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน และค่าใช้จ่ายที่นักเรียน
ยากจนต้องการ จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันนอกเหนือจาก 4 รายการข้างต้น 

เงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคแบบมีเงื่อนไข – เงินอุดหนุนที่สำนักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง

การศึกษา (กสศ.) จัดสรรให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค โดยนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. จะต้อง

รักษาอัตราการมาเรียน สูงกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด (จากคู่มือการดำเนินงานการรับเงิน

อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ณ พฤศจิกายน 2562) 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา (PLC : Professional Learning Community) – การ

รวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทำ และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และ นักการศึกษา บนพื้นฐาน

วัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผล

ของผู้เรียนเป็นสำคัญ และความสุขของการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน 

ดัชนีความเสมอภาคทางเพศ – อัตราส่วนระหว่างจำนวน หรืออัตราการเข้าเรียน ฯลฯ ของนักเรียนหญิง

ต่อนักเรียนชาย 

เด็กมีพัฒนาการสมวัย – เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก 

รวมกับเด็กท่ีพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ำ

แล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน (สมวัยครั้งที่ 2) 

เด็กยากจนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก – เด็กที่เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 
3,000 บาท/ปี 

เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา – เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาอายุระหว่าง 2-21 ปี ที่

ไม่ได้เรียนหรือเข้ารับการศึกษาต่อทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

(จากโครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.) 

ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ – ประยุกต์ระดับทักษะจากเอกสาร “10 ทักษะจำเป็นต้องมี ถ้าอยากได้ดี

ในการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว” ประกอบด้วย 4 เรื่องสำคัญคือ (1) ความสามารถในการจัดการด้าน

การเงิน (2) เป้าหมายผลิตภัณฑ์และการผลิตที่มีคุณภาพ (3) การตลาดและการโฆษณา และ (4) 

คุณสมบัติที่ผู้ประกอบการควรจะมีในด้านทัศนคติและการสื่อสาร  
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ทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ – ปรับจากคู่มือการใช้หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งจำแนกไว้ 4 ระดับการศึกษา คือ ป.1-ป.3 ,  ป.4-

ป.6 , ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 และคณะวิจัยไดป้ระยุกต์ใช้ถึงระดับอุดมศึกษาด้วย ทักษะที่ควรมีแต่ละ

ระดับการศึกษามีองค์ประกอบ คือ (1) สารสนเทศและการสื่อสาร (2) การแก้ปัญหาด้วย ICT และ (4) 

ระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ทักษะชีวิต  – ปรับจากแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตจากการบูรณาการการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย และการศึกษาองค์ประกอบของทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นทักษะที่แต่ละ

ระดับการศึกษาควรมีครอบคลุม 4 องค์ประกอบ แต่มีลักษณะเฉพาะช่วงวัย คือ (1) ความตระหนักรู้และ

เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน (2) การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (3) การจัดการ

อารมณ์และความเครียด และ (4) การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน  

ทักษะด้านการเงิน – ประยุกต์จากเอกสารการสำรวจทักษะทางการเงิน Financial Literacy ปี 2559 

ธนาคารแห่งประเทศไทย และเอกสารความรู้เรื่องทางการเงิน Financial Literacy (หลกัสากลและวิธีคิด), 

สฤณี อาชวานันทกุล โดยประเมินทักษะจากความรู้ความเข้าใจที่ช่วยให้สามารถจัดการทรัพยากรการเงิน

ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและมีข้อมูลรอบด้าน ประกอบด้วย (1) การวางแผนทางการเงิน (2) การ

ควบคุมค่าใช้จ่าย (3) การมีรายได้เหลือจ่าย และ (4) การออมและการเปลี่ยนเงินออมไปสู่สินทรัพย์ลงทุน 

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ – ประยุกต์จากการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (The Common 

European Framework of Reference : CEFR) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ประเมินความเชี่ยวชาญทาง

ภาษา  

ทักษะอาชีพ – ประยุกต์สาระสำคัญจาก 1) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications 

Framework: NQF) ฉบบัปรับปรุง 2560 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ       

2) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และ 3) กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ การประเมินทักษะประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ (1) ความรู้  (2) การ

พัฒนาทักษะ และ (3) ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และความรับผิดชอบ 

นักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา – เด็กท่ีอยู่ในสภาวะยากลำบาก เนื่องจากประสบปัญหาต่างๆ  มีชีวิต

ความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป ขาดโอกาสหรือไม่มีโอกาสที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษา จาก

สาเหตุ ดังนี้ 1) ยากจน(มากเป็นพิเศษ)  2) มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 3) ถูกทอดทิ้ง  4) ถูกทำร้ายทารุณ 
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5) ได้รบัผลกระทบจากโรคเอดส์ 6) เป็นชนกลุ่มน้อย 7) เร่ร่อน 8) ถูกบังคับ ให้ขายแรงงาน 9) อยู่ใน

ธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก 10) อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน และ 11) อ่ืนๆ  

นักเรียนต่างสัญชาติ – นักเรียนที่มีสัญชาติต่างชาติ และมีหลักฐานแสดงตัวตน เช่น กัมพูชา เกาหลีใต้ 

จีน ซาอุดีอาระเบีย ญี่ปุ่น เนปาล ปากีสถาน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม  เป็นต้น  

นักเรียนที่ออกกลางคัน – นักเรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนระหว่างปี โดยไม่ได้เข้ารับการศึกษาใน

สถานศึกษาใดๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 เดือน  ซึ่งเกิดจากสาเหตุดังนี้ 1) มีปัญหาในการปรับตัว 2) สมรส  

3) ต้องคดี/ถูกจับ 4) เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 5) หาเลี้ยงครอบครัว 6) อพยพตามผู้ปกครอง 7) ฐานะยากจน 8) 

มีปัญหาครอบครัว    

นักเรียนทุนเสมอภาค – นักเรียนยากจนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์แบบ (Proxy 

Means Test: PMT) จากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. และอยู่ในกลุ่มที่มีค่าคะแนนความ

ยากจนที่ระดับ 0.91-1.00 (Extremely Poor) 

นักเรียนพิการ – เด็กท่ีมีความต้องการทางการศึกษาที่แตกต่างไปจากปกติท่ัวไป  ทั้งในด้านเนื้อหา วิธีการ

เรียนการสอน การประเมินผล และเครื่องมืออุปกรณ์การสอน โดยเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและ

จิตใจ แบ่งเป็น 9 ประเภท ได้แก่ 1) บกพร่องทางการเห็น  2) บกพร่องทางการได้ยิน 3) บกพร่องทาง

สติปัญญา 4) บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ  5) มีปัญหาทางการเรียนรู้ 6) บกพร่องทางการพูดและ

ภาษา 7) มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  8) ออทิสติก และ 9) มีความพิการซ้ำซ้อน  

นักเรียนไม่ปรากฏสัญชาติ – เด็กวัยเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือสัญขาติใดที่เข้ารับการศึกษาระดับ ก่อน

ประถมศึกษา และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

นักเรียนยากจน – นักเรียนยากจนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์แบบ (Proxy Means 

Test: PMT) จากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. และอยู่ในกลุ่มท่ีมีค่าคะแนนความยากจน

ที่ระดับ 0.71-0.90 (Poor) 

ผู้มีงานทำ – บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในสัปดาห์แห่งการสํารวจ มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังต่อไปนี้  1) ได้ทํางานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงข้ึนไป โดยได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ผลกําไร เงินปันผล ค่าตอบแทน

ที่มีลักษณะอย่างอ่ืนสําหรับ ผลงานที่ทําเป็นเงินสด หรือสิ่งของ  2) ไม่ได้ทํางาน หรือทํางานน้อยกว่า 1 

ชั่วโมงแต่เป็นบุคคลที่ มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (ซึ่งจะถือว่าเป็น ผู้ที่ปกติมีงานประจํา)  2.1) 

ยังได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่นๆ หรือผลกําไรจากงานหรือธุรกิจในระหว่างที่ไม่ได้

ทํางาน  2.2) ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่น ๆ หรือ ผลกําไรจากงานหรือธุรกิจใน

ระหว่างที่ไม่ได้ ทํางาน แต่ยังมีงานหรือธุรกิจที่จะกลับไปทํา  3) ทํางานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยไม่ได้รับ

ค่าจ้างในวิสาหกิจ หรือ ไร่นาเกษตรของหัวหน้าครัวเรือนหรือของสมาชิกในครัวเรือน 
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ผู้ไม่มีงานทำ (ว่างงาน) – บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งในสัปดาห์แห่งการสำรวจ มีลักษณะอย่างใดอย่าง

หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. ไม่ได้ทำงาน ไม่มีงานประจำ แต่ได้หางานทำในระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์ 2. 

ไม่ได้ทำงาน ไม่มีงานประจำ และไม่ได้หางานทำในระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์ แต่พร้อมที่จะทำงาน

ในระหว่าง 7 วัน ก่อนวันสัมภาษณ์ 

แรงงานนอกระบบ – ผู้มีงานทําท่ีไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทํางาน

เช่นเดียวกับแรงงานในระบบ 

แรงงานในระบบ – ผู้มีงานทําที่ได้รับความคุ้มครองหรือ หลักประกันทางสังคมจากการทํางาน ได้แก่     

1) ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ของราชการส่วนกลาง ราชการ ส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น       

2) ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 3) ครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย โรงเรียนเอกชน  4) ลูกจ้าง

ของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 5) ลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน  

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

แรงงานรุ่นใหม่ - กสศ.นิยาม “แรงงานรุ่นใหม่” ว่าคือกลุ่มเยาวชนอายุ 18 ปีขึ้นไป  อ้างอิงจาก  

https://www.eef.or.th/about/ แต่โครงการนี้หมายถึงกลุ่มอายุ 15-24 ปี เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูล

เกี่ยวกับการทำงานจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติซึ่งแบ่งกลุ่มอายุ 15-19 ปี และ 20-24 ปี  

นอกจากนั้นกลุ่มอายุ 15-24 ปียังสอดคล้องกับการจำแนกกลุ่มอายุของตัวชี้วัด SDG ด้านการทำงานซึ่ง

จำแนกเป็นเยาวชน (15-24 ปี) และผู้ใหญ่ (25-64 ปี) 

อัตราการเข้าเรียนรวม – อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในแต่ละระดับการศึกษากับจำนวน

ประชากรตามช่วงอายุระดับการศึกษา โดยปรับฐานให้เป็น 100 

อัตราการเข้าเรียนสุทธิ – อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับการศึกษาตามช่วงอายุ

ระดับการศึกษากับจำนวนประชากรตามช่วงอายุระดับการศึกษา โดยปรับฐานให้เป็น 100   

อัตราการคงอยู่ – เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนในชั้นปีสุดท้ายของระดับการศึกษา กับจำนวนนักเรียนรุ่น

เดียวกันในชั้นปีแรกของระดับการศึกษานั้นๆ 

อัตราการเรียนต่อ – เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนที่เรียนจบปีสุดท้ายของระดับการศึกษา กับจำนวน

นักเรียนรุ่นเดียวกันที่ศึกษาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 

อัตราสำเร็จการศึกษา – เปรยีบเทียบจำนวนนักเรียนที่เรียนสำเร็จชั้นปีสุดท้ายของระดับการศึกษากับ

จำนวนนักเรียนรุ่นเดียวกันในชั้นปีแรกของระดับการศึกษานั้นๆ 
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อักษรย่อ 

ก.ค.ศ. – สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กยศ. – กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

กศน. – สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

กสศ. – กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

ปวช. – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

ปวส. – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พศ. – สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   

รร. ตชด. – โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

สกอ. –  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

สช. – สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   

สถ.  – กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

สทศ. – สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 

สพฐ. – สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

สพป. – สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   

สพม. – สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   

สมศ. –  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

สสช. – สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

สอศ. –  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

อปท. –  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

   

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



ภาคผนวกรายงาน จ.สงขลา 
 

ผ1 

ตารางท่ี 1 ผลการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดความก้าวหน้าในการพัฒนาเด็กระดับก่อนประถมศึกษา (อายุ 3-5 ปี) 
ตัวชี้วดั  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 

แหล่งข้อมูล  
(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 

วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

มิติที่ 1 การเข้าถึงการเรียนรู้ 
AC1-1a อัตราการเข้าเรียนสุทธิ
ระดับก่อนประถมศึกษา (อยา่ง
น้อย 1 ปีก่อนเขา้เรียนระดับ
ประถมศึกษา) 
(ทะเบียน, จำแนกเพศ) 

ช 31.4 
ญ 31.8 
รวม 31.6 
(ปกศ.62) 

จำนวนเด็กอาย ุ3-5 ปีทั้งหมด 
จำแนกเพศ 

ประชากรทะเบยีนราษฎร ์ณ 1 
มกราคม 2562 จากระบบ HDC 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา  

สืบค้นจากเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา  
https://ska.hdc.moph.go.th 
 

1.สามารถดูข้อมูลเป็นรายจังหวัด อำเภอ และเป็นการ
รายงานข้อมูลต้นป ีณ 1 มกราคม 2562 
2.จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ศพด. และ รร.ตชด. ในพื้นที่ จ.สงขลา คิดเป็นร้อย
ละ 54.2 ของจำนวนนกัเรียนกอ่นประถมทั้งหมดใน จ.
สงขลา เท่านั้น 

  

  จำนวนเด็กอาย ุ3-5 ป ีใน
โรงเรียนอนุบาล และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก รร.ตชด. 
(จำแนกเพศ) 

1.กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
2.สารสนเทศเพื่อการศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
3.สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัด
สงขลา (ปีการศึกษา 2562) 

1.สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมลูนักเรียน
รายบุคคล  
https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 
2.สืบค้นจากเว็บไซต์ สารสนเทศเพื่อการศึกษา
แห่งชาติ  
http://www.mis.moe.go.th/ 
3.สืบค้นจากเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัด
สงขลา 
https://www.spe.go.th/news2/detail/11 

1.กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สามารถดขู้อมูลเป็นราย สพท. มีข้อมูลข้อมูล
เด็กใน รร.อนุบาล จำแนกอาย ุและเพศ ซ่ึงข้อมูลบันทึก
โดยตรงจากโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 
2562 ภาคเรียนที่ 1 (DMC62-1 (age)) 
2.โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี
การศึกษา 2562 ไม่มีนักเรียนอาย ุ3-5 ปี 
3.สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ : สำหรับข้อมูลนักเรียน จำแนก
อาย ุและเพศ จากโรงเรียนสังกัดท้องถิ่น ศพด. และ 
ตชด. มีข้อมูลอัพเดทปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
4.สำหรับโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสงักัดอื่นๆ ไม่พบ
ข้อมูลแยกอาย ุ

AC1-1b อัตราการเข้าเรียนรวม
ระดับก่อนประถมศึกษา (อยา่ง
น้อย 1 ปีก่อนเขา้เรียนระดับ
ประถมศึกษา) (ทะเบียน, 

ช 110.1 
ญ 109.9 
รวม 110.0 
(ปกศ.62) 

จำนวนเด็กอาย ุ3-5 ปีทั้งหมด 
จำแนกเพศ 

ประชากรทะเบยีนราษฎร ์ณ 1 
มกราคม 2562 จากระบบ HDC 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา  

สืบค้นจากเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา https://ska.hdc.moph.go.th/hdc 

1.สามารถดูข้อมูลเป็นรายจังหวัด อำเภอ และเป็นการ
รายงานข้อมูลต้นป ีณ 1 มกราคม 2562 



ภาคผนวกรายงาน จ.สงขลา 
 

ผ2 

ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

จำแนกเพศ) 
    จำนวนเด็กก่อนประถมศึกษา

ในโรงเรียนอนุบาล ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จากโรงเรียน
สังกัด สพฐ. อปท. ตชด. รร.
เอกชน และหน่วยงานอื่นๆ 

1.กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
2.สารสนเทศเพื่อการศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
3.สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัด
สงขลา (ปีการศึกษา 2562) 

สืบค้นจากเว็บไซต์  
1.ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 
2.สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ  
http://www.mis.moe.go.th/ 
3.สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดสงขลา 
https://www.spe.go.th/news2/detail/11 

1.ข้อมูลที่สืบค้นจาก ระบบจัดเก็บขอ้มลูนักเรียน
รายบุคคล ปีการศึกษา 2562 ภารเรียนที่ 1 (DMC62-1 
(schoolmis)) มีข้อมูลจำแนกเพศและอายุ บันทกึข้อมูล
โดยตรงจากโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
2.ข้อมูลนักเรียนก่อนประถมศึกษาใน รร.ตชด. ปี
การศึกษา 2562  จากสารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาต ิ
กระทรวงศึกษาธิการ มีข้อมูลจำแนกเพศ 
3.ข้อมูลนักเรียนก่อนประถมศึกษาใน รร.เอกชน รร.
ท้องถิ่น และ รร.สังกัดอื่นๆ  ปีการศึกษา 2562 จาก
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา 

AC1-2 ดัชนีความเสมอภาคทาง
เพศอัตราการเข้าเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษา 

1 อัตราการเข้าเรียนรวมระดับ
ก่อนประถมศึกษา (หญิง ต่อ 
ชาย) 

จากขอ้มูลที่ใช้คำนวณตัวชี้วัด 
AC1-1b 

    

AC1-3 จำนวนนักเรียนพิการ
ก่อนประถมศึกษา (ทะเบียน, 
จำแนกเพศ) 

ช 416 
ญ 264 
รวม 680 
(ปกศ.62) 

จำนวนนกัเรียนพิการที่เข้า
เรียนระดับก่อนประถมศึกษา
(จำแนกเพศ) 

1.กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 (DMC62-2) 
2.สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัด
สงขลา ปีการศึกษา 2562 

สืบคน้จากเว็บไซต์  
1.ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 
2.สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดสงขลา 
https://www.spe.go.th/news2/detail/11 

1.ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนพิการระดับกอ่นประถมศึกษา 
จำแนกเพศ และประเภทความพกิาร จาก DMC ปี
การศึกษา 2562 [DMC62-2 (deformity) สำหรับ
โรงเรียนทั่วไป/เรียนร่วม DMC62-1 (deformity) 
สำหรับโรงเรียนสังกัด สศศ.] ซ่ึงเป็นข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

AC1-4 จำนวนนักเรียนดอ้ย
โอกาสก่อนประถมศกึษา 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 4,185 
ญ 4,327 
รวม 9,142 
(ปกศ.62) 

จำนวนนกัเรียนด้อยโอกาส
ระดับก่อนประถมศึกษา 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนดอ้ยโอกาสกอ่นประถมศึกษา 
จำแนกเพศ จาก DMC ปีการศึกษา 2562 [DMC62-1 
(occasion)] ซ่ึงเป็นข้อมูลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

  



ภาคผนวกรายงาน จ.สงขลา 
 

ผ3 

ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

AC1-5 ร้อยละนักเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษาที่เป็นเด็ก
ยากจน (ทะเบยีน, จำแนกเพศ) 

ช 50.1 
ญ 49.3 
รวม 49.7 
(ปกศ.62) 

จำนวนเด็กระดับก่อน
ประถมศึกษาทั้งหมด (จำแนก
เพศ)  

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใชข้้อมูลจำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา จำแนกเพศ 
จาก DMC ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 [DMC62-1 
(schoolmis)] ซ่ึงเป็นข้อมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

    จำนวนเด็กระดับก่อน
ประถมศึกษาที่เป็นเด็ก
ยากจน (จำแนกเพศ) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนดอ้ยโอกาสกอ่นประถมศึกษา 
จำแนกเพศ และประเภทเด็กดอ้ยโอกาส จาก DMC ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 [DMC62-1 (occasion)] 
ซ่ึงเป็นข้อมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

AC1-6 ร้อยละเด็กยากจนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับทุน
ร้อยละเด็กยากจนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับเงิน
อุดหนุน (ทะเบยีน จำแนกเพศ) 

n.a. จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้งหมด (ทะเบียน) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา ปีการศึกษา 2562 

สืบค้นจากเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา 
https://www.spe.go.th/news2/detail/11 

  

    จำนวนเด็กยากจนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับ
ทุนอุดหนุน 
(EEF) 

กสศ. ปีการศึกษา 2562 ภาค
เรียนที่ 1 

ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) 

1.ปีการศึกษา 2562 กสศ. นำร่องให้ทุนอุดหนุนเด็ก 
ศพด. ยากจนพิเศษใน 17 จังหวัด ได้แก ่เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ขอนแก่น นครนายก 
นครราชสีมา น่าน พษิณุโลก ภูเก็ต ยะลา ระยอง ลำปาง 
สุโขทัย สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ อำนาจเจริญ และ
อุบลราชธาน ีซ่ึงยังไม่มี จ.สงขลา โดย กสศ. จะขยายการ
ให้ทุนนี้ครอบคลุมมากขึ้นในระยะตอ่ไป 

AC1-7 ร้อยละนักเรียนอนุบาล
ยากจนพิเศษที่ได้รับทุน
ปัจจัยพื้นฐานและทุนเสมอภาค 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 0.08 
ญ 0.13 
รวม 0.10 
(ปกศ.62-1) 

จำนวนนกัเรียนก่อน
ประถมศึกษาทั้งหมด (ไม่รวม 
ศพด.) (ทะเบียน) 

1.กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
2.สารสนเทศเพื่อการศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร ปี

1.สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมลูนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 
2.สืบค้นจากเว็บไซต์ สารสนเทศเพื่อการศึกษา
แห่งชาติ  

  



ภาคผนวกรายงาน จ.สงขลา 
 

ผ4 

ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
3.สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัด
สงขลา (ปีการศึกษา 2562) 

http://www.mis.moe.go.th/ 
3.สืบค้นจากเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัด
สงขลา 
https://www.spe.go.th/news2/detail/11 

    จำนวนนกัเรียนอนุบาล
ยากจนพิเศษที่ได้รับทุน
ปัจจัยพื้นฐานและทุนเสมอ
ภาค 
(EEF) 

กสศ. ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) 

 

AC1-8 จำนวนนักเรียนระดบั
ก่อนประถมศึกษาต่างสัญชาติ 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 127 
ญ 118 
รวม 245 
(ปกศ.62) 

จำนวนนกัเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาต่างสัญชาต ิ
(จำแนกเพศ) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษาต่างสัญชาติ จำแนก
เพศ จาก DMC ปีการศึกษา 2562 [DMC62-1 (race)] 
ซ่ึงเป็นข้อมูลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
2.สำหรับการนำขอ้มูลมาใช้เป็นตัวชีว้ัด “AC1-8 จำนวน
นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาตา่งสัญชาติ” นี้ 
คณะวิจัยไม่รวมจำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษาไม่
ปรากฏสัญชาต ิ

AC1-9 จำนวนนักเรียนระดบั
ก่อนประถมศึกษาไม่ปรากฏ
สัญชาติ (ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 0 
ญ 0 
รวม 0 
(ปกศ.62) 

จำนวนนกัเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาไม่ปรากฏ
สัญชาติ (จำแนกเพศ) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษาที่ไมป่รากฏสัญชาติ 
จำแนกเพศ จาก DMC ปีการศึกษา 2562 [DMC62-1 
(race)] ซ่ึงเป็นข้อมูลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

AC1-10 ร้อยละเด็กอายุ 3-5 ปี 
นอกระบบการศึกษา (ทะเบยีน) 

14.0 
(ปี 2562) 

จำนวนเด็กอาย ุ3-5 ป ี
(ปี 2562) 

ประชากรทะเบยีนราษฎร ์ณ 1 
มกราคม 2562 จากระบบ HDC 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา  

สืบค้นจากเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา https://ska.hdc.moph.go.th/ 

1.สามารถดูข้อมูลเป็นรายจังหวัด อำเภอ และเป็นการ
รายงานข้อมูลต้นป ีณ 1 มกราคม 2562 

  



ภาคผนวกรายงาน จ.สงขลา 
 

ผ5 

ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

    จำนวนเด็กอาย ุ3-5 ป ี
นอกระบบการศึกษา 
(ปี 2562) 

กสศ. ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) 

อ้างอิง : 
1.จำนวนเด็กทั้งหมดเป็นข้อมูลทะเบยีนราษฎร์ จาก
กรมการปกครอง ป ี2559 และ ป ี2562 
2.ข้อมูลนักเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาฯ จากศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ สป.ศธ. ปี 2559 และ ปี 2561 
3.ข้อมูลนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สพฐ. ป ี2562 
4.ข้อมูลนักเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น อปท. ป ี2562 
5.โดยนำข้อมูลจากขอ้ 1-2-3-4 มาหักลบกันจึงได้จำนวน
เด็กนอกระบบ ปี 2559, 2561 และ 2562 

มิติที่ 2 คุณภาพการเรยีนรู ้
QL1-1 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา 
(ทะเบียน) 

1 : 20.4 
(เฉพาะ รร.สังกัด 
สพฐ.) 

จำนวนครูที่สอนระดับ
ก่อนประถมศึกษา 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป ี
2562 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
สพฐ. https://data.bopp-obec.info/emis/ 

1.มีข้อมูลเฉพาะ ครูในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ไม่รวม ครู 
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 
เนื่องจากไม่มีข้อมูลจำแนกระดับการสอน 

    จำนวนนกัเรียนก่อน
ประถมศึกษา สังกัด สพฐ. 
(จำแนกเพศ) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใช้ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. จากระบบจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล [DMC62-1(schoolmis)] โดย
ไม่รวมจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานบริหาร
การศึกษาพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับขอ้มูลครูในโรงเรียน
สังกัด สพฐ 

QL1-2a ร้อยละโรงเรียน
อนุบาลที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 

98.8 จำนวนโรงเรียนอนุบาลรับ
การตรวจประเมินคุณภาพ 
(สมศ.) 

สมศ. (ผลประเมินคุณภาพรอบ
สาม 2554-2558) ประสานขอขอ้มูลโดยตรงจาก สมศ.  

1.ใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-
2558) เนื่องจากผลการประเมินรอบสี่ (2559-2563) ยัง
ไม่ประกาศ 

    จำนวนโรงเรียนอนุบาลที่
ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดี

สมศ. (ผลประเมินคุณภาพรอบ
สาม 2554-2558) 

ประสานขอขอ้มูลโดยตรงจาก สมศ.  
1.ใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-
2558) เนื่องจากผลการประเมินรอบสี่ (2559-2563) ยัง
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

ขึ้นไป (สมศ.) ไม่ประกาศ 
QL1-2b ร้อยละศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ  

35.1 จำนวนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ที่รับการตรวจประเมิน
คุณภาพ (สมศ.) 

สมศ. (ผลประเมินคุณภาพรอบ
สาม 2554-2558) ประสานขอขอ้มูลโดยตรงจาก สมศ.  

1.ใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-
2558) เนื่องจากผลการประเมินรอบสี่ (2559-2563) ยัง
ไม่ประกาศ 

    จำนวนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ
ดีขึ้นไป (สมศ.) 

สมศ. (ผลประเมินคุณภาพรอบ
สาม 2554-2558) ประสานขอขอ้มูลโดยตรงจาก สมศ.  

1.ใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-
2558) เนื่องจากผลการประเมินรอบสี่ (2559-2563) ยัง
ไม่ประกาศ 

QL1-3 ร้อยละครูระดับกอ่น
ประถมศึกษาที่จบวิชาเอกกอ่น
ประถมศึกษา (ทะเบียน)  

26.5 จำนวนครูระดับกอ่น
ประถมศึกษาทั้งหมด 
(เฉพาะโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป ี
2562 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
สพฐ. https://data.bopp-obec.info/emis/ 

1.มีข้อมูลเฉพาะ ครูในโรงเรียนสังกัด สพฐ. เท่านั้น 

    จำนวนครูระดับกอ่น
ประถมศึกษาที่จบวิชาเอก
ปฐมวัย (ทะเบียน)  ครู
ระดับก่อนประถมศึกษาที่
จบวิชาเอกก่อน
ประถมศึกษา (ทะเบียน)   

กคศ. ปี 2562 ประสานขอขอ้มูลโดยตรงจาก กคศ. ไม่มีข้อมูลจำแนกเพศ 

QL1-4 สัดส่วนเวลาที่ครูระดับ
ก่อนประถมศึกษาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนต่อการ
ทำงานอื่น (สัมภาษณ์ผู้บริหาร
สถานศึกษา) 

Median 75 : 25 
Mean 82 : 18 

จำนวนชัว่โมงที่ครูระดับ
ก่อนประถมศึกษาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
ต่อการทำงานอื่น 

ผู้บริหารสถานศึกษา (ธันวาคม 
2562 - กุมภาพันธ ์2563) 

สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 21 คน จาก 
21 โรงเรียน 

  

มิติที่ 3 ผลการเรยีนรู ้
LO1-1 ร้อยละเด็กอาย ุ0-5 ปีมี
พัฒนาการสมวยั (ทะเบียน) 

98.4 จำนวนเด็กอาย ุ9,18,30 
และ 42 เดือน ทั้งหมดใน

กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 KPI Key Performance Indicators "รอ้ยละเด็ก
อาย ุ0-5 ปีที่มีพัฒนาการสมวัย เขต 12 เขต 12 
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ผ7 

ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

เขตรับผิดชอบที่ได้รับการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการ
จริง ในช่วงเวลาที่กำหนด 
(คน) 

http://healthkpi.moph.go.th/kpi2/kpi/index/ 
?id=1376&lv=2&z=12&kpi_year=2562 

    จำนวนเด็ก 9, 18, 30 
และ 42 เดือน ที่ได้รับการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการ
โดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย(DSPM) แล้วผล
การตรวจคัดกรอง ผ่าน
ครบ 5 ด้าน ในการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการครั้ง
แรก รวมกับเด็กที่พบ
พัฒนาการสงสัยล่าชา้และ
ได้รับการติดตามให้ได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการ 
และประเมินซ้ำแล้วผล
การประเมิน ผ่านครบ 5 
ด้านภายใน 30 วัน
(1B260) (คน) 

กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 KPI Key Performance Indicators "รอ้ยละเด็ก
อาย ุ0-5 ปีที่มีพัฒนาการสมวัย เขต 12 เขต 12 
http://healthkpi.moph.go.th/kpi2/kpi/index/ 
?id=1376&lv=2&z=12&kpi_year=2562 

  

LO1-2 สัดส่วนเด็กก่อน
ประถมศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ 
school readiness survey 
(EEF, จำแนกเพศ) 

n.a. สัดส่วนของจำนวนเด็ก
ปฐมวัยที่มีระดับความ
พร้อมในการศึกษาแต่ละ
ด้าน น้อยกวา่หรือเท่ากับ 

กสศ. และโครงการสำรวจสถานะ
ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบ
การศึกษาของเด็กปฐมวัยสำหรับ
ประเทศไทย ระยะที่ 2 (SRS) 

ประสานขอขอ้มูลโดยตรงจาก กสศ. และโครงการฯ กสศ. สนับสนุนงานวิจัยโครงการสำรวจความพร้อมเพื่อ
เข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวยั ระยะที่ 2 ทดลอง
นำร่องใน 5 จังหวัด เชยีงใหม่ ศรีสะเกษ กาญจนบุรี 
ระยอง และภูเก็ต 
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

25 คะแนน (SRS) ระดับความพร้อมของเด็กปฐมวัย (readiness in the 
children) แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก ่
1. ความพร้อมด้านภาษา (literacy) 
2. ความพร้อมด้านคณิตศาสตร์(mathematics) 
3. ความพร้อมด้านสังคมและอารมณ์ (social-
emotional development) 
4. ความพร้อมด้านการบริหารจัดการชวีติ (executive 
function) 
5. ความพร้อมด้านกายภาพและสุขภาพ (physical and 
health development) 
 
สูตรการคำนวณ :  
สัดส่วนเด็กก่อนประถมศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ school 
readiness survey 
= 100 – สัดส่วนของจำนวนเด็กปฐมวยัที่มีระดับความ
พร้อมในการศึกษาแต่ละด้าน น้อยกวา่หรือเท่ากับ 25 
คะแนน 
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ตารางท่ี 2 ผลการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดความก้าวหน้าในการพัฒนาเด็กระดับประถมศึกษา (อายุ 6-11 ปี) 

ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

มิติที่ 1 การเข้าถงึการเรยีนรู้         
AC2-1a อัตราการเข้าเรียนสุทธิ
ระดับประถมศึกษา (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 

ช 44.9 
ญ 44.8 
รวม 44.8 
(ปกศ.62-1) 

จำนวนเด็กอาย ุ6-11 ป ี
(จำแนกเพศ) 

ประชากรทะเบยีนราษฎร ์ณ 1 
มกราคม 2562 จากระบบ HDC 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา  

สืบค้นจากเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา 
https://ska.hdc.moph.go.th/hdc/reports/rep
ort.php?source=pop/pop_sex_agemoph.ph
p&cat_id=ac4eed1bddb23d6130746d62d25
38fd0&id=f83d0cd8b830706dab4cd3cb09af
a584 

1.สามารถดูข้อมูลเป็นรายจังหวัด อำเภอ และเป็นการ
รายงานข้อมูลต้นป ีณ 1 มกราคม 2562 
2.จำนวนนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ศพด. และ รร.ตชด. ในพื้นที่ จ.สงขลา คิดเป็นร้อยละ 
51.5 ของจำนวนนักเรียนประถมทั้งหมดใน จ.สงขลา 
เท่านั้น 

    จำนวนนกัเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่มีอาย ุ6-11 
ปี ในปีการศึกษานั้น 
(จำแนกเพศ)  

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ข้อมูลที่สืบค้นจาก ระบบจัดเก็บขอ้มลูนักเรียน
รายบุคคล [DMC62-1(age)] มีขอ้มูลจำแนกเพศและ
อาย ุบันทึกขอ้มูลโดยตรงจากโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
2.สำหรับโรงเรียนสังกัดท้องถิ่น รร.เอกชน ตชด. พศ. 
รร.สาธิต และสังกัดอื่นๆ ไม่พบข้อมูลแยกอาย ุ

AC2-1b อัตราการเข้าเรียนรวม
ระดับประถมศึกษา (ทะเบียน, 
จำแนกเพศ) 

ช 104.8 
ญ 103.8 
รวม 104.3 
(ปกศ.62-1) 

จำนวนเด็กอาย ุ6-11 ป ี
(จำแนกเพศ) 

ประชากรทะเบยีนราษฎร ์ณ 1 
มกราคม 2562 จากระบบ HDC 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา  

สืบค้นจากเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา 
https://ska.hdc.moph.go.th/hdc/reports/rep
ort.php?source=pop/pop_sex_agemoph.ph
p&cat_id=ac4eed1bddb23d6130746d62d25
38fd0&id=f83d0cd8b830706dab4cd3cb09af
a584 

1.สามารถดูข้อมูลเป็นรายจังหวัด อำเภอ และเป็นการ
รายงานข้อมูลต้นป ีณ 1 มกราคม 2562 

    จำนวนนกัเรียนระดับ
ประถมศึกษาในปี

1.กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี

1.สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมลูนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-

1.ข้อมูลที่สืบค้นจาก ระบบจัดเก็บขอ้มลูนักเรียน
รายบุคคล ปีการศึกษา 2562 ภารเรียนที่ 1 (DMC62-1 
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

การศึกษานั้น 
(จำแนกเพศ) 

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
2.สารสนเทศเพื่อการศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
3.สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัด
สงขลา (ปีการศึกษา 2562) 

obec.info/obec62/publicstat/report 
2.สืบค้นจากเว็บไซต์ สารสนเทศเพื่อการศึกษา
แห่งชาติ 
http://www.mis.moe.go.th/ 
3.สืบค้นจากเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัด
สงขลา 
https://www.spe.go.th/news2/detail/11 

(schoolmis)) มีข้อมูลจำแนกเพศและอายุ บันทกึ
ข้อมูลโดยตรงจากโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
2.ข้อมูลนักเรียนประถมศึกษาใน รร.ตชด. ปีการศึกษา 
2562  จากสารสนเทศเพื่อการศึกษาแหง่ชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ มีข้อมูลจำแนกเพศ 
3.ข้อมูลนักเรียนประถมศึกษาใน รร.เอกชน รร.ท้องถิ่น 
และ รร.สังกัดอื่นๆ  ปกีารศึกษา 2562 จากสำนกังาน
ศึกษาธกิารจังหวัดสงขลา 

AC2-2 ดัชนีความเสมอภาคทาง
เพศอัตราการเข้าเรียนระดับ
ประถมศึกษา (หญิง/ชาย) 

0.99 อัตราการเข้าเรียนระดับ
ประถมศึกษาของเด็กหญิง 
ต่อ เด็กชาย 

จากตัวชีว้ัด AC2-1b   
  

AC2-3 ร้อยละนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่ไม่ได้อยู่อาศัยกบั
บิดาและ/หรือมารดา (สำรวจ
นักเรียน) 

12.3 จำนวนนกัเรียน ป.6 ที่
ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดาและ/
หรือมารดา เทียบจำนวน
นักเรียน ป.6 ที่สำรวจ 

นักเรียน ป.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน ป.6 จำนวน 260 คน จาก 22 
โรงเรียน 

  

AC2-4 จำนวนนักเรียนพิการ
ระดับประถมศึกษา 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 3,092 
ญ 1,199 
รวม 4,291 
(ปกศ.62) 

จำนวนนกัเรียนพิการระดับ
ประถมศึกษา 
(จำแนกเพศ) 

1.กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 (DMC62-2) 
2.สำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ปีการศึกษา 2562 
(DMC62-1) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนพิการระดับประถมศึกษา 
จำแนกเพศ และประเภทความพกิาร จาก DMC ปี
การศึกษา 2562 [DMC62-2 (deformity) สำหรับ
โรงเรียนทั่วไป/เรียนร่วม DMC62-1 (deformity) 
สำหรับโรงเรียนสังกัด สศศ.] ซ่ึงเป็นข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

AC2-5 จำนวนเด็กด้อยโอกาส
ระดับประถมศึกษา (ทะเบียน 

ช 20,069 
ญ 17,875 

จำนวนนกัเรียนด้อยโอกาส
ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-

1.จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสระดับประถมศึกษา จาก 
DMC ปีการศึกษา 2562 [DMC62-1 (occasion)] ซ่ึง
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

จำแนกเพศ) รวม 37,944 
(ปกศ.62) 

(จำแนกเพศ) การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

obec.info/obec62/publicstat/report เป็นข้อมูลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

AC2-6 ร้อยละนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่เป็นเด็กยากจน 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 60.2 
ญ 59.0 
รวม 59.6 
(ปกศ.62-1) 

จำนวนนกัเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
(จำแนกเพศ) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนระดบัประถมศึกษา จำแนก
เพศ จาก DMC ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
[DMC62-1 (schoolmis)] ซ่ึงเป็นข้อมูลเฉพาะโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

    จำนวนเด็กยากจนที่เข้า
เรียนระดับประถมศึกษา 
(ทะเบียน) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนยากจนระดับประถมศึกษา 
จำแนกเพศ จาก DMC ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 
1 [DMC62-1 (occasion)] ซ่ึงเป็นข้อมลูเฉพาะโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

AC2-7 ร้อยละนักเรียนยากจน
ระดับประถมศึกษาที่ได้รับทุน
ปัจจัยพื้นฐานต่อนักเรียน
ยากจนทั้งหมด (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 

ช 45.5 
ญ 45.6 
รวม 45.5 
(ปกศ.62-1) 

จำนวนเด็กยากจนที่เข้า
เรียนระดับประถมศึกษา 
(ทะเบียน) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนยากจนระดับประถมศึกษา 
จำแนกเพศ จาก DMC ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 
1 [DMC62-1 (occasion)] ซ่ึงเป็นข้อมลูเฉพาะโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

    จำนวนนกัเรียนยากจน
ระดับประถมศึกษาที่ได้รับ
ทุนปัจจัยพื้นฐาน 
(EEF) 

กสศ. ปีการศึกษา 2562 ภาค
เรียนที่ 1 

ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) 

  

AC2-8 ร้อยละนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่ได้รับทุน
ปัจจัยพื้นฐานและทุนเสมอภาค
ต่อนักเรียนยากจนทั้งหมด 

ช 24.1 
ญ 23.5 
รวม 23.8 
(ปกศ.62-1) 

จำนวนเด็กยากจนที่เข้า
เรียนระดับประถมศึกษา 
(ทะเบียน) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนยากจนระดับประถมศึกษา 
จำแนกเพศ จาก DMC ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 
1 [DMC62-1 (occasion)] ซ่ึงเป็นข้อมลูเฉพาะโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

(ทะเบียน จำแนกเพศ) 
    จำนวนนกัเรียนระดับ

ประถมศึกษาที่ได้รับทุน
ปัจจัยพื้นฐานและทุนเสมอ
ภาค (EEF) 

กสศ. ปีการศึกษา 2562 ภาค
เรียนที่ 1 

ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) 

  

AC2-9 จำนวนนักเรียนระดบั
ประถมศึกษาต่างสัญชาต ิ
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 267 
ญ 229 
รวม 496 
(ปกศ.62) 

จำนวนนกัเรียนระดับ
ประถมศึกษาต่างสัญชาต ิ
(จำแนกเพศ) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.จำนวนนักเรียนประถมศึกษาตา่งสัญชาติ จำแนกเพศ 
จาก DMC ปีการศึกษา 2562 [DMC62-1 (race)] ซ่ึง
เป็นข้อมูลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
2.สำหรับการนำขอ้มูลมาใช้เป็นตัวชีว้ัด “AC2-9 
จำนวนนกัเรียนระดับประถมศึกษาที่ต่างสัญชาติ” นี้ 
คณะวิจัยไม่รวมจำนวนนักเรียนประถมศึกษาไม่ปรากฏ
สัญชาต ิ

AC2-10 จำนวนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่ไม่ปรากฏ
สัญชาติ (ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 0 
ญ 0 
รวม 0 
(ปกศ.62) 

จำนวนนกัเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่ไม่ปรากฏ
สัญชาติ (จำแนกเพศ) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ไม่ปรากฏ
สัญชาติ จำแนกเพศ  จาก DMC ปกีารศึกษา 2562 
[DMC62-1 (race)] ซ่ึงเป็นข้อมูลเฉพาะโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 

AC2-11 ร้อยละเด็กอายุ 6-11 
ปี นอกระบบการศึกษา 
(ทะเบียน) 

0.51 
(ปี 2562) 

จำนวนเด็กอาย ุ6-11 ป ี
(ปี 2562) 

ประชากรทะเบยีนราษฎร ์ณ 1 
มกราคม 2562 จากระบบ HDC 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา  

สืบค้นจากเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา 
https://ska.hdc.moph.go.th/hdc/reports/rep
ort.php?source=pop/pop_sex_agemoph.ph
p&cat_id=ac4eed1bddb23d6130746d62d25
38fd0&id=f83d0cd8b830706dab4cd3cb09af
a584 

1.สามารถดูข้อมูลเป็นรายจังหวัด อำเภอ และเป็นการ
รายงานข้อมูลต้นป ีณ 1 มกราคม 2562 
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

    จำนวนเด็กอาย ุ6-11 ป ี
นอกระบบการศึกษา 
(ปี 2562) 

กสศ. ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) 

อ้างอิง : 
1.จำนวนเด็กทั้งหมดเป็นข้อมูลทะเบยีนราษฎร์ จาก
กรมการปกครอง ป ี2559 และ ป ี2562 
2.ข้อมูลนักเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาฯ จากศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ สป.ศธ. ปี 2559 และ ปี 2561 
3.ข้อมูลนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ปี 2562 
4.ข้อมูลนักเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น อปท. ป ี2562 
5.โดยนำข้อมูลจากขอ้ 1-2-3-4 มาหักลบกันจึงได้
จำนวนเด็กนอกระบบ ปี 2559, 2561 และ 2562 

มิติที่ 2 คุณภาพการเรยีนรู้          
QL2-1 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน
ระดับประถมศึกษา (ทะเบียน) 

1 : 14.2 
(เฉพาะ รร.สังกัด 

สพฐ.) 

จำนวนครูที่สอนระดับ
ประถมศึกษา 

กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ. ปี 
2562 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
สพฐ. https://data.bopp-obec.info/emis/ 

1.มีข้อมูลเฉพาะ ครูในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ไม่รวม ครู 
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 
เนื่องจากไม่มีข้อมูลจำแนกระดับการสอน 

    จำนวนนกัเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
(จำแนกเพศ) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใช้ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. จากระบบจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล [DMC62-1(schoolmis)] โดย
ไม่รวมจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
บริหารการศึกษาพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลครูใน
โรงเรียนสังกัด สพฐ 

QL2-2 ร้อยละโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพระดับดีขึ้นไป (สมศ.) 

90.6 จำนวนโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่รับการ
ตรวจประเมินคุณภาพ 

สำนักงานรับรองมาตรฐาน สมศ. 
ผลประเมินคุณภาพรอบสาม 
2554-2558 

ประสานขอขอ้มูลโดยตรงจาก สมศ.  1.ใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-
2558) เนื่องจากผลการประเมินรอบสี่ (2559-2563) ยัง
ไม่ประกาศ 
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

(สมศ.) 
    QL2-2 ร้อยละโรงเรียน

ระดับประถมศึกษาที่ผา่น
เกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้น
ไป (สมศ.) 

สมศ. (ผลประเมินคุณภาพรอบ
สาม 2554-2558) 

ประสานขอขอ้มูลโดยตรงจาก สมศ.  1.ใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-
2558) เนื่องจากผลการประเมินรอบสี่ (2559-2563) ยัง
ไม่ประกาศ 

QL2-3 ร้อยละสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาที่นกัเรียนใช้
คอมพิวเตอร์ในการเรียนวิชา 
ICT ในอัตราไม่เกินสองคนต่อ
หนึ่งเครื่อง (สำรวจนักเรียน) 

61.1 จำนวนสถานศึกษาระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้นที่
นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ ใน
การเรียนวิชา ICT ในอัตรา
ไม่เกินสองคนต่อหนึ่ง
เครื่อง ต่อจำนวน
สถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นที่
สำรวจ 

นักเรียน ป.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน ป.6 จำนวน 260 คน จาก 22 
โรงเรียน (คำนวณร้อยละเฉพาะกลุ่มที่ได้ใช้
คอมพิวเตอร์ จำนวน 218 คน) 

  

QL2-4 สัดส่วนเวลาที่ครูระดับ
ประถมศึกษาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนต่อการทำงานอื่น 
(สัมภาษณ์คร)ู 

75 : 25 
(Median) 
76 : 24 
(Mean) 

จำนวนชัว่โมงที่ครูระดับ
ประถมศึกษาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนต่อ
การทำงานอื่น 

ตัวแทนครูผู้สอนระดับชั้น ป.6 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 
2563) 

สัมภาษณ์ครูผู้สอน ป.6 จำนวน 22 คน จาก 22 
โรงเรียน 

  

QL2-5 ร้อยละสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาทีจ่ัดการ
เรียนการสอนภาษาที่สาม 
(สัมภาษณ์ครู) 

22.7 จำนวนสถานศึกษาระดบั
ประถมศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนภาษาที่สาม 

ตัวแทนครูผู้สอนระดับชั้น ป.6 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 
2563) 

สัมภาษณ์ครูผู้สอน ป.6 จำนวน 22 คน จาก 22 
โรงเรียน 

  

QL2-6 ร้อยละจำนวนชัว่โมงที่ Median 23.3 จำนวนชัว่โมงที่จัดการ ตัวแทนครูผู้สอนระดับชั้น ป.6 สัมภาษณ์ครูผู้สอน ป.6 จำนวน 22 คน จาก 22   
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

จัดการเรียนการสอนแบบ 
active learning ต่อจำนวน
ชั่วโมงที่จัดการเรียนการสอน
ทั้งหมดของสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 

Mean 35.0 เรียนการสอนแบบ active 
learning ต่อจำนวนชั่วโมง
ที่จัดการเรียนการสอน
ทั้งหมดของสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา 

(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 
2563) 

โรงเรียน 

QL2-7 ร้อยละสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาที่ให้
ความสำคัญกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (สัมภาษณ์
สถานศึกษา) 

63.6 จำนวนสถานศึกษาระดบั
ประถมศึกษาที่ให้
ความสำคัญกับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ต่อ
จำนวนสถานศึกษาระดบั
ประถมศึกษาที่สำรวจ 

ผู้บริหารสถานศึกษา (ธันวาคม 
2562 - กุมภาพันธ ์2563) 

สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 22 คน จาก 
22 โรงเรียน 

  

มิติที่ 3 ผลการเรยีนรู ้         
LO2-1 อัตราการออกกลางคัน
ระดับประถมศึกษา (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 

ช 0.07 
ญ 0.03 
รวม 0.05 
(ปกศ.61) 

จำนวนนกัเรียนระดับ
ประถมศึกษา(ทะเบยีน 
จำแนกเพศ) 
(ต้นปีการศึกษา 2561) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC61-1) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนระดบัประถมศึกษา จำแนก
เพศ จาก DMC ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 
[DMC61-1 (schoolmis)] ซ่ึงเป็นข้อมูลเฉพาะโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

    จำนวนนกัเรียนออก
กลางคันระดับ
ประถมศึกษา(ทะเบยีน 
จำแนกเพศ) 
(สิ้นปีการศึกษา 2561) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สิ้นปีการศึกษา 2561 (DMC61-
3) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนออกกลางคันระดับ
ประถมศึกษา จำแนกเพศ และสาเหตุ (ไม่รวมสาเหตุ
อพยพตามผู้ปกครอง และอื่นๆ) จาก DMC สิ้นปี
การศึกษา 2561 [DMC61-3 (out)] ซ่ึงเป็นข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

LO2-2 อัตราการคงอยู่ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 

ช 84.6 
ญ 97.1 

จำนวนนกัเรียน ป.1 ปี
การศึกษา 2557 (ทะเบียน 

กระทรวงศึกษาธิการ ปี
การศึกษา 2557 

สืบค้นจากเว็บไซต์ สารสนเทศเพื่อการศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร 

1.ข้อมูลจำนวนนกัเรียนที่เรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 
2557 สังกัด สพฐ. อปท. สช. ตชด. และสังกัดอื่นๆ จาก
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

รวม 90.2 จำแนกเพศ) http://www.mis.moe.go.th/ สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ มีข้อมูลจำแนกเพศ 
    จำนวนนกัเรียน ป.6 ปี

การศึกษา 2562 (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 

กระทรวงศึกษาธิการ ปี
การศึกษา 2562 

สืบค้นจากเว็บไซต์ สารสนเทศเพื่อการศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร 
http://www.mis.moe.go.th/ 

1.ข้อมูลจำนวนนกัเรียนที่เรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 
2562 สังกัด สพฐ. อปท. สช. ตชด. และสังกัดอื่นๆ จาก
สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ มีข้อมูลจำแนกเพศ 

LO2-3 อัตราสำเร็จการศึกษา
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 48.1 
ญ 50.9 
รวม 49.4 
(ปกศ.61) 

จำนวนนกัเรียนชั้น ป.6 ที่
สำเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2561 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สิ้นปีการศึกษา 2561 (DMC61-
3) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนจบ ป.6 ปีการศึกษา 2561 
จำแนกเพศ จาก DMC [DMC61-3 (p6end)] ซ่ึงเป็น
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. ไม่รวมโรงเรียนสังกัด
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเนื่องจากไม่มีรายงาน
ข้อมูลนักเรียนจบ 

    จำนวนนกัเรียนชั้น ป.1 ที่
เข้าเรียนปีการศึกษา 2556 
(จำแนกเพศ) 

สารสนเทศเพื่อการศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร  
ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 

สืบค้นจากเว็บไซต์ สารสนเทศเพื่อการศึกษา
แห่งชาติ http://www.mis.moe.go.th/ 

เฉพาะนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. 

LO2-4 อัตราการเรยีนต่อของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 

ช 100.0 
ญ 100.0 
รวม 100.0 

จำนวนนกัเรียนชั้น ป.6 ที่
สำเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2561 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สิ้นปีการศึกษา 2561 (DMC61-
3) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนจบ ม.3 ปกีารศึกษา 2561 
จำแนกเพศ จาก DMC [DMC61-3 (m3end)] ซ่ึงเป็น
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. ไม่รวมโรงเรียนสังกัด
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเนื่องจากไม่มีรายงาน
ข้อมูลนักเรียนจบ 

    จำนวนนกัเรียนชั้น ป.6 ที่
เรียนต่อ (ป.6 ขึ้น ม.1) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สิ้นปีการศึกษา 2561 (DMC61-
3) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนจบ ม.3 ปกีารศึกษา 2561 ที่
เรียนต่อทั้งในและนอกระบบการศึกษา จำแนกเพศ 
จาก DMC [DMC61-3 (m3end)] ซ่ึงเปน็ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ไม่รวมโรงเรียนสังกัดสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษเนื่องจากไมม่ีรายงานข้อมูล
นักเรียนเรียนต่อ 
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

LO2-5 ร้อยละของนักเรยีนชั้น 
ป.3 ที่มีผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National 
Test – NT) (ด้านภาษา 
คำนวณ เหตุผล) ผ่านเกณฑ์ที่
กำหนด (ร้อยละ 50) 

ปีการศึกษา 2561 
ด้านภาษา  56.7 
ด้านคำนวณ 39.1 
ด้านเหตุผล 47.7 
รวม 3 ด้าน 48.5 
 
ปีการศึกษา 2562 
ด้านภาษาไทย 
43.0 
ด้านคณิตศาสตร์ 
33.9 
รวม 2 ด้าน 37.6 

จำนวนนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 ของแต่
ละสถานศึกษาที่เขา้
ทดสอบ NT รายด้าน (ดา้น
ภาษา ด้านคำนวณ และ
ด้านเหตุผล) 

สำนักทดสอบทางการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ประสานขอขอ้มูลโดยตรงจากสำนักทดสอบทาง
การศึกษา สพฐ. 

ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ของประเทศ  
ปีการศึกษา 2561 : ร้อยละจากจำนวนนักเรียนที่สอบ
ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 
ด้านภาษา ร้อยละ 56.1 
ด้านคำนวณ ร้อยละ 40.9 
ด้านเหตุผล ร้อยละ 47.0 
รวมผ่าน 3 ด้าน ร้อยละ 48.4 
 
ปีการศึกษา 2562 : ร้อยละจากจำนวนนักเรียนที่สอบ
ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป 
ด้านภาษาไทย ร้อยละ 42.2 
ด้านคณิตศาสตร์ ร้อยละ 35.6 
รวมผ่าน 2 ด้าน ร้อยละ 38.4 

    จำนวนนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 ของแต่
ละสถานศึกษาที่มีค่าเฉลีย่
ผลการทดสอบ NT ราย
ด้าน (ด้านภาษา ด้าน
คำนวณ และด้านเหตุผล) 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

สำนักทดสอบทางการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ประสานขอขอ้มูลโดยตรงจากสำนักทดสอบทาง
การศึกษา สพฐ. 

LO2-6 ร้อยละนกัเรียนชั้น ป.6 
ที่มีคะแนน O-NET วิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ

คณิต 18.5 
อังกฤษ 16.7 
ไทย 49.6 
วิทย์ 17.8 

นักเรียนชั้น ป.6 ที่มี
คะแนน O-NET วิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
(สทศ.) ปีการศึกษา 2562 

ประสานขอขอ้มูลและทำ MOU กับ สทศ. โดยตรง นักเรียนชั้น ป.6 ที่มีคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม ผ่าน
เกณฑ์ท่ีกำหนด (ร้อยละ 50) ปกีารศึกษา 2562 
ระดับประเทศ 
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

สังคม ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
(ร้อยละ 50) (ทะเบยีน สทศ)  

(ปกศ.62) และสังคม ผ่านเกณฑ์ที่
กำหนด (ร้อยละ 50) ปี
การศึกษา 2562 

คณิต 15.9 
อังกฤษ 15.0 
ไทย 47.2 
วิทย์ 15.4     จำนวนนกัเรียนชั้น ป.6 ที่

เขา้สอบ O-NET ปี
การศึกษา 2562 

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

64.2 ระดับทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของนักเรียนชั้น ป.6 

นักเรียน ป.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน ป.6 จำนวน 260 คน จาก 22 
โรงเรียน 

  

LO2-8 ระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ป.
6 (สำรวจนักเรียน) 

Mean 19.3 
(ระดับ 2) 

ระดับทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้น ป.6 

นักเรียน ป.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน ป.6 จำนวน 260 คน จาก 22 
โรงเรียน 

เกณฑ์แปลผลระดับทักษะ ดังนี ้
0 - 16.67 คือ ระดับ 1 ยังไม่สามารถสือ่สาร
ภาษาอังกฤษได้ 
16.68 - 33.33คือ ระดับ 2 มีความรู้ภาษาอังกฤษขั้น
พื้นฐาน 
33.34 - 50.00 คือ ระดับ 3 เข้าใจประโยคและสำนวน
ที่ใช้บ่อยและโต้ตอบได้ทันที 
50.01 - 66.67 คือ ระดับ 4 พูด เขยีน และอ่านจบั
ใจความสำคัญเร่ืองใกล้ตัวได้ 
66.68 - 83.33 คือ ระดับ 5 ใช้ภาษาในระดับดี พูด 
เขียนได้ถูกต้อง    
> 83.33 คือ ระดับ 6 ใช้ภาษาได้ดีมากใกล้เคียงเจ้าของ
ภาษา  
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

LO2-9 ระดับทักษะชีวิตของ
นักเรียนชั้น ป.6 (สำรวจนักเรียน) 

Median 75.0 
Mean 77.2 

ระดับทักษะชวีิตของ
นักเรียนชั้น ป.6  

นักเรียน ป.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน ป.6 จำนวน 260 คน จาก 22 
โรงเรียน 

  

LO2-10 ระดับความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของนักเรียนชั้น ป.6 
(สำรวจนักเรียน) 

Median 100.0 
Mean 87.2 

ระดับความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของนักเรียนชั้น ป.
6 

นักเรียน ป.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน ป.6 จำนวน 260 คน จาก 22 
โรงเรียน 

  

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

Median 100.0 
Mean 92.4 

ระดับทักษะการเงินของ
นักเรียนชั้น ป.6  

นักเรียน ป.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน ป.6 จำนวน 260 คน จาก 22 
โรงเรียน 

  

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

Median 25.0 
Mean 34.7 

ระดับความตระหนักรู้ใน
ฐานะพลเมืองโลกของ
นักเรียนชั้น ป.6 

นักเรียน ป.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน ป.6 จำนวน 260 คน จาก 22 
โรงเรียน 
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ตารางท่ี 3 ผลการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดความก้าวหน้าในการพัฒนาเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 12-14 ปี) 

ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

มิติที่ 1 การเข้าถงึการเรยีนรู้         
AC3-1a อัตราการเข้าเรียนสุทธิ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ทะเบียน, จำแนกเพศ) 

ช 33.7 
ญ 39.7 
รวม 36.6 
(ปกศ.62-1) 

จำนวนเด็กอาย ุ12-14 ปี 
(จำแนกเพศ) 

ประชากรทะเบยีนราษฎร ์ณ 1 
มกราคม 2562 จากระบบ HDC 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา  

สืบค้นจากเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา 
https://ska.hdc.moph.go.th/hdc/reports/re
port.php?source=pop/pop_sex_agemoph.
php&cat_id=ac4eed1bddb23d6130746d62
d2538fd0&id=f83d0cd8b830706dab4cd3cb
09afa584 

1.สามารถดูข้อมูลเป็นรายจังหวัด อำเภอ และเป็นการ
รายงานข้อมูลต้นป ีณ 1 มกราคม 2562 
2.จำนวนนักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในพื้นที่ จ.สงขลา คิดเป็นร้อยละ 55.6 ของ
จำนวนนกัเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมดใน จ.สงขลา 
เท่านั้น 

    จำนวนนกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น อาย ุ12-
14 ปี ในปีการศึกษานั้น 
(จำแนกเพศ)  

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ข้อมูลที่สืบค้นจาก ระบบจัดเก็บขอ้มลูนักเรยีน
รายบุคคล [DMC62-1 (age)] สารสนเทศเพื่อการศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร มขี้อมูลจำแนกเพศและ
อาย ุบันทึกขอ้มูลโดยตรงจากโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
2.สำหรับโรงเรียนสังกัดอื่น (ท้องถิ่น เอกชน ตชด.) ไม่
พบข้อมูลแยกอาย ุ

AC3-1b อัตราการเข้าเรียนรวม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ทะเบียน, จำแนกเพศ) 

ช 88.2 
ญ 93.6 
รวม 90.9 
(ปกศ.62-1) 

จำนวนเด็กอาย ุ12-14 ปี 
(จำแนกเพศ) 

ประชากรทะเบยีนราษฎร ์ณ 1 
มกราคม 2562 จากระบบ HDC 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา  

สืบค้นจากเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา 
https://ska.hdc.moph.go.th/hdc/reports/re
port.php?source=pop/pop_sex_agemoph.
php&cat_id=ac4eed1bddb23d6130746d62
d2538fd0&id=f83d0cd8b830706dab4cd3cb
09afa584 

1.สามารถดูข้อมูลเป็นรายจังหวัด อำเภอ และเป็นการ
รายงานข้อมูลต้นป ีณ 1 มกราคม 2562 

    จำนวนนกัเรียนระดับ 1.กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย 1.สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมลูนักเรียน 1.ข้อมูลที่สืบค้นจาก ระบบจัดเก็บขอ้มลูนักเรียน
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

มัธยมศึกษาตอนต้น (จำแนก
เพศ) 

และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
2.สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัด
สงขลา (ปีการศึกษา 2562) 

รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 
2.สืบคน้จากเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัด
สงขลา 
https://www.spe.go.th/news2/detail/11 

รายบุคคล ปีการศึกษา 2562 ภารเรียนที่ 1 (DMC62-1 
(schoolmis)) มีข้อมูลจำแนกเพศและอายุ บันทกึ
ข้อมูลโดยตรงจากโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
2.ข้อมูลนักเรียนประถมศึกษาใน รร.เอกชน รร.ท้องถิ่น 
และ รร.สังกัด พศ. ปีการศึกษา 2562 จากสำนกังาน
ศึกษาธกิารจังหวัดสงขลา 

AC3-2 ดัชนีความเสมอภาคทาง
เพศอัตราการเข้าเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
หญิง/ชาย 

1.06 อัตราการเข้าเรียนรวมระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นของ
เด็กหญิง ต่อ เด็กชาย 

จากตัวชีว้ัด AC3-1b   

  

AC3-3 ร้อยละนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่ได้
อาศัยอยู่กับบิดาและ/หรือ
มารดา (สำรวจนักเรียน) 

10.6 จำนวนนกัเรียน ม.3 ที่ไม่ได้
อาศัยอยู่กับบิดาและ/หรือ
มารดา เทียบจำนวนนกัเรียน 
ม.3 ที่สำรวจ 

นักเรียน ม.3 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน ม.3 จำนวน 236 คน จาก 17 
โรงเรียน 

  

AC3-4 จำนวนนักเรียนพิการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 709 
ญ 305 
รวม 1,014 
(ปกศ.62) 

จำนวนนกัเรียนพิการระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
(จำแนกเพศ) 

1.กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 (DMC62-2) 
2.สำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ปีการศึกษา 2562 
(DMC62-1) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนพิการระดับมธัยมศึกษา
ตอนต้น จำแนกเพศ และประเภทความพิการ จาก 
DMC ปีการศึกษา 2562 [DMC62-2 (deformity) 
สำหรับโรงเรียนทั่วไป/เรียนร่วม DMC62-1 
(deformity) สำหรับโรงเรียนสังกัด สศศ.] ซ่ึงเป็นข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

AC3-5 จำนวนนักเรียนดอ้ย
โอกาสระดับมธัยมศึกษา
ตอนต้น (ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 6,083 
ญ 6,777 
รวม 12,860 

จำนวนนกัเรียนด้อยโอกาส
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(จำแนกเพศ) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 
จาก DMC ปีการศึกษา 2562 [DMC62-1 (occasion)] 
ซ่ึงเป็นข้อมูลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

(ปกศ.62-1) (DMC62-1) 
AC3-6 ร้อยละนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นที่เป็นเด็ก
ยากจน 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 40.9 
ญ 41.5 
รวม 41.2 
(ปกศ.62-1) 

จำนวนนกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
(จำแนกเพศ) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
จำแนกเพศ จาก DMC ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 
1 [DMC62-1 (schoolmis)] ซ่ึงเป็นข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

    จำนวนเด็กยากจนที่เข้าเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
(จำแนกเพศ) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จำแนกเพศ จาก DMC ปีการศึกษา 2562 ภาค
เรียนที่ 1 [DMC62-1 (occasion)] ซ่ึงเป็นข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

AC3-7 ร้อยละนักเรียนยากจน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่
ได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานต่อ
นักเรียนยากจนทั้งหมด 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 33.4 
ญ 35.7 
รวม 34.6 
(ปกศ.62-1) 

จำนวนเด็กยากจนที่เข้าเรียน
ระดับยมศึกษาตอนต้น 
(จำแนกเพศ) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จำแนกเพศ จาก DMC ปีการศึกษา 2562 ภาค
เรียนที่ 1 [DMC62-1 (occasion)] ซ่ึงเป็นข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

    จำนวนนกัเรียนยากจนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับทุน
ปัจจัยพื้นฐาน 
(EEF) 

กสศ. ปีการศึกษา 2562 ภาค
เรียนที่ 1 

ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) 

  

AC3-8 ร้อยละนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับทุน
ปัจจัยพื้นฐานและทุนเสมอภาค
ต่อนักเรียนยากจนทั้งหมด 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 16.3 
ญ 15.4 
รวม 15.9 
(ปกศ.62-1) 

จำนวนเด็กยากจนที่เข้าเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ทะเบียน) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จำแนกเพศ จาก DMC ปีการศึกษา 2562 ภาค
เรียนที่ 1 [DMC62-1 (occasion)] ซ่ึงเป็นข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
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ผ23 

ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

    จำนวนนกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับทุน
ปัจจัยพื้นฐานและทุนเสมอภาค 
(EEF) 

กสศ. ปีการศึกษา 2562 ภาค
เรียนที่ 1 

ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) 

  

AC3-9 จำนวนนักเรียนระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้นต่างสัญชาต ิ
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 28 
ญ 28 
รวม 56 
(ปกศ.62-1) 

จำนวนนกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นต่าง
สัญชาติ (จำแนกเพศ) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.จำนวนนักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้นตา่งสัญชาติ 
จำแนกเพศ จาก DMC ปีการศึกษา 2562 [DMC62-1 
(race)] ซ่ึงเป็นข้อมูลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
2.สำหรับการนำขอ้มูลมาใช้เป็นตัวชีว้ัด “AC3-9 
จำนวนนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ต่างสัญชาติ” 
นี้ คณะวิจัยไม่รวมจำนวนนกัเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ไม่ปรากฏสัญชาต ิ

AC3-10 จำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นไม่ปรากฏ
สัญชาติ 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 0 
ญ 0 
รวม 0 
(ปกศ.62-1) 

จำนวนนกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นไม่ปรากฏ
สัญชาติ 
(จำแนกเพศ) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.จำนวนนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนต้นต่างสัญชาติ 
จำแนกเพศ เฉพาะนกัเรียนไม่ปรากฏสญัชาติ จาก 
DMC ปีการศึกษา 2562 [DMC62-1 (race)] ซ่ึงเป็น
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

AC3-11 ร้อยละเด็กอายุ 12-14 
ปี นอกระบบการศึกษา 
(ทะเบียน) 

2.31 
(ปี 2562) 

จำนวนเด็กอาย ุ12-14 ปี 
(จำแนกเพศ) 

ประชากรทะเบยีนราษฎร ์ณ 1 
มกราคม 2562 จากระบบ HDC 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา  

สืบค้นจากเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา https://ska.hdc.moph.go.th/ 

1.สามารถดูข้อมูลเป็นรายจังหวัด อำเภอ และเป็นการ
รายงานข้อมูลต้นป ีณ 1 มกราคม 2562 

    จำนวนเด็กอาย ุ12-14 ปี นอก
ระบบการศึกษา 
(ไม่มีข้อมูลจำแนกเพศ) 

กสศ. ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) 

อ้างอิง : 
1.จำนวนเด็กทั้งหมดเป็นข้อมูลทะเบยีนราษฎร์ จาก
กรมการปกครอง ป ี2559 และ ป ี2562 
2.ข้อมูลนักเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาฯ จากศูนย์
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

เทคโนโลยีสารสนเทศ สป.ศธ. ปี 2559 และ ปี 2561 
3.ข้อมูลนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ปี 2562 
4.ข้อมูลนักเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น อปท. ป ี2562 
5.โดยนำข้อมูลจากขอ้ 1-2-3-4 มาหักลบกันจึงได้
จำนวนเด็กนอกระบบ ปี 2559, 2561 และ 2562 

มิติที่ 2 คุณภาพการเรยีนรู้          
QL3-1 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ทะเบียน) 

1 : 16 
(เฉพาะ รร.
สังกัด สพฐ.) 

จำนวนครูที่สอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ. ปี 
2562 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร สพฐ. https://data.bopp-
obec.info/emis/ 

1.มีข้อมูลเฉพาะ ครูในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ไม่รวม ครู 
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 
เนื่องจากไม่มีข้อมูลจำแนกระดับการสอน 

    จำนวนนกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (จำแนก
เพศ) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใช้ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. จากระบบจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล [DMC62-1(schoolmis)] โดย
ไม่รวมจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
บริหารการศึกษาพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลครูใน
โรงเรียนสังกัด สพฐ 

QL3-2 ร้อยละโรงเรียนที่สอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้นไป 
(สมศ.) 

85.6 จำนวนโรงเรียนที่สอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นที่รับการ
ตรวจประเมินคุณภาพ 
(สมศ.) 

สำนักงานรับรองมาตรฐาน สมศ. 
ผลประเมินคุณภาพรอบสาม 
2554-2558 

ประสานขอขอ้มูลโดยตรงจาก สมศ.  1.ใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-
2558) เนื่องจากผลการประเมินรอบสี่ (2559-2563) ยัง
ไม่ประกาศ 

    จำนวนโรงเรียนที่สอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นที่ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้นไป 

สมศ. (ผลประเมินคุณภาพรอบ
สาม 2554-2558) 

ประสานขอขอ้มูลโดยตรงจาก สมศ.  1.ใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-
2558) เนื่องจากผลการประเมินรอบสี่ (2559-2563) ยัง
ไม่ประกาศ 
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

(สมศ.) 
QL3-3 ร้อยละสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่
นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ ในการ
เรียนวิชา ICT ในอัตราไม่เกิน
สองคนต่อหนึ่งเครื่อง (สำรวจ
นักเรียน) 

64.7 จำนวนสถานศึกษาระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้นที่นักเรียน
ใช้คอมพิวเตอร์ ในการเรียน
วิชา ICT ในอัตราไม่เกินสอง
คนต่อหนึ่งเครื่อง ต่อจำนวน
สถานศึกษาระดับมธัยมศึกษา
ตอนต้นที่สำรวจ 

นักเรียน ม.3 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน ม.3 จำนวน 236 คน จาก 17 
โรงเรียน (คำนวณร้อยละเฉพาะกลุ่มที่ได้ใช้
คอมพิวเตอร์ จำนวน 223 คน) 

  

QL3-4 สัดส่วนเวลาที่ครูระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนต่อชั่วโมง
ต่อการทำงานอื่น (สัมภาษณ์คร)ู 

Median  
67 : 33 

Mean 70 : 30 

จำนวนชัว่โมงที่ครูระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนต่อชั่วโมง
ต่อการทำงานอื่น 

ตัวแทนครูผู้สอนระดับชั้น ม.3 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 
2563) 

สัมภาษณ์ครูผู้สอน ม.3 จำนวน 17 คน จาก 17 
โรงเรียน 

  

QL3-5 ร้อยละสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่
จัดการเรียนการสอนภาษาที่
สาม (สัมภาษณ์ครู) 

52.9 จำนวนสถานศึกษาระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้นที่จัดการ
เรียนการสอนภาษาที่สาม 

ตัวแทนครูผู้สอนระดับชั้น ม.3 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 
2563) 

สัมภาษณ์ครูผู้สอน ม.3 จำนวน 17 คน จาก 17 
โรงเรียน 

  

QL3-6 ร้อยละจำนวนชัว่โมงที่
จัดการเรียนการสอนแบบ 
active learning ต่อจำนวน
ชั่วโมงที่จัดการเรียนการสอน
ทั้งหมดของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (สัมภาษณ์
ครู) 

Median 50.0 
Mean 57.6 

จำนวนชัว่โมงที่จัดการเรียน
การสอนแบบ active 
learning ต่อจำนวนชั่วโมงที่
จัดการเรียนการสอนทั้งหมด
ของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ตัวแทนครูผู้สอนระดับชั้น ม.3 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 
2563) 

สัมภาษณ์ครูผู้สอน ม.3 จำนวน 17 คน จาก 17 
โรงเรียน 
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

QL3-7 ร้อยละสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ให้
ความสำคัญกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (สัมภาษณ์
ผู้บริหารสถานศึกษา) 

52.9 จำนวนสถานศึกษาระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้นที่ให้
ความสำคัญกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  

ผู้บริหารสถานศึกษา (ธันวาคม 
2562 - กุมภาพันธ ์2563) 

สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 17 คน 
จาก 17 โรงเรียน 

  

QL3-8 ร้อยละสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ให้
ความสำคัญกับการพัฒนา
กำลังคนตอบโจทย์
ภาคอุตสาหกรรมและไทยแลนด์ 
4.0 และ/หรือ PLC (สัมภาษณ์
ผู้บริหารสถานศึกษา) 

35.3 จำนวนสถานศึกษาระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้นที่ให้
ความสำคัญกับการพัฒนา
กำลังคนตอบโจทย์
ภาคอุตสาหกรรมและไทย
แลนด์ 4.0 และ/หรือ PLC 

ผู้บริหารสถานศึกษา (ธันวาคม 
2562 - กุมภาพันธ ์2563) 

สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 17 คน 
จาก 17 โรงเรียน 

  

มิติที่ 3 ผลการเรยีนรู ้         
LO3-1 อัตราการออกกลางคัน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 0.28 
ญ 0.14 
รวม 0.21 
(ปกศ.61) 

จำนวนนกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ทะเบยีน 
จำแนกเพศ) 
(ต้นปีการศึกษา 2561) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC61-1) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
จำแนกเพศ จาก DMC ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 
1 [DMC61-1 (schoolmis)] ซ่ึงเป็นข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

    จำนวนนกัเรียนออกกลางคัน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 
(สิ้นปีการศึกษา 2561) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สิน้ปีการศึกษา 2561 (DMC61-
3) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนออกกลางคันระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จำแนกเพศ และสาเหตุ (ไม่รวม
สาเหตุอพยพตามผู้ปกครอง และอื่นๆ) จาก DMC สิ้นปี
การศึกษา 2561 [DMC61-3 (out)] ซ่ึงเป็นข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

LO3-2 อัตราการคงอยู่ของ ช 81.8 จำนวนนกัเรียน ม.1 ปี กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 1.สืบค้นจากเว็บไซต์ สารสนเทศเพื่อการศึกษา 1.ข้อมูลปีการศึกษา 2560 - 2561 จากสารสนเทศเพื่อ
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ญ 93.3 
รวม 87.4 

การศึกษา 2560 (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 

2560  แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร 
http://www.mis.moe.go.th/ 

การศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ มีข้อมูล
จำแนกเพศ 

    จำนวนนกัเรียน ม.3 ปี
การศึกษา 2562 (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 

1.กระทรวงศึกษาธกิาร ปี
การศึกษา 2562 
2.สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัด
สงขลา ปีการศึกษา 2562 

1.สืบค้นจากเว็บไซต์ สารสนเทศเพื่อการศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร 
http://www.mis.moe.go.th/ 
2.ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 
2562 สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดสงขลา 
https://www.spe.go.th/news2/detail/11 

1.ข้อมูลปีการศึกษา 2562 รร.สพฐ. จากสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับ รร.
สังกัดอื่นๆ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา มี
ข้อมูลจำแนกเพศ 

LO3-3 อัตราสำเร็จการศึกษา
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 38.5 
ญ 52.4 
รวม 45.2 
(ปกศ.61) 

จำนวนนกัเรียนชั้น ม.3 ที่
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2561 (จำแนกเพศ) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สิ้นปีการศึกษา 2561 (DMC61-
3) 

สืบคน้จากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนจบ ม.3 ปกีารศึกษา 2561 
จำแนกเพศ จาก DMC [DMC61-3 (m3end)] ซ่ึงเป็น
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. ไม่รวมโรงเรียนสังกัด
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเนื่องจากไม่มีรายงาน
ข้อมูลนักเรียนจบ 

    จำนวนนกัเรียนชั้น ม.1 ที่เข้า
เรียนปีการศึกษา 2559 
(จำแนกเพศ) 

สารสนเทศเพื่อการศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร  
ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 

สืบค้นจากเว็บไซต์ สารสนเทศเพื่อการศึกษา
แห่งชาติ http://www.mis.moe.go.th/ 

เฉพาะนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. 

LO3-4 อัตราการเรียนต่อของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ช 98.8 
ญ 99.3 
รวม 99.1 
(ปกศ.61) 

จำนวนนกัเรียนชั้น ม.3 ที่
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2561 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สิ้นปีการศึกษา 2561 (DMC61-
3) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนจบ ม.3 ปกีารศึกษา 2561 
จำแนกเพศ จาก DMC [DMC61-3 (m3end)] ซ่ึงเป็น
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. ไม่รวมโรงเรียนสังกัด
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเนื่องจากไม่มีรายงาน
ข้อมูลนักเรียนจบ 

    จำนวนนกัเรียนชั้น ม.3 ที่เรียน
ต่อ (ขึ้น ม.4 หรอื ปวช.1) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-

1.ใชข้้อมูลจำนวนนักเรียนจบ ม.3 ปกีารศึกษา 2561 ที่
เรียนต่อทั้งในและนอกระบบการศึกษา จำแนกเพศ 
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

สิ้นปีการศึกษา 2561 (DMC61-
3) 

obec.info/obec61/publicstat/report จาก DMC [DMC61-3 (m3end)] ซ่ึงเปน็ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ไม่รวมโรงเรียนสังกัดสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษเนื่องจากไมม่ีรายงานข้อมูล
นักเรียนเรียนต่อ 

LO3-5 ร้อยละของนักเรียนชั้น 
ม.3 ที่มีคะแนน O-NET วิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ผ่าน
เกณฑ์ท่ีกำหนด (ร้อยละ 50) 

คณิต 11.6 
อังกฤษ 13.0 
ไทย 67.1 
วิทย์ 3.8 
(ปกศ.62) 

จำนวนนกัเรียนชั้น ม.3 ที่มี
คะแนน O-NET วิชา
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ผ่าน
เกณฑ์ท่ีกำหนด (ร้อยละ 50) ปี
การศึกษา 2562 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
(สทศ.) ปีการศึกษา 2562 

ประสานขอขอ้มูลและทำ MOU กับ สทศ. โดยตรง นักเรียนชั้น ม.3 ที่มีคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม ผ่าน
เกณฑ์ท่ีกำหนด (ร้อยละ 50) ปกีารศึกษา 2562 
ระดับประเทศ 
คณิต 8.0 
อังกฤษ 10.9 
ไทย 64.1 
วิทย์ 2.5 

    จำนวนนกัเรียนชั้น ม.3 ที่เข้า
สอบ O-NET ปีการศึกษา 
2562 

LO3-6 ระดับทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
นักเรียนชั้น ม.3 (สำรวจ
นักเรียน) 

52.4 ระดับทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
นักเรียนชั้น ม.3 

นักเรียน ม.3 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน ม.3 จำนวน 260 คน จาก 17 
โรงเรียน 

  

LO3-7 ระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.
3 (สำรวจนักเรียน)  

Mean 21.8 
(ระดับ 2) 

ระดับทักษะภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้น ม.3 

นักเรียน ม.3 นักเรียน ม.3 จำนวน 236 คน จาก 17 โรงเรียน เกณฑ์แปลผลระดับทักษะ ดังนี ้
0 - 16.67 คือ ระดับ 1 ยังไม่สามารถสือ่สาร
ภาษาอังกฤษได้ 
16.68 - 33.33คือ ระดับ 2 มีความรู้ภาษาอังกฤษขั้น
พื้นฐาน 
33.34 - 50.00 คือ ระดับ 3 เข้าใจประโยคและสำนวน
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

ที่ใช้บ่อยและโต้ตอบได้ทันที 
50.01 - 66.67 คือ ระดับ 4 พูด เขยีน และอ่านจบั
ใจความสำคัญเร่ืองใกล้ตัวได้ 
66.68 - 83.33 คือ ระดับ 5 ใช้ภาษาในระดับดี พูด 
เขียนได้ถูกต้อง    
> 83.33 คือ ระดับ 6 ใช้ภาษาได้ดีมากใกล้เคียงเจ้าของ
ภาษา  

LO3-8 ระดับทักษะชีวิตของ
นักเรียนชั้น ม. 3 (สำรวจ
นักเรียน)  

Median 93.3 
Mean 80.4 

ระดับทักษะชวีิตของนักเรียน
ชั้น ม.3 

นักเรียน ม.3 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2563) 

นักเรียน ม.3 จำนวน 236 คน จาก 17 โรงเรียน   

LO3-9 ระดับความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของนักเรียนชั้น ม.3 
(สำรวจนักเรียน) 

Median 87.5 
Mean 82.1 

ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ของนักเรียนชั้น ม.3 

นักเรียน ม.3 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2563) 

นักเรียน ม.3 จำนวน 236 คน จาก 17 โรงเรียน   

LO3-10 ระดับทักษะการเงิน
ของนักเรียนชั้น ม.3 (สำรวจ
นักเรียน) 

Median 87.5 
Mean 74.3 

ระดับทักษะการเงินของ
นักเรียนชั้น ม.3 

นักเรียน ม.3 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2563) 

นักเรียน ม.3 จำนวน 236 คน จาก 17 โรงเรียน   

LO3-11 ระดับความตระหนกัรู้
ในฐานะพลเมืองโลกของ
นักเรียนชั้น ม.3 (สำรวจ
นักเรียน) 

Median 25.0 
Mean 37.1 

ระดับความตระหนักรู้ในฐานะ
พลเมืองโลกของนักเรียนชั้น ม.
3 

นักเรียน ม.3 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2563) 

นักเรียน ม.3 จำนวน 236 คน จาก 17 โรงเรียน   

LO3-12 ระดับทักษะอาชีพของ
นักเรียนชั้น ม.3 (สำรวจ
นักเรียน) 

Median 66.7 
Mean 65.1 

ระดับทักษะอาชีพของนักเรียน
ชั้น ม.3 

นักเรียน ม.3 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2563) 

นักเรียน ม.3 จำนวน 236 คน จาก 17 โรงเรียน   
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

LO3-13 ระดับทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการของนักเรียนชั้น 
ม. 3 (สำรวจนกัเรียน) 

Median 37.5 
Mean 38.8 

ระดับทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการของนักเรียนชั้น 
ม.3 

นักเรียน ม.3 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2563) 

นักเรียน ม.3 จำนวน 236 คน จาก 17 โรงเรียน   
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ตารางท่ี 4 ผลการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดความก้าวหน้าในการพัฒนาเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 15-17 ปี) 
ตัวชี้วดั  

(จำแนกตามมิติ และประเภท) 
ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 

วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

มิติที่ 1 การเข้าถงึการเรยีนรู้     
AC4-1a อัตราการเข้าเรียนสุทธิ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(สายสามัญ + อาชีพ) (ทะเบียน, 
จำแนกเพศ) 

n.a. จำนวนเยาวชนอายุ 15-17 
ปี (จำแนกเพศ) 

ประชากรทะเบยีนราษฎร ์ณ 1 
มกราคม 2562 จากระบบ HDC 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา  

สืบค้นจากเว็บไซต ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา https://ska.hdc.moph.go.th/ (HDC 
สงขลา) 

1.สามารถดูข้อมูลเป็นรายจังหวัด อำเภอ และเป็นการ
รายงานข้อมูลต้นป ีณ 1 มกราคม 2562 
2.จำนวนนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในพื้นที่ จ.สงขลา คิดเป็นรอ้ยละ 61.8 
ของจำนวนนกัเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมดใน จ.
สงขลา เท่านั้น 

    จำนวนนกัเรียนอายุ 15-
17 ปี ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายสามัญ (จำแนกเพศ)  

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ข้อมูลที่สืบค้นจาก ระบบจัดเก็บขอ้มลูนักเรียน
รายบุคคล [DMC62-1 (age)] สารสนเทศเพื่อการศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร มขี้อมูลจำแนกเพศและ
อาย ุบันทึกขอ้มูลโดยตรงจากโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
2.สำหรับโรงเรียนสังกัดอื่น (ท้องถิ่น เอกชน พศ.) ไม่
พบข้อมูลแยกอาย ุ

    จำนวนนกัเรียนอายุ 15-
17 ปี ในระดับอาขวี
ศึกษา (ปวช.1-3) 
(จำแนกเพศ) 
ไม่มีข้อมูลจำแนกอาย ุ

สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 
2562 ภาคเรียนที่ 1 

สืบค้นจากเว็บไซต์ สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ 
http://www.mis.moe.go.th/ 

1.ไม่มีข้อมูลนักเรียน ปวช.1-3 จำแนกอายุ 15-17 ป ี
ดังนั้น ตัวชี้วัดนี้ จึงทำได้เพียงอัตราการเข้าเรียนสุทธิ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (เฉพาะ รร. 
สังกัด สพฐ.) 

AC4-1b อัตราการเข้าเรียนรวม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(สายสามัญ + อาชีพ) (ทะเบียน, 
จำแนกเพศ) 
 

ช 63.8 
ญ 80.9 
รวม 72.1 
(ปกศ.62-1) 

จำนวนเยาวชนอาย ุ15-
17 ปี (จำแนกเพศ) 

ประชากรทะเบยีนราษฎร ์ณ 1 
มกราคม 2562 จากระบบ HDC 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา  

สืบค้นจากเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา https://ska.hdc.moph.go.th/ (HDC 
สงขลา) 

1.สามารถดูข้อมูลเป็นรายจังหวัด อำเภอ และเป็นการ
รายงานข้อมูลต้นป ีณ 1 มกราคม 2562 
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ผ32 

ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล 

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

    จำนวนนกัเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายสามัญ (จำแนกเพศ) 

1.กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
2.สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัด
สงขลา (ปีการศึกษา 2562) 

1.สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมลูนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 
2.สืบค้นจากเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัด
สงขลา https://www.spe.go.th/news2/detail/11 

1.ข้อมูลที่สืบค้นจาก ระบบจัดเก็บขอ้มลูนักเรียน
รายบุคคล ปีการศึกษา 2562 ภารเรียนที่ 1 (DMC62-1 
(schoolmis)) มีข้อมูลจำแนกเพศและอายุ บันทกึ
ข้อมูลโดยตรงจากโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
2.ข้อมูลนักเรียนประถมศึกษาใน รร.เอกชน รร.ท้องถิ่น 
และ รร.สังกัด พศ. ปีการศึกษา 2562 จากสำนกังาน
ศึกษาธกิารจังหวัดสงขลา 

    จำนวนนกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายอาชวีะ (ปวช.1-3) 
(จำแนกเพศ) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา ปีการศึกษา 2562 

สืบค้นจากเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา https://www.spe.go.th/news2/detail/11 

  

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

1.61 จำนวนนกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญหญิงต่อชาย 

1.กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
2.สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัด
สงขลา (ปีการศึกษา 2562) 

1.สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมลูนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 
2.สืบค้นจากเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัด
สงขลา https://www.spe.go.th/news2/detail/11 

  

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

0.72 จำนวนนกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชวีะหญิงต่อชาย 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา ปีการศึกษา 2562 

สืบค้นจากเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา https://www.spe.go.th/news2/detail/11 

  

AC4-3 สัดส่วนนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีวะตอ่สายสามัญ (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 

อาชีวะ : สามัญ 
ช 44: 56 
ญ 26 : 74 
รวม 35 : 65 
(ปกศ.62-1) 

จำนวนนกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชวีะ : จำนวน
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

จากขอ้มูลที่ใช้คำนวณตัวชี้วัด 
AC4-1b 
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ผ33 

ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล 

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

สายสามัญ (จำแนกเพศ) 
AC4+5-4 จำนวนผู้เรียน
การศึกษานอกระบบระดับ
ประถมศึกษา (ทะเบียน จำแนก
เพศ) 
(ตัวชี้วัดร่วม อุดมศึกษาและ
แรงงาน) 

ช 930 คน 
ญ 476 คน 
รวม 1,406 คน 
(ปกศ.62) 

จำนวนผู้เรียนการศึกษา
นอกระบบระดับ
ประถมศึกษา (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา ปีการศึกษา 2562 

สืบค้นจากเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา https://www.spe.go.th/news2/detail/11 

  
  
  

AC4+5-5 จำนวนผู้เรียน
การศึกษานอกระบบระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ทะเบยีน 
จำแนกเพศ) 
(ตัวชี้วัดร่วม อุดมศึกษาและ
แรงงาน) 

ช 6,053 คน 
ญ 2,705 คน 
รวม 8,758 คน 
(ปกศ.62) 

จำนวนผู้เรียนการศึกษา
นอกระบบระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา ปีการศึกษา 2562 

สืบค้นจากเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา https://www.spe.go.th/news2/detail/11 

AC4+5-6 จำนวนผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 
(ตัวชี้วัดร่วม อุดมศึกษาและ
แรงงาน) 

ช 6,657 คน 
ญ 3,560 คน 
รวม 10,217 คน 
(ปกศ.62) 

จำนวนผู้เรียนการศึกษา
นอกระบบระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา ปีการศึกษา 2562 

สืบค้นจากเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา https://www.spe.go.th/news2/detail/11 

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

ช 102 
ญ 52 
รวม 154 
(ปกศ.62) 

จำนวนนกัเรียนพิการที่
เข้าเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญ (จำแนกเพศ) 

1.กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 (DMC62-2) 
2.สำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ปีการศึกษา 2562 
(DMC62-1) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนพิการระดับมธัยมศึกษาตอน
ปลาย สายสามญั จำแนกเพศ และประเภทความพกิาร 
จาก DMC ปีการศึกษา 2562 [DMC62-2 (deformity) 
สำหรับโรงเรียนทั่วไป/เรียนร่วม DMC62-1 
(deformity) สำหรับโรงเรียนสังกัด สศศ.] ซ่ึงเป็นข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

AC4-7b จำนวนนักเรียนพิการ n.a. จำนวนนกัเรียนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สืบค้นจากเว็บไซต์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สอศ. 1.สอศ. ไม่มีการรายงานข้อมูลนักเรียนพิการ ปี
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ผ34 

ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล 

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชวีะ (ทะเบียน จำแนก
เพศ) 

ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายอาชวีะ 
(จำแนกเพศ) 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ปีการศึกษา 
2562 

สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ป ี2562 
https://techno.vec.go.th 

การศึกษา 2562 สำหรับปีการศึกษา 2561 จำนวน
นักเรียนพิการ ปวช. เท่ากับ 23 คน (หญิง 4/ชาย 19) 

AC4-8a จำนวนนักเรียนด้อย
โอกาสระดับมธัยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญ (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 

ช 1,450 
ญ 2,906 
รวม 4,356 
(ปกศ.62) 

จำนวนนกัเรียนด้อย
โอกาสระดับมธัยมศึกษา
ตอนปลายสายสามัญ 
(จำแนกเพศ) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสระดับมธัยมศึกษาตอน
ปลาย จาก DMC ปีการศึกษา 2562 [DMC62-1 
(occasion)] ซ่ึงเป็นข้อมูลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

AC4-8b จำนวนนักเรียนด้อย
โอกาสระดับมธัยมศึกษาตอน
ปลายสายอาชวีะ (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 

ช 6 
ญ 56 
รวม 62 
(ปกศ.62) 

จำนวนนกัเรียนด้อย
โอกาสระดับมธัยมศึกษา
ตอนปลายสายอาชีวะ 
(จำแนกเพศ) 

1.กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 
2.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ปีการศึกษา 
2562 

1.สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมลูนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 
2.สืบค้นจากเว็บไซต์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สอ
ศ. 
สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ป ี2562 
https://techno.vec.go.th/th-th/บริการข้อมูล/
ข้อมูลสถิติด้านการศึกษา/สถิติข้อมูลนกัเรียนนักศึกษา
ปี2562.aspx 

1.ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส เฉพาะนักเรียนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ. เท่านั้น เนื่องจาก ปีการศึกษา 2562 สอศ. 
ไม่มีการรายงานข้อมูลเด็กด้อยโอกาส 

AC4-9a ร้อยละนกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญที่ได้รับเงินกู้ยืม กยศ. 
(ทะเบียน) 

9.19 จำนวนนกัเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(จำแนกเพศ) 

1.กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
2.สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัด
สงขลา (ปีการศึกษา 2562) 

1.สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมลูนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 
2.สืบค้นจากเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัด
สงขลา https://www.spe.go.th/news2/detail/11 

  

    จำนวนนกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่
ได้รับเงินกู้ยืม กยศ. 
 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
(กยศ.) ปีการศึกษา 2562 

ประสานขอขอ้มูลโดยตรงจากหน่วยงาน   
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล 

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

AC4-9b ร้อยละนกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีวะที่ได้รับเงินกู้ยืม กยศ. 
(ทะเบียน) 

8.67 จำนวนนกัเรียนระดับ
อาขีวศึกษา (ปวช.1-3) 

1.กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 
2.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ปีการศึกษา 
2562 

1.สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมลูนักเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 
2.สืบค้นจากเว็บไซต์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สอ
ศ. 
สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ป ี2562 
https://techno.vec.go.th/th-th/บริการข้อมูล/
ข้อมูลสถิติด้านการศึกษา/สถิติข้อมูลนกัเรียนนักศึกษา
ปี2562.aspx 

  

    จำนวนนกัเรียนระดับ
อาขีวศึกษา (ปวช) 
ที่ได้รับเงินกู้ยืม กยศ. 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
(กยศ.) ปีการศึกษา 2562 

ประสานขอขอ้มูลโดยตรงจากหน่วยงาน   

AC4-10a จำนวนนกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญต่างสัญชาติ (ทะเบยีน 
จำแนกเพศ) 

ช 6 
ญ 13 
รวม 19 
(ปกศ.62) 

จำนวนนกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญต่างสัญชาต ิ
(จำแนกเพศ) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.จำนวนนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายต่างสัญชาติ 
จำแนกเพศ จาก DMC ปีการศึกษา 2562 [DMC62-1 
(race)] ซ่ึงเป็นข้อมูลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
2.สำหรับการนำขอ้มูลมาใช้เป็นตัวชีว้ัด “AC4-10a 
จำนวนนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
ต่างสัญชาติ” นี้ คณะวิจยัไม่รวมจำนวนนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายไม่ปรากฏสัญชาติ 

AC4-10b จำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีวะตา่งสัญชาติ (ทะเบยีน) 

รวม 6 
(ปกศ.62) 
 
ช 4 
ญ 3 
รวม 7 

จำนวนนกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชวีะตา่งสัญชาติ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ปีการศึกษา 
2561 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สอศ. 
สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ป ี2561 
https://techno.vec.go.th/th-th/บริการข้อมูล/
ข้อมูลสถิติด้านการศึกษา/สถิติข้อมูลนกัเรียนนักศึกษา
ปี2561.aspx 

1.ข้อมูลจำนวนนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชวีะตา่งสัญชาติ จาก สอศ. ปีการศึกษา 2562 
ไม่มีข้อมูลจำแนกเพศ ปีการศึกษา 2561 มีข้อมูล
จำแนกเพศ 
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล 

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

(ปกศ.61) 
AC4-11a จำนวนนกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญไม่ปรากฏสัญชาติ 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 0 
ญ 0 
รวม 0 
(ปกศ.62) 

จำนวนนกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญไม่ปรากฏ
สัญชาติ (จำแนกเพศ) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.จำนวนนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายไม่ปรากฏ
สัญชาต ิจำแนกเพศ จาก DMC ปีการศึกษา 2562 
[DMC62-1 (race)] ซ่ึงเป็นข้อมูลเฉพาะโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 

AC4-11b จำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีวะไม่ปรากฏสัญชาติ 
(ทะเบียน) 

รวม 2 
(ปกศ.62) 

จำนวนนกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชวีะไม่ปรากฏ
สัญชาติ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ปีการศึกษา 
2562 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สอศ. 
สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ป ี2562 
https://techno.vec.go.th/th-th/บริการข้อมูล/
ข้อมูลสถิติด้านการศึกษา/สถิติข้อมูลนกัเรียนนักศึกษา
ปี2562.aspx 

1.ข้อมูลจำนวนนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชวีะไม่ปรากฏสัญชาติ จาก สอศ. ปีการศึกษา 
2562 ไม่มีข้อมูลจำแนกเพศ 

AC4-12 ร้อยละเยาวชนอายุ 
15-17 ปี นอกระบบการศึกษา 
(ทะเบียน) 

6.20 
(ปกศ.62) 

จำนวนเยาวชนอาย ุ15-
17 ปี (จำแนกเพศ) 

ประชากรทะเบยีนราษฎร ์ณ 1 
มกราคม 2562 จากระบบ HDC 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา  

สืบค้นจากเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา  
https://ska.hdc.moph.go.th/ (HDC สงขลา) 
 

1.สามารถดูข้อมูลเป็นรายจังหวัด อำเภอ และเป็นการ
รายงานข้อมูลต้นป ีณ 1 มกราคม 2562 

    จำนวนเยาวชนอาย ุ15-
17 ปี นอกระบบ
การศึกษา 
(ไม่มีข้อมูลจำแนกเพศ) 

กสศ. ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) 

อ้างอิง : 
1.จำนวนเด็กทั้งหมดเป็นข้อมูลทะเบยีนราษฎร์ จาก
กรมการปกครอง ป ี2559 และ ป ี2562 
2.ข้อมูลนักเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาฯ จากศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ สป.ศธ. ปี 2559 และ ปี 2561 
3.ข้อมูลนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ปี 2562 
4.ข้อมูลนักเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น อปท. ป ี2562 
5.โดยนำข้อมูลจากขอ้ 1-2-3-4 มาหักลบกันจึงได้
จำนวนเด็กนอกระบบ ปี 2559, 2561 และ 2562 
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล 

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

มิติที่ 2 คุณภาพการเรยีนรู้  
QL4-1a อัตราส่วนครูต่อ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญ (ทะเบียน) 

1 : 16.6 
(เฉพาะ รร.สังกัด 

สพฐ.) 

จำนวนครูที่สอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ. ปี 
2562 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
สพฐ. https://data.bopp-obec.info/emis/ 

1.มีข้อมูลเฉพาะ ครูในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ไม่รวม ครู 
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 
เนือ่งจากไม่มีข้อมูลจำแนกระดับการสอน 

    จำนวนนกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(จำแนกเพศ) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใช้ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. จากระบบจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล [DMC62-1(schoolmis)] โดย
ไม่รวมจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
บริหารการศึกษาพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลครูใน
โรงเรียนสังกัด สพฐ 

QL4-1b อัตราส่วนครตู่อ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายอาชวีะ (ทะเบียน) 

1 : 20.9 
(ทั้ง นร.ปวช. 

และ ปวส. ปกศ.
62) 

จำนวนครูที่สอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชวีะ 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC62-1) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ข้อมูลครูที่ทำหน้าที่สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายอาชวีะ ไม่มีข้อมูลจำแนกระดับการสอน/ครู
สามารถสอนได้ทั้ง 2 ระดับ 

    จำนวนนกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชวีะ (จำแนกเพศ) 

สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 
2562 ภาคเรียนที่ 1 

สืบค้นจากเว็บไซต์ สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ 
http://www.mis.moe.go.th/ 

1.ในระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาแหง่ชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ (MIS.MOE.GO.TH) มีข้อมูล
นักเรียนอาชวีศึกษาจาก สอศ. จำแนกเพศ 

QL4-2a ร้อยละโรงเรียนที่สอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายสามัญที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับดีขึ้นไป (สมศ.) 

86.3 จำนวนโรงเรียนที่สอน
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพ 
(สมศ.) 

สำนักงานรับรองมาตรฐาน สมศ. 
ผลประเมินคุณภาพรอบสาม 
2554-2558 

ประสานขอขอ้มูลโดยตรงจาก สมศ.  1.ใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-
2558) เนื่องจากผลการประเมินรอบสี่ (2559-2563) ยัง
ไม่ประกาศ 

    จำนวนโรงเรียนที่สอน
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพระดับดีขึ้นไป 

สมศ. (ผลประเมินคุณภาพรอบ
สาม 2554-2558) 

ประสานขอขอ้มูลโดยตรงจาก สมศ.  1.ใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-
2558) เนื่องจากผลการประเมินรอบสี่ (2559-2563) ยัง
ไม่ประกาศ 
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล 

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

(สมศ.) 
QL4-2b ร้อยละโรงเรียนที่สอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายอาชวีะที่ผา่นเกณฑ์คุณภาพ
ระดับดีขึ้นไป (สมศ.) 

91.3 จำนวนโรงเรียนที่สอน
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สายอาชีวะที่รับ
การตรวจประเมิน
คุณภาพ 
(สมศ.) 

สำนักงานรับรองมาตรฐาน สมศ. 
ผลประเมินคุณภาพรอบสาม 
2554-2558 

ประสานขอขอ้มูลโดยตรงจาก สมศ.  1.ใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-
2558) เนื่องจากผลการประเมินรอบสี่ (2559-2563) ยัง
ไม่ประกาศ 

    จำนวนโรงเรียนที่สอน
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สายอาชีวะที่ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพระดับดีขึ้น
ไป 
(สมศ.) 

สมศ. (ผลประเมินคุณภาพรอบ
สาม 2554-2558) 

ประสานขอขอ้มูลโดยตรงจาก สมศ.  1.ใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-
2558) เนื่องจากผลการประเมินรอบสี่ (2559-2563) ยัง
ไม่ประกาศ 

QL4-3a ร้อยละสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญที่นกัเรียนใช้
คอมพิวเตอร์ในการเรียนวิชา 
ICT ในอัตราไม่เกินสองคนต่อ
หนึ่งเครื่อง (สำรวจนักเรียน) 

100.0 จำนวนสถานศึกษาระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญที่นกัเรียนใช้
คอมพิวเตอร์ในการเรียน
วิชา ICT ในอัตราไม่เกิน
สองคนต่อหนึ่งเครื่อง 

นักเรียน ม.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน ม.6 จำนวน 124 คน จาก 5 โรงเรียน 
(คำนวณร้อยละเฉพาะกลุ่มที่ได้ใช้คอมพวิเตอร์ 
จำนวน 114 คน) 

  

QL4-3b ร้อยละสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชวีะที่นกัเรียนใช้
คอมพิวเตอร์ในการเรียนวิชา 
ICT ในอัตราไม่เกินสองคนต่อ
หนึ่งเครื่อง (สำรวจนักเรียน) 

66.7 จำนวนสถานศึกษาระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชวีะที่นกัเรียนใช้
คอมพิวเตอร์ในการเรียน
วิชา ICT ในอัตราไม่เกิน
สองคนต่อหนึ่งเครื่อง  

นักเรียน ปวช.3 (ธันวาคม 2562 
- กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน ปวช.3 จำนวน 61 คน จาก 3 
สถานศึกษา (คำนวณร้อยละเฉพาะกลุ่มที่ได้ใช้
คอมพิวเตอร์ จำนวน 49 คน) 
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล 

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

QL4-4a สัดส่วนเวลาที่ครูระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนต่อการทำงานอื่น 
(สัมภาษณ์ครู)  

Median  
67 : 33 

Mean 69 : 31 

จำนวนชัว่โมงที่ครูระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนต่อ
การทำงานอื่น 

ตัวแทนครูผู้สอนระดับชั้น ม.6 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 
2563) 

สัมภาษณ์ครูผู้สอน ม.6 จำนวน 5 คน จาก 5 
โรงเรียน 

  

QL4-4b สัดส่วนเวลาที่ครูระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีวะใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนต่อการทำงานอื่น 
(สัมภาษณ์ครู)  

Median  
85 : 15 

Mean 83 : 17 

เวลาที่ครูระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชวีะใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนต่อ
การทำงานอื่น 

ตัวแทนครูผู้สอนระดับชั้น ปวช.3 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 
2563) 

สัมภาษณ์ครูผู้สอน ปวช.3 จำนวน 3 คน จาก 3 
สถานศึกษา 

  

QL4-5a ร้อยละสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญที่จัดการเรียนการ
สอนภาษาที่สาม (สัมภาษณ์ครู) 

100.0 จำนวนสถานศึกษาระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญที่จัดการเรียน
การสอนภาษาที่สาม 

ตัวแทนครูผู้สอนระดับชั้น ม.6 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 
2563) 

สัมภาษณ์ครูผู้สอน ม.6 จำนวน 5 คน จาก 5 
โรงเรียน 

  

QL4-5b ร้อยละสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชวีะทีจ่ัดการเรียนการ
สอนภาษาที่สาม (สัมภาษณ์ครู) 

66.7 จำนวนสถานศึกษาระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชวีะทีจ่ัดการเรียน
การสอนภาษาที่สาม 

ตัวแทนครูผู้สอนระดับชั้น ปวช.3 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 
2563) 

สัมภาษณ์ครูผู้สอน ปวช.3 จำนวน 3 คน จาก 3 
สถานศึกษา 

  

QL4-6a ร้อยละจำนวนชั่วโมงที่
จัดการเรียนการสอนแบบ 
active learning ต่อจำนวน
ชั่วโมงที่จัดการเรียนการสอน
ทั้งหมดของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญ (สัมภาษณ์สถานศึกษา) 

Median 74.1 
Mean 71.8 

จำนวนชัว่โมงที่จัดการ
เรียนการสอนแบบ 
active learning ต่อ
จำนวนชัว่โมงที่จัดการ
เรียนการสอนทั้งหมด
ของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียน ม.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน ม.6 จำนวน 124 คน จาก 5 โรงเรียน 
(คำนวณร้อยละเฉพาะกลุ่มที่ได้ใช้คอมพวิเตอร์ 
จำนวน 114 คน) 
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล 

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

สายสามัญ  
QL4-6b ร้อยละจำนวนชัว่โมงที่
จัดการเรียนการสอนแบบ 
active learning ต่อจำนวน
ชั่วโมงที่จัดการเรียนการสอน
ทั้งหมดของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีวะ (สัมภาษณ์สถานศึกษา) 

Median 60.0 
Mean 49.8 

จำนวนชัว่โมงที่จัดการ
เรียนการสอนแบบ 
active learning ต่อ
จำนวนชัว่โมงที่จัดการ
เรียนการสอนทั้งหมด
ของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชวีะ 

นักเรียน ปวช.3 (ธันวาคม 2562 
- กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน ปวช.3 จำนวน 61 คน จาก 3 
สถานศึกษา (คำนวณร้อยละเฉพาะกลุ่มที่ได้ใช้
คอมพิวเตอร์ จำนวน 49 คน) 

  

QL4-7 ร้อยละสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญที่ให้ความสำคัญกบั
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา) 

42.9 จำนวนสถานศึกษาระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญที่ให้
ความสำคัญกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา (ธันวาคม 
2562 - กุมภาพันธ ์2563) 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับ ม.ปลาย 7 คน 
จาก 7 โรงเรียน 

  

QL4-8 ร้อยละสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชวีะที่ให้ความสำคัญกบั
การพัฒนากำลังคนตอบโจทย์
ภาคอุตสาหกรรมและไทยแลนด์ 
4.0 และ/หรือ PLC (สัมภาษณ์
ผู้บริหารสถานศึกษา) 

50.0 จำนวนสถานศึกษาระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชวีะที่ให้
ความสำคัญกับการ
พัฒนากำลังคนตอบ
โจทยภ์าคอุตสาหกรรม
และไทยแลนด์ 4.0 
และ/หรือ PLC 

ผู้บริหารสถานศึกษา (ธันวาคม 
2562 - กุมภาพันธ ์2563) 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับ ปวช. 4 คน จาก 
4 สถานศึกษา 

  

มิติที่ 3 ผลการเรยีนรู ้
LO4-1a อัตราการออกกลางคัน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ช 0.27 
ญ 0.11 

จำนวนนกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-

1.ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จำแนกเพศ จาก DMC ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล 

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

สายสามัญ (ทะเบียน จำแนก
เพศ) 

รวม 0.16 
(ปกศ.61) 

สายสามัญ (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 
(ต้นปีการศึกษา 2561) 

การศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 
(DMC61-1) 

obec.info/obec61/publicstat/report 1 [DMC61-1 (schoolmis)] ซ่ึงเป็นข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

    จำนวนนกัเรียนออก
กลางคันระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายสามัญ (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 
(สิ้นปีการศึกษา 2561) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิ้น
ปีการศึกษา 2561 (DMC61-3) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนออกกลางคันระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จำแนกเพศ และสาเหตุ (ไม่รวม
สาเหตุอพยพตามผู้ปกครอง และอื่นๆ) จาก DMC สิ้นปี
การศึกษา 2561 [DMC61-3 (out)] ซ่ึงเป็นข้อมูล
เฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

LO4-2b อัตราการออกกลางคัน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชวีะ (ทะเบียน จำแนก
เพศ) 

ช 14.71 
ญ 5.74 
รวม 11.26 
(ปกศ.61) 

จำนวนนกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายอาชวีะ (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 
(ต้นปีการศึกษา 2561) 

สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 
2561 ภาคเรียนที่ 1 

สืบค้นจากเว็บไซต์ สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ 
http://www.mis.moe.go.th/ 

1.ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายอาชวีะ จำแนกเพศ ปกีารศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 
1 ซ่ึงเป็นข้อมูลเฉพาะสถานศึกษาในสังกัด สอศ.  

    จำนวนนกัเรียนออก
กลางคันระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายอาชวีะ (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 
(สิ้นปีการศึกษา 2561) 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ปีการศึกษา 
2561 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สอศ. 
สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ป ี2561 
https://techno.vec.go.th/th-th/บริการข้อมูล/
ข้อมูลสถิติด้านการศึกษา/สถิติข้อมูลนกัเรียนนักศึกษา
ปี2561.aspx 

1.ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายอาชวีะ จำแนกเพศ และสาเหตุ (ไมร่วมสาเหตุ
อพยพตามผู้ปกครอง และอื่นๆ) ปกีารศึกษา 2561 ซ่ึง
เป็นข้อมูลเฉพาะสถานศึกษาในสังกัด สอศ. 

QL4-2 อัตราการคงอยู่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญ และสายอาชีวะ 
(ทะเบียน, จำแนกเพศ) 

ช 76.0 
ญ 95.4 
รวม 84.9 

จำนวนนกัเรียน ม.4 
และ ปวช.1 ปีการศึกษา 
2560 (ทะเบียน จำแนก
เพศ) 

1.กระทรวงศึกษาธกิาร ปี
การศึกษา 2560 
2.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
กำลังคนอาชีวศึกษา สอศ. ปี
การศึกษา 2560 

1.สืบค้นจากเว็บไซต์ สารสนเทศเพื่อการศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร 
http://www.mis.moe.go.th/ 
2.สืบค้นจากเว็บไซต์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
กำลังคนอาชีวศึกษา สอศ. 

1.ข้อมูลจำนวนนกัเรียนที่เรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 
2560 สังกัด สพฐ. อปท. สช. และ พศ. จากสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาแห่งชาติ มขี้อมูลจำแนกเพศ 
2.ข้อมูลจำนวนนกัเรียนที่เรียนชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 
2560 สังกัด สอศ. จากสารสนเทศ สอศ. มีข้อมูล
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล 

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

http://techno.vec.go.th/default.aspx จำแนกเพศ 
    จำนวนนกัเรียน ม.6 ปี

การศึกษา 2562 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

1.กระทรวงศึกษาธกิาร ปี
การศึกษา 2560 
2.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
กำลังคนอาชีวศึกษา สอศ. ปี
การศึกษา 2560 

1.สืบค้นจากเว็บไซต์ สารสนเทศเพื่อการศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร 
http://www.mis.moe.go.th/ 
2.สืบค้นจากเว็บไซต์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
กำลังคนอาชีวศึกษา สอศ. 
http://techno.vec.go.th/default.aspx 

1.ข้อมูลจำนวนนกัเรียนที่เรียนชั้น ม.6 และ ปวช.3 ปี
การศึกษา 2562 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. จาก DMC 
[DMC62-1 (schoolmis)] มขี้อมูลจำแนกเพศ 
2.ข้อมูลจำนวนนกัเรียนที่เรียนชั้น ปวช.3 ปีการศึกษา 
2562 ของสถานศึกษาสังกัด สอศ. จากสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาแห่งชาติ มีขอ้มูลจำแนกเพศ 
3.ข้อมูลจำนวนนกัเรียนที่เรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 
2562 ของโรงเรียนสาธิต จากสารสนเทศอุดมศึกษา มี
ข้อมูลจำแนกเพศ 

LO4-3a อัตราสำเร็จการศึกษา
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตปลาย สายสามัญ 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 44.5 
ญ 61.7 
รวม 54.7 
(ปกศ.61) 

จำนวนนกัเรียนชั้น ม.6 
ที่สำเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2561 
(จำแนกเพศ) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิ้น
ปีการศึกษา 2561 (DMC61-3) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใชข้้อมูลจำนวนนักเรียนจบ ม.6 ปกีารศึกษา 2561 
จำแนกเพศ จาก DMC [DMC61-3 (m6end)] ซ่ึงเป็น
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. ไม่รวมโรงเรียนสังกัด
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเนื่องจากไม่มีรายงาน
ข้อมูลนักเรียนจบ 

    จำนวนนกัเรียนที่เข้า
เรียนชั้น ม.4 เข้าเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 
(จำแนกเพศ) 

สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ  ปี
การศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 

สืบค้นจากเว็บไซต์ สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ 
http://www.mis.moe.go.th/ 

เฉพาะนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. 

LO4-3b อัตราสำเร็จการศึกษา
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตปลาย สายอาชีวะ 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

รวม 80.5 
(ปกศ.60) 

จำนวนนกัเรียนชั้น ปวช.
3 ที่สำเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2560 
(จำแนกเพศ) 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ปีการศึกษา 
2560 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สอศ. 
สถิติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ป ี2561 
https://techno.vec.go.th 

1.สอศ. ไม่รายงานข้อมูลนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายอาชวีะ ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล 

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

    จำนวนนกัเรียนชั้น ปวช.
1 ที่เข้าเรียนปีการศึกษา 
2558 (จำแนกเพศ) 

สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ  ปี
การศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 

สืบค้นจากเว็บไซต์ สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ 
http://www.mis.moe.go.th/ 

  

LO4-4a อัตราการเรียนต่อของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญ (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 

ช 98.1 
ญ 99.2 
รวม 98.8 
(ปกศ.61) 

จำนวนนกัเรียนชั้น ม.6 
ที่สำเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2561 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิ้น
ปีการศึกษา 2561 (DMC61-3) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนจบ ม.6 ปกีารศึกษา 2561 
จำแนกเพศ จาก DMC [DMC61-3 (m3end)] ซ่ึงเป็น
ข้อมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. ไม่รวมโรงเรียนสังกัด
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเนื่องจากไม่มีรายงาน
ข้อมูลนักเรยีนจบ 

    จำนวนนกัเรียนชั้น ม.6 
ที่เรียนต่อ (ขึ้น ปวส.1 
หรือ ปริญญาตรี ปี 1) 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิ้น
ปีการศึกษา 2561 (DMC61-3) 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนกัเรียน
รายบุคคล https://portal.bopp-
obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนจบ ม.6 ปกีารศึกษา 2561 ที่
เรียนต่อทั้งในและนอกระบบการศึกษา จำแนกเพศ 
จาก DMC [DMC61-3 (m3end)] ซ่ึงเปน็ข้อมูลเฉพาะ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ไม่รวมโรงเรียนสังกัดสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษเนื่องจากไมม่ีรายงานข้อมูล
นักเรียนเรียนต่อ 

LO4-4b อัตราการเรียนต่อของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายอาชวีะศึกษา 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

n.a. จำนวนนกัเรียน ปวช.3 
ที่สำเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2560 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สอศ. 
ปีการศึกษา 2561 

สืบค้นจากเว็บไซต์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สอศ. 
ปีการศึกษา 2561 
https://techno.vec.go.th/ 

1.ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนจบ ปวช.3 ปกีารศึกษา 2560 
เนื่องจากยังมีการรายงานขอ้มูลนักเรียนจบของปี
การศึกษา 2561 

    จำนวนนกัเรียน ปวช.3 
ที่เรียนต่อ (ขึ้น ปวส.1 
หรือ ปริญญาตรี ปี 1) 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สอศ. 
ปีการศึกษา 2561 

  1.ยังไม่มีการรายงานข้อมูลนักเรียนจบ ปวช.3 เรียนต่อ 

LO4-5a ร้อยละนักเรียนชั้น ม 
6 ที่มีคะแนน O-NET วิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ

คณิต 14.9 
อังกฤษ 12.1 
ไทย 36.0 
วิทย์ 8.5 

จำนวนนกัเรียนชั้น ม 6 
ที่มีคะแนน O-NET วิชา
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
(สทศ.) ปีการศึกษา 2562 

ประสานขอขอ้มูลและทำ MOU กับ สทศ. โดยตรง 1.ข้อมูลนักเรียน ม.6 มีคะแนน O-NET วิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และสังคม ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (รอ้ยละ 50) ปี
การศึกษา 2562 ระดับประเทศ ดังนี้ 
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล 

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

สังคม ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
(ร้อยละ 50) (ทะเบยีน) 

สังคม 10.4 
(ปกศ.62) 

ภาษาอังกฤษ และสังคม 
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
(ร้อยละ 50) ปกีารศึกษา 
2562 

คณิต 10.1 
อังกฤษ 9.7 
ไทย 29.9 
วิทย์ 5.6 
สังคม 6.5     จำนวนนกัเรียนชั้น ม 6 

ที่เข้าสอบ O-NET ปี
การศึกษา 2562 

LO4-5b คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ V-NET นกัเรียน ปวช 
ปี 3 เปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ (ทักษะภาษา
และการสื่อสารทักษะการคิด
การแก้ปญัหา ทักษะสังคมและ
การดำรงชีวิต ทักษะการจัดการ
งานอาชีพ) เปรยีบเทียบกับ
คะแนนเฉลี่ยประเทศ 
(ทะเบียน) 

ภาษา 42.0 
การคิด 36.9 
สังคม 54.3 
อาชีพ 48.9 
รวม 45.5 
(ปกศ.62) 

ผลการทดสอบ V-NET  
นักเรียน ปวช. ปี 3 
เปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ (ทักษะ
ภาษาและการสื่อสาร
ทักษะการคิดการ
แก้ปัญหา ทักษะสังคม
และการดำรงชีวิต ทักษะ
การจัดการงานอาชีพ) 
เปรียบเทียบกับคะแนน
เฉลี่ยประเทศ ปี
การศึกษา 2562 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
(สทศ.) ปีการศึกษา 2562 

ประสานขอขอ้มูลและทำ MOU กับ สทศ. โดยตรง 1.นักเรียน ปวช. ป ี3 ที่มีคะแนน V-NET เฉลี่ย จำแนก
รายทักษะ ปกีารศึกษา 2562 ระดับประเทศ ดังนี้ 
ภาษา 39.9 
การคิด 35.6 
สังคม 52.8 
อาชีพ 46.2 
รวม 43.6 

LO4-6a ระดับทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
นักเรียนชั้น ม.6 (สำรวจ
นักเรียน) 

52.4 ระดับทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของนักเรียนชั้น 
ม.6 

นักเรียน ม.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน ม.6 จำนวน 124 คน จาก 5 โรงเรียน   

LO4-6b ระดับทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ

54.0 ระดับทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

นักเรียน ปวช.3 (ธันวาคม 2562 
- กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน ปวช.3 จำนวน 61 คน จาก 3 
สถานศึกษา 
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล 

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

นักเรียน ปวช. ปี 3 (สำรวจ
นักเรียน) 

สื่อสารของนักเรียน 
ปวช. ปี 3 (สำรวจ
นักเรียน) 

LO4-7a ระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.
6 (สำรวจนักเรียน) 

Mean 23.9  
(ระดับ 2) 

ระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้น ม.6 

นักเรียน ม.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน ม.6 จำนวน 124 คน จาก 5 โรงเรียน เกณฑ์แปลผลระดับทักษะ ดังนี ้
0 - 16.67 คือ ระดับ 1 ยังไม่สามารถสือ่สาร
ภาษาอังกฤษได้ 
16.68 - 33.33คือ ระดับ 2 มีความรู้ภาษาอังกฤษขั้น
พื้นฐาน 
33.34 - 50.00 คือ ระดับ 3 เข้าใจประโยคและสำนวน
ที่ใช้บ่อยและโต้ตอบได้ทันที 
50.01 - 66.67 คือ ระดับ 4 พูด เขยีน และอ่านจบั
ใจความสำคัญเร่ืองใกล้ตัวได้ 
66.68 - 83.33 คือ ระดับ 5 ใช้ภาษาในระดับดี พูด 
เขียนได้ถูกต้อง    
> 83.33 คือ ระดับ 6 ใช้ภาษาได้ดีมากใกล้เคียงเจ้าของ
ภาษา  

LO4-7b ระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักเรียน ปวช. 
ปี 3 (สำรวจนักเรียน) 

Mean 23.6  
(ระดับ 2) 

ระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
นักเรียน ปวช. ปี 3  

นักเรียน ปวช.3 (ธันวาคม 2562 
- กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน ปวช.3 จำนวน 61 คน จาก 3 
สถานศึกษา 

เกณฑ์แปลผลระดับทักษะ ดังนี ้
0 - 16.67 คือ ระดับ 1 ยังไม่สามารถสือ่สาร
ภาษาอังกฤษได้ 
16.68 - 33.33คือ ระดับ 2 มีความรู้ภาษาอังกฤษขั้น
พื้นฐาน 
33.34 - 50.00 คือ ระดับ 3 เข้าใจประโยคและสำนวน
ที่ใช้บ่อยและโต้ตอบได้ทันที 
50.01 - 66.67 คือ ระดับ 4 พูด เขยีน และอ่านจบั
ใจความสำคัญเร่ืองใกล้ตัวได้ 
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล 

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

66.68 - 83.33 คือ ระดับ 5 ใช้ภาษาในระดับดี พูด 
เขียนได้ถูกต้อง    
> 83.33 คือ ระดับ 6 ใช้ภาษาได้ดีมากใกล้เคียงเจ้าของ
ภาษา  

LO4-8a ระดับทักษะชวีิตของ
นักเรียนชั้น ม.6 (สำรวจ
นักเรียน) 

Median 100.0 
Mean 84.4 

ระดับทักษะชวีิตของ
นักเรียนชั้น ม.6 

นักเรียน ม.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน ม.6 จำนวน 124 คน จาก 5 โรงเรียน   

LO4-8b ระดับทักษะชวีิตของ
นักเรียน ปวช. ปี 3 (สำรวจ
นักเรียน) 

Median 80.0 
Mean 84.7 

ระดับทักษะชวีิตของ
นักเรียน ปวช. ปี 3 

นักเรียน ปวช.3 (ธันวาคม 2562 
- กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน ปวช.3 จำนวน 61 คน จาก 3 
สถานศึกษา 

  

LO4-9a ระดับความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของนักเรียนชั้น ม.6 
(สำรวจนักเรียน) 

Median 83.3 
Mean 79.9 

ระดับความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของนักเรียนชั้น 
ม.6  

นักเรียน ม.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน ม.6 จำนวน 124 คน จาก 5 โรงเรียน   

LO4-9b ระดับความรอบรู้ดา้น
สุขภาพของนักเรียน ปวช. ป ี3 
(สำรวจนักเรียน) 

Median 91.7 
Mean 79.3 

ระดับความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของนักเรียน 
ปวช. ปี 3 

นักเรียน ปวช.3 (ธันวาคม 2562 
- กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน ปวช.3 จำนวน 61 คน จาก 3 
สถานศึกษา 

  

LO4-10a ระดับทักษะการเงิน
ของนักเรียนชั้น ม.6 (สำรวจ
นักเรียน) 

Median 75.0 
Mean 66.7 

ระดับทักษะการเงินของ
นักเรียนชั้น ม.6 

นักเรียน ม.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน ม.6 จำนวน 124 คน จาก 5 โรงเรียน   

LO4-10b ระดับทักษะการเงิน
ของนักเรียน ปวช. ปี 3 (สำรวจ
นักเรียน) 

Median 81.3 
Mean 69.0 

ระดับทักษะการเงินของ
นักเรียน ปวช. ปี 3  

นักเรียน ปวช.3 (ธันวาคม 2562 
- กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน ปวช.3 จำนวน 61 คน จาก 3 
สถานศึกษา 

  

LO4-11a ระดับความตระหนัก
รู้ในฐานะพลเมืองโลกของ
นักเรียนชั้น ม.6 (สำรวจ

Median 37.5 
Mean 45.6 

ระดับความตระหนักรู้ใน
ฐานะพลเมืองโลกของ
นักเรียนชั้น ม.6 

นักเรียน ม.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน ม.6 จำนวน 124 คน จาก 5 โรงเรียน   
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล 

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

นักเรียน) 
LO4-11b ระดับความตระหนกั
รู้ในฐานะพลเมืองโลกของ
นักเรียน ปวช ปี 3 (สำรวจ
นักเรียน) 

Median 37.5 
Mean 46.7 

ระดับความตระหนักรู้ใน
ฐานะพลเมืองโลกของ
นักเรียน ปวช ปี 3  

นักเรียน ปวช.3 (ธันวาคม 2562 
- กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน ปวช.3 จำนวน 61 คน จาก 3 
สถานศึกษา 

  

LO4-12a ระดับทักษะอาชีพ
ของนักเรียนชั้น ม.6  (สำรวจ
นักเรียน) 

Median 66.7 
Mean 67.7 

ระดับทักษะอาชีพของ
นักเรียนชั้น ม.6 

นักเรียน ม.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน ม.6 จำนวน 124 คน จาก 5 โรงเรียน   

LO4-12b ระดับทักษะอาชีพ
ของนักเรียน ปวช. ปี 3  
(สำรวจนักเรียน) 

Median 66.7 
Mean 70.2 

ระดับทักษะอาชีพของ
นักเรียน ปวช. ปี 3  

นักเรียน ปวช.3 (ธันวาคม 2562 
- กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน ปวช.3 จำนวน 61 คน จาก 3 
สถานศึกษา 

  

LO4-13a ระดับทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการของนักเรียนชั้น 
ม.6 (สำรวจนักเรียน) 

Median 66.7 
Mean 58.6 

ระดับทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการของ
นักเรียนชั้น ม.6 

นักเรียน ม.6 (ธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน ม.6 จำนวน 124 คน จาก 5 โรงเรียน   

LO4-13b ระดับทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการของนักเรียน 
ปวช. ปี 3 (สำรวจนักเรียน) 

Median 66.7 
Mean 52.7 

ระดับทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการของ
นักเรียน  ปวช. 

นักเรียน ปวช.3 (ธันวาคม 2562 
- กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน ปวช.3 จำนวน 61 คน จาก 3 
สถานศึกษา 

  

LO4+5-14 อัตราการมีส่วนรว่ม
ในกำลังแรงงานรวมของ
ประชากรอายุ 15-24 ปี 
(จำแนกเพศ) 
ตัวชี้วัดร่วมกบัระดับอุดมศึกษา
และแรงงาน 

ปี 2561 
ช 66.2 
ญ 44.3 
รวม 55.5 
  

จำนวนประชากรอาย ุ
15-24 ปี (จำแนกเพศ) 

สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ(สสช.) ปี 
2561 

สืบค้นจากเว็บไซต์ สถิติประชากรศาสตร์ ประชากร
และเคหะ 
http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/ 
sector/th/01.aspx 

ใช้ข้อมูลจำนวนประชากรชว่งอายุ 15-24 ปี ของจังหวัด
สงขลา จำแนกเพศ ปี 2561 ซ่ึงเป็นข้อมูลจากกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

  
 

จำนวนประชากรที่มีอยู่
ในกำลังแรงงาน 

สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ(สสช.) ปี 
2561 

ประสานขอขอ้มูลโดยตรงจาก สำนกัสถติิพยากรณ์ 
สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ(หน่วยงานที่จัดส่งข้อมูล กลุ่ม

ใช้ค่าเฉลี่ย 4 ไตรมาส : ใช้ข้อมูลจากการสำรวจ
ภาวะการทำงานของประชากรระดับจังหวัด (สงขลา) 



ภาคผนวกรายงาน จ.สงขลา 
 

ผ48 

ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล 

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

(ประกอบดว้ยผู้มีงานทำ 
ผู้ว่างงาน และผู้ที่รอ
ฤดูกาล) อาย ุ15-24 ปี 
(จำแนกเพศ) 

บริการและเผยแพร่ข้อมูล (ฝั่งทิศเหนือ) สำนักสถิติ
พยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ) 

เฉลี่ยไตรมาสที่ 1 - 4 ปี 2561 

LO4+5-15 อัตราการวา่งงาน
ของประชากรอาย ุ15-24 ปี 
(สสช สำรวจภาวะการมีงานทำ
ของ ปชก จำแนกเพศ) 
ตัวชี้วัดร่วมกบัระดับอุดมศึกษา
และแรงงาน 

ปี 2561 
ช 8.5 
ญ 11.4 
รวม 9.6 

จำนวนประชากรที่อยู่ใน
กำลังแรงงาน 
(ประกอบดว้ยผู้มีงานทำ 
ผู้ว่างงาน และผู้ที่รอ
ฤดูกาล) อาย ุ15-24 ปี 
(จำแนกเพศ) 

สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ(สสช.) ปี 
2561 

ประสานขอขอ้มูลโดยตรงจาก สำนกัสถติิพยากรณ์ 
สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ(หน่วยงานที่จัดส่งข้อมูล กลุ่ม
บริการและเผยแพร่ข้อมูล (ฝั่งทิศเหนือ) สำนักสถิติ
พยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ) 

ใช้ค่าเฉลี่ย 4 ไตรมาส : ใช้ข้อมูลจากการสำรวจ
ภาวะการทำงานของประชากรระดับจังหวัด (สงขลา) 
เฉลี่ยไตรมาสที่ 1 - 4 ปี 2561 

  

 

จำนวนผู้ไม่มีงานทำ อายุ 
15-24 ปี  (จำแนกเพศ) 

สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ(สสช.) ปี 
2561 

ประสานขอขอ้มูลโดยตรงจาก สำนกัสถติิพยากรณ์ 
สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ(หน่วยงานที่จัดส่งข้อมูล กลุ่ม
บริการและเผยแพร่ข้อมูล (ฝั่งทิศเหนือ) สำนักสถิติ
พยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ) 

ใช้ค่าเฉลี่ย 4 ไตรมาส : ใช้ข้อมูลจากการสำรวจ
ภาวะการทำงานของประชากรระดับจังหวัด (สงขลา) 
เฉลี่ยไตรมาสที่ 1 - 4 ปี 2561 

LO4+5-16 ร้อยละผู้มีงานทำ 
อาย ุ15-24 ปีที่เป็นแรงงานใน
ระบบ (สสช สำรวจภาวะการมี
งานทำของ ปชก จำแนกเพศ) 
ตัวชี้วัดร่วมกบัระดับอุดมศึกษา
และแรงงาน 

ช 44.9 
ญ 54.1 
รวม 48.4 

จำนวนผู้มีงานทำอายุ 
15-24 ปี (จำแนกเพศ) 

สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ(สสช.) ปี 
2561 

ประสานขอขอ้มูลโดยตรงจาก สำนกัสถติิพยากรณ์ 
สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ(หน่วยงานที่จัดส่งข้อมูล กลุ่ม
บริการและเผยแพร่ข้อมูล (ฝั่งทิศเหนือ) สำนักสถิติ
พยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ) 

ใช้ข้อมูลจำนวนผู้มีงานทำ อาย ุ15-24 ปี รวม 
(sector_02_21_TH_) ปี 2561 

  
จำนวนผู้มีงานทำอายุ 
15-24 ปีที่เป็นแรงงาน
ในระบบ (จำแนกเพศ) 

สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ(สสช.) ปี 
2561 

สืบค้นจากเว็บไซต์ สถิติแรงงาน 
http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/ 
sector/th/02.aspx 

ใช้ข้อมูลจำนวนผู้มีงานทำ อาย ุ15-24 ปี ที่เป็นแรงงาน
ในระบบ (sector_02_21_TH_) ปี 2561 
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ตารางท่ี 5 ผลการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดความก้าวหน้าในการพัฒนาเยาวชนและแรงงานรุ่นใหม่ระดับอุดมศึกษา (อายุ 18-24 ปี) 

ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

มิติที่ 1 การเข้าถงึการเรยีนรู้         
AC5-1a จำนวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ทะเบียน) 

ช 22,182 คน 
ญ 36,931 คน 
รวม 59,113 คน 
(ปกศ.62) 

จำนวนนกัศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 
2562 (จำแนกเพศ) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา ปีการศึกษา 2562 

สืบค้นจากเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา 
https://www.spe.go.th/news2/detail/11 

1.ข้อมูล ศธจ.สงขลา รายงานวา่ จ.สงขลา มี
สถาบันอุดมศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี จำนวน 10 แห่ง 
2.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เปิดสอนการศึกษา
ระดับ ทล.บ.  โดยใชส้ถานที่และบุคลากรของ
สถานศึกษาสังกัดสำนกังานอาชวีศึกษาจังหวัดสงขลา 
จำนวน 2 หนว่ยงาน ได้แก่ วิทยาลยัเทคนิคหาดใหญ่ 
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา (ซ่ึงเป็นหน่วยงานใน
สังกัด สอศ.) 

AC5-1b จำนวนนักศึกษาระดับ 
ปวส.  
(ทะเบียน, จำแนกเพศ) 

ช 4,892 คน 
ญ 4,727 คน 
รวม 9,619 คน 
(ปกศ.62) 

จำนวนนกัศึกษาระดับ 
ปวส.  
(จำแนกเพศ) 
(ปกศ.62) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา ปีการศึกษา 2562 

สืบค้นจากเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา 
https://www.spe.go.th/news2/detail/11 

1.ข้อมูล ศธจ.สงขลา รายงานวา่ จ.สงขลา มี
สถาบันอุดมศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนในระดับ 
ปวส. จำนวน 21 แห่ง  

AC5-1c จำนวนนักศึกษาระดับ
อนุปริญญา (ทะเบียน) 

ช 218 คน 
ญ 857 คน 
รวม 1,075 คน 
(ปกศ.62) 

จำนวนนกัศึกษาระดับ 
อนุปริญญา  
(จำแนกเพศ) 
(ปกศ.62) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา ปีการศึกษา 2562 

สืบค้นจากเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา 
https://www.spe.go.th/news2/detail/11 

1.ข้อมูล ศธจ.สงขลา รายงานวา่ จ.สงขลา มี
สถาบันอุดมศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนในระดับ
อนุปริญญา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชน 
สงขลา 

AC5-2a ดัชนีความเสมอภาค
ทางเพศจำนวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

ญ/ช 1.66 
(ปกศ.62) 

จำนวนนกัศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 
2562 (หญิงต่อชาย)  

จากตัวชีว้ัด AC5-1a     
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

AC5-2b ดัชนีความเสมอภาค
ทางเพศจำนวนนักศึกษาระดับ 
ปวส. 

ญ/ช 0.97 
(ปกศ.62) 

จำนวนนกัศึกษาระดับ 
ปวส. ปีการศึกษา 2562 
(หญิงต่อชาย) 

จากตัวชีว้ัด AC5-1b     

AC5-1c ดัชนีความเสมอภาค
ทางเพศจำนวนนักศึกษาระดับ
อนุปริญญา (ทะเบียน) 

ญ/ช 2.03 
(ปกศ.61) 

จำนวนนกัศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 
2561 (หญิงต่อชาย) 

จากตัวชีว้ัด AC5-1c     

AC5-3a ร้อยละนกัศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้รับเงินกู้ยืม กย
ศ. (ทะเบียน) 

25.6 จำนวนนกัศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 
2561 (จำแนกเพศ) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา ปีการศึกษา 2562 

สืบค้นจากเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา 
https://www.spe.go.th/news2/detail/11 

  

    จำนวนนกัศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้รับเงิน
กู้ยืม กยศ. 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
(กยศ.) ปีการศึกษา 2562 

ประสานขอขอ้มูลโดยตรงจากหน่วยงาน   

AC5-3b ร้อยละนกัศึกษาระดับ 
ปวส. ที่ได้รับเงินกู้ยืม กยศ. 
(ทะเบียน) 

25.8 จำนวนนกัศึกษาระดับ 
ปวส. 
(จำแนกเพศ) 
(ปกศ.62, ปกศ.61) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา ปีการศึกษา 2562 

สืบค้นจากเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา 
https://www.spe.go.th/news2/detail/11 

  

    จำนวนนกัศึกษาระดับ
ปวส. ที่ได้รับเงินกู้ยืม 
กยศ. 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
(กยศ.) ปีการศึกษา 2562 

ประสานขอขอ้มูลโดยตรงจากหน่วยงาน   

AC4+5-4 จำนวนผู้เรียน
การศึกษานอกระบบระดับ
ประถมศึกษา (ทะเบียน จำแนก
เพศ) 

ช 930 คน 
ญ 476 คน 
รวม 1,406 คน 
(ปกศ.62) 

จำนวนผู้เรียนการศึกษา
นอกระบบระดับ
ประถมศึกษา (ทะเบียน 
จำแนกเพศ) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา ปีการศึกษา 2562 

สืบค้นจากเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา 
https://www.spe.go.th/news2/detail/11 
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

(ตัวชี้วัดร่วม ม.ปลาย และ 
ปวช.) 
AC4+5-5 จำนวนผู้เรียน
การศึกษานอกระบบระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ทะเบยีน 
จำแนกเพศ) 
(ตัวชี้วัดร่วม ม.ปลาย และ 
ปวช.) 

ช 6,053 คน 
ญ 2,705 คน 
รวม 8,758 คน 
(ปกศ.62) 

จำนวนผู้เรียนการศึกษา
นอกระบบระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา ปีการศึกษา 2562 

สืบค้นจากเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา 
https://www.spe.go.th/news2/detail/11 

AC4+5-6 จำนวนผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 
(ตัวชี้วัดร่วม ม.ปลาย และ 
ปวช.) 

ช 6,657 คน 
ญ 3,560 คน 
รวม 10,217 คน 
(ปกศ.62) 

จำนวนผู้เรียนการศึกษา
นอกระบบระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา ปีการศึกษา 2562 

สืบค้นจากเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา 
https://www.spe.go.th/news2/detail/11 

AC5-7 ร้อยละเยาวชนอายุ 18-
21 ปี นอกระบบการศึกษา 
(ทะเบียน) 

23.51 
(ปกศ.61) 

จำนวนเยาวชนอาย ุ18-
21 ปี (จำแนกเพศ) 

ประชากรทะเบยีนราษฎร ์ณ 1 
มกราคม 2561 จากระบบ HDC 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา  

สืบค้นจากเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา  
https://ska.hdc.moph.go.th (HDC สงขลา) 

1.สามารถดูข้อมูลเป็นรายจังหวัด อำเภอ และเป็นการ
รายงานข้อมูลต้นป ีณ 1 มกราคม 2561 

    จำนวนเยาวชนอาย ุ18-
21 ปี นอกระบบ
การศึกษา 
(ไม่มีข้อมูลจำแนกเพศ) 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กสศ. 
และ ม.นเรศวร (ดร.วรลักษณ์ คง
เด่นฟ้า) 
ปีการศึกษา 2561 

สืบค้นจากเว็บไซต์  
สถานการณ์เด็กนอกระบบ 
https://oosc-report.firebaseapp.com/ 

1.สามารถดูข้อมูลเป็นรายจังหวัด และอำเภอ มีขอ้มูล
เด็กนอกระบบการศึกษาปีการศึกษา 2561 
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

มิติที่ 2 คุณภาพการเรยีนรู ้
 - - - - - - 
มิติที่ 3 ผลการเรยีนรู ้
LO5-1 อัตราการคงอยู่ระดับ 
ปวส. (ทะเบียน, จำแนกเพศ) 

94.0 จำนวนนกัเรียน ปวส.1  
ปีการศึกษา 2561 
(จำแนกเพศ) 

1.กระทรวงศึกษาธกิาร ปี
การศึกษา 2561 

1.สืบค้นจากเว็บไซต์ สารสนเทศเพื่อการศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร 
http://www.mis.moe.go.th/ 

***ไม่ได้คำนวณตัวชีว้ัดอัตราการคงอยูข่องนักศึกษา
ปริญญาตร ีเนื่องจากมหีลักสูตรหลากหลาย 

    จำนวนนกัเรียน ปวส.2 
ปีการศึกษา 2562 
(จำแนกเพศ) 

1.กระทรวงศึกษาธกิาร ปี
การศึกษา 2562 
2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา 2562 

1.สืบค้นจากเว็บไซต์ สารสนเทศเพื่อการศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร 
http://www.mis.moe.go.th/ 
2.สืบค้นจากเว็บไซต์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 
https://reg.rmutsv.ac.th/regInfo2019/statistic/ 

  

LO5-2 คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ V-NET นกัศึกษา ปวส 
ปี 2 เปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ (ทักษะภาษา
และการสื่อสาร, ทักษะการคิด
การแก้ปญัหา, ทกัษะสังคมและ
การดำรงชีวิต, ทักษะการ
จัดการงานอาชพี) 

ภาษา 42.5 
การคิด 31.7 
สังคม 52.8 
อาชีพ 37.2 
รวม 41.1 
(ปกศ.62) 

ผลการทดสอบ V-NET  
นักเรียน ปวส. ปี 2 
เปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ (ทักษะ
ภาษาและการสื่อสาร
ทักษะการคิดการ
แก้ปัญหา ทักษะสังคม
และการดำรงชีวิต 
ทักษะการจัดการงาน
อาชีพ) เปรยีบเทียบกับ
คะแนนเฉลี่ยประเทศ ปี

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) 
ปีการศึกษา 2562 

ประสานขอขอ้มูลและทำ MOU กับ สทศ. โดยตรง 1.นักเรียน ปวส. ป ี2 ที่มีคะแนน V-NET เฉลี่ย จำแนก
รายทักษะ ปกีารศึกษา 2562 ระดับประเทศ ดังนี้ 
ภาษา 41.8 
การคิด 31.8 
สังคม 52.2 
อาชีพ 37.1 
รวม 40.8 
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

การศึกษา 2562 
LO5-3a ระดับทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
นักศึกษาปริญญาตรี (สำรวจ
นักศึกษา) 

58.3 ระดับทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของนักศึกษา
ปริญญาตรี 

นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 3-4 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 
2563) 

สำรวจนักศึกษาปริญญาตรี ปี 3-4 จำนวน 104 คน 
จาก 3 มหาวิทยาลัย 

  

LO5-3b ระดับทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ 
นักศึกษา ปวส. (สำรวจ
นักศึกษา) 

62.2 ระดับทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของ นักศึกษา 
ปวส. 

นักศึกษา ปวส.2 (ธันวาคม 2562 
- กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน นักศึกษา ปวส.2จำนวน 63 คน จาก 
3 สถานศึกษา 

  

LO5-4a ระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ปริญญาตรี (สำรวจนักศึกษา) 

Mean 28.8  
(ระดับ 2) 

ระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาปริญญาตรี 

นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 3-4 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 
2563) 

สำรวจนักศึกษาปริญญาตรี ปี 3-4 จำนวน 104 คน 
จาก 3 มหาวิทยาลัย 

เกณฑ์แปลผลระดับทักษะ ดังนี ้
0 - 16.67 คือ ระดับ 1 ยังไม่สามารถสือ่สาร
ภาษาอังกฤษได้ 
16.68 - 33.33คือ ระดับ 2 มีความรู้ภาษาอังกฤษขั้น
พื้นฐาน 
33.34 - 50.00 คือ ระดับ 3 เข้าใจประโยคและสำนวน
ที่ใช้บ่อยและโต้ตอบได้ทันที 
50.01 - 66.67 คือ ระดับ 4 พูด เขยีน และอ่านจบั
ใจความสำคัญเร่ืองใกล้ตัวได้ 
66.68 - 83.33 คือ ระดับ 5 ใช้ภาษาในระดับดี พูด 
เขียนได้ถูกต้อง    
> 83.33 คือ ระดับ 6 ใช้ภาษาได้ดีมากใกล้เคียงเจ้าของ
ภาษา  

LO5-4b ระดับทักษะ Mean 29.5  ระดับทักษะ นักศึกษา ปวส.2 (ธันวาคม 2562 สำรวจนักเรียน นักศึกษา ปวส.2จำนวน 63 คน จาก เกณฑ์แปลผลระดับทักษะ ดังนี ้
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
ปวส. 
(สำรวจนักศึกษา) 

(ระดับ 2) ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ปวส. 

- กุมภาพันธ์ 2563) 3 สถานศึกษา 0 - 16.67 คือ ระดับ 1 ยังไม่สามารถสือ่สาร
ภาษาอังกฤษได้ 
16.68 - 33.33คือ ระดับ 2 มีความรู้ภาษาอังกฤษขั้น
พื้นฐาน 
33.34 - 50.00 คือ ระดับ 3 เข้าใจประโยคและสำนวน
ที่ใช้บ่อยและโต้ตอบได้ทันที 
50.01 - 66.67 คือ ระดับ 4 พูด เขยีน และอ่านจบั
ใจความสำคัญเร่ืองใกล้ตัวได้ 
66.68 - 83.33 คือ ระดับ 5 ใช้ภาษาในระดับดี พูด 
เขียนได้ถูกต้อง    
> 83.33 คือ ระดับ 6 ใชภ้าษาได้ดีมากใกล้เคียงเจ้าของ
ภาษา  

LO5-5a ระดับทักษะชวีิตของ
นักศึกษาปริญญาตรี (สำรวจ
นักศึกษา) 

Median 88.9 
Mean 85.1 

ระดับทักษะชวีิตของ
นักศึกษาปริญญาตรี 

นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 3-4 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 
2563) 

สำรวจนักศึกษาปริญญาตรี ปี 3-4 จำนวน 104 คน 
จาก 3 มหาวิทยาลัย 

  

LO5-5b ระดับทักษะชวีิตของ
นักศึกษา ปวส. (สำรวจ
นักศึกษา) 

Median 100.0 
Mean 87.2 

ระดับทักษะชวีิตของ
นักศึกษา ปวส. 

นักศึกษา ปวส.2 (ธันวาคม 2562 
- กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน นักศึกษา ปวส.2จำนวน 63 คน จาก 
3 สถานศึกษา 

  

LO5-6a ระดับความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของนักศึกษาปริญญาตรี 
(สำรวจนักศึกษา) 

Median 83.3 
Mean 78.7 

ระดับความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของนักศึกษา
ปริญญาตรี 

นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 3-4 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 
2563) 

สำรวจนักศึกษาปริญญาตรี ปี 3-4 จำนวน 104 คน 
จาก 3 มหาวิทยาลัย 

  

LO5-6b ระดับความรอบรู้ดา้น
สุขภาพของนักศึกษา ปวส. 

Median 87.5 
Mean 80.0 

ระดับความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของนักศึกษา 

นักศึกษา ปวส.2 (ธันวาคม 2562 
- กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน นักศึกษา ปวส.2จำนวน 63 คน จาก 
3 สถานศึกษา 
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

(สำรวจนักศึกษา) ปวส. 
LO5-7a ระดับทักษะการเงิน
ของนักศึกษาปริญญาตรี 
(สำรวจนักศึกษา) 

Median 75.0 
Mean 65.8 

ระดับทักษะการเงินของ
นักศึกษาปริญญาตรี 

นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 3-4 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 
2563) 

สำรวจนักศึกษาปริญญาตรี ปี 3-4 จำนวน 104 คน 
จาก 3 มหาวิทยาลัย 

  

LO5-7b ระดับทักษะการเงิน
ของนักศึกษา ปวส. (สำรวจ
นักศึกษา) 

Median 75.0 
Mean 68.0 

ระดับทักษะการเงินของ
นักศึกษา ปวส. 

นักศึกษา ปวส.2 (ธันวาคม 2562 
- กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน นักศึกษา ปวส.2จำนวน 63 คน จาก 
3 สถานศึกษา 

  

LO5-8a ระดับความตระหนกัรู้
ในฐานะพลเมืองโลกของ
นักศึกษาปริญญาตรี (สำรวจ
นักศึกษา) 

Median 62.5 
Mean 54.8 

ระดับความตระหนักรู้
ในฐานะพลเมืองโลก
ของนักศึกษาปริญญาตรี  

นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 3-4 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 
2563) 

สำรวจนักศึกษาปริญญาตรี ปี 3-4 จำนวน 104 คน 
จาก 3 มหาวิทยาลัย 

  

LO5-8b ระดับความตระหนกัรู้
ในฐานะพลเมืองโลกของ
นักศึกษา ปวส. (สำรวจ
นักศึกษา) 

Median 62.5 
Mean 56.3 

ระดับความตระหนักรู้
ในฐานะพลเมืองโลก
ของนักศึกษา ปวส.  

นักศึกษา ปวส.2 (ธันวาคม 2562 
- กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน นักศึกษา ปวส.2จำนวน 63 คน จาก 
3 สถานศึกษา 

  

LO5-9a ระดับทักษะอาชีพของ
นักศึกษาปริญญาตรี (สำรวจ
นักศึกษา) 

Median 66.7 
Mean 67.8 

ระดับทักษะอาชีพของ
นักศึกษาปริญญาตรี 

นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 3-4 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 
2563) 

สำรวจนักศึกษาปริญญาตรี ปี 3-4 จำนวน 104 คน 
จาก 3 มหาวิทยาลัย 

  

LO5-9b ระดับทักษะอาชีพของ
นักศึกษา ปวส. (สำรวจ
นักศึกษา) 

Median 66.7 
Mean 72.6 

ระดับทักษะอาชีพของ
นักศึกษา ปวส. 

นักศึกษา ปวส.2 (ธันวาคม 2562 
- กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน นักศึกษา ปวส.2จำนวน 63 คน จาก 
3 สถานศึกษา 

  

LO5-10a ระดับทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษา

Median 66.7 
Mean 61.7 

ระดับทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการของ

นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 3-4 
(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 

สำรวจนักศึกษาปริญญาตรี ปี 3-4 จำนวน 104 คน 
จาก 3 มหาวิทยาลัย 
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

ปริญญาตรี (สำรวจนักศึกษา) นักศึกษาปริญญาตรี 2563) 
LO5-10b ระดับทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษา 
ปวส.(สำรวจนกัศึกษา) 

Median 66.7 
Mean 64.2 

ระดับทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการของ
นักศึกษา ปวส. 

นักศึกษา ปวส.2 (ธันวาคม 2562 
- กุมภาพันธ์ 2563) 

สำรวจนักเรียน นักศึกษา ปวส.2จำนวน 63 คน จาก 
3 สถานศึกษา 

  

LO4+5-14 อัตราการมีส่วนรว่ม
ในกำลังแรงงานรวมของ
ประชากรอายุ 15-24 ปี 
(จำแนกเพศ) 
ตัวชี้วัดร่วมกบัระดับมัธยมปลาย 

ปี 2561 
ช 66.2 
ญ 44.3 
รวม 55.5 
  

จำนวนประชากรอาย ุ
15-24 ปี (จำแนกเพศ) 

สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ(สสช.) ปี 
2561 

สืบค้นจากเว็บไซต์ สถิติประชากรศาสตร์ ประชากร
และเคหะ 
http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/ 
sector/th/01.aspx 

ใช้ข้อมูลจำนวนประชากรชว่งอายุ 15-24 ปี ของจังหวัด
สงขลา จำแนกเพศ ปี 2561 ซ่ึงเป็นข้อมูลจากกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

  

 

จำนวนประชากรที่มีอยู่
ในกำลังแรงงาน 
(ประกอบดว้ยผู้มีงานทำ 
ผู้ว่างงาน และผู้ที่รอ
ฤดูกาล) อาย ุ15-24 ปี 
(จำแนกเพศ) 

สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ(สสช.) ปี 
2561 

ประสานขอขอ้มูลโดยตรงจาก สำนกัสถติิพยากรณ์ 
สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ(หน่วยงานที่จัดส่งข้อมูล กลุ่ม
บริการและเผยแพร่ข้อมูล (ฝั่งทิศเหนือ) สำนักสถิติ
พยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ) 

ใช้ค่าเฉลี่ย 4 ไตรมาส : ใช้ข้อมูลจากการสำรวจ
ภาวะการทำงานของประชากรระดับจังหวัด (สงขลา) 
เฉลี่ยไตรมาสที่ 1 - 4 ปี 2561 

LO4+5-15 อัตราการวา่งงาน
ของประชากรอาย ุ15-24 ปี 
(สสช สำรวจภาวะการมีงานทำ
ของ ปชก จำแนกเพศ) 
ตัวชี้วัดร่วมกบัระดับมัธยมปลาย 

ปี 2561 
ช 8.5 
ญ 11.4 
รวม 9.6 

จำนวนประชากรที่อยู่ใน
กำลังแรงงาน 
(ประกอบดว้ยผู้มีงานทำ 
ผู้ว่างงาน และผู้ที่รอ
ฤดูกาล) อาย ุ15-24 ปี 
(จำแนกเพศ) 

สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ(สสช.) ปี 
2561 

ประสานขอขอ้มูลโดยตรงจาก สำนกัสถติิพยากรณ์ 
สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ(หน่วยงานที่จัดส่งข้อมูล กลุ่ม
บริการและเผยแพร่ข้อมูล (ฝั่งทิศเหนือ) สำนักสถิติ
พยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ) 

ใช้ค่าเฉลี่ย 4 ไตรมาส : ใช้ข้อมูลจากการสำรวจ
ภาวะการทำงานของประชากรระดับจังหวัด (สงขลา) 
เฉลี่ยไตรมาสที่ 1 - 4 ปี 2561 

 
 จำนวนผู้ไม่มีงานทำ 

อาย ุ15-24 ปี  (จำแนก
สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ(สสช.) ปี 
2561 

ประสานขอขอ้มูลโดยตรงจาก สำนกัสถติิพยากรณ์ 
สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ(หน่วยงานที่จัดส่งข้อมูล กลุ่ม

ใช้ค่าเฉลี่ย 4 ไตรมาส : ใช้ข้อมูลจากการสำรวจ
ภาวะการทำงานของประชากรระดับจังหวัด (สงขลา) 
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ตัวชี้วดั  
(จำแนกตามมิติ และประเภท) 

ข้อมูลตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  

(หน่วยงาน และระบุปทีี่จัดเกบ็) 
วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล ข้อสังเกต 

เพศ) บริการและเผยแพร่ข้อมูล (ฝั่งทิศเหนือ) สำนักสถิติ
พยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ) 

เฉลี่ยไตรมาสที่ 1 - 4 ปี 2561 

LO4+5-16 ร้อยละผู้มีงานทำ 
อาย ุ15-24 ปทีี่เป็นแรงงานใน
ระบบ (สสช สำรวจภาวะการมี
งานทำของ ปชก จำแนกเพศ) 
ตัวชี้วัดร่วมกบัระดับมัธยมปลาย 

ช 44.9 
ญ 54.1 
รวม 48.4 
  

จำนวนผู้มีงานทำอายุ 
15-24 ปี (จำแนกเพศ) 

สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ(สสช.) ปี 
2561 

ประสานขอขอ้มูลโดยตรงจาก สำนกัสถติิพยากรณ์ 
สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ(หน่วยงานที่จัดส่งข้อมูล กลุ่ม
บริการและเผยแพร่ข้อมูล (ฝั่งทิศเหนือ) สำนักสถิติ
พยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ) 

ใช้ข้อมูลจำนวนผู้มีงานทำ อาย ุ15-24 ปี รวม 
(sector_02_21_TH_) ปี 2561 

 

 
จำนวนผู้มีงานทำอายุ 
15-24 ปีที่เป็นแรงงาน
ในระบบ (จำแนกเพศ) 

สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ(สสช.) ปี 
2561 

สืบค้นจากเว็บไซต์ สถิติแรงงาน 
http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/ 
sector/th/02.aspx 

ใช้ข้อมูลจำนวนผู้มีงานทำ อาย ุ15-24 ปี ที่เป็นแรงงาน
ในระบบ (sector_02_21_TH_) ปี 2561 

 


