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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) จังหวัดสุรินทรM ฉบับนี้เปPนสAวนหนึ่งของผลการดำเนินงานของโครงการดังกลAาว
โดยได8รับความชAวยเหลือจากหลายฝcาย อาทิ หนAวยงานภาครัฐสAวนกลาง ได8แกA กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคXกรมหาชน) สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหAงชาติ (องคXการมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรX วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานสถิติ
แหAงชาติ หนAวยงานภาครัฐสAวนภูมิภาคของจังหวัดสุรินทรX ได8แกA สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทรX สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทรX เขต 1-3 ผู8บริหาร คณาจารยX และนักเรียนนักศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัด
สุรินทรXที่คัดเลือกเพื่อทำการสำรวจข8อมูล รวมทั้งผู8เกี ่ยวข8องอีกหลายภาคสAวนที่ไมAอาจกลAาวนามได8
ครบถ8วน คณะวิจัยขอขอบคุณเปPนอยAางสูงที่ให8ความอนุเคราะหXสนับสนุนข8อมูลและให8ความความคิดเห็น
อันเปPนประโยชนXตAอการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปPนอยAางดี 

 คณะวิจัยขอขอบคุณกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปPนอยAางสูงท่ีให8การสนับสนุนการ
ดำเนินการโครงการฯ จนสำเร็จด8วยดีในคร้ังน้ี 

 สุดท8ายนี้คณะวิจัยหวังเปPนอยAางยิ่งวAารายงานความก8าวหน8าในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และ
แรงงานรุAนใหมA ตามเปDาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด8านการศึกษา (SDG4) จังหวัดสุรินทรX จะเปPนประโยชนX
ตAอผู8เกี่ยวข8องไมAมากก็น8อย หากผิดพลาดประการใด คณะวิจัยขอน8อมรับไว8เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน
ระยะตAอไป 
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บทนำ 

 

วตถประสงคประก รหนงของกองทน พอคว ม สมอภ คท งก รศกษ  (กสศ.) คอก รจด หม

ก รศกษ วจย พฒน องคคว มร ละน คว มร ป ช นก รลดคว ม หลอมล ท งก รศกษ สนองตอบ

คว มตองก รด นก ลง รงง น ละยกระดบคว มส ม รถของคน ทย ร ยง นฉบบนจดท ขนภ ย ต

คว มมงหม ยดงกล ว พอตดต มสถ นก รณคว มก วหน ของก รพฒน ดก ย วชน ละ รงง นรน

หม นระดบจงหวดต ม ป หม ยก รพฒน ประ ทศด นก รศกษ พอ หหนวยง นท กยวของ

ดย ฉพ ะหนวยง นระดบจงหวดตระหนกถงสถ นะของตน อง มขอมลพนฐ น นก รว ง ผนด นนง น

จดก รปญห ละประ ดนท ท ยท กดขน ดอย ง หม ะสมกบบรบทของจงหวด ละ พอ ห กสศ. ม

ขอมลส หรบ หก รสง สรม ละสนบสนน กหนวยง นท กยวของ ละกลม ป หม ย ดอย งมประสทธผล

ยงขน รวมถงก รร ยง นคว มก วหน นก รด นนง นต ม ป หม ยก รพฒน ทยงยนด นก รศกษ

(SDG4) ตอองคก รสหประช ช ต ละส ธ รณะดวย 

อย ง รกด ก รประ มนคว มก วหน นระดบจงหวด หครอบคลมทวประ ทศจ ปนตอง ช วล

ละทรพย กรม ก กสศ. จง หนควร ห รมจ กก รพฒน ละทดสอบ ครองมอ ตอดวยก รปฏบตก ร กบ

ขอมล นพนทน รอง กอนจะขย ย หครบทกจงหวด ผลก รด นนง นดงกล วจะน ปสก รสง คร ะห

ขอมล พอน สนอคว มก วหน ละว ระหลก (Agenda based) ท ปนประ ดนท ท ยตอก รขบ คลอน

คว มก วหน ท งก รศกษ นมตต ง  

ก รด นนง น รมจ กก รศกษ ละรวบรวมน ยบ ย ตวชวด วธก ร กบขอมล ละ หลงทม

ของขอมล นสวนท กยวของกบก รพฒน ก ร รยนรของ ดก ย วชน ละ รงง นรน หมของหนวยง นทง

น ละต งประ ทศ อ ท กระทรวงศกษ ธก ร กระทรวงส ธ รณสข กระทรวงก รพฒน สงคม ละคว ม

มนคงของมนษย กระทรวงมห ด ทย ส นกง นสถต หงช ต สภ พฒน ศรษฐกจ ละสงคม หงช ต

กองทน พอคว ม สมอภ คท งก รศกษ UNDP, UNESCO, SDG Move Thailand ฯลฯ รวมถงผลง น

ศกษ วจยอน จ กนนจงคด ลอก ละพฒน ตวชวดทจ ปนตอก รประ มนคว มก วหน ฯ ระดบ

จงหวด ระบ หลงขอมล ละพฒน ครองมอจด กบขอมล อ ท บบสมภ ษณ บบสอบถ มส หรบ

ตวชวดทยง มมขอมล  

กรอบคิด นการพัฒนาตัวชีวัด ละ ครืองมือจัด กบขอมูล 

(1) สดงภาพรวม ละมิติ หม ของการพัฒนา ดก ยาวชน ละ รงงานรุน หมท มจะมก ร

ผย พร นวคด รองก รตดต มคว มก วหน ทง นระดบส กล ละระดบประ ทศกนอย งกว งขว ง ต

ยงมก รตดต ม ละประ มนผลก รด นนก ร นท งปฏบตอย งจ กด  

(2) สดงภาพรวมของจังหวัด พือจังหวัด ดยจังหวัด ทหนวยง นระดบจงหวดจดท พอ ช

ประกอบก รว ง ผน ละประ มนผลก รพฒน ดก ละ ย วชน นจงหวด หคว มส คญกบก ร
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ด นนก รทสะดวกรวด รว ชทรพย กรจ กดทงด นงบประม ณ ก ลงคน ละระยะ วล หนวยง น

ส ม รถ ชขอมลทตยภมหรอส ม รถประส นง นขอขอมลจ กหนวยง นต ง หรอขอคว มรวมมอ น

ก รจด กบขอมล ดสะดวก  

(3) นนประ ดนสำคัญ พือการ ปลียน ปลง หลก ลยงคว มซ ซอนกบตวชวด ละขอมลด น

ก รศกษ ของหนวยง นต ง ทมคว มครอบคลม ละมร ยละ อยดอย ลว นน ฉพ ะประ ดนทน จะ

น ปสก ร ปลยน ปลงส คญ ท นน 

(4) สดงความก าวหน าตามช วงว ั ย ดย บ งช วงว ยต มระด บก รศ กษ ของ

กระทรวงศกษ ธก ร ปน 5 ระดบ ด ก กอนประถมศกษ (3-5 ป)  ประถมศกษ (6-11 ป) มธยมศกษ

ตอนตน (12-14 ป) มธยมศกษ ตอนปล ย ละอ ชวศกษ (15-17 ป) ละระดบอดมศกษ ละ รงง น

รน หม (18-24 ป) ขณะ ดยวกน ปดชองท ง หมตวชวดก รศกษ นอกระบบท ปดกว งด น กณฑอ ย

ดวย นอกจ กนนตวชวดบ งตวอ จ มส ม รถก หนด หตรงต มชวงวย ดดวยขอจ กดด นขอมล ฯลฯ

กอน ลม ชชวงอ ยท กล คยง อ ท รอยละ ดกทมพฒน ก รสมวยครอบคลม ดกอ ย 0-5 ป ตชวงอ ย

ดกกอนประถมศกษ คอ 3-5 ป สวน ย วชน กบ รงง นรน หม นน หม ยถงประช กรกลม

อ ย ดยวกนคอ อ ย 15-24 ป ซง ปน ย วชนทอ จจะอยหรอ มอย นระบบก รศกษ หรออ จ ปนสวน

หนงของก ลง รงง น ตวชวดส หรบประช กรกลมอ ยนจงมประ ดน กยวกบก ร ตรยมคว มพรอม พอ

ข สตล ด รงง นดวย 

(5) มี ดก ละ ยาวชน ปนศูนยกลาง ดยว งจด นน วท ดก ละ ย วชนซง ปนผ รยนร ดย

ตวชวดสวน หญ สดงสถ นภ พ สภ พ วดลอม ละสมรรถนะของผ รยน ดยตรง ตลอดจนมตวชวด

จ นวนม กทจด กบขอมลจ กก รประ มนตว องของผ รยน ดยตรง (self-assessment)  ซงส ม รถ

ด นนก ร ด ดย ม ปนภ ระง น ละงบประม ณ กฝ ยต ง ม ก กน ป มจะมขอหวง ย รองคว ม

น ชอถอ กยงนบว มคว มคมค ทน จะน ม ชประ ยชนจนกว หนวยง นท กยวของจะพจ รณ

ด นนก ร หมก รประ มน นรป บบอนท หม ะสมกว  

(6) หขอมูล ชิงปริมาณ ละ ชิงคุณภาพ ดย ชขอมล ชงคณภ พจ กก รสมภ ษณ ละ บบ

ส รวจขย ยคว ม ละ ชอม ยงขอมล ขงปรม ณทจด กบ ด  

จังหวัดทดสอบ ครืองมือฯ ละจังหวัดนำรอง 

มอค นงถง อก สทจะประสบคว มส รจ นก รจด กบขอมล ละส ม รถ ช ปนตวอย ง นก ร

ขย ยผลก รด นนง น ปยงจงหวดอน นระยะตอ ป กสศ. ละคณะวจยตดสน จ ลอก นกลม 20 

จงหวดตน บบสร งคว ม สมอภ คท งก รศกษ ของ กสศ. ดย ลอกก ญจนบร ปนพนทท ก รทดลอง

รวบรวมขอมลทตภม ละทดสอบ ครองมอจด กบขอมลปฐมภม พร ะ ปนพนททมคว มหล กหล ย น

ชง ศรษฐกจ สงคม ละสภ พภมศ สตร ละมคว มครอบคลมของหนวยง นจดก รศกษ อกดวย
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นอกจ กนน ดก หนดจงหวดน รอง 3 จงหวด น 3 ภ ค ด ก ชยง หม สรนทร ละสงขล ซงจะ ปน

พนททจะจด กบขอมลกว งขว งม กกว จงหวดก ญจนบร 

ขอมูลทุติยภูมิของจงหวดสรนทร ชขอมลระดบจงหวดทคณะวจยรวบรวมจ กระบบส รสน ทศ

ท งก รศกษ ทส ม รถ ข ถง ดของจงหวดสรนทร ดย ชขอมลปล สด (ป 2562) ยก วน นบ งตวชวด

อ จ ชขอมลป 2561 หรอ 2560 ด ก ส รสน ทศ พอก รศกษ หงช ต (MIS.MOE) ระบบจด กบขอมล

นก รยนร ยบคคล (DMC) ระบบส รสน ทศ พอก รบรห รก รศกษ (EMIS) ระบบขอมลส รสน ทศ สอ

ศ. ระบบ ผย พรส รสน ทศอดมศกษ ระบบคลงขอมลสถตของ ส นกง นสถต หงช ต รวมทงร ยง น

ผลของหนวยง นท กยวของ ชน ขอมลส รสน ทศด นก รศกษ กลมจงหวดภ คตะวนออก ฉยง หนอ

ตอนล ง 1 ปก รศกษ 2562 ละ ร ยง นขอมล ละส รสน ทศด นก รศกษ จงหวดสรนทร ป

ก รศกษ 2562 ส นกง นศกษ ธก รจงหวดสรนทร ปนตน  

ขอมูลปฐมภูมิของจงหวดสรนทร ม จ กก รส รวจดวย ครองมอทคณะวจยพฒน ขน ละ

ทดสอบ ลว นจงหวดทดลองก ญจนบร นสถ นศกษ น 4 อ ภอ นชวงธนว คม 2562-กมภ พนธ

2563 ดยคณะวจยคด ลอกอ ภอ บบ จ ะจง (Purposive Sampling) หอ ภอ มอง ปนตว ทนพนท

มอง ละอ ภอก บ ชง ท ตม ละส รงท บ ปนตว ทนพนทนอก มอง หลงจ กนน ดคด ลอก

สถ นศกษ 42 หง นพนทดงกล ว หครอบคลมสถ นศกษ ทกสงกด ละทกขน ด ดงต ร งท ก 

ตารางท ีก จำนวนสถานศึกษาทีสำรวจ จำ นกตามระดับการศึกษาที ปดสอน ขนาด ละสังกัด 

สถานศึกษา สังกัด ขนาดสถานศึกษา1 
ระดับการศึกษา 

ที ปดสอน 

อำ ภอ มือง 

1. รง รยน ทศบ ล2"วภชศกษ " อปท.  ขน ด หญ นก รยน 750 คน อ.1-ป.6 

2. รง รยนบ น คกวด สพป.สร.1 ขน ดกล ง นก รยน 254 คน อ.1-ม.3 (ขย ย อก ส) 

3. รง รยนบ น คกอ รกษ สพป.สร.1 ขน ดกล ง นก รยน 146 คน อ.1-ม.3 (ขย ย อก ส)  

4. รง รยนบ น ดน อก สพป.สร.1 ขน ด ลก นก รยน 106 คน  อ.1-ป.6  

5. รง รยนบ นบทม สพป.สร.1 ขน ด ลก นก รยน 115 คน  อ.1-ป.6 

6. รง รยนสรนธร สพม.33 ขน ด หญพ ศษ นก รยน 3,242 คน ม.1-ม.6 

7. รง รยนสรนทรพทย คม สพม.33 ขน ดกล ง นก รยน 221 คน ม.1-ม.6 

8. รง รยน สกวทย คม สพป.สร.1 ขน ด ลก นก รยน 113 คน อ.1-ป.6 

9. วทย ลย ทคนคสรนทร สอศ. ขน ด หญพ ศษ นก รยน 5,743 คน ปวช.-ปรญญ ตร 

10.วทย ลยอ ชวศกษ สรนทร สอศ. ขน ด หญพ ศษ นก รยน 2,946 คน ปวช.-ปวส.-ทลบ. 

 
1 กณฑก รก หนดขน ด รง รยนของ สพฐ. ด ก  

ขน ด ลก คอ จ นวนนก รยน ม กน 120 คน  ขน ดกล ง คอ จ นวนนก รยน 121 - 600 คน  

ขน ด หญ คอ จ นวนนก รยน 601 - 1,500 คน  ขน ด หญพ ศษ คอ จ นวนนก รยน ม กกว 1,500 คน 
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สถานศึกษา สังกัด ขนาดสถานศึกษา1 
ระดับการศึกษา 

ที ปดสอน 

11. มห วทย ลย ทค น ลยร ช

มงคลอส น วทย ขตสรนทร 

สกอ. ขน ด หญพ ศษ นกศกษ 3,358 คน อดมศกษ  

12. มห วทย ลยร ชภฎสรนทร สกอ. ขน ด หญพ ศษ นกศกษ 7,390 คน อดมศกษ  

อำ ภอทาตูม 

13. รง รยน ทศบ ลท ตม อปท. ขน ด หญ นก รยน 835 คน อ.1-ป.6 

14. รง รยนบ นท ศล  สพป.สร.2 ขน ดกล ง นก รยน 284 คน อ.1-ม.3 (ขย ย อก ส) 

15. รง รยนบ นทง ก สพป.สร.2 ขน ด ลก นก รยน 89 คน อ.1-ป.6 

16. รง รยน ตรค มส มคค สพป.สร.2 ขน ด ลกนก รยน 113 คน อ.1-ป.6 

17. รง รยนบ น นนสง สพป.สร.2 ขน ดกล ง นก รยน 170 คน อ.1-ม.3 (ขย ย อก ส) 

18. รง รยนบ นหนองต ด สพป.สร.2 ขน ดกล ง นก รยน 243 คน อ.1-ป.6 

19. รง รยนบ นหนอง มถ สพป.สร.2 ขน ด ลก นก รยน 118 คน อ.1-ม.3 (ขย ย อก ส) 

20. รง รยนช งบญวทย  สพม.33 ขน ดกล ง นก รยน 239 คน ม.1-ม.6 

21. รง รยนท ตมประช สรมวทย สพม.33 ขน ด หญพ ศษ นก รยน 1,797 คน ม.1-ม.6 

22. วทย ลยก รอ ชพท ตม สอศ. ขน ด หญพ ศษ นก รยน 2,193 คน ปวช.-ปวส.-ทลบ. 

อำ ภอกาบ ชิง 

23. รง รยนก บ ชงวทย  สพม.33 ขน ด หญ นก รยน 778 คน ม.1-ม.6 

24. รง รยน คกตะ คยนวทย  สพม.33 ขน ดกล ง นก รยน 509 คน ม.1-ม.6 

25. รง รยนนคมฯปร ส ท2 สพป.สร.3 ขน ดกล ง นก รยน 207 คน อ.1-ป.6 

26. รง รยนบ น คกสะอ ด สพป.สร.3 ขน ดกล ง นก รยน 223 คน อ.1-ม.3 (ขย ย อก ส) 

27. รง รยนบ น จรก สพป.สร.3 ขน ดกล ง นก รยน 428 คน อ.1-ม.3 (ขย ย อก ส) 

28. รง รยนบ น นงมด สพป.สร.3 ขน ดกล ง นก รยน 424 คน อ.1-ม.3 (ขย ย อก ส) 

29. รง รยนบ น นนสวรรค

( กษตรศ สตรอนสรณ) 

สพป.สร.3 ขน ดกล ง นก รยน 362 คน อ.1-ม.3 (ขย ย อก ส) 

30. รง รยนบ นสกล สพป.สร.3 ขน ดกล ง นก รยน 145 คน อ.1-ป.6 

31. รง รยน พยงหลวง 8 ฯ สพป.สร.3 ขน ด ลก นก รยน 94 คน อ.1-ป.6 

32. รง รยน สงทองสมบรณวทย  สพป.สร.3 ขน ด ลก นก รยน 98 คน อ.1-ป.6 

อำ ภอสำ รงทาบ 

33. รง รยนบ นกะ ล -ศรพฒน  สพป.สร.1 ขน ด ลก นก รยน 114 คน อ.1-ม.3 (ขย ย อก ส) 

34. รง รยนบ นจง ก (ลสม

วทย คม)  

สพป.สร.1 ขน ดกล ง นก รยน 157 คน อ.1-ป.6 

35. รง รยนบ นด สพป.สร.1 ขน ดกล ง นก รยน 411 คน อ.1-ม.3 (ขย ย อก ส) 

36. รง รยนบ นตะมะหนอง

กระจ น 

สพป.สร.1 ขน ด ลก นก รยน 108 คน อ.1-ป.6 

37. รง รยนบ นสง ก สพป.สร.1 ขน ด ลก นก รยน 115 คน อ.1-ป.6 



5 

สถานศึกษา สังกัด ขนาดสถานศึกษา1 
ระดับการศึกษา 

ที ปดสอน 

38. รง รยนศรสขวทย  สพม.33 ขน ดกล ง นก รยน 259 คน ม.1-ม.6 

39. รง รยนส รงท บวทย คม สพม.33 ขน ด หญ นก รยน 1,372 คน ม.1-ม.6 

40. รง รยนหนอง หลก บญจวทย  สพป.สร.1 ขน ดกล ง นก รยน 218 คน อ.1-ม.3 (ขย ย อก ส) 

41. รง รยนหมนศรประช สรรค สพป.สร.1 ขน ดกล ง นก รยน 415 คน อ.1-ม.3 (ขย ย อก ส) 

42. รง รยนอนบ ลส รงท บ (บร

คตตวทย คณ) 

สพป.สร.1 ขน ดกล ง นก รยน 296 คน อ.1-ป.6 

 ทม : ส นกง นคณะกรรมก รก รศกษ ขนพนฐ น ระบบส รสน ทศ พอบรห รก รศกษ (EMIS) 

 

น ตละสถ นศกษ จะท ก รสมภ ษณผบรห รสถ นศกษ 1 คน หตว ทนคร ตละชวงชน 1-

2 คน ตอบ บบสอบถ ม 1 ชด ละตว ทนนก รยน/นกศกษ นชนสงสดของ ตละชวงชนประม ณ 10-

20 คน ตอบ บบสอบถ มคนละชด ส หรบนก รยนชนประถมศกษ ปท 6 นก รยนชนมธยมศกษ ปท 3 

นก รยนชนมธยมศกษ ปท 6 นก รยนส ยอ ชวศกษ ปวช.3 ละนกศกษ อ ชวศกษ ปวส.2 ตว ทน

นกศกษ ชนปรญญ ตร 2 หง ละ 60 ละ 108 คน ดงต ร งท ข 

ตารางที ข  จำนวนกลุมตัวอยางทีสำรวจ จำ นกตามระดับการศึกษา 

สถานศึกษา 

จำนวน

ผูบริหาร

สถานศึกษา

ที ห

สัมภาษณ 

จำนวนครูผูสอนระดับการศึกษา

ตาง  ที หสัมภาษณ 

(ครูตัว ทน 1-2 คน ตอบ 1 ชุด) 

จำนวนนัก รียน/นักศกึษาทีสำรวจ (คน) 

ป.6 ม.3 ม.6 ปวช.3 ป.6 ม.3 ม.6 ปวช.

3 

ปวส.

2 

ป.ตรี 

อำ ภอ มือง  

1. รง รยน ทศบ ล2"วภช

ศกษ " 

1 1    20      

2. รง รยนบ น คกวด 1  1   16 17     

3. รง รยนบ น คกอ รกษ 1  1    15     

4. รง รยนบ น ดน อก 1 1    10      

5. รง รยนบ นบทม 1 1    10      

6. รง รยนสรนธร 1   1   20 20    

7. รง รยนสรนทรพทย

คม 

1  1    21 20    

8. รง รยน สกวทย คม 1 1    9      

9. ทย ลย ทคนค

สรนทร 

1    1    18 20  
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สถานศึกษา 

จำนวน

ผูบริหาร

สถานศึกษา

ที ห

สัมภาษณ 

จำนวนครูผูสอนระดับการศึกษา

ตาง  ที หสัมภาษณ 

(ครูตัว ทน 1-2 คน ตอบ 1 ชุด) 

จำนวนนัก รียน/นักศกึษาทีสำรวจ (คน) 

ป.6 ม.3 ม.6 ปวช.3 ป.6 ม.3 ม.6 ปวช.

3 

ปวส.

2 

ป.ตรี 

10.วทย ลยอ ชวศกษ

สรนทร 

1    1    20 20  

11. มทร.อส น วท.สรนทร           58 

12. มรภ.สรนทร           50 

อำ ภอทาตูม  

13. รง รยน ทศบ ลท

ตม 

1 1    19    
 

 

14. รง รยนบ นท ศล  1 1    10 15   
 

 

15. รง รยนบ นทง ก 1 1    10    
 

 

16. รง รยน ตรค ม

ส มคค 

     10      

17. รง รยนบ น นนสง 1 1 1   10 15     

18. รง รยนบ นหนอง

ต ด 

1 1    11      

19. รง รยนบ นหนอง ม

ถ 

1 1 1   6 10     

20. รง รยนช งบญวทย  1  1 1   20 20    

21. รง รยนท ตมประช

สรมวทย 

1  1 1   20     

22. วทย ลยก รอ ชพท

ตม 

1    1    20 20  

อำ ภอกาบ ชิง  

23. รง รยนก บ ชงวทย  1   2   15 20    

24. รง รยน คกตะ คยน

วทย  

1  1 1   15 20    

25. รง รยนนคมฯปร ส ท

2 

1 1    10      

26. รง รยนบ น คก

สะอ ด 

1 1 1   10 10     

27. รง รยนบ น จรก 1 1 1   15 15     

28. รง รยนบ น นงมด 1 1 1   15 15     
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สถานศึกษา 

จำนวน

ผูบริหาร

สถานศึกษา

ที ห

สัมภาษณ 

จำนวนครูผูสอนระดับการศึกษา

ตาง  ที หสัมภาษณ 

(ครูตัว ทน 1-2 คน ตอบ 1 ชุด) 

จำนวนนัก รียน/นักศกึษาทีสำรวจ (คน) 

ป.6 ม.3 ม.6 ปวช.3 ป.6 ม.3 ม.6 ปวช.

3 

ปวส.

2 

ป.ตรี 

29. รง รยนบ น นน

สวรรค( กษตรศ สตร

อนสรณ) 

1 1 1   10 10     

30. รง รยนบ นสกล 1 1    10      

31. รง รยน พยงหลวง 8 1 1    10      

32. รง รยน สงทอง

สมบรณวทย  

1 1    10      

อำ ภอสำ รงทาบ  

33. รง รยนบ นกะ ล -

ศรพฒน  

1 1 1   10 10     

34. รง รยนบ นจง ก (ล

สม วทย คม)  

1 1    10      

35. รง รยนบ นด 1 1 1   10 15     

36. รง รยนบ นตะมะ

หนองกระจ น 

1 1    10      

37. รง รยนบ นสง ก 1 1    10      

38. รง รยนศรสขวทย  1  1 1   15     

39. รง รยนส รงท บ

วทย คม 

1  1 2   15     

40. รง รยนหนอง หลก

บญจวทย  

1 1 1   10 15     

41. รง รยนหมนศร

ประช สรรค 

1 1    10 15     

42. รง รยนอนบ ลส รง

ท บ (บรคตตวทย คณ) 

1 1    10      

รวม 39 26 19 8 3 311 318 140 58 60 108 

รวม 39 ชุด รวมทุกระดับการศึกษา 56 ชุด รวมทุกระดับการศึกษา 995 ชุด  
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สรป คณะวจยสมภ ษณผบรห ร คร ละนก รยน ดงน 

ผูบริหารสถานศึกษา รอยละ 92 ของสถ นศกษ ทส รวจ 

ครู รง รียน นอ ภอก บ ชง ละส รงท บ รอยละ 28.5 อ.ท ตมรอยละ 23.2 ละอ. มอง

รอยละ 18 ของสถ นศกษ ทส รวจ ดยจ นก ปนคร น รง รยนชนประถมศกษ รอยละ 46.4

มธยมศกษ ตอนตน รอยละ 34 มธยมศกษ ตอนปล ย รอยละ 14.2 ปวช.รอยละ 5.3 ของจ นวนครท

ส รวจทงหมด 

นัก รียนชนประถมศกษ รอยละ 31 มธยมศกษ ตอนตน รอยละ 32 มธยมศกษ ตอนปล ย

รอยละ 14 ปวช.3 รอยละ 5.8 ปวส.2 รอยละ 6 ละปรญญ ตร รอยละ 5 ของนก รยน/นกศกษ ท

ส รวจทงหมด 
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1. สถานการณการ รียนรูของ ดก ละ ยาวชน นจังหวัดสุรินทร 

ลักษณะ ฉพาะของจังหวัดสุรินทร 2 

x ปนจงหวดคอนข ง ลกอนดบ 24 ของประ ทศ มพนท 8.12 ต ร งก ล มตร หรอ พยงรอยละ

4.8 ของพนทภ คตะวนออก ฉยง หนอทงหมด บง ขตก รปกครอง ปน 17 อ ภอ/กงอ ภอ

ด ก ทศบ ล มอง อ ภอ มองสรนทร ปร ส ท สงขะ ศขรภม รตนบร ท ตม ส รงท บ ชม

พลบร จอมพระ สนม ก บ ชง บว ชด ล ดวน ศรณรงค พนมดงรก ขว สนรนทร ละ นน

น ร ยณ ดยมองคกรปกครองสวนทองถน 174 หง ประกอบดวย องคก รบรห รสวนจงหวด 1

หง ทศบ ล มอง 1 หง ทศบ ลต บล 24 หง องคก รบรห รสวนต บล 148 หง 

x พนทตอน ตสวนทตดร ชอ ณ จกรกมพช ปนป ทบ ละภ ข สลบซบซอน พนทตอน หนอ ปน

ทร บลม น ขต ทงกล รอง ห หลงข วหอมมะล 3 ล น ร หรอกว รอยละ 70 ของพนท

จงหวด ปนพนทล ดลงส มน มล ม มมอทย น หงช ต ตมป สงวน หงช ต วนอทย น ละ

ขตรกษ พนธสตวป  ม ขตป รอยละ 27.23 ของจงหวด ยงมคว มหล กหล ยท งชวภ พ ละ

หลง บร ณคดจ นวนม ก 

x สรนทร ปน มอง กษตร มสดสวนรอยละ 23-33 ของมลค ผลตภณฑจงหวด นชวงสบป ต ตบ ต

บบชะลอตว นขณะทผลตภณฑจงหวดนอกภ ค กษตร ตบ ต ละม นว นมสงขน 

x จ นวนประช กร ป 2562 รวมทงสน 1,397,857 คน ปนผสงอ ยรอยละ 15 ประช กรรอยละ

93 อ ศยอย น ขตชนบท สวน หญ ปน กษตรกร (ช วน ) คนสรนทรประกอบดวยกลมช ตพนธ

ทยกย-กวย ยอ ช ว ทย ขมร (ขะ มร) ช ว ทย-ล ว ช ว ทยจน ช ว ทยญวน มจะ ชภ ษ

ถน ละ วฒนธรรมประ พณ ตกต งกน ตมคว มกลมกลน ละผสมผส น นวถชวต 

ภาพรวมการศึกษา นจังหวัดสุรินทร 

  ปก รศกษ 2562 จงหวดสรนทรมสถ บน/สถ นศกษ ทกระดบรวมทงสน 1,446 หง ม

นก รยน นกศกษ รวม 246,989 คน คร ละบคล กรท งก รศกษ ทกสงกด 18,131  คน 

  

 
2 http://surinlocal.go.th/public/history/data/index/menu/22 

http://surinlocal.go.th/public/history/data/index/menu/22
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ตารางที 1-1 จำนวนสถานศึกษา นัก รียน นักศึกษา หอง รียน ครู ละบุคลากรทางการศึกษา 

ปการศึกษา 2562 จำ นกตามสังกัด  

สังกัด/หนวยงาน สถานศึกษา นัก รียน/นักศกึษา บุคลากร 

1.กระทรวงศึกษาธิการ 867 230,193 15,655 

1.1 ส นกง นคณะกรรมก รก รศกษ ขนพนฐ น (สพฐ) 828 185,631 14,070 

1.2 ส นกบรห รง นก รศกษ พ ศษ 2 600 125 

1.3 ส นกง นคณะกรรมก รสง สรมก รศกษ อกชน (สช.) 11 5,035 186 

1.4 ส นกง นคณะกรรมก รก รอ ชวศกษ   (สอศ.) 8 17,725 847 

1.5 ส นกง นสง สรมก รศกษ นอกระบบ ละก รศกษ ต มอธย ศย

(กศน.) 

18 21,202 427 

2. สวนราชการอืน 579 16,796 2,476 

2.1 องคกรปกครองสวนทองถน (อปท.) 559 4,520 972 

2.2 ส นกง นต รวจ หงช ต : กองก กบก รต รวจตระ วนช ย ดนท

21 (กก.ตชด.21) 

7 1,090 111 

2.3 ส นกง นพระพทธศ สน หงช ต (พศ.) 8 758 94 

2.4 กระทรวงก รอดมศกษ วทย ศ สตร วจย ละนวตกรรม (อว.) 4 9,995 1,198 

2.5 กระทรวงส ธ รณสข  1 433 101 

รวมทังสิน 1,446 246,989 18,131 

ทม : ส นกง นศกษ ธก รจงหวดสรนทร ร ยง นขอมล ละส รสน ทศด นก รศกษ จงหวดสรนทร ปก รศกษ 2562  

ตารางที 1-2 จำนวนนัก รียน นักศึกษา ปการศึกษา 2562 จำ นกตามสังกัด ละประ ภทการศึกษา  

สังกัด 

ประ ภทการศึกษา 

ระดับ

ปริญญา 
รวม 

สายสามัญ สายอาชีพ 

กอน

ประถมศึกษา 

ประถม 

ศึกษา 

ม. ตน ม.

ปลาย 

ปวช. ปวส. 

1. กระทรวงศึกษาธิการ

(ศธ.) 

29,358 94,559 53,886 34,537 12,143 5,601 109 230,193 

1.1 ส นกง นคณะกรรมก ร

ก รศกษ ขนพนฐ น (สพฐ.) 

27,264 90,866 45,082 22,291 128 - - 185,631 

1.2 ส นกบรห รง น

ก รศกษ พ ศษ (สศศ.) 

241 359 - - - - - 600 

1.3 ส นกง นคณะกรรมก ร

สง สรมก รศกษ อกชน

(สช.) 

1,853 2,467 570 145 - - - 5,035 

1.4 ส นกง นคณะกรรมก ร

ก รอ ชวศกษ (สอศ.) 

- - - - 12,015 5,601 109 17,725 



11 

สังกัด 

ประ ภทการศึกษา 

ระดับ

ปริญญา 
รวม 

สายสามัญ สายอาชีพ 

กอน

ประถมศึกษา 

ประถม 

ศึกษา 

ม. ตน ม.

ปลาย 

ปวช. ปวส. 

1.5 ส นกง นสง สรม

ก รศกษ นอกระบบ ละ

ก รศกษ ต มอธย ศย

(กศน.) 

- 867 8,234 12,101 - - - 21,202 

2. สวนราชการอืน 1,674 3,082 1,244 528 - 795 9,473 16,796 

2.1 กระทรวงมห ด ทย:

กรมสง สรมก รปกครอง

สวนทองถน (สถ.) 

1,387 2,171 715 247 - - - 4,520 

2.2 ส นกง นต รวจ

หงช ต: กองก กบก ร

ต รวจตระ วนช ย ดนท 13 

(กก.ตชด.13)  

234 856 - - - - - 1,090 

2.3 ส นกง น

พระพทธศ สน หงช ต: 

รง รยนพระปรยตธรรม 

- - 493 265 - - - 758 

2.4 กระทรวงก รอดมศกษ

วทย ศ สตร วจย ละ

นวตกรรม (อว.) รง รยน

ส ธต 

53 55 36 16 - 795 9,040 9,995 

2.5 กระทรวงส ธ รณสข - - - - - - 433 433 

รวมทังสิน 31,032 97,641 55,130 35,065 12,143 6,396 9,582 246,989 

ทม : ส นกง นศกษ ธก รจงหวดสรนทร ร ยง นขอมล ละส รสน ทศด นก รศกษ จงหวดสรนทร ปก รศกษ 2562   
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ตารางที 1-3 จำนวนครู ละบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 จำ นกตามสังกัด ละประ ภทสายงาน 

สังกัด 
จำนวนบุคลากร/ประ ภทสายงาน 

สายบริหาร สายผูสอน สายสนับสนนุ รวมทังสิน 

1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)     

1.1 ส นกง นคณะกรรมก รก รศกษ ขนพนฐ น (สพฐ.) 1 n.a. 12,096 2,164 14,260 

1.2 ส นกบรห รง นก รศกษ พ ศษ (สศศ.) 2 n.a. n.a. n.a. 125 

1.3 ส นกง นคณะกรรมก รสง สรมก รศกษ อกชน (สช.)

(ส ยส มญ) 2 

n.a. n.a. n.a. 186 

1.4 ส นกง นคณะกรรมก รก รอ ชวศกษ (สอศ.) (รฐบ ล) 3 38 545 290 847 

1.5 ส นกง นสง สรมก รศกษ นอกระบบ ละก รศกษ ต ม

อธย ศย (กศน.) 2  

n.a. n.a. n.a. 427 

2. สวนราชการอืน     

2.1 กระทรวงมห ด ทย: กรมสง สรมก รปกครองสวนทองถน 

(สถ.) 2  

n.a. n.a. n.a. 972 

2.2 ส นกง นต รวจ หงช ต: กองก กบก รต รวจตระ วน

ช ย ดนท 21 (กก.ตชด.21) 2 

n.a. n.a. n.a. 111 

2.3 ส นกง นพระพทธศ สน หงช ต: รร. พระปรยตธรรม 4 n.a. 102 15 117 

2.4 กระทรวงก รอดมศกษ วทย ศ สตร วจย ละนวตกรรม

(อว.) 5  

86 651 701 1,438 

2.5 กระทรวงส ธ รณสข 2 n.a. n.a. n.a. 101 

รวมทังสิน    18,584 

ทม :  1. กลมส รสน ทศ ส นกน ยบ ย ละ ผน สพฐ. (https://data.bopp-obec.info/emis/) 

 2. ส นกง นศกษ ธก รจงหวดสรนทร, ขอมลพนฐ นด นก รศกษ จ.สรนทร

(http://www.srnpeo.moe.go.th/) 

 3. ศนย ทค น ลยส รสน ทศ สอศ. (http://techno.vec.go.th/)) 

 4. ส นกง นพระพทธศ สน หงช ต, ขอมลก รจดก รศกษ รง รยนพระปรยตธรรม ผนกส มญ ปก รศกษ

2562 (http://deb.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=section

&layout=blog&id=132&Itemid=239) 

 5. ศนยส รสน ทศอดมศกษ ส นกง นคณะกรรมก รก รอดมศกษ ปก รศกษ 2562 

(http://www.info.mua.go.th/info/) 

  

 
3 ศนย ทค น ลยส รสน ทศ สอศ. (http://techno.vec.go.th/) 

http://deb.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=section%20&layout=blog&id=132&Itemid=239
http://deb.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=section%20&layout=blog&id=132&Itemid=239
http://techno.vec.go.th/
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หนวยงานดานการศึกษา นจงัหวัดสุรินทร 

ตารางที 1-4 หนวยงานดานการศึกษา จำ นกตามสังกัด 

หนวยงานดานการศึกษา ตนสังกัด 

ส นกง น ขตพนทก รศกษ ประถมศกษ ขต 1, 2, 3 

ส นกง นคณะกรรมก รก รศกษ ขนพนฐ น (สพฐ.) 
ส นกง น ขตพนทก รศกษ มธยมศกษ ขต 33 

ศนยก รศกษ พ ศษประจ จงหวดสรนทร 

รง รยน สตศกษ จงหวดสรนทร 

คณะกรรมก รประส นสง สรมก รศกษ อกชน จงหวดสรนทร ส นกง นคณะกรรมก รสง สรมก รศกษ อกชน (สช.) 

วทย ลย ทคนคสรนทร 

ส นกง นคณะกรรมก รอ ชวศกษ (สอศ.) 

วทย ลยอ ชวศกษ สรนทร 

วทย ลยส รพดช งสรนทร 

วทย ลยก รอ ชพท ตม 

วทย ลยก รอ ชพปร ส ท 

วทย ลยก รอ ชพศขรภม 

วทย ลยก รอ ชพสงขะ 

วทย ลย ทค น ลย ละก รจดก รรตนบร 

ส นกง นสง สรมก รศกษ นอกระบบ ละก รศกษ ต มอธย ศย

สรนทร 
ส นกง นสง สรมก รศกษ นอกระบบ ละก รศกษ

ต มอธย ศย (กศน.) 
กศน. อ ภอ 18 หง 

มห วทย ลยร ชภฏสรนทร 

ส นกง นคณะกรรมก รอดมศกษ ฯ (อว.) 

มห วทย ลย ทค น ลยร ชมงคลอส น วทย ขตสรนทร 

มห วทย ลยมห จฬ ลงกรณร ชวทย ลย 

มห วทย ลยร มค หง ส ข วทยบรก ร ฉลมพระ กยรต จงหวด

สรนทร 

มห วทย ลย ฉลมก ญจน  

ส นกง นสง สรมก รปกครองทองถน จงหวดสรนทร 

กรมสง สรมก รปกครองสวนทองถน 

องคก รบรห รสวนจงหวดสรนทร 

ทศบ ล มองสรนทร 

ทศบ ลต บล 24 หง  

องคก รบรห รสวนต บล 148 หง 

กองก กบก รต รวจตะ วนช ย ดนท 21 ส นกง นต รวจ หงช ต 

วทย ลยพย บ ลบรมร ชชนน วทย ขตสรนทร กระทรวงส ธ รณสข 

ส นกง นพระพทธศ สน จงหวดสรนทร 
ส นกง นพระพทธศ สน หงช ต 

รง รยนพระปรยตธรรม ผนกส มญศกษ 8 หง  

ทม : ส นกง นศกษ ธก รจงหวดสรนทร ร ยง นขอมล ละส รสน ทศด นก รศกษ จงหวดสรนทร ปก รศกษ 2562  
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น ยบายการจัดการศึกษา ละน ยบายอืน ทีมีผลตอการจัดการศึกษาของจังหวัดสุรินทร 

 ก รจดก รศกษ ละก ร รยนร กนก รยน/นกศกษ นระดบก รศกษ ต ง มน ยบ ยระดบช ต

ระดบจงหวด ละระดบหนวยง น ปนปจจยหนน สรมหล ยด น ดงน 

1. ผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุรินทร 20 ป (พ.ศ.2560-2579)4 

วสยทศน : ศนยกล ง หง มองสขภ วะ ละอ ห ร พอสขภ พ  

พนธกจ 

1) สง สรม ละพฒน คณภ พชวตของประช ชน ละสงคมสขภ วะ 

2) สง สรม ละพฒน ก ร กษตรอนทรย ละก ร กษตรปลอดภย 

3) สง สรม ละพฒน คว ม ขม ขงท ง ศรษฐกจ ละก รบรก ร 

4) สง สรม ละพฒน ก รจดก รทรพย กรธรรมช ต ละสง วดลอม 

5) สง สรม ละพฒน คว มมนคงภ ย น ละคว มมนคงกบมตรประ ทศ 

  ประ ดนยทธศ สตร  

1) ยทธศ สตรก รยกระดบคณภ พชวตของประช ชน ละสงคมสขภ วะ  ดยม นว

ท งก รพฒน ท กยวของกบก รศกษ ละก ร รยนร คอ ยกระดบก รศกษ ละก ร รยนร ห ท ทนยค

สมยอย งมคณภ พ ละทวถง นทกชวงวย  

2) ยทธศ สตรก ร พมศกยภ พก รผลตท งก ร กษตรทยงยน 

3) ยทธศ สตรก รสร งคว ม ขม ขงท งด น ศรษฐกจ ละก รบรก ร 

4) ยทธศ สตรก รจดก รทรพย กรธรรมช ต ละก รพฒน ท ปนมตรกบสง วดลอม 

5) ยทธศ สตรก ร สรมสร งคว มมนคงปลอดภย ละคว มสมพนธทดกบมตรประ ทศ  

2. ผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 4 ป พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2562)  

  วสยทศน : มอง กษตรอนทรย ทอง ทยววถชมชน ประช ชนมคณภ พชวตด 

 พนธกจ  

1) สง สรม ละพฒน ก ร กษตรอนทรย  

2) สง สรม ละพฒน ก รค ก รลงทน ละก รทอง ทยว  

3) สง สรมก รบรห รจดก รทรพย กรธรรมช ต ละสง วดลอม  

 
4 ผนยทธศ สตรก รพฒน จงหวดสรนทร 20 ป (พ.ศ.2560-2579) จดท ดย กลมง นยทธศ สตร ละขอมลก รพฒน จงหวด ส นกง น

จงหวดสรนทร , ตล คม 2560  
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4) สง สรม ละพฒน ก รรกษ คว มสงบ รยบรอย ละคว มมนคง  

5) สง สรมคณภ พชวตประช ชนต มหลกปรชญ ของ ศรษฐกจพอ พยง 

ประ ดนยทธศ สตร  

1) ยทธศ สตร พมศกยภ พภ คก ร กษตร  

2) ยทธศ สตรยกระดบคว มส ม รถ นก ร ขงขนท งด น ศรษฐกจ ละบรก ร  

3) ยทธศ สตรก รบรห รจดก รทรพย กรธรรมช ต ละสง วดลอมอย งยงยน  

4) ยทธศ สตรยกระดบคณภ พชวตของประช ชน ดยมกลยทธท กยวของกบก รศกษ

ละก ร รยนร คอกลยทธก รสง สรมอ ชพ ทกษะชวต ละสขภ วะ กประช ชนดวย ทค น ลยสมย หม

หรอนวตกรรม  ประกอบดวย ผนง นสง สรมก รปลกฝงคณธรรม จรยธรรม ค นยมหลกคน ทย  

ผนง นสง สรมพฒน ทกษะชวต ห ก ดก ละ ย วชน ละสง สรมศลปวฒนธรรมพนบ น ละ ผนง น

ก รจดก รศกษ ชงพนท 

5) ยทธศ สตร สรมสร งคว มมนคง 

3. ผนการศึกษา หงชาติ (พ.ศ.2560-2579)5 ดว ง ป หม ย ว 2 ด น คอ ป หม ยด น

ผ รยน (Learner Aspirations) ดยมงพฒน ผ รยน ทกคน หมคณลกษณะ ละทกษะก ร รยนร น

ศตวรรษท 21 (3Rs8Cs) ประกอบดวย ทกษะ ละคณลกษณะ 3Rs ด ก ก รอ นออก (Reading) ก ร

ขยน ด (Writing) ละก รคด ลข ปน (Arithmetics) ละ 8Cs ด ก ทกษะด นก รคดอย งม

วจ รณญ ณ ละทกษะ นก ร กปญห ทกษะด นก รสร งสรรค ละนวตกรรม ทกษะด นคว ม ข จ

ต งวฒนธรรม ทกษะด นคว มรวมมอก รท ง น ปนทม ละภ วะผน ทกษะด นก รสอส รส รสน ทศ

ละก รร ท ทนสอ ทกษะด นคอมพว ตอร ละ ทค น ลยส รสน ทศ ทกษะอ ชพ ละทกษะก ร รยนร

คว มมวนย คณธรรม จรยธรรม 

4. ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาจังหวัดสุรินทร6 ประกอบดวย 

 ยทธศ สตรท 1 พฒน คณภ พผ รยนสม ตรฐ นส กล มงผ รยนทกระดบ ดรบก รศกษ ทม

คณภ พ ละ ดม ตรฐ น ปนคน กง ด มคว มสข พล น มยด มทกษะชวต ละมง นท ด รงชวตต ม

หลกปรชญ ของ ศรษฐกจพอ พยง ดยมกลยทธส คญ คอ พมขดคว มส ม รถท งภ ษ ละทกษะก ร

รยนรของผ รยน พฒน คณลกษณะอนพงประสงคของผ รยนทกระดบ พฒน ผ รยน หมสขภ วะทด ม

ทกษะชวต ละทกษะอ ชพ พฒน สมรรถนะอ ชพต มกรอบคณวฒวช ชพ 

 
5 จดท ดย ส นกง น ลข ธก รสภ ก รศกษ กระทรวงศกษ ธก ร , มน คม 2560 

6 http://www.srnpeo.moe.go.th/  

http://www.srnpeo.moe.go.th/
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ยทธศ สตรท 2 สร ง อก สท งก รศกษ   มง หประช กรทกชวงวยส ม รถ ข ถงบรก ร

ก รศกษ ต มสทธทก หนด วทง นระบบ ละนอกระบบอย งทวถง มคณภ พ สมอภ ค ละมก ร

รยนรตลอดชวต ดยมกลยทธส คญ คอ พม อก สก ร ข ถงก รศกษ ก รอ ชพ ทง นระบบ นอก

ระบบ ระบบทวภ ค ละก รศกษ ต มอธย ศยอย งมคณภ พ ละทวถง สง สรม ละสนบสนนผ รยนทม

คว มส ม รถพ ศษ ห ดรบก รพฒน ถงขดคว มส ม รถสงสด  สนบสนน ดกทมคว มตองก รพ ศษ

ดกดอย อก ส ห ดรบก รศกษ ด ลอย งทวถง ละ สมอภ ค พฒน ระบบด ลชวย หลอผ รยน 

ยทธศ สตรท 3 พฒน คณภ พคร ละบคล กรท งก รศกษ  มง หคร ละบคล กรท งก ร

ศกษ ดรบก รพฒน ท งวช ชพทงระบบ พอ หส ม รถพฒน ตน อง ข สม ตรฐ นวช ชพ มสมรรถนะ

ตรงต มส ยง น ละมวฒนธรรมก รท ง นทมง นนผลสมฤทธ ดยมกลยทธส คญ คอ พฒน คร ละ

บคล กรท งก รศกษ สคว ม ปนมออ ชพ 

ยทธศ สตรท 4 พมประสทธภ พก รบรห รจดก รระดบสถ นศกษ  มง หสถ นศกษ มระบบ

ก รบรห รจดก รทมประสทธภ พต มหลกธรรม ภบ ล ดยก รมสวนรวมจ กทกภ คสวน ดยมกลยทธ

ส คญ คอ พฒน ระบบก รบรห รจดก รทมประสทธภ พ ละ กดประสทธผลต มหลกธรรม ภบ ล 

ยทธศ สตรท 5 จดระบบฐ นขอมล ละ ทค น ลยส รสน ทศ พอก รศกษ  มง หหนวยง น

ท งก รศกษ มระบบขอมลส รสน ทศท ช นก รบรห รจดก ร ละก รจดก ร รยนร มคว มถกตอง

รวด รว คมค ละ ข ถงขอมล ดตลอด วล  ดยมกลยทธส คญ คอ พฒน ระบบ ทค น ลยส รสน ทศ

นก รบรห รจดก ร ละพฒน ระบบ ทค น ลยส รสน ทศ นก รจดก ร รยนร 

5.  ครงการสำคัญของกองทุน พือความ สมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

 5.1 การพัฒนาระบบจัดการศึกษา พืออาชีพระดับจังหวัด  

  มอป 2559 ส นกง นสง สรมสงคม หงก ร รยนร ละคณภ พ ย วชน (สสค.) หรอ กส

ศ. นปจจบน ดรวมมอกบมห วทย ลยมหดล มห วทย ลยธรกจบณฑตย มห วทย ลยร ชมงคลล นน

ดยก รสนบสนนของ สพฐ. ละ สสส. จดท ครงก รพฒน ระบบจดก รศกษ พออ ชพระดบจงหวด

พอ หจงหวดมขดคว มส ม รถ นก รจดก รศกษ อ ชพ ด อง นระยะย ว พอยกระดบก รท ง น น

ก ร ตรยมคว มพรอมทกษะอ ชพ ห ก ดก ละ ย วชนทง นกลมทตองก รศกษ ตอ ละกล มท

จ ปนตองออก ปประกอบอ ชพหลงออกจ กระบบก รศกษ ดยมก รศกษ วจยก ร รยนรด นอ ชพ

ของนก รยนระดบประถมศกษ ละมธยมศกษ น รง รยน 20 หง ดยจงหวด ชยง หม ปน 1 น 10 

จงหวดน รอง ( ชยงร ย ชยง หม มฮองสอน อ น จ จรญ สรนทร ก ญจนบร ชลบร ตร ด ภ กต ละ

สร ษฏรธ น) มก รลงพนทศกษ ขอมล ละวดทกษะ ดก ด ก ทกษะชวต ทกษะคว ม ข จ น รอง

อ ชพ ละทกษะคว ม ข จ น รองก ร งน พอน ขอมลท ดม ช นก รจดก ร รยนก รสอน น รง รยน

ดอย งมประสทธภ พ ก รวจยส รวจตล ด รงง น ละก รพฒน ผน ละกจกรรมก ร รยนรด น

อ ชพ ห ก ดก ละ ย วชน นพนท 
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  นสวนของจงหวดสรนทรนน คณะท ง นทประกอบดวย คณะกรรมก รปฎรปก ร

รยนรจงหวด องคก รบรห รสวนจงหวด สภ อตส หกรรมจงหวด ละมห วทย ลยร ชภฎสรนทร ด

ก หนดวสยทศนว “พัฒนากำลังคน หมีทักษะอาชีพรองรับ ครงสราง ศรษฐกิจ ละสังคมของจังหวัด

นอนาคต ตามน ยบาย ทย ลนด 4.0 ดยมยทธศ สตรก รจดก รศกษ พออ ชพ 3 ยทธศ สตร

ด ก ยทธศ สตรก รจดก รศกษ พอพฒน ทกษะอ ชพ ยทธศ สตรก รจดฝกอบรมอ ชพ ละ

ยทธศ สตรก รสร ง หลง รยนรตน บบด นอ ชพ บบครบวงจร ละก หนด 3 ประ ดนขบ คลอน

ส คญ คอ กษตรอนทรย ม ตรฐ นผลตภณฑผ หม ละพฒน ศกยภ พก รทอง ทยว พรอมทงก หนด

นวท งก รพฒน ก ลงคน 3 กลม ป หม ย คอ กลมวย รยน กลมวยท ง น ละกลมวยสงอ ย ดยมกล

ยทธ ละ ครงก รทส คญ ดงน 

  กลยทธท 1 : ปรบ ปลยนทศนคตผปกครอง คร ดก ละ ย วชนด นอ ชพ ละก รมง น

ท  ชน ครงก รยกยองบคคลตน บบด นก รประกอบอ ชพ ครงก รสร ง รงจง จ ฯลฯ 

  กลยทธท 2 : ก หนดหลกสตรด นอ ชพ ละก รมง นท ชน หลกสตรด น

กษตรกรรม ด นบรก ร ละก รทอง ทยว ฯลฯ  

  กลยทธท 3 : บรณก ร นกจกรรม พม วล ร ชน ครงก ร 108 อ ชพ ครงก รศนย

วทย ศ สตรก ร กษตร พอ ตรยม ข สสมม ชพ  

  กลยทธท 4 : ฝกอบรมวช ชพระยะส น ชน หลกสตรอตส หกรรม หลกสตร

ศลปหตถกรรม หลกสตร ปรรป พมมลค ผลตผลก ร กษตร ฯลฯ 

  กลยทธท 5 : ฝกอบรมวช ชพระยะย ว ชน หลกสตรด น กษตรกรรม ด น

อตส หกรรม ด นบรก ร ละก รทอง ทยว ฯลฯ  

  กลยทธท 6 : สร ง หลง รยนรตน บบด นอ ชพ ชน ครงก รศนยคว มรกน ด

ครงก รจดตง หลง รยนรตน บบด นอ ชพ บบครบวงจร ฯลฯ 

  กลยทธท 7 : ส นพลงประช รฐพฒน ทกษะอ ชพ ชน ครงก รสร ง ครอข ยประช

รฐพฒน ทกษะอ ชพ ฯลฯ 

  กลยทธท 8 : สร งผประกอบก รร ย หม ชน ครงก ร Young Smart Farmer 

ครงก รบม พ ะผประกอบก รร ย หม ครงก ร Start up ฯลฯ 

  ก รด นนง นจดก รศกษ พออ ชพทน สน จของจงหวดสรนทร คอ ก รพฒน ระบบ

ขอมล ละก รท ผนท สนท งอ ชพ (Zoning) ของจงหวด บง ปน 3 ซน พอ หหนวยง นจด

ก รศกษ ส ม รถออก บบ ผนก ร รยนรด นอ ชพ พอพฒน ผ รยนระดบประถมศกษ ละมธยมศกษ

หมทกษะสอดคลองกบศกยภ พ ละคว มตองก รของพนท ดอย ง หม ะสม ดย ซน A กษตรอนทรย

ข วหอมมะล ละอตส หกรรมตอยอด ซน B กษตรผสมผส น หม อตส หกรรม บรก ร ทอง ทยว
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ละ ซน C พชสวน พช ร ปศสตว ทอง ทยว ชงวฒนธรรม ก รค ช ย ดน ทย-กมพช ทงน มตวอย ง

ครงก ร ชงบรณ ก ร คอ ครงก รพฒน ยว กษตรกร พอก ว ข สระบบ กษตรก วหน (Smart 

Farmer) นนด นก รบรห รจดก ร ละ ทค น ลย พอสร ง กษตรกรรน หมท ปนทง กษตรกร ละ

ผประกอบก ร ดยก รมสวนรวมของภ ค อกชน ภ คก ร งนก รธน ค ร สถ บนก รศกษ ละภ ค

ประช ชน  

  นอกจ กน องคก รบรห รสวนจงหวดสรนทรยง ดรวมมอกบส นกง นบรห ร ละ

พฒน องคคว มร (องคก รมห ชน) หรอ สบร. ตง ศนยคว มรกน ด ห ปน หลง รยนร นก รพฒน

คว มร ละคว มคดสร งสรรค นก รประกอบอ ชพ ละ นชวงปล ยป 2560 มีการจัดงาน ปด ลกการ

รียนรูสูอาชีพสุรินทร ดย ชิญวทย กรตน บบจ กกลมอ ชพต ง ม ถ ยทอดคว มร ละสร ง รง

บนด ล จ นก รศกษ ละก รท ง น หกบ ดก ละ ย วชน นจงหวด  รวมถึงจัดนิทรรศการ ละ

Workshop การประกอบอาชีพตาง ทังการ กษตร ศิลปหัตถกรรม ชางกลการ กษตร ท หนก รยน

มธยมศกษ ศกษ ตอนตน นจงหวดสรนทรม กกว 2,000 คน ดรบก ร นะ นว ละวาง ผน

ประกอบการตัดสิน จ ลือก สนทางการ รียน ละการประกอบอาชีพของตน อง นอนาคต  

 5.2 ครงการพัฒนาครู ละ รง รียน พือยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางตอ นือง

(Teachers & School Quality Program : TSQP) 

 ส นกง นคณะกรรมก รก รศกษ ขนพนฐ น (สพฐ.) กระทรวงศกษ ธก ร ละกองทน พอ

คว ม สมอภ คท งก รศกษ (กสศ.) ลงน มบนทกขอตกลงคว มรวมมอก รพฒน คร ละ รง รยน พอ

ยกระดบคณภ พก รศกษ ภ ย ต ครงก ร TSQP พอสนบสนนก รพฒน รง รยนประถมศกษ ละ

มธยมศกษ ขน ดกล งสงกด สพฐ. นพนทชนบททม ดกข ด คลนทนทรพยจ นวนม ก ห ปน รง รยน

ทส ม รถพฒน คณภ พตอ นองอย ง ปนระบบ (Whole School Approach) ทงด นก รบรห ร

จดก ร รง รยน ละก รพฒน กระบวนก ร รยนรระดบชน รยน พอ หนก รยนมทกษะก ร รยนรท

สอดคลองกบศตวรรษท 21 ละมผลสมฤทธท งก ร รยนสงขน ขณะทนก รยนย กจนดอย อก ส ดรบ

ก รด ลอย ง ตมศกยภ พ ดยครจะมคว มส ม รถ นก รประ มน ละชวย หลอนก รยน ปน

ร ยบคคล  

 ป รกม รง รยนขน ดกล งทผบรห ร ละครผสอนสมคร จ ข รวมจ นวน 291 หง น

พนท 35 จงหวดทกภมภ ค ครอบคลมครกว 5,700 คน นสวนของจงหวดสรนทรม รง รยน ป หม ย

13  รง รยน ดยทก รพฒน บง ปน 2 ระดบ คอ ระดบชน รยน ละระดบ รง รยน นนกระบวนก ร

สร ง หนก รยน ปนคนรน หมททนตอ ลก นศตวรรษท 21 ดยก รท ง นจะตองท ทง รง รยน ปนก ร

สร งวฒนธรรม หม หกบองคกร ดวยก ร ชพลงรวมของคร ละบคล กรทกคน น รง รยนพฒน ก ร

รยนก รสอนทมง ปลยน ปลงกระบวนก รคดของนก รยน 
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 นก รท ง น ดมก รน ผลก รวจย ละ คร องมอสนบสนนก รท ง นของคร ละ

สถ นศกษ จ กก รท ง นวช ก รรวมกบองคก รคว มรวมมอ พอพฒน ศรษฐกจ (OECD) ม

สนบสนนกระบวนก รจดก ร รยนก รสอน นชน รยน บบ Active Learning ดย ชก รสร งบรรย ก ศ

นหอง รยน ห ปนหอง รยนประสทธภ พสงจ กสถ บนคว มคดสร งสรรค หงสหร ชอ ณ จกร (CCE) 

รวมถงก ร ช ครองมอสง สรมทกษะคว มคดสร งสรรค ละก รคดว คร ะห อย งมวจ รณญ ณจ ก

องคก ร OECD พอพฒน นก รยนอย งตอ นอง นอกจ กน กสศ.ยงสนบสนน ห รง รยน ชระบบ Q-

Info ซง ปนระบบส รสน ทศส หรบตดต มก ร ปลยน ปลงของ ดก นชน รยน ปนร ยบคคล พอ

ชวย หลอ ละสง สรม ห ดก กดก ร รยนร ละพฒน ต ม นวท งผลก รวจย ครองมอประ มนทกษะ

ส หรบศตวรรษท 21 

 กสศ. สนบสนน ห รง รยน ป หม ยท ง นรวมกบ ครอข ยมห วทย ลย กลพนทจ นวน

10 สถ บน พอวจย ละพฒน กระบวนก ร รยนก รสอน/หลกสตรทสอดคลองกบบรบททองถน ก ร

ถ ยทอดทกษะคว มร ปยงนกศกษ คร ละสนบสนน หองคกรทมประสบก รณด นก รศกษ ระดบ ถว

หน ของประ ทศ ทย 5 ครอข ย ด ก มห วทย ลยศรปทม วทย ขตชลบร สถ บนวจย ละพฒน

วช ชพครส หรบอ ซยน มห วทย ลยขอน กน มห วทย ลยสงขล นครนทร มลนธล ปล ยม ศพฒน

ละมลนธ รง รยนสต รฟชคนทร ฮม รวม ปน คช สนบสนน ทคนคก รบรห รจดก ร ละวช ก ร ตอ

ยอดจ กประสบก รณท ง นของ ตละองคกร พอ ห รง รยนทงหมด ดรบก รพฒน ดอย งรวด รว 
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2. ดกปฐมวัยกับการศึกษากอนระดับประถมศึกษา นจังหวัดสุรินทร 

มิติการ ขาถึงการ รียนรู 

 นป 2562  จงหวดสรนทรม ดกอ ย 3-5 ปจ นวน 47,327 คน (หญง 23,048/ช ย 24,279)  

ละม ดกทกชวงอ ยทอยระหว งก รศกษ กอนระดบประถมศกษ จ นวน 45,476 คน (หญง 22,149 

คน/ช ย 23,327 คน)  สถ นศกษ ทมจ นวนนก รยนระดบปฐมวยม กทสด คอ รง รยนอนบ ลของรฐ

นสงกดส นกง นคณะกรรมก รก รศกษ ขนพนฐ น (สพฐ.) ศนยพฒน ดก ลก (ศพด.) รง รยน

อนบ ล อกชน รง รยนสงกดองคก รบรห รสวนทองถน (อปท.) รง รยนต รวจตระ วนช ย ดน (ตชด.)

รง รยนส ธตสงกดกระทรวงก รอดมศกษ ฯ ละ รง รยนสงกดส นกบรห รก รศกษ พ ศษ ต มล ดบ  

อัตราการ ขา รียนสุทธิกอนระดบประถมศกษ ปก รศกษ 2562 คอรอยละ 46.0 (หญง 46.3/

ช ย 45.9) ดกหญง ละ ดกช ย ทบ ม ตกต งกน มว มจ นวน ดกช ยม กกว ดกหญง น

สถ นศกษ กอบทกตนสงกด อย ง รกต มอตร นค นวณรวม ฉพ ะนก รยน น รง รยนสงกด สพฐ.

ศนยพฒน ดก ลก ละ รง รยน ตชด. (ซงมนก รยนรอยละ  92.7 ของนก รยนปฐมวยทงหมด) มรวม

นก รยน น รง รยนอนบ ล อกชน รง รยนอนบ ลสงกด อปท. รง รยนส ธตฯ ละ รง รยน สตฯ ซง ม

มขอมลจ นกอ ย จงต กว คว ม ปนจรง ลกนอย  

นอกจ กนนอตร ก ร ข รยนสทธทคอนข งต มทม จ กก รท ดก ดรบก รศกษ ระดบปฐมวย

จ นวนม กมอ ยสงกว 5 ป ห กพจ รณ ฉพ ะสถ นศกษ ทมขอมลจ นกอ ยนก รยน พบว

นก รยน รง รยน ตชด. อ ยตรง กณฑทงหมด สวนนก รยน รง รยนอนบ ลสงกด สพฐ. อ ยตรง กณฑ

รอยละ 63.3 ละ ดก นศนยพฒน ดก ลกอ ยตรง กณฑ พยงรอยละ 28.9 

 อัตราการ ขา รียนรวม สงรอยละ 96.1 (หญง 96.1/ช ย 96.0)  ดกหญง ละ ดกช ยส ม รถ

ข ถงก รศกษ ปฐมวย ดอย ง ท ทยมกน ดยดัชนีความ สมอภาคการ ขา รียนระดับปฐมวัย (หญิง/

ชาย) คอ 1 

ตารางที 2-1 จำนวน ดกปฐมวัย นสถานศึกษาสังกัดตาง ปการศึกษา 2562 

 อนุบาล

สพฐ (1) 

ศูนยพัฒนา

ดก ลก 

(2) 

รร

ตชด 

(3) 

รวม 

(1)+(2)

+(3) 

อนุบาล

อกชน 

(4) 

รร อปท 

(5) 

รร

สาธิต

(6) 

รร.

สต

(7) 

รวม

(4)+(5)+

(6)+(7) 

รวม

ทังหมด 

อ ย 3-5 ป 17,256 4,211 327 21,794 n.a. n.a. n.a. 2 n.a. n.a. 

ทกอ ย 27,264 14,569 327 42,160 1,866 1,387 53 10 3,314 45,476 

% อายุตรง

กณฑ 
63.3 28.9 100 51.7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

ทม : 1. กลมส รสน ทศ ส นกน ยบ ย ละ ผนก รศกษ ขนพนฐ น ปก รศกษ 2562 ภ ค รยนท 1 

 2. ส รสน ทศ พอก รศกษ หงช ต กระทรวงศกษ ธก ร ปก รศกษ 2562 ภ ค รยนท 1 
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 นัก รียนพิการ7  นปก รศกษ 2562 มนก รยนพก รระดบกอนประถมศกษ น รง รยนทว ป

สงกด สพฐ. จ นวน 31 คน (หญง 16/ช ย 15) รง รยน สตศกษ 10 คน (หญง 2/ช ย 8) ละ นศนย

ก รศกษ พ ศษจ นวน 406 คน ( มจ นก พศ) 8 รวม ปนนก รยนพก รทงจงหวด 447 คน สวน หญ

ปนคว มพก รท งสตปญญ พก รซ ซอน พก รท งร งก ย ละสขภ พ ละพก รออทสตก  

ดกดอย อกาสท ข รยน นระดบกอนประถมศกษ ฉพ ะ นสถ นศกษ สงกด สพฐ. ละ

รง รยน สตศกษ มจ นวน 14,996 คน (หญง 7,246/ช ย 7,750) 

นัก รียนยากจน นปก รศกษ 2562 มนก รยนย กจน นสถ นศกษ สงกด สพฐ. จ นวน

14,921 คน (หญง 7,209 /ช ย 7,712 ) ซง ปนกลม หญ กอบทงหมดของ ดกดอย อก ส ละ ปนรอยละ

54.7 ของนก รยน น รง รยนอนบ ล สพฐ. (รวม รง รยน สตศกษ ) ทงน นก รยนอนบ ลสงกด สพฐ.ม

รอยละ 60 ของนก รยนทกสงกด 

ส หรบจงหวดสรนทร นภ ค รยนท 1 ปก รศกษ 2562  รง รยนอนบ ลสงกด สพฐ.ม

นัก รียนยากจนพิ ศษที ดรับทุนปจจัยพืนฐาน ละทุน สมอภาค จ นวน 93 คน (หญง 39/ช ย 54 )

หรอรอยละ 0.3 ของนก รยนกอนประถมศกษ ทงหมด ( มรวมศนยพฒน ดก ลก ละศนยก รศกษ

พ ศษ)  

สรนทร ปนหนง น 17 จงหวดน รองท กสศ. รม หทนสนบสนน ดกย กจน นศนยพฒน ดก

ลกบ ง หงคนละ 400 บ ท/ภ ค รยน นปก รศกษ 2562 ดยมจ นวน ดกท ดรบทนดงกล วจ ก

รง รยน ตชด.น รอง 7 หง จ นวน 1,282 คน ( หญง 601/ช ย 681) คด ปนรอยละ 8.8 ของ ดก น

ศพด. ทงจงหวด ดย กสศ. จะขย ยก ร หทนดงกล ว หครอบคลมม กขน นระยะตอ ป 

 

  

 
7 ขอมลนก รยนกลม ฉพ ะ ด ก พก ร ดอย อก สท งก รศกษ ต งสญช ต มปร กฏสญช ต ม จ ก DMC ซง สดง ฉพ ะขอมล

รง รยนสงกด สพฐ. ดนย มศพททภ คผนวกท 1 
8 จงหวดสรนทรม รง รยน นสงกดส นกง นบรห รก รศกษ พ ศษ (สศศ.) 1 หง คอ รง รยน สตศกษ จงหวดสรนทร ละศนยก รศกษ

พ ศษ (ศกศ.) 1 หง 



22 

ทุนปจจัยพืนฐาน-ทุน สมอภาค  

ทนปจจยพนฐ น ละ ทน สมอภ ค คอก รจดสรร งนอดหนนทมง สรมสร งคว ม ปนธรรมต ม

หลกคว ม สมอภ ค บง บ ภ ระค ชจ ยด นก รศกษ ของครอบครว ส หรบนก รยนท สยงจะหลดจ กระบบ

ก รศกษ 9 รมด นนก รรวมกน ดย สพฐ. ละ กสศ. นปก รศกษ 2561  ดย นป รก หทน นระดบ

ประถมศกษ ละมธยมศกษ ตอนตนกบ รง รยนสงกด สพฐ. (ยก วนสถ นศกษ นสงกดส นกง นบรห ร

ก รศกษ พ ศษ) นปก รศกษ 2562 ขย ยรวม รง รยน ตชด.  อปท. (ส หรบ อปท. ฉพ ะทน สมอภ ค)  

นก รด นนก รทนปจจยพนฐ น-ทน สมอภ คนน นก รยนทสถ นศกษ นสงกด สพฐ. ระบว ปน

นก รยนย กจน จะ ดรบก รตรวจสอบสถ นะภ พต ม กณฑทก หนด นก รยนทผ น กณฑจะ ดรบ งน

อดหนนท รยกว ทนปจจยพนฐ นķǰ นจ นวนน นก รยนทผ นก รคดกรองต ม กณฑทก หนดว ปน

นก รยนย กจนพ ศษ จะ ดรบทนปจจยพนฐ น ละ ทน สมอภ ค ( งนอดหนน บบม งอน ข) พม ตม 

กณฑ นก รยนย กจนพ ศษ พจ รณ จ กร ย ด ฉลยของสม ชก นครว รอน ม กน 3,000 บ ท/

คน/ ดอน ขอมลสถ นะครว รอน 8 ด น ด ก สม ชกครว รอนทมภ ระพงพง (พก ร / จบปวย รอรง ผสงอ ย

พอ ม ลยง ดยว หรอ มมร ย ด) ก รอยอ ศย สภ พทอยอ ศย ทดนท ก ร กษตร (รวม ช ) หลงน ดมน ช

หลง ฟฟ หลก ย นพ หนะ นครว รอน ละของ ช นครว รอนท ชง น ด ตลอดจนลกษณะก ร ดนท งม

รง รยน  

สพฐ. จดสรรทนปจจยพนฐ น หนก รยน/ผปกครอง นขณะททน สมอภ ค บง ปนสองสวน สวน รก

กสศ. จดสรร หนก รยน/ผปกครอง ปน งนอดหนนชวยค ครองชพท กยวของกบก รศกษ อกสวน กสศ. ห

ปน งนอดหนน หสถ นศกษ จดห อ ห ร ช หรออ ห รกล งวน จดกจกรรมก รพฒน นก รยนทนฯ ท

กยว นองกบก รศกษ กจกรรมพฒน ทกษะชวต ละทกษะอ ชพ ละขย ยคว มรวมมอกบ รง รยนน น ช ต

ละภ ค อกชน พอ ป หม ยสร งคว ม สมอภ คท งก รศกษ ระหว งสถ นศกษ นพนทชนบท ละ

สถ นศกษ น ขต มอง  

ส หรบระดบกอนประถมศกษ นปก รศกษ 2562 กสศ. รมน รองจดสรรทน สมอภ ค หนก รยน

อนบ ล นสถ นศกษ สงกด สพฐ. อปท. ละ ตชด. น 10 จงหวด ด ก ชยง หม ชยงร ย รอย อด ขอน กน

ก ญจนบร นนทบร สระ กว สร ษฎรธ น ภ กต ละยะล ( ดย กสศ. จดสรรทงทนปจจยพนฐ น ละทน สมอ

ภ ค) พรอมกนน กสศ. ด รมสนบสนน ดกย กจน นศนยพฒน ดก ลก น 17 จงหวด ด ก ชยง หม

มฮองสอน ล ป ง น น ส ขทย พษณ ลก ขอน กน สรนทร อ น จ จรญ อบลร ชธ น นครร ชสม

ก ญจนบร นครน ยก ระยอง สร ษฎรธ น ภ กต ละยะล รวม 21,136 คน คนละ 400 บ ท/ภ ค รยน ดย

สนบสนน นสวนท อปท. ม ดจดสรรงบประม ณ ว ชน ก รจดรถรบสง อ ห ร ช อปกรณก ร รยน 

 
9 คมอก รด นนง นก รรบ งนอดหนนนก รยนย กจนพ ศษ บบม งอน ข (นก รยนทน สมอภ ค) ฉบบปรบปรง ณ ดอนพฤศจก ยน 2562 

ภ ย ต ครงก รจดสรร งนอดหนนนก รยนย กจนพ ศษ บบม งอน ข ดยส นกง นกองทน พอคว ม สมอภ คท งก รศกษ (กสศ.) 
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ตารางที 2-2 อัตรา งินอุดหนุนนัก รียนยากจนพิ ศษ บบมี งือน ข ประจำภาค รียน 1/2562 

ระดับการศึกษา งินอุดหนุน

ปจจัยพืนฐาน 

(บ ท) 

งินอุดหนุน

นัก รียนยากจน

พิ ศษ บบมี

งือน ข (บ ท) 

รวมจำนวน งิน

ทีนัก รียน

ยากจน ดรับ/

คน (บ ท) 

จาย ห

ผูปกครอง/

นัก รียน (บ ท) 

จาย ห

สถานศึกษา

(บ ท) 

อนบ ล (10 

จงหวด) 

500 (กสศ.

จดสรร ห

นก รยนย กจน

พ ศษ) 

1,000 

(กสศ. จดสรร

พม ตม) 

1,500 1,000 

(500 งนอดหนน

ปจจยพนฐ น 

500 ค ครองชพ) 

 

500 

ประถมศกษ  สพฐ.จดสรร ห

รง รยนสงกด

สพฐ. ละ ตชด. 

1,000 (กสศ.

จดสรร พม ตม) 

1,000 500 

(ค ครองชพ) 

500 

มธยมศกษ

ตอนตน 

สพฐ.จดสรร ห

รง รยนสงกด

สพฐ. ละ ตชด. 

(กสศ. จดสรร

พม ตม) 

1,000 500 

(ค ครองชพ) 

500 

ทม : กสศ. นวท งก ร ชจ ย งนอดหนนนก รยนย กจนพ ศษ บบม งอน ขประจ ปก รศกษ 1/2562 ฉบบปรบปรง          

24 กนย ยน 2562 

x นัก รียนตางสัญชาติ จ กขอมล DMC สดงว ม ดกต งสญช ตท ข รยนระดบกอน

ประถมศกษ น รง รยนอนบ ลทว ปสงกด สพฐ. 88 คน (หญง 44/ช ย 44) รอยละ

95.2 มสญช ตกมพช  

x นัก รียน มปรากฏสัญชาติ ม พยง 1 คน ปน พศหญง   

x ป 2562 ม ดกอ ย 3-5 ป จ นวน 6,755 คน หรอรอยละ 14.3 ของจ นวน ดกวยน

ทงหมด นจงหวด10 ปน ดกนอกระบบก รศกษ  

ตารางที 2-3 จำนวนนัก รียนกลุม ฉพาะระดับกอนประถมศึกษา ปการศึกษา 2562 

นัก รียนกลุม ฉพาะ ชาย หญิง รวม 

นก รยนพก ร  n.a. n.a. 447 

นก รยนดอย อก ส 7,750 7,246 14,996 

นก รยนย กจน 7,712 7,209 14,921 

นก รยนย กจน ศพด. ดรบ งนอดหนน 681 601 1,282 

นก รยนอนบ ลท ดรบทนปจจยพนฐ น 

ละทน สมอภ ค  

54 39 93 

 
10 ขอมลประช กรทะ บยนร ษฎรของ ดกอ ย 3-5 ป ณ 1 มกร คม 2562 จ กระบบ HDC สรนทร ของส นกง นส ธ รณสขจงหวดสรนทร 
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นัก รียนกลุม ฉพาะ ชาย หญิง รวม 

นก รยนต งสญช ต 44 44 88 

นก รยน มปร กฏสญช ต - 1 1 

ดกนอกระบบ n.a. n.a. 6,755 

ทม : 1.กลมส รสน ทศ ส นกน ยบ ย ละ ผนก รศกษ ขนพนฐ น ปก รศกษ 2562 

 2. ระบบส รสน ทศ พอคว ม สมอภ คท งก รศกษ (กสศ.) ป 2562      

มิติคุณภาพการ รียนร ู

 รง รยนอนบ ลสงกด สพฐ. จงหวดสรนทรมครระดบกอนประถมศกษ 1,395 คน คด ปน

อัตราสวนครูตอนัก รียน 1:19.5 ซงนบว มจ นวนครนอยกว กณฑ 1:15 ทก หนด ดยม ตรฐ นสถ น

พฒน ดกปฐมวย หงช ต11  นอกจ กจ ปนจะตอง พมจ นวนครปฐมวย ลว ยงตอง หคว มส คญกบ

ก ร พมจ นวนครท รยนวช อกส ข ก รศกษ ปฐมวย ประ ดนนมคว มส คญม ก พร ะก รจดก ร

รยนร ดกปฐมวยตองก รผทมคว มรคว ม ชยวช ญ นก รจดก ร รยนก ร ลนท หม ะสมกบ ดกวยน

ปจจบนจงหวดสรนทรมครูระดับปฐมวัยทีจบวิชา อก นสาขาการศึกษาปฐมวัย พยงรอยละ 25.4  

ทงน ขอมลจ กก รส รวจพบว สัดสวน วลาทีครูระดับกอนประถมศึกษา ช นการจัดการ

รียนรูสำหรับ ดกตอ วลาทำงานอืน คอประม ณหก ท (85:15)  

นอกจ ก รองคณภ พคร หนวยง นต ง ก ลงอยระหว งการประ มินคุณภาพสถานศึกษา

ระดับปฐมวัยต ม กณฑม ตรฐ นสถ นพฒน ดกปฐมวย หงช ต ซงครอบคลมด นก รบรห รจดก ร

คร/ผด ล ดก ละคณภ พ ดกปฐมวย ผลก รประ มนฯ พบว รอยละ 99.3 ของ รง รียนอนุบาลผาน

กณฑคุณภาพ (ระดบดขน ป) นขณะท พยงรอยละ 24.7 ของศูนยพัฒนา ดก ลกผาน กณฑคุณภาพ

(ระดบดขน ป) จง ปนประ ดนทจะตองปรบปรงทกจดออน ละ งอน ขปจจย พอยกระดบคณภ พ 

มิติผลการ รียนรู 

 คว มมงหวงของก รพฒน ดกปฐมวยทส คญคอก รพฒน ท งร งก ย จต จ อ รมณ ละ

สงคม อย งสมวย จ กก รตรวจคดกรองก รพฒน จรง นป 2562  กรมอน มยพบว กอบทงหมดหรอ

รอยละ 97.7 ของ ดกอ ย 0-5 ป นจงหวดสรนทรมพัฒนาการสมวัย12  

 ส หรบก รวดคว มพรอม นก ร ข สระบบก รศกษ ของ ดกปฐมวยหรอ School Readiness 

Survey (SRS) ระดบจงหวด ปนก รสะทอนสถ นก รณด นพฒน ก ร ละคว มพรอมของ ดกปฐมวย

 
11 ม ตรฐ นสถ นพฒน ดกปฐมวย หงช ต อนมต ดยคณะรฐมนตร มอวนท 2 มกร คม 2562 ก หนดอตร สวนครตอนก รยน (อ ย 3 ป

ถงกอน ข ประถมศกษ ปท 1) ท 1:15 ละก หนดอตร สวนครตอนก รยนท ตกต งกนส หรบ ดกชวงอ ยต ง  
12 กรมอน มยตรวจคดกรองพฒน ก ร ดกอ ย 9, 18, 30 ละ 42 ดอน ดย ชคมอ ฝ ระวง ละสง สรมพฒน ก ร ดกปฐมวย (DSPM) 

ลวผลก รตรวจคดกรอง ผ นครบ 5 ด น นก รตรวจคดกรองพฒน ก รครง รก รวมกบ ดกทพบพฒน ก รสงสยล ช ละ ดรบก ร

ตดต ม ห ดรบก รกระตนฒน ก ร ละประ มนซ ลวผลก รประ มน ผ นครบ 5 ด นภ ย น 30 วน 
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กอน ข รยนก รศกษ ภ คบงคบชวงปฐมวยว ด ตรยม ดก หพรอมจะก ว ข สระดบชนประถมศกษ

ม กนอย พยง ด ทงด น ดก ครอบครว ละสถ นศกษ ละสะทอนผลลพธก ร รยนร มก รทดลองน

รองกอน 5 จงหวด ตยง มขย ยผลก รส รวจ ปจงหวดสรนทร   

School Readiness Survey (SRS) 

นก ศรษฐศ สตรร งวล น บล ศ สตร จ รย James J. Heckman จ ก University of 

Chicago น สนอหลกฐ น ชงประจกษทช ห หนว การลงทุน น ดกปฐมวัย ปนการลงทุนทีคุมคา ห

ผลตอบ ทน กสังคมดีทีสุด นระยะยาว 7-12 ทา ละขอมลก รทดสอบ PISA ป 2015 ละ 2018 

ของ OECD สดง ห หนว สดสวนของนก รยนอ ย 15 ทมคว มรด นวทย ศ สตร คณตศ สตร ละ

ก รอ น นระดบต กว ม ตรฐ นมคว มสมพนธอย งมนยส คญกบจ นวนปทข ด อก ส นก ร ข

รยน นระดบปฐมวยอย งชด จน ผท ด รยนปฐมวย พยง 1 ปหรอนอยกว นนจะมผลสมฤทธทต กว

ผทม อก ส ด รยน 2-3 ปขน ป ปนอย งม ก ละห กครอบครวอย นกลมดอย อก สท ง ศรษฐ นะ

จะยงม อก ส นก ร ข รยนระดบปฐมวยทนอยลง  ดวย หตน จงมคว มจ ปนทจะตอง หก ร

ชวย หลอครอบครวของ ดก ลกทอย นกลมทมคว มย กล บ กท ง ศรษฐกจ ละสงคม พอ ห ดม

อก ส นก ร ข รยน นระดบปฐมวย พอผลระยะย ว ประ ทศทประสบคว มส รจ นก รพฒน

ย วชน ชน ฟน ลนด อส ต นย ภ ครฐลวน หก รสนบสนนก รศกษ ระดบปฐมวยทมคณภ พ ละ

ทวถง  

นก รน กสศ. ดสนบสนนก รส รวจคว มพรอม พอ ข สระบบก รศกษ ของ ดกปฐมวย ดย

พจ รณ ปจจย 3 มต คอ คว มพรอมของ ดกปฐมวย คว มพรอมของสถ นศกษ ละคว มพรอมของ

ครอบครว ดย กบขอมล น 5 จงหวด ( ชยง หม ศรสะ กษ ก ญจนบร ระยอง ละภ กต) ส ม รถ กบ

ขอมล ดกปฐมวย (5-6 ป) กลมตวอย งรวม 2,907 คนจ ก 151 รง รยน ขอมลพฒน ก ร ดกปฐมวย

จ กก รสอบถ มครผสอน 2,907 คน ละจ กก รสอบถ มผปกครอง ละขอมลพนฐ นของครอบครว

2,456 คน ขอมลพนฐ นของคร 273 คน ขอมลจ กก รสอบถ มผบรห รสถ นศกษ 145 รง รยน

ละขอมลก รสง กตหอง รยน 384 หอง ดยจะส รวจคว มพรอม 5 ด น ด ก คว มพรอมด น

ภ ษ คว มพรอมด นคณตศ สตร คว มพรอมด นสงคม ละอ รมณ คว มพรอมด นก รบรห ร

จดก รชวต ละคว มพรอมด นก ยภ พ ละสขภ พ  

  ผลก รว คร ะหพบว คว มพรอมของ ดกปฐมวย ทยยงอย นระดบทคอนข งต นบ ง

ประ ดน ชน ด นก รรจกตว ลข ด นก ร ปลงรป น จ ด นคว ม ข จ นก รฟง ด นคว มจ ขณะ

ท ง น ละด นกล ม นอมด ลก ซง ปน รองทน หวง ย พร ะ ปนปจจยส คญทสงผล ชงบวกตอ

ผลสมฤทธด นคณตศ สตร ละก รอ น นระดบประถมศกษ หรอระดบทสงขน ปอย งมนยส คญ

ขณะ ดยวกนคว มพรอมของสถ นศกษ ยงอย นระดบท มน พอ จ ละอ จ ปนส หตส คญทสงผล

ตอคว มพรอมของ ดก ส หรบคว มพรอมของครอบครวมประ ดนทน ปนหวงคอ ดกทอ ศยอย น
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ครอบครวทมคว มขดสน ละครอบครวท คยมปญห อ ห ร ม พยงพอ กก รบร ภค นชวง 1 สปด ห

ทผ นม ม นว นมทจะมคว มพรอมด นคณตศ สตร ละภ ษ ทยต กว ดกกลมอน จงสะทอน ห

หนว ดกท กด นครอบครวทข ด อก สมกจะมพฒน ก รทช กว  

  SRS จะ ปน ครองมอท ชประ ยชน นก รพฒน ขอ สนอน ยบ ยทชวยปดชองว งปญห

คว ม หลอมล ท งก รศกษ ทตน หต ละตนท งกอนท ดกจะ ข สระบบก รศกษ อย งม

ประสทธภ พ พร ะ มอมคว มพรอมตง ตปฐมวยจะชวย ห ดกมทศนคต ชงบวกตอก ร รยน ม

นว นมทจะประสบคว มส รจท งก รศกษ ละพฤตกรรมท งบวกของ ดก นระยะย ว  

ทม  : ร ยง นฉบบสมบรณ ครงก รส รวจสถ นะคว มพรอม นก ร ข สระบบก รศกษ ของ ดกปฐมวยส หรบ

ประ ทศ ทย ระยะท 2 (School Readiness Survey Phase 2) ดยสถ บนวจย พอก รประ มน ละออก บบ

น ยบ ย (RIPED) มห วทย ลยหอก รค ทย สนอตอ กสศ. 
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3. ดกอายุ 6-11 ปกับการศึกษาระดับประถมศึกษา นจังหวัดสุรินทร 

มิติการ ขาถึงการ รียนรู 

 นป 2562  จงหวดสรนทรม ดกอ ย 6-11 ป 103,851 คน (หญง 50,659/ช ย 53,192) นขณะ

ทมนก รยนระดบประถมศกษ ทกชวงอ ยจ นวน 96,882 คน (หญง 47,025/ช ย 49,857) สถ นศกษ

ทมจ นวนนก รยนประถมศกษ ม กทสด (รอยละ 94.1) คอ รง รยนสงกด ส นกง นคณะกรรมก ร

ก รศกษ ขนพนฐ น (สพฐ.) รวม รง รยน สตศกษ รองลงม คอ รง รยน อกชน รง รยนสงกดองคกร

ปกครองสวนทองถน ละ รง รยนต รวจตระ วนช ย ดน (ตชด.) ต มล ดบ 

อัตราการ ขา รียนสุทธิระดบประถมศกษ ของจงหวดสรนทรปก รศกษ 2562 คอรอยละ 74.7

นอกจ กข ดขอมลนก รยนจ นกอ ย นบ งสงกด ลว ระดบประถมศกษ ยงมสถ นก รณ ดกอ ย กน

กณฑ ชน ดยวกบระดบกอนประถมศกษ ถ พจ รณ ฉพ ะสถ นศกษ สงกด สพฐ. พบว ประม ณ

รอยละ 14.7 ของนก รยนระดบประถมศกษ มอ ย มตรง กณฑ อัตราการ ขา รียนรวม รอยละ 93.3 

(หญง 92.8/ช ย 93.7)  ดัชนีความ สมอภาคทาง พศอัตราการ ขา รียน ระดบประถมศกษ คอ 0.99  

ตารางที 3-1 จำนวนนัก รียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด ปการศึกษา 2562 

สังกัด ชาย หญิง รวม 

สพฐ อ ย 6-11 ป 39,804 37,809 77,613 

สพฐ อ ย มตรง กณฑ 7,016 6,366 13,382 

สพฐ. รวม 46,820 44,175 90,995 

อกชน 1,256 1,072 2,463 

อปท. 1,116 1,055 2,171 

ตชด. 633 565 1,198 

สกอ. ( รง รยนส ธต) 32 23 55 

รวมทุกสังกัด 49,857 47,025 96,882 

ทม : 1. กลมส รสน ทศ ส นกน ยบ ย ละ ผนก รศกษ ขนพนฐ น ปก รศกษ 2562 ภ ค รยนท 1 

 2. ส รสน ทศ พอก รศกษ หงช ต กระทรวงศกษ ธก ร ปก รศกษ 2562 ภ ค รยนท 1 

 

ห กพจ รณ จ กจ นวนนก รยนระดบประถมศกษ ทงหมด พบว มนก รยนทน จะประสบ

คว มย กล บ ก ละปญห อปสรรค นก รศกษ ละควร ดรบคว มสน จ ละก รสนบสนนจ นวนม ก

อ ท  

ป 2562 นัก รียนพิการระดบประถมศกษ น รง รยนทว ปสงกด สพฐ. มจ นวน 8,036 คน 

(หญง 2,137/ช ย 5,899) ละ น รง รยนก รศกษ พ ศษ ( รง รยน สตศกษ ฯ) 1 หงจ นวน 129 คน

(หญง 44/ช ย 85) รวมจ นวน ดกพก ร น รง รยนระดบประถมศกษ 8,165 คน (หญง 2,181/ช ย
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5,984 ทงน นก รยนพก ร น รง รยนก รศกษ พ ศษม พยงรอยละ 1.6 ของนก รยนพก ร น รง รยน

ทว ป ละมนก รยนพก รช ยม กกว นก รยนพก รหญง กอบส ม ท ทงน ดกพก รท งก ร รยนร

ปนกลม หญทสด รองลงม ด ก พก รท งสตปญญ ละพก รซ ซอน ต มล ดบ13 จ กผลก รส รวจ

สถ นศกษ บ งสวน ดจดสภ พ วดลอม หนก รยนพก รทงสถ นท ครพ ลยง ละสอก รสอน  

จ กผลก รส รวจ นก รยนชนประถมศกษ ปท 6 ม ดอยูกับบิดา ละ/หรือมารดา สงถงรอยละ

30.1 นบ ปนอตร ทสงม ก สวน หญอ ศยอยกบต /ย ย  

ฐ นขอมล DMC ระบจ นวนนัก รียนดอย อกาสท ข ถงก รศกษ ระดบประถมศกษ น

สถ นศกษ สงกด สพฐ. คอ 62,800 คน (หญง 30,289/ช ย 32,511)  

นก รยนระดบประถมศกษ สงกด สพฐ. จ นวน 62,613 คน หรอรอยละ 68.8 ปนนัก รียน

ยากจน ซง ปนกลม หญทสดของนก รยนดอย อก สคอ รอยละ 99.7 (หญง 99.7/ช ย 99.6) ของ

นก รยนดอย อก ส 

นจ นวนน นัก รียนยากจนที ดรับทุนปจจัยพืนฐาน (1,000 บ ท/ป) มจ นวน 23,106 คน

คด ปนรอยละ 36.9 (หญง 36.8/ช ย 37.0) ของนก รยนย กจนท งหมด นัก ร ียนที ด ร ับทุน

ปจจัยพืนฐาน ละทุน สมอภาค (1,000 + 3,000 บ ท/ป) มจ นวน 14,921 คน คด ปนรอยละ 23.8  

(หญง 23.8/ช ย 23.8) ของนก รยนย กจนทงหมด จงยงมนัก รียนยากจนที ม ดทุนสนับสนุนอก

24,586 คน หรอรอยละ 39.2  

 นอกจ กนน ขอมล DMC ชว มนก รยนกลมอน ทจ ปนตอง ดรบคว ม ข จ ละคว มสน จ

ปนพ ศษ นก รจดก ร รยนร14 ด ก  

x นัก รียนตางสัญชาติ นสถ นศกษ สงกด สพฐ. มจ นวน 224 คน (หญง 104/ช ย 120) 

รอยละ 89.2  มสญช ตกมพช ท หลอคอ มยนม ร ล ว ละ ก หล ต 

x นัก รียน มปรากฏสัญชาติ นสงกด สพฐ. ม พยง 4 คน หญง ละช ย ท กน 

x นปก รศกษ 2562 จงหวดสรนทรม ดกนอกระบบอ ย 6-11 ป จ นวน 3,816 คน ( ม

จ นก พศ) หรอคด ปนรอยละ 3.7 ของ ดกกลมวยน 

  

 
13 ส หรบนก รยนพก ร น รง รยนสงกด สศศ. จ ก DMC ปก รศกษ 2562 ภ ค รยนท 1 สวนนก รยนพก ร น รง รยน รยนรวมสงกด 

สพฐ. ม จ ก DMC ปก รศกษ 2562 ภ ค รยนท 2 
14 ขอมล ดกกลม ฉพ ะ ด ก ย กจน พก ร ต งสญช ต มปร กฏสญช ต ดอย อก ส ม จ ก DMC สดง ฉพ ะขอมล รง รยนสงกด

สพฐ. 
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ตารางที 3-2 จำนวนนัก รียนกลุม ฉพาะระดับประถมศึกษา ปการศึกษา 2562 

นัก รียนกลุม ฉพาะ ชาย หญิง รวม 

นก รยนพก ร  5,984 2,181 8,165 

นก รยนดอย อก ส  32,511 30,289  62,800    

นก รยนย กจน  32,403    30,210     62,613  

- นก รยนย กจนท ดรบทนปจจยพนฐ น 11,108 11,998 23,106 

- นก รยนท ดรบทนปจจยพนฐ น ละ 

ทน สมอภ ค 

7,720 7,201 14,921 

นก รยนต งสญช ต     120  104      224 

นก รยน มปร กฏสญช ต      2         2      4  

ดกนอกระบบ (อ ย 6-11 ป) n.a. n.a. 3,816 

ทม : 1. กลมส รสน ทศ ส นกน ยบ ย ละ ผนก รศกษ ขนพนฐ น ปก รศกษ 2562  

 2. ระบบส รสน ทศ พอคว ม สมอภ คท งก รศกษ (กสศ.) ป 2562 

มิติคุณภาพการ รียนร ู

x จ กก รประ มนคณภ พ ดยส นกง นรบรองม ตรฐ น ละประ มนคณภ พก รศกษ  

สถ นศกษ ระดบประถมศกษ รอยละ 95.6 นจงหวดสรนทรผาน กณฑคุณภาพ (ระดบดขน

ป)  

x อัตราสวนครูตอนัก รียนระดบประถมศกษ 15 คอ 1:15.3 ซงนบว มจ นวนครม กกว กณฑ

ทก หนด ดยส นกง นข ร ชก รคร ละบคล กรท งก รศกษ (ก.ค.ศ.)16 จ นวนครจง ม ช

ขอจ กดของก ร รยนก รสอนส หรบระดบก รศกษ น  

x ผลก รส รวจพบว  

– คร ช วลา นการจัดการ รียนสอนตอการทำงานดานอืน นสดสวน 95:5 นบว คร

ประถมศกษ ช วล กอบทงหมด นก รจดก ร รยนก รสอน  

– ครจดการ รียนการสอน บบ active learning  คด ปนรอยละจ นวนชว มงตอก ร

จดก ร รยนก รสอนทงหมด ท กบ 33.1 หรอหนง นส มของชว มงก ร รยนก รสอน

ดยสวน หญ ชรป บบก รจดท ครงง น ซงนก รยน รยนรผ นก รท ง นกลม ชน

ประถมศกษ นนก รจดท ครงง นด นก รง นอ ชพ ทดลองท งวทย ศ สตร คณธรรม

 
15 อตร สวนครตอนก รยนครอบคลม ฉพ ะ รง รยนสงกด สพฐ. ซงมขอมลจ นวนครจ นกต มระดบก รศกษ ทสอน 
16 กณฑท ก.ค.ศ. ก หนดคอ 1:20 ส หรบ รง รยนทมนก รยน 120 คนลงม ละจดก ร รยนก รสอน อ.1-ป.6 หรอ ป.1-ป.6  ละ 1:25 

ส หรบ รง รยนทมนก รยน 120 คนขน ป ละจดก ร รยนก รสอน อ.1-ป.6 หรอ ป.1-ป.6 ทงนมขอสง กตว นก รค นวณก หนด

อตร สวนครตอนก รยน ก.ค. ศ. ชจ นวนนก รยนทงหมดของสถ นศกษ (ซงบ งสถ นศกษ อ จมม กกว 1 ระดบก รศกษ ) ตอจ นวน

ครทงหมดของสถ นศกษ ตคณะวจย ชจ นวนนก รยน ละจ นวนครทจ นกร ยระดบก รศกษ  
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จรยธรรม ละด นสขภ พ ต มล ดบ ซงนก รยนระบว ดรบคว มรม กขน กดทกษะท

น ป ช ดจรง 

– นด นน ยบ ย สถ นศกษ รอยละ 78.6 มจด นนก รจดก ร รยนก รสอนต ม นว

ทางการ รียนรู นศตวรรษที 21  

– รอยละ 73.1 ของสถ นศกษ ส ม รถจด หนก รยน ชคอมพิว ตอร นการ รียนวิชา ICT 

นอตร ม กนสองคนตอหนง ครอง มคร หนว วช คอมพว ตอรชวยยกระดบทกษะ ICT

ตยงพบขอจ กด นก รจดก ร ด ก ปญห คว ม รวของอน ตอร นต มพอ สญญ ณ ม

สถยร มจ นวน ม พยงพอตอก ร ชง น  

– สถ นศกษ พยง 4 หงจ ก 31 หงทจดก ร รยนก รสอนภาษาทีสาม นระดบ

ประถมศกษ ทงหมดสอนภ ษ อ ซยน (ภ ษ ขมร) บ งสถ นศกษ มขอจ กดด นคร

สอนภ ษ ฉพ ะ มก รสอนภาษาอังกฤษ ฉลย 3.47 ชว มงตอสปด ห สวน หญ ปน

ก ร รยน นหอง รยน นองจ ก มมงบประม ณจดหอง lab ฉพ ะภ ษ    

– ทน สน จ คอ มนก รยนชนประถมศกษ รยน coding ท ปนน ยบ ยรฐบ ล พยงหนง น

ส ม ก รข ด คลนครผสอน นบ งสถ นศกษ ปนขอจ กด นก รจดก ร รยนก รสอน 

มิติผลการ รียนรู 

ผลก ร รยนรของนก รยนระดบประถมศกษ พจ รณ ดจ กก รด รงอย นระบบจนจบ

ก รศกษ ละก ร รยนตอ นระดบก รศกษ ทสงขน ละผลก รทดสอบซงสะทอนคณภ พของคว มร

ละทกษะท กดขน 

ตวชวดส คญกลม รกคอ อตร ก รออกกล งคน อตร ก รคงอย อตร ก รส รจก รศกษ ละ

อตร ก ร รยนตอ 17 มอพจ รณ อัตราการออกกลางคัน ซง ปนตวชวดส คญทสะทอนถงอปสรรค น

ก รคงอย นระบบก รศกษ พบว นปก รศกษ 2561 มนก รยนทกชนปของระดบประถมศกษ

( ฉพ ะสถ นศกษ สงกด สพฐ.) ซง ปนก รศกษ ภ คบงคบออกกล งคน ( มรวมกรณย ยทอยต ม

ครอบครว) รวมกน พยงรอยละ 0.01 (หญง 0.01/ช ย 0.00) หรอจ นวน พยง 5 คน ส หตส คญทสด

คอมปญห ครอบครว รองลงม คอมก รสมรส ละ จบปวย สวนนก รยนทออกกล งคน พอย ยทอยต ม

ครอบครวมจ นวน 6 คน  

ภ ย นระยะ วล 6 ปของก ร รยนระดบประถมศกษ จ นวนนก รยนรวมลดลง 422 คน คด

ปนอัตราการคงอยู (สถ นศกษ ทกสงกด) รอยละ 97.418 ละพบว นก รยนหญงมอตร ก รคงอยสง

กว นก รยนช ย ลกนอย 

 
17 อตร ก รออกกล งคน อตร ส รจก รศกษ ละอตร ก ร รยนตอ มขอมล ฉพ ะสงกด สพฐ. ขณะทตวชวด หล นยง มมขอมลทกสงกด

คณะวจย สนอ หพจ รณ อตร ก รคงอยซงมขอมลทกสงกด พอฉ ยภ พรวมของนก รยนทงจงหวดดวย 
18 ค นวณ ดย ปรยบ ทยบจ นวนนก รยนรน ดยวกน มอ ข รยนชนประถมศกษ ปท 1 ละชนประถมศกษ ปท 6 
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ตารางที 3-3 อัตราการคงอยูของนัก รียนระดับประถมศึกษา ปการศึกษา 2562 

ระดับ

การศึกษา 
ปการศึกษา 

จำนวนนัก รียน (คน) อัตราการคงอยูของ

นัก รียนระดับ

ประถมศึกษา 
ชาย หญิง รวม 

ป.1 2557 8,551 7,930 16,481 
 

ป.2 2558 8,364 7,881 16,245 
 

ป.3 2559 8,425 7,814 16,239 
 

ป.4 2560 8,311 7,802 16,113 
 

ป.5 2561 8,202 7,700 15,902 
 

ป.6 2562 8,275 7,772 16,047 97.4 (ญ 98.0/ช 96.8) 

ทม : ส รสน ทศ พอก รศกษ หงช ต กระทรวงศกษ ธก ร (http://www.mis.moe.go.th/) 

อัตราการสำ รจการศึกษา19 นก รยนระดบประถมศกษ ป.6 ( ฉพ ะสถ นศกษ สงกด สพฐ.) ท

ส รจก รศกษ ปก รศกษ 2561 ท กบ 92.0 (หญง 92.2/ช ย 90.5)  

อัตราการ รียนตอ นก รยนระดบประถมศกษ ( ฉพ ะสถ นศกษ สงกด สพฐ.) ทจบก รศกษ

ช น ป.6 นปก รศกษ 2561 จ นวน 15,315 คน20 (หญง 7,455/ช ย 7,860) ศกษ ตอ นระดบ

มธยมศกษ ตอนตน ปก รศกษ 2562 ทกคน (รอยละ 100) 

นด นผลการทดสอบความสามารถพืนฐานของผู รียนระดับประ ทศ (National Test (NT) 

ป 2562 นก รยนประถมศกษ ปท 3 จงหวดสรนทร ท ดคะ นนรอยละ 50 ขน ป ครบ 2 วช มรอยละ

52.5 ซงสงกว กณฑประ ทศ (รอยละ38.4) ผ น กณฑภ ษ ทย รอยละ 52.0 คณตศ สตร รอยละ 51.1

สงกว กณฑประ ทศทง 2 วช (ภ ษ ทย 42.2 คณตศ สตร 35.6)  

นปก รศกษ 2562 นัก รียนชันประถมศึกษาปที 6 ทีมีคะ นน O-NET รอยละ 50 ขึน ป น

วช ต ง คด ปนรอยละของนก รยนท ข สอบ ตละวช ด กภ ษ ทยรอยละ 52.9  ภ ษ องกฤษรอย

ละ 19.3 คณตศ สตร รอยละ 19.7 ละ วทย ศ สตรรอยละ 17.3 ทกวช สงกว ค ฉลยระดบประ ทศ 

  

 
19 ค นวณ ดย ปรยบ ทยบจ นวนนก รยนทส รจก รศกษ ชนประถมศกษ ปท 6 นปก รศกษ 2561 กบจ นวนนก รยนรน ดยวกนท ข

รยนชนประถมศกษ ปท 1 ปก รศกษ 2556 
20 ขอมลจ กระบบจด กบขอมลนก รยนร ยบคคล (Data Management Center : DMC) 

http://www.mis.moe.go.th/
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ตารางที 3-4 รอยละนัก รียนชันประถมศึกษาปที 6 ทีมีคะ นน O-NET รอยละ 50 ขึน ป นวิชาตาง  

ปการศึกษา 2562  

วิชา สุรินทร (%) ประ ทศ (%) 

ภ ษ ทย 52.9 47.2 

ภ ษ องกฤษ 19.3 15.0 

คณตศ สตร 19.7 15.9 

วทย ศ สตร 17.3 15.4 

ทม : สถ บนทดสอบท งก รศกษ หงช ต (องคก รมห ชน) (สทศ.) 

ก รส รวจทักษะสำคัญตาม นวทางการ รียนรู นศตวรรษที 21 รมทระดบประถมศกษ ดย

หนก รยนชนประถมศกษ ปท 6 ประ มนตน อง สรปผล ดดงน (ระดบทกษะสงสดคอ 100) 

ตารางที 3-5 ระดับทักษะสำคัญตาม นวทางการ รียนรู นศตวรรษที 21  

ดยการประ มินตน องของนัก รียนชันประถมศึกษาปที 6 ปการศึกษา 2562 

ทักษะ ระดับทักษะ 

ทกษะ ทค น ลย ละส รสน ทศ 55.0 

ทกษะภ ษ องกฤษ  15.4 

ทกษะชวต 72.3 

คว มรอบรด นสขภ พ 82.8 

ทกษะก ร งน 77.4 

คว มตระหนกร นฐ นะพล มอง ลก 36.9 

ทม : ส รวจ ดยคณะวจย ครงก รฯ 

ทงนมขอสรปจ กก รประ มนตน อง คอ 

x ทักษะ ทค น ลยี ละสารสน ทศ นระดบประถมศกษ ประ มนว มคะ นน ฉลย 55.0

จ กทกษะต มม ตรฐ นของระดบชน ด ก ก ร ชง น ละด ลรกษ อปกรณ คนห

ละรวบรวมขอมลจ กอน ทอร นตหรอจ ก วบ ซต จดก ร ฟล ละ ฟล ดอร พอจด กบ

ขอมล ปนหมวดหม ช ปร กรมกร ฟฟก อ นวยคว มสะดวก นก รว ดภ พ ระบ ยส

ชน PaintBrush, Paint 3D, PhotoShop  ช ปร กรมประมวลค ชน ปร กรม

Microsoft Word  ปร กรมน สนอ ชน PowerPoint ช ปร กรมต ร งท ง นหรอ

ต ร งค นวณ ชน Excel   
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x ทักษะภาษาอังกฤษ21 ภ พรวมคว มส ม รถ นก รส อส รยงอย นข นต กว

ระดบพ นฐ น ม อพจ รณ ร ยบคคล พบว หน ง นส มยง มส ม รถส อส ร

ภ ษ องกฤษ ด ครงหนงประ มนว ส ม รถทกท ย นะน ตว ดดวยประ ยคง ย ละ

รอยละ 7 มทกษะสอส รพด อ น ขยน ดด 

x สวนทักษะขีวิต ครอบคลม รองคว มภ คภม จ นตน อง ชอมน นตน อง ละผอน

รจกตดสน จ ก ขปญห บนพนฐ นขอมลข วส รทถกตอง รจกจดก รอ รมณ ละ

คว ม ครยด พรอมทงสร งคว มสข หกบตน องดวยวธก รทสร งสรรค หคว ม

รวมมอ ละท ง นรวมกบผอนอย ง ค รพกฎกตก ระ บยบวนยของกลมหรอสงคม  

x นก รยนระดบประถมศกษ ปท 6 มความรอบรูดานสุขภาพ ละทักษะการ งิน น

ระดบสง พร ะขอถ ม ปน รองทมก ดรบก รสงสอนจ กทงครอบครว ละสถ นศกษ

หปฏบต นชวตประจ วน ด ก ก รล งมอ กนรอน ชอนกล ง รบประท นอ ห ร

ครบห หม ออกก ลงก ย นอนหลบอย ง พยงพอ ก รออม งน ลดร ยจ ย ก รท

บนทกค ชจ ยร ยวน  

x สวนความตระหนักรู นฐานะพล มือง ลกต กว ทกษะอน มว ขอถ ม ปน รอง กล

ตว ละ ปนประ ดนทนก รยนน จะ ด รยนรหรอมประสบก รณท งตรงหรอท งออมม

บ ง ลว ชน รอง สง วดลอม ชน ขยะ หมอกควน ภ วะ ลกรอน ละ รองกลม

ประ ทศอ ซยน 

มขอ สนอ นะของนก รยนจ กก รส รวจว นก รยนชนประถมศกษ ตองก รพฒน ทกษะ

ด นคอมพว ตอร ดย พมทงด นอปกรณ ละ วล รยน ก รสอนภ ษ ต งประ ทศ ดย จ ของภ ษ ละ

พฒน ด นกฬ พมอปกรณกฬ สน มกฬ ละ พมคว มหล กหล ยของประ ภทกฬ  

  

 
21 กณฑท หนก รยนประ มนระดบทกษะภ ษ องกฤษของตน อง  

ระดบ 1 คอ ยง มส ม รถสอส รภ ษ องกฤษ ด (ชวงคะ นน 0-16.7) 

ระดบ 2 คอ มคว มรภ ษ องกฤษขนพนฐ น (ชวงคะ นน 16.8 - 33.3) 

ระดบ 3 คอ ข จประ ยค ละส นวนท ชบอย ละ ตตอบ ดทนท (ชวงคะ นน 33.4 - 50.0) 

ระดบ 4 คอ พด ขยน ละอ นจบ จคว มส คญ รอง กลตว ด (ชวงคะ นน 50.1 - 66.7) 

ระดบ 5 คอ ชภ ษ นระดบด พด ขยน ดถกตอง (ชวงคะ นน 66.8 - 83.3) 

ระดบ 6 คอ ชภ ษ ดดม ก กล คยง จ ของภ ษ (ชวงคะ นนม กกว 83.3) 
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4. ดกอายุ 12-14 ปกับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน นจังหวัดสุรินทร 

มิติการ ขาถึงการ รียนรู 

นปก รศกษ 2562 จงหวดสรนทรมประช กรกลมอ ย 12-14 ปจ นวน 53,962 คน (หญง

26,218/ช ย 27,744)  มนก รยนระดบมธยมศกษ ตอนตน 46,586 คน อัตราการ ขา รียนสุทธิ22 คอ

รอยละ 59.5 (หญง 61.1/ช ย 58.0)  อย ง รกต มอตร นค นวณ ฉพ ะนก รยน น รง รยนสงกด สพฐ.

ทมขอมลจ นกอ ย ซงคด ปนรอยละ 96.9 ของจ นวนนก รยนทกสงกด  

อัตราการ ขา รียนรวม คอ รอยละ 86.3 (หญง 87.9/ช ย 84.8) สดงผลตอ นองจ กก รท

ดกสวนหนงมอ ยสงกว กณฑตง ตระดบประถมศกษ ดยพบว รอยละ 28.8 ของนก รยนระดบ

มธยมศกษ ตอนตน น รง รยนสงกด สพฐ. อ ย มตรง กณฑ 

ตารางที 4-1 จำนวนนัก รียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนทุกสังกัด ปการศึกษา 2562 

สังกัด ชาย หญิง รวม 

สพฐ อ ย 12-14 ป 16,084 16,030 32,114 

สพฐ อ ย มตรง กณฑ 6,638 6,390 13,028 

รวม สพฐ.  22,722 22,420 45,142 

อปท. 419 296 715 

อกชน 310 262 572 

ตชด. 59 62 121 

อว. ( รง รยนส ธต) 19 17 36 

รวมทุกสังกัด 23,529 23,057 46,586 

ทม : 1. กลมส รสน ทศ ส นกน ยบ ย ละ ผนก รศกษ ขนพนฐ น ปก รศกษ 2562 ภ ค รยนท 1  

  (DMC ภ ค รยนท 1 ปก รศกษ 2562) 

 2. ระบบส รสน ทศ พอคว ม สมอภ คท งก รศกษ (กสศ.) 

 3. ส รสน ทศอดมศกษ ศนยส รสน ทศอดมศกษ ส นกง นคณะกรรมก รก รอดมศกษ

(http://www.info.mua.go.th/info/) 

ดัชนีความ สมอภาคทาง พศอัตราการ ขา รียนระดบมธยมศกษ ตอนตน คอ 1.04 ดกหญงม

อก ส ข รยนสงกว ดกช ย ลกนอย 

ดกกลม ฉพ ะหล ยกลม ข ถงก รศกษ ระดบมธยมศกษ ตอนตน ตมสญญ ณว ประสบ

ปญห อปสรรคม กขน ดย ฉพ ะ ดกย กจน 

 
22 ขอมลอตร ก ร ข รยนสทธ ฉพ ะ รง รยนสงกด สพฐ. พร ะ มพบขอมลจ นกอ ยส หรบสถ นศกษ สงกดอน สวนขอมลอตร ก ร

ข รยนรวม พม รง รยน อกชน รง รยนสงกด อปท. รง รยนสงกด ตชด. ละ รง รยนส ธต 

http://www.info.mua.go.th/info/
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ป 2562 นัก รียนพิการระดบมธยมศกษ ตอนตน23 น รง รยนทว ปสงกด สพฐ. มจ นวน

ประม ณครงหนงของระดบประถมศกษ คอ 3,737 คน (หญง 832/ช ย 2,905) ละ น รง รยน

ก รศกษ พ ศษ ( สตศกษ ) 1 หงจ นวน 60 คน (หญง 28/ช ย 32) รวมจ นวน ดกพก ร น รง รยน

ระดบประถมศกษ 3,797 คน (หญง 860/ช ย 2,937)  กลม หญรอยละ 92.7 ยง ปนคว มพก รท งก ร

รยนร ต มดวยพก รท งสตปญญ ละพก รท งก ร ดยน  

ผลก รส รวจพบว นก รยนชนมธยมศกษ ปท 3 ม ดอยูกับบิดา ละ/หรือมารดา รอยละ 24.8  

ลดลงกว นก รยนชนประถมศกษ ปท 6 ทมรอยละ 30.1 ดยนก รยนรอยละ 76 อ ศยอยกบต /ย ย  

ละน หวง ยทมนก รยนวยนบ งคนตองอยคน ดยว  

ดกดอย อกาสท ข ถงก รศกษ ระดบมธยมศกษ ตอนตนมจ นวนรอยละ 60 ของระดบประถม

ศกษ คอ 37,107 คน (หญง 18,729/ช ย 18,378)  

นก รยนระดบมธยมศกษ ตอนตนจ นวน 36,987 คน หรอรอยละ 81.9 (หญง 83.3/ช ย 80.8) 

ปน ดกยากจน ( ฉพ ะนก รยน นสงกด สพฐ.) ซง ปนอตร ทสงกว นก รยนระดบประถมศกษ ม ก   

นจ นวนน นัก รียนยากจนที ดรับทุนปจจัยพืนฐานมจ นวน 11,583 คน คด ปน พยงรอยละ

31.3 (หญง 31.1/ช ย 31.5) ของนก รยนย กจนทงหมด นัก รียนที ดรับทุนปจจัยพืนฐาน ละทุน สมอ

ภาคมจ นวน 6,189 คน คด ปนรอยละ 16.7 (หญง 16.4/ช ย 17.1) ของนก รยนย กจนทงหมด รวมม

ดกย กจนทยง ม ดรบทนสนบสนนอกรอยละ 52.0 หรอจ นวน 19,215 คน (หญง 9,800/ช ย 9,415) 

นก รยนกลมอนทควร ดรบคว มสน จดวย ชนกน ด ก  

x นัก รียนตางสัญชาติระดบมธยมศกษ ตอนตน มจ นวนต กว ระดบประถมศกษ

ประม ณสบ ท คอ 33 คน (หญง 21/ช ย 12) ปนสญช ตกมพช รอยละ 69.0 ท

หลอสญช ตล ว พม ละ วยตน ม  

x ระดบก รศกษ น มมนัก รียน มปรากฏสัญชาติ 

x นปก รศกษ 2562 จงหวดสรนทรม ดกนอกระบบอ ย 12-14 ป จ นวน 1,804 คน

( มจ นก พศ) หรอคด ปนรอยละ 3.3 ของประช กรกลมวยน ปนสดสวนท กล คยง

กบชวงวยประถมศกษ  

  

 
23 ขอมลนก รยนกลม ฉพ ะ ด ก ย กจน พก ร ต งสญช ต มปร กฏสญช ต ดอย อก ส ม จ ก DMC สดง ฉพ ะขอมล รง รยนสงกด

สพฐ. 
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ตารางที 4-2 จำนวนนัก รียนกลุม ฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2562 

นัก รียนกลุม ฉพาะ ชาย หญิง รวม 

นก รยนพก ร  2,937 860 3,797 

นก รยนดอย อก ส 18,378 18,729 37,107 

นก รยนย กจน 18,324 18,663 36,987 

- นก รยนย กจนท ดรบทนปจจยพนฐ น 5,774 5,809 11,583 

- นก รยนท ดรบทนปจจยพนฐ น ละ 

ทน สมอภ ค 

3,135 3,054 6,189 

นก รยนต งสญช ต 12 21 33 

ดกนอกระบบก รศกษ  (อ ย 12-14 ป) n.a. n.a. 1,804 

ทม : 1. กลมส รสน ทศ ส นกน ยบ ย ละ ผนก รศกษ ขนพนฐ น ปก รศกษ 2562  

 2.ระบบส รสน ทศ พอคว ม สมอภ คท งก รศกษ (กสศ.) ป 2562 

มิติคุณภาพการ รียนร ู

x สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนทีผาน กณฑคุณภาพ (ระดบดขน ป) คด ปนรอยละ 

94.2 24 กล คยงระดบประถมศกษ  

x อัตราสวนครูตอนัก รียน25 ระดบมธยมศกษ ตอนตนม กกว ระดบประถมศกษ คอ 1:14.7

จ นวนครม กกว กณฑทก หนด ดยส นกง นข ร ชก รคร ละบคล กรท งก รศกษ

(ก.ค.ศ.) 26 ม ก จ นวนครจง ม ชขอจ กดของก ร รยนก รสอนส หรบระดบก รศกษ น

ชน ดยวกบชนประถมศกษ  

x จ กก รส รวจพบว  

– ครระดบมธยมศกษ ตอนตน ช วลา นการจัดการ รียนสอนตอการทำงานดานอืน

นสดสวน กล คยงกบครระดบประถมศกษ คอ 93:7   

– น สง กตว สดสวนการ รียนการสอน บบ active learning ชนมธยมศกษ

ตอนตนต กว ระดบประถมศกษ คอ รอยละ 25.2 ของจ นวนชว มงก ร รยนก ร

สอน ดย ปนก รจดก ร รยนรดวยก รบรณ ก รส ระวช ละฝกปฏบตจรง 

 
24 ส นกง นรบรองม ตรฐ น ละประ มนคณภ พก รศกษ (องคก รมห ชน) 
25 อตร สวนครตอนก รยนครอบคลม ฉพ ะ รง รยนสงกด สพฐ. ซงมชอมลจ นวนครจ นกต มระดบก รศกษ ทสอน 
26 กณฑท ก.ค.ศ. ก หนดคอ 1:20 ส หรบ รง รยนมธยมศกษ ทว ป  
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– สถ นศกษ ระดบมธยมศกษ ตอนตนรอยละ 81.0 หคว มส คญ นล ดบสงกบ

น ยบ ยการจัดการ รียนการสอนตาม นวทางการ รียนรู นศตวรรษที 21 สงกว

ชนประถมศกษ  

– สถ นศกษ รอยละ 90.5 ส ม รถจด หนก รยน ชคอมพิว ตอร นการ รียนวิชา

ICT นอตร ม กนสองคนตอหนง ครอง ตยงพบปญห ก รจดก ร ด ก สญญ น

นตช ม สถยร ละมจ นวน ม พยงพอ มนก รยนรอยละ 5.7 ม ด ช นชว มง

คอมพว ตอร สวนนก รยนท ด รยนวิชา coding มรอยละ 35.8 สงกว ระดบ

ประถมศกษ ลกนอย บ งสถ นศกษ ท ม ดจดก ร รยนก รสอนวช น มขอจ กด

ด นข ดครผสอน  

– สถ นศกษ รอยละ 47.4 จดก ร รยนก รสอนภาษาทีสาม สวน หญสอนภ ษ

อ ซยน ( ขมร) รองลงม คอ ภ ษ จน ละญปน สถ นศกษ สวน หญท ม ด

จดก ร รยนก รสอน พร ะข ดครสอนภ ษ ทส ม  ส หรบภ ษ องกฤษนก รยน ด

รยน ฉลยสปด หละ 4 ชม.สงกว นก รยนชนประถมศกษ  

– สถ นศกษ ท หคว มส คญกบการพัฒนากำลังคน หตอบ จทยภาคอุตสาหกรรม

ละ ทย ลนด 4.0 หรือ PCL มรอยละ 38.1 ด ตรยมคว มพรอม ห ย วชนท

สน จ รยนส ยอ ชวะ 

การ รียนการสอน บบ Active Learning ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

Active Learning (ก ร รยนร บบลงมอปฏบต) ปนก รจดก ร รยนก รสอน นนพฒน

กระบวนก ร รยนรทสง สรม หผ รยนประยกต ชทกษะ ละ ชอม ยงองคคว มรน ปปฏบต พอ ก ข

ปญห หรอประกอบอ ชพ นศตวรรษท 21 สอดคลองกบพระร ชบญญตก รศกษ หงช ต ม ตร ท

24 หสถ นศกษ จด นอห ส ระ ละกจกรรม หสอดคลองกบคว มสน จ ละคว มถนดของผ รยน

ดยฝกทกษะกระบวนก รคด ก รจดก ร ก ร กปญห ห รยนรจ กประสบก รณจรง ฝกปฏบต

จดก ร รยนร ดทกททก วล  

ก ร รยนร บบ Active Learning  ประยกต ช ดยก ร รยนรผ นกจกรรมหล กหล ยรป บบ

ก ร รยนรผ น ครงง น (Project-based Learning) ปนรป บบหนงท หผ รยน ดลงมอปฏบตจรง น

ลกษณะของก รศกษ ส รวจ คนคว ทดลอง ประดษฐคดคน ดยคร ปลยนบทบ ทจ กก ร ปนผ ห

คว มร ปนผอ นวยคว มสะดวก หรอผ หค นะน ท หน ทออก บบกระบวนก ร รยนร หผ รยน

ท ง น ปนทม กระตน นะน ละ หค ปรกษ ประ ยชนของก ร รยนรดวย ครงง น ม ชคว มร ต

ปนทกษะก ร รยนร ละนวตกรรม ทกษะชวต ละประกอบอ ชพ ทกษะด นขอมลข วส ร ก ร
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สอส ร ละ ทค น ลย ฝกก ร ชทกษะก รคด ชงวพ กษ ละ กปญห ทกษะก รสอส ร ละทกษะ

ก รสร งคว มรวมมอ  

ทงนก ร รยนร บบ Active Learning จะ ปนก รฝกฝน หนก รยน ดพฒน ทกษะก รคด

ซง ปนหนง นทกษะชวตทจ ปน (ทกษะอน ด ก ทกษะก รจดก รอ รมณ ละทกษะสงคม/ก ร

สอส ร ซง ตละกลมทกษะม นวท งก รพฒน ละฝกฝนท ตกต งกน) 

มิติผลการ รียนรู 

ประ ดนทน สน จคออัตราการออกกลางคัน ระดบมธยมศกษ ตอนตน ( ฉพ ะสถ นศกษ สงกด

สพฐ.) ปก รศกษ 256127 คอ 0.18 สงกว ชนประถมศกษ ปนช ยม กกว หญง (หญง 0.14/ช ย

0.22) มอจ นกส หตก รออกกล งคน ( มรวมอพยพต มผปกครอง) จ นวน 84 คน หรอประม ณส

นห ของจ นวนนก รยนออกกล งคนทงหมดซงค ดว สวน หญจะ ข รยน นสถ นศกษ หง หม

ส หตส คญของก รออกกล งคน ด ก ปญห นก รปรบตว ก รห ลยงครอบครว ก รห ลยง

ครอบครว ละมปญห ครอบครว (สวน หญนก รยนช ย) ละสมรส (สวน หญนก รยนหญง) ต มล ดบ 

ตารางที 4-3 สา หตุการออกกลางคันของนัก รียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2561 

ส หตก รออกกล งคน  
จ นวนนก รยนออกกล งคน 

ช ย หญง รวม 

มปญห นก รปรบตว 24 7 31 

สมรส 2 13 15 

ตองคด/ถกจบ 2 0 2 

จบปวย/อบต หต 1 0 1 

ห ลยงครอบครว 14 5 19 

อพยพต มผปกครอง 15 7 22 

ฐ นะย กจน - - - 

มปญห ครอบครว 9 7 16 

กรณอน  - - - 

อ ยนอก กณฑ - - - 

นก รยนออกกล งคนทงหมด 67 39 106 

นัก รียนออกกลางคัน ( มรวมอพยพตามผูปกครอง ละกรณี

อืน ที มระบุสา หตุ) 

52 32 84 

ทม : กลมส รสน ทศ ส นกน ยบ ย ละ ผนก รศกษ ขนพนฐ น ปก รศกษ 2561  

 (DMC ปก รศกษ 2561) 

 
27 ขอมล ฉพ ะสถ นศกษ สงกด สพฐ. มรวมส หตอพยพต มผปกครอง ละกรณอน ท มระบส หต 
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อัตราการคงอยูของนก รยนระดบมธยมศกษ ตอนตน (สถ นศกษ ทกสงกด) 28 ปก รศกษ

2562 คอ รอยละ 90.0 (หญง 95.1/ช ย 85.4)  มขอสง กตว จ นวนนก รยนหญงซงต กว จ นวน

นก รยนช ยม ตง ตระดบกอนประถมศกษ ขยบขนม ม กกว จ นวนนก รยนช ย นชนมธยมศกษ ปท

3 ซง ปนผลสะสมม จ กก รทนก รยนช ยคอย หลดจ กระบบ รง รยน ละจ กจดนชองว งระหว ง

หญง ละช ยจะขย ยกว งขน ดยล ดบ 

ตารางที 4-4 อัตราการคงอยูของนัก รียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2562 

ระดับการศึกษา ปการศึกษา 
จำนวนนัก รียน (คน) อัตราการคงอยนูัก รียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ชาย หญิง รวม 

ม.1 2560 8,715 8,006 16,721 
 

ม.2 2561 8,302 7,884 16,186 
 

ม.3 2562 7,442 7,613 15,055 90.0 (ญ 95.1/ช 85.4) 

ทม : ส รสน ทศ พอก รศกษ หงช ต กระทรวงศกษ ธก ร (http://www.mis.moe.go.th/) 

อัตราการสำ รจการศึกษา นก รยนท ข ชนมธยมศกษ ปท 1 นป 2559 ( ฉพ ะสถ นศกษ

สงกด สพฐ.)มอตร ส รจก รศกษ ปก รศกษ 2561 รอยละ 81.39 (หญง 89.6/ช ย 73.9) หญงสงกว

ช ยชด จน 

อัตราการ รียนตอ นก รยนระดบมธยมศกษ ตอนตน ( ฉพ ะสถ นศกษ สงกด สพฐ.) ทจบ

ก รศกษ ชน ม.3 นปก รศกษ 2561 จ นวน 12,662 คน29 (หญง 6,657/ช ย 6,005) ศกษ ตอ น

ระดบมธยมศกษ ตอนปล ย ปก รศกษ 2562 รอยละ 96.6 (หญง 98.4/ช ย 94.6) 

ส หรบผลก รทดสอบ นปก รศกษ 2562 นัก รียนชันมัธยมศึกษาปที 3 ทีมีคะ นน O-NET 

รอยละ 50 ขึน ป นวช ต ง คด ปนรอยละของนก รยนท ข สอบ ตละวช ด ก ภ ษ ทยรอยละ

65.5  ภ ษ องกฤษรอยละ 5.9 คณตศ สตร รอยละ 5.8 ละ วทย ศ สตรรอยละ 1.9 มวช ภ ษ ทย

ท นนทสงกว ค ฉลยระดบประ ทศ 

  

 
28 ค นวณ ดย ปรยบ ทยบจ นวนนก รยนชนมธยมศกษ ปท 3 นปก รศกษ 2562 กบจ นวนนก รยนรน ดยวกน มอ ข รยนชน

มธยมศกษ ปท 1 นปก รศกษ 2560 
29 ขอมลจ กระบบจด กบขอมลนก รยนร ยบคคล (Data Management Center : DMC) ปก รศกษ 2561 

http://www.mis.moe.go.th/
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ตารางที 4-5 รอยละนัก รียนชันมัธยมศึกษาปที 3 ทีมีคะ นน O-NET รอยละ 50 ขึน ป นวิชาตาง  

ปการศึกษา 2562 

วิชา สุรินทร (%) ประ ทศ (%) 

ภ ษ ทย 65.5 64.1 

ภ ษ องกฤษ 5.9 10.9 

คณตศ สตร 5.8 8.0 

วทย ศ สตร 1.9 2.5 

ทม : สถ บนทดสอบท งก รศกษ หงช ต (องคก รมห ชน) (สทศ.) 

ผลก รส รวจทักษะสำคัญตาม นวทางการ รียนรู นศตวรรษที 21 ดยก รประ มนตน องของ

นก รยนชนมธยมศกษ ปท 3 สรป ดดงน (ระดบทกษะสงสดคอ 100) 

ตารางที 4-6 ระดับทักษะสำคัญตาม นวทางการ รียนรู นศตวรรษที 21 

ดยการประ มินตน องของนัก รียนชันมัธยมศึกษาปที 3 ปการศึกษา 2562 

ทักษะ ระดับทักษะ 

ทกษะ ทค น ลย ละส รสน ทศ 66.6 

ทกษะภ ษ องกฤษ 14.1 

ทกษะชวต 78.8 

คว มรอบรด นสขภ พ 80.5 

ทกษะก ร งน 81.4 

คว มตระหนกร นฐ นะพล มอง ลก 39.7 

ทกษะอ ชพ 67.2 

ทกษะก ร ปนผประกอบก ร 45.6 

ทม : ส รวจ ดยคณะวจย ครงก รฯ 

นภ พรวมนก รยนระดบมธยมศกษ ตอนตนประ มนว มทกษะ นระดบ กล คยงกบนก รยน

ระดบประถมศกษ นด นทักษะภาษาอังกฤษ สวน ทักษะ ทค น ลยี ละสารสน ทศ ทักษะชีวิต

ทักษะการ งิน ละความตระหนักรู นฐานะพล มือง ลก ดกว ระดบประถมศกษ ทงนม ตรฐ นส หรบ

ระดบมธยมศกษ ตอนตนมคว ม ขมขนกว ระดบประถมศกษ 30  นอกจ กนนยงประ มนว ตน องม

ความรอบรูดานสุขภาพ ต กว ระดบประถมศกษ ซงอ จ ปนผลจ กม ตรฐ นท พมขน ละพฤตกรรม

 
30 ม ชก ร ปรยบ ทยบ ดยตรงระหว งระดบทกษะนก รยนประถมศกษ กบมธยมศกษ ตอนตน พร ะขอถ มของสองระดบ ม หมอนกน

ต ปนก ร ปรยบ ทยบระดบทกษะของนก รยนกบม ตรฐ นของ ตละระดบ 
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ก ร ปลยนผ น ข สวยรน สวนด นทักษะอาชีพ ละทักษะการ ปนผูประกอบการ ปนสวนท พม ตม

จ กระดบประถมศกษ  

x ส หรบทักษะ ทค น ลยี ละสารสน ทศ นระดบมธยมศกษ ตอนตนประ มนว ม

ระดบทกษะ คอ 66.6 ดยมทกษะ พมขนกว ระดบประถมศกษ  นนก ร ชง น

อน ทอร นต พอสบคนขอมล ละประมวล ปนส รสน ทศ ก ร ขยน ปร กรมขนพนฐ น

ดวยภ ษ คอมพว ตอร ก รสร ง วบ ซต ก ร ขยน วบบลอก (Web Blog)  ก รสร ง

สอประสม ดย ช ปร กรม(ซอฟท วร) กร ฟฟก ตดตอวดทศน ท อฟ ฟค บนทก สยง  

x ขอสง กต คอทักษะภาษาอังกฤษ31 ของนก รยนมธยมศกษ ตอนตน นภ พรวมยงอย

นขนต กว ระดบพนฐ น มระดบทกษะ พยง 14.1 ทงน มอพจ รณ ร ยบคคล พบว ม

นก รยนทสอส รภ ษ องกฤษ ม ดรอยละ 38 ตรอยละ 57 ส ม รถสนทน ดวย

ประ ยคง ย ด 

x ทักษะชีวิต นระดบมธยมศกษ ตอนตนอย นระดบสงท 78.8 ละยกระดบขนจ กระดบ

ประถมศกษ ทง รองก ร ค รพสทธของตน อง ละผอน ก ร สวงห ขอมล ก ร

ตดสน จ นสถ นก รณต ง ก รจดก รกบคว ม ครยด ก รรจกรบมอกบสถ นก รณ

สยง ละก รสอส ร ชงบวก ละ ค รพกตก สงคม  

x ส หรบความรอบรูดานสุขภาพ ประ มนระดบทกษะท 80.5 นก รยนระดบมธยมศกษ

ตอนตนควรมคว มรอบร พม ตม ห หม ะสมกบชวงวยทก ลงจะก ว ข สวยรน ดย

ครอบคลม รองก รลดอ ห รหว น มน คม ก รปฐมพย บ ล บองตน ก ร ชย ส มญ

ประจ บ น ก รหลก ลยงสร บหร ย สพตด ละก รรจกปองกน มอม พศสมพนธ

ระดบทกษะลดลง ลกนอยจ กชนประถมศกษ  

x ทักษะการ งิน ประ มนตน อง นระดบสงท 81.4 พม ตมจ กระดบประถมศกษ น รอง

ก ร บงปน ชน ก รบรจ ค ก รว ง ผนก ร งนระยะสน ละย ว ก ร ช วล ว งห

ร ย ดพ ศษอย งสจรต สวน หญท ง น ปนพนกง น สรฟอ ห ร ล งจ น ข ยของ

ออน ลน 

x ความตระหนักรู นฐานะพล มือง ลก ส หรบระดบมธยมศกษ ตอนตน นอกจ ก รอง

ปญห สง วดลอม ละกลมประ ทศอ ซยน ชน ดยวกบระดบประถมศกษ ลว ยง

ครอบคลมถง รองประช ธป ตย สทธพล มอง สทธมนษยชน ทงระดบประ ทศ ละ

ต งประ ทศ ดยนก รยนประ มนตน องคอนข งต คอ 39.7 

 
31 อ ง ลว น 21 
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x ทักษะอาชีพ นระดบมธยมศกษ ตอนตน นก รยนควรมคว มรกลมวช ต ง  มคว มร

บองตน กยวกบง นอ ชพ ชวตก รท ง น มทกษะพนฐ น นง นอ ชพทมงหวง ม

ทกษะก รสอส ร  ส ม รถปฏบตง นท มซบซอนต มขนตอนทก หนด ละปฏบตง น

ภ ย ตก รก กบด ล ละ นะน อย ง กลชด ดยประ มนตน องคอนข งด คอ 67.2 

x ทักษะการ ปนผูประกอบการ นก รยนระดบมธยมศกษ ตอนตน ประ มนตน องทระดบ

45.6ครอบคลมคว มร บองตน กยวกบ งนลงทน งนสดหมน วยน ค ชจ ย ธรกรรม

ก ร งนผ นระบบพ ณชยอ ลกทรอนกส ก รคด ลอกสนค ก รออก บบผลตภณฑ

ละกระบวนก รผลต ก รพฒน คณภ พสนค ดย ชนวตกรรม 

ขอ สนอ นะจ กก รส รวจ นก รยนชนมธยมศกษ ตอนตน มคว มตองก รพฒน ทกษะด น

คอมพว ตอร ดย พมอปกรณ ห พยงพอ พมก รจดก ร รยนก รสอนภ ษ ต งประ ทศ ดย จ ของภ ษ ละ

พฒน ด นกระบวนก ร รยนร ชน พมจ นวน ละส ข ครผสอน พฒน สอก รสอน พม วล วช ทมก ร

ปฏบตทดลอง 
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5. ยาวชนอายุ 15-17 ปกับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นจังหวัดสุรินทร 

มิติการ ขาถึงการ รียนรู 

ป รกของมธยมศกษ ตอนปล ย ปนท ง ยกส หรบนก รยนทจบก รศกษ ภ คบงคบส

ก รศกษ ส ยส มญ (มธยมศกษ ปท 4-6) ละส ยอ ชวะ (ประก ศนยบตรวช ชพ – ปวช.) ร ยง น

ฉบบนม ดค นวณอัตราการ ขา รียนสุทธิระดบมธยมศกษ ตอนปล ย พร ะ มส ม รถห ขอมลจ นวน

นก รยนส ยอ ชวะจ นกอ ย สวนอัตราการ ขา รียนรวม (รวมส ยส มญ ละส ยอ ชวะ) นป

ก รศกษ 2562 คอ รอยละ 66.0 (หญง 73.5/ช ย 59.2) ดย ย วชนหญงคงอย นระบบก รศกษ ปน

จ นวนสงกว ย วชนช ยอย งม ก  

ป 2562 จงหวดสรนทรม ย วชนอ ย 15-17 ป จ นวน 53,490 คน (หญง 25,678/ช ย 27,812)

มนก รยนชนมธยมศกษ ตอนปล ยส ยส มญ 22,293 คน (หญง 14,037/ช ย 8,256) รอยละ 98.1 อย

น รง รยนสงกด สพฐ.  สวนท หลอ น รง รยนสงกดองคกรปกครองสวนทองถน รง รยน อกชน ละ

รง รยนส ธต สวนส ยอ ชวศกษ จ นวน 13,024 คน (หญง 4,824/ช ย 8,200) สวน หญอย น รง รยน

อ ชวศกษ ของรฐ 

ตารางที 5-1 จำวนนัก รียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสังกัด ปการศึกษา 2562 

ทม : 1. กลมส รสน ทศ ส นกน ยบ ย ละ ผนก รศกษ ขนพนฐ น ปก รศกษ 2562 ภ ค รยนท 1  

     (DMC ภ ค รยนท 1 ปก รศกษ 2562) 

 2. ระบบส รสน ทศ พอคว ม สมอภ คท งก รศกษ (กสศ.) 

 3. ส รสน ทศอดมศกษ ศนยส รสน ทศอดมศกษ ส นกง นคณะกรรมก รก รอดมศกษ   

    (http://www.info.mua.go.th/info/) 

 

สังกัด 
สายสามัญ สายอาชีวะ รวม 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

รวม สพฐ. 8,093 13,795 21,888 293 158 451 8,386 13,953 22,339 

อปท. 107 140 247 - - - 107 140 247 

อกชน 48 94 142 - - - 48 94 142 

สกอ. ( รง รียน

สาธิต) 

8 8 16 - - - 8 8 16 

สอศ. - - - 7,907 4,666 12,573 7,907 4,666 12,573 

รวมทุกสังกัด 8,256 14,037 22,293 8,200 4,824 13,024 16,456 18,861 35,317 

http://www.info.mua.go.th/info/
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นอกจ กก รสนบสนน ห ย วชน ดย ฉพ ะอย งยง ย วชนช ย คงอย นระบบก รศกษ ลว

ประ ดนทส คญอกประก รหนงส หรบก รศกษ ระดบนคอก รกระจ ยตวระหว งนกศกษ ส ยส มญ

ละส ยอ ชวะ นป 2562 สัดสวนนัก รียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวะตอสายสามัญ คอ 37:63  

(หญง 25:75/ช ย 50:50) ปรยบ ทยบกบ 40:60 นระดบข ต ละยงห งจ ก ป หม ยต ม ผนก ร

ศกษ หงช ต นชวงป 2560-2564 ซงก หนด วท 45:5532 ตว ปรส คญคอนก รยนหญง ลอก รยนส ย

อ ชวะต  

ห กตองก รขบ คลอนส ป หม ยทก หนด ว กจ ปนตองสนบสนน ห ย วชนสน จ ละ ลอก

ก รศกษ ส ยอ ชวะม กกว นปจจบน ดย ฉพ ะ พศหญง นปก รศกษ 2562 ดัชนีความ สมอภาค

ทาง พศจำนวนนัก รียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญคอ 1.70 นขณะทดัชนีความ สมอภาค

ทาง พศจำนวนนัก รียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวะ คอ 0.59   

นระดบมธยมศกษ ตอนปล ย มมก รจ นกนก รยนย กจน ละย กจนพ ศษ ละยง มม งน

อดหนนนก รยนย กจน นวงกว ง ม ตรก รสนบสนนทส คญคอ งินกูยืม พือการศึกษา นปก รศกษ

2562 นก รยนมธยมศกษ ตอนปล ยส ยส มญ 1,338 คน หรอรอยละ 6.0 ละนก รยนมธยมศกษ

ตอนปล ยส ยอ ชวะ 296 คน  หรอรอยละ 2.3 ดรบ งนกยม พอก รศกษ นบ ปนอตร ทต ม ก  

งินกูยืม พือการศึกษา  

กองทน งน หกยม พอก รศกษ (กยศ.) จดตงขนต มมตคณะรฐมนตร มอวนท 28 มน คม

พ.ศ. 2538 ละมตคณะรฐมนตร มอวนท 16 มกร คม พ.ศ. 2539 ห รมด นนก รกองทน นลกษณะ

งนทนหมน วยน  ปจจบน กยศ. มฐ นะ ปนนตบคคลท ม ปนสวนร ชก ร อยภ ย ตพระร ชบญญต

กองทน งน หกยม พอก รศกษ พ.ศ. 2560 มวตถประสงค หกยม งน กนก รยนหรอนกศกษ ทข ด

คลนทนทรพย พอ ปนค ล รยน ค ชจ ยท กยว นองกบก รศกษ ละค ครองชพ กนก รยน

นกศกษ ทข ด คลนทนทรพย ดยผกตองมร ย ด นครอบครว ม กน 200,000 บ ท/ป มระดบ

ก รศกษ ตง ตมธยมปล ยส ยส มญ ละส ยอ ชพ อ ชวศกษ ละอดมศกษ ดย มคดดอก บย

ระหว งศกษ อย ละจะตองช ระ งนคนหลงจ กจบก รศกษ ลวสองป ดย กยศ. จะคดอตร

ดอก บยรอยละ 1 ตอป ระยะ วล ผอนช ระคน ม กน 15 ป ดย งนทน ม หกยมทงหมดม จ ก

งบประม ณ ผนดน 

 
32 ผนก รศกษ หงช ต พ.ศ. 2560-2579 ก หนด หมก ร พมสดสวนก รศกษ ตออ ชวศกษ หสงขน มอ ทยบกบอตร ก รศกษ ตอส ย

ส มญ ดย ห พมขนต มล ดบของ ตละชวง 5 ป จ กปจจบนอยท 40:60 ดยก หนด ห พมขน นทกชวง 5 ปของ ผนก รศกษ หงช ต

พ.ศ. 

2560-2579 ปน 45:55, 50:50, 60:40 ละ 70:30 ต มล ดบ 
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นชวงป 2539-2561 กยศ. ด หนก รยน นกศกษ ก งน รยน ป ลวจ นวน 5.4 ล นร ย คด

ปน งนกว 5.7 สนล นบ ท นจ นวนนมผกยมทช ระหน สรจสน ลวจ นวน 8 สนร ย อย

ระหว งปลอดหน 1 ล นร ย อยระหว งช ระหน 3.5 ล นร ย 

หม ย หต: ปจจบน กยศ. สนบสนน ละสง สรมก รศกษ ดวยก ร ห งนกยม พอก รศกษ นลกษณะ

ต ง ห กนก รยนหรอนกศกษ ทมคณสมบต ดงน 1) ข ด คลนทนทรพย 2) ศกษ นส ข วช ท

ปนคว มตองก รหลกซงมคว มชด จนของก รผลตก ลงคน ละมคว มจ ปนตอก รพฒน ประ ทศ 

3) ศกษ นส ข วช ข ด คลนหรอส ข วช ทกองทนมงสง สรม ปนพ ศษ 4) รยนด พอสร งคว ม

ปน ลศ   

ทม : 1. สรย ฆอง สน ะ วทย กรช น ญก รพ ศษ ส นกวช ก ร ส นกง น ลข ธก รสภ ผ ทนร ษฎร กองทน

หกยม พอก รศกษ (กยศ.) กบก ร มช ระหน Hot Issues สงห คม 2561 ด วน หลด อกส ร ดท

http://www.parliament/go.th/library 

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

ส หรบนก รยนกลม ฉพ ะ พบว มจ นวนลดลงจ กระดบมธยมศกษ ตอนตนอย งชด จน  

นัก รียนพิการ33 นปก รศกษ 2562 มนก รยนพก ร นระดบมธยมศกษ ตอนปล ยส ยส มญ

นสงกด สพฐ. จ นวน 259 คน (หญง 101/ช ย 158) ส ยอ ชวะ มมร ยง นขอมล สวนนก รยนพก ร

น รง รยนก รศกษ พ ศษ ( รง รยน สตศกษ ฯ) ระดบมธยมศกษ ตอนปล ยม พยง 48 คน (หญง 25/

ช ย 23) รวมนก รยนพก รระดบมธยมศกษ ตอนปล ยทงสน 307 คน (หญง 126/ช ย 181) สวน หญ

พก รท งก ร รยนร ชน ดยวกบระดบก รศกษ อน ต มดวยคว มพก รท งก ร ดยน ละท งร งก ย

ละสขภ พ 

ดกดอย อกาสท ข ถงก รศกษ ระดบมธยมศกษ ตอนปล ยส มญสงกด สพฐ. ป 2562 ม

13,107 คน (หญง 8,217/ช ย 4,809) ส ยอ ชวะสงกด สพฐ.จ นวน 393 คน (หญง 135/ช ย258) 

นขณะทร ยง นปก รศกษ 2561 มนก รยนดอย อก ส นสถ นศกษ สงกด สอศ.จ นวน 519 คน

(หญง 163/ช ย 356) 

นปก รศกษ 2562 นัก รียนตางสัญชาติ34 ระดบมธยมศกษ ตอนปล ยส ยส มญ น รง รยน

สงกด สพฐ.ม พยง 7 คน (หญง 3/ช ย 4)  ส ยอ ชพ 4 คน มจ นก พศ รวมทงหมด 11 คน นจ นวน

 
33 ขอมลนก รยนพก รส ยส มญ จ ก DMC ปก รศกษ 2562 ภ ค รยนท 1 สดง ฉพ ะขอมล รง รยนสงกด สพฐ. ส หรบนก รยนพก ร

น รง รยนสงกด สศศ. จ ก DMC ปก รศกษ 2562 ภ ค รยนท 1 สวนนก รยนพก ร น รง รยน รยนรวมสงกด สพฐ. ม จ ก DMC ป

ก รศกษ 2562 ภ ค รยนท 2 ส หรบส ยอ ชวะ มมร ยง นขอมลนก รยนพก ร ปก รศกษ 2562 
34 ขอมลนก รยนต งสญช ต ละ มปร กฏสญช ตส ยอ ชวะ ปก รศกษ 2562 มจ นก พศ  

http://www.parliament/go.th/library
https://www.facebook.com/pg/studentloan.th/about/?ref=page_internal
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น ปนนก รยนสญช ตกมพช จน ละฟลลปนส มมนัก รียน มปรากฏสัญชาติ นระดบมธยมศกษ

ตอนปล ยทงส ยส มญ ละส ยอ ชวศกษ  

นปก รศกษ 2562 จงหวดสรนทรม ดกนอกระบบอ ย 15-17 ป รวม 6,669 คน ( มจ นก

พศ) หรอคด ปนรอยละ 12.5 ของประช กรกลมวยน 

ตารางที 5-2 จำนวนนัก รียนกลุม ฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2562 

นัก รียนกลุม ฉพาะ 
สายสามัญ สายอาชีวะ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

นก รยนพก ร  181 126 307 11 - 11 

นก รยนดอย อก ส 4,809 8,217 13,107 258 135 393 

นก รยนท ดรบ งนก กยศ. n.a. n.a. 1,338 n.a. n.a. 296 

นก รยนต งสญช ต 3 4 7 n.a. n.a. 4 

นก รยน มปร กฏสญช ต - - - - - - 

ดกนอกระบบ (อ ย 15-17 ป) 6,669 

หม ย หต: 1. รวมจ นวนนก รยนพก ร น รง รยนสงกดส นกบรห รก รศกษ พ ศษ ว นจ นวนนก รยนพก รส ยส มญ 

 2. นก รยนดอย อก สส ยอ ชวะ ฉพ ะสงกดสพฐ. มมก รร ยง นขอมลสงกด สอศ. นปก รศกษ 2562 

ทม : 1. กลมส รสน ทศ ส นกน ยบ ย ละ ผนก รศกษ ขนพนฐ น (DMC ปก รศกษ 2561 ละ 2562) 

 2. ระบบส รสน ทศ พอคว ม สมอภ คท งก รศกษ (กสศ.) ป 2562  

 3. กองทน งน หกยม พอก รศกษ (กยศ.) ป 2562 

มิติคุณภาพการ รียนร ู

x สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญทีผาน กณฑคุณภาพ (ระดบดขน ป)

คด ปนรอยละ 88.8 นขณะทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวะทีผาน

กณฑคุณภาพ (ระดบดขน ป) ทงหมด 

x พจ รณ น งคว มพอ พยงของคร มธยมศกษ ตอนปล ยส ยส มญ ด ปรยบกว คอ

อัตราสวนครูตอนัก รียนระดบมธยมศกษ ตอนปล ยส ยส มญ พยง 1:13.1 ตส ยอ ชวะ

(รวม ปวช. ละ ปวส.) จ นวนครนอย กน ป มอ ทยบกบจ นวนนก รยนคอ ท กบ 1:34.4 

x ผลก รส รวจพบว  

– สถ นศกษ ทงหมด ส ม รถจด หนก รยน ชคอมพิว ตอร นการ รียนวิชา ICT น

อัตรา ม กินสองคนตอหนึง ครืองทงส ยส มญ ละส ยอ ชวะ  

– มขอสง กตคอ นก รยนมธยมศกษ ตอนปล ยส ยส มญ ด รยน coding พยงรอย

ละ 13.9 ต กว ส ยอ ชวะ (รอยละ 26.5) ละต กว นก รยนมธยมศกษ ตอนตน
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(รอยละ 35.8) นขณะทนก รยนส ยส มญทส รวจรอยละ 83 รยนส ข วทย-

คณต ละนก รยนส ยอ ชวะรอยละ 65 รยนส ข บญช ลข นก ร ละ

คอมพว ตอรธรกจ ขอจ กดประก รหนงของบ งสถ นศกษ ทส รวจ ม ดก ร

จดก ร รยนก รสอน ละ มมครผสอน  

– สัดสวน วลาทีครูสายสามัญ ช นการจัดการ รียนการสอนตอการทำงานอืนคอ

78:22  ซงครระบว ปนก ร ช วล พอสนบสนนก รสอน นหอง รยน ต งจ กคร

ส ยอ ชวะ ช วล พอก รสอนม ก ชน ดยวกบระดบก รศกษ อน  ท 85:15  

– สถ นศกษ ระดบมธยมศกษ ตอนปล ยส ยส มญรอยละ 85.7 ละส ยอ ชวะ

รอยละ 66.7 จดก ร รยนก รสอนภาษาทีสาม สงกว ระดบมธยมศกษ ตอนตน

กอบ ท ตว ภ ษ ทมก ร รยนก รสอนม ก ด ก ภ ษ ญปน รองลงม คอ

ภ ษ จน ดย รยนสปด หละ 1-2 ชว มง 

– ครส ยส มญ ช วล รอยละ 38.8 ของชว มงก ร รยนก รสอน นรป บบ active 

learning กล คยงกบส ยอ ชวศกษ ท ช วล รอยละ 37.1 สงกว ระดบก รศกษ

ทต กว ทกระดบ 

– นด นจด นนน ยบ ยก ร รยนก รสอน น รง รยนส ยส มญรอยละ 87.5 ห

คว มส คญกบ รองการ รียนรู นศตวรรษที 21 สวน รง รยนส ยอ ชวะทงหมด ห

คว มส คญกบการพัฒนากำลังคนตอบ จทยภาคอุตสาหกรรม ละ ทย ลนด 4.0

ละ/หรือ PLC 

มิติผลการ รียนรู 

ประ ดนส คญอกประก รหนงคออัตราการออกกลางคันซงคอนข งสงส หรบสายอาชีวะ คอ

รอยละ 10.98 (หญง 10.54/ช ย 11.24)  นปก รศกษ 2561 ปรยบ ทยบกบสายสามัญซึงมี พียง รอย

ละ 0.89 (หญง 0.59/ช ย 1.39) อตร ก รออกกล งคนจง ปนอปสรรคส คญอกประก รหนงของ

ป หม ยก ร พมบคล กรส ยอ ชวะ  

ส หตก รออกกล งคนทส คญส หรบนก รยนส ยส มญ นจงหวดสรนทร ด ก มปญห

ครอบครว มปญห นก รปรบตว สมรส ละตองห ลยงครอบครว ต มล ดบ สวนนก รยนส ยอ ชวะ

ประสบปญห ส คญ คอ กรด ฉลยสะสม มถง กณฑ มลงทะ บยน น วล ทก หนด ละมปญห

ครอบครว ต มล ดบ 
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ตารางที 5-3 สา หตุการออกกลางคันของนัก รียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ปการศึกษา 2561 

สา หตุการลาออกกลางคัน ชาย หญิง รวม 

มปญห นก รปรบตว 24 19 43 

สมรส 12 29 41 

ตองคด/ถกจบ 6 - 6 

จบปวย/อบต หต 1 1 2 

ห ลยงครอบครว 64 31 95 

ฐ นะย กจน 5 2 7 

มปญห ครอบครว 9 3 12 

รวมนัก รียนออกกลางคัน  125 85 206 

ทม :  DMC ป 61-3 (out) มรวมส หตอพยพต มผปกครอง ละกรณอน ท มระบส หต  

 ( ฉพ ะ รร.สงกด สพฐ.) 

ตารางที 5-4 สา หตุการออกกลางคันของนัก รียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวะ  

ปการศึกษา 2561  

สา หตุการลาออกกลางคัน ชาย หญิง รวม 

ฐ นะย กจน 2 - 2 

มปญห ครอบครว 163 37 200 

สมรส ลว - - - 

มปญห นก รปรบตว 11 5 16 

จบปวย/อบต หต - 1 1 

ห ลยงครอบครว 1 - 1 

อน  19 7 26 

มลงทะ บยน น วล ทก หนด 226 116 342 

กรด ฉลยสะสม มถง กณฑ 327 176 503 

ข ด รยนทตดตอกน กนก หนด 82 114 196 

ตองคดอ ญ /ถกจบ - - - 

ข ดหลกฐ นก รส รจก รศกษ  109 42 151 

สยชวต 1 1 2 

รวมนัก รียนออกกลางคัน 922 492 1,414 

ทม : สอศ. มรวมส หตอพยพต มผปกครอง ละอน ( ฉพ ะสถ นศกษ สงกด สอศ.) 
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อัตราการคงอยูของนก รยนระดบมธยมศกษ ตอนปล ย (สถ นศกษ ทกสงกด) ปก รศกษ

2562 คอ รอยละ 86.7 ทงนนก รยนช ย ป 2562 พมขน จ กป 2561 จ นวน 227 คน อ จ กดจ ก

ก รย ย ข ม ศกษ  

ตารางที 5-5 อัตราการคงอยูของนัก รียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2562 

ระดับ

การศึกษา 
ปการศึกษา 

จำนวนนัก รียน (คน) อัตราการคงอยูของ 

นัก รียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชาย หญิง รวม 

ม.4+ ปวช.1 2560 n.a. n.a. 12,943 
 

ม.5+ ปวช.2 2561 4,917 6,159 11,076 
 

ม.6+ ปวช.3 2562 5,144 6,076 11,220 86.7 

หม ย หต : 1. มมขอมลจ นก พศ ของนก รยน ปวช.1 สงกด สอศ. อกชน 

ทม : ส รสน ทศ พอก รศกษ หงช ต กระทรวงศกษ ธก ร (http://www.mis.moe.go.th/) 

 

อัตราการสำ รจการศึกษา นก รยนระดบมธยมปล ยส ยส มญ มอตร ส รจก รศกษ รอยละ

84.0 (หญง 88.2/ช ย 77.5) สงกว ส ยอ ชวะ กอบ ท ตว คอ รอยละ 48.0 ( มมขอมลจ นก พศ) 

อัตราการ รียนตอ นก รยนระดบมธยมศกษ ตอนปล ย ( ฉพ ะสถ นศกษ สงกด สพฐ.) ทจบ

ก รศกษ ชน มธยมศกษ ปท 6 นปก รศกษ 2561 จ นวน 6,893 คน35 (หญง 4,435/ช ย 2,458) 

ศกษ ตอ นระดบปรญญ ตร ละ ปวส. นปก รศกษ 2562 อตร ก ร รยนตอส ยส มญ คอ รอยละ 

89.0 นก รยนช ย ละหญง กล คยงกน (89.4/88.2) สวนนก รยนส ยอ ชวะ มมขอมลจ นวนนก รยนท

รยนตอ 

ส หรบผลก รทดสอบระดบช ตนน นปก รศกษ 2562 นัก รียนชันมัธยมศึกษาปที 6 สาย

สามัญทีมีผลการสอบ O-NET รอยละ 50 ขึน ป นวช ต ง ต กว ค ฉลยระดบประ ทศทกวช ด ก

ภ ษ ทย รอยละ 28.5 ภ ษ องกฤษ รอยละ 4.1 คณตศ สตร รอยละ 5.3 วทย ศ สตร รอยละ 3.6

ละสงคมศกษ ศ สน ละวฒนธรรม รอยละ 4.5 

  

 
35 ขอมลจ กระบบจด กบขอมลนก รยนร ยบคคล (Data Management Center : DMC) 

http://www.mis.moe.go.th/
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ตารางที 5-6 รอยละนัก รียนชันมัธยมศึกษาปที 6 ทีมีคะ นน O-NET รอยละ 50 ขึน ป นวิชาตาง  

ปการศึกษา 2562 

วิชา สุรินทร (%) ประ ทศ (%) 

ภ ษ ทย 28.5 29.9 

ภ ษ องกฤษ 4.1 9.7 

คณตศ สตร 5.3 10.1 

วทย ศ สตร 3.6 5.6 

สงคมศกษ ศ สน ละวฒนธรรม 4.5 6.5 

ทม : สถ บนทดสอบท งก รศกษ หงช ต (องคก รมห ชน) (สทศ.) 

นปก รศกษ 2562 คะ นน ฉลียผลการทดสอบ V-NET  นก รยน ปวช. ป 3 จงหวดสรนทร

สงกว คะ นน ฉลยประ ทศ ลกนอย ยก วน ทกษะภ ษ ละก รสอส ร คอ คะ น ฉลยสรนทร 43.7/

ประ ทศ 43.6  จ นกร ยทกษะจงหวด ปรยบ ทยบกบประ ทศ ดดงน  

x ทกษะภ ษ ละก รสอส ร 39.4/39.9 

x ทกษะก รคดก ร กปญห 35.8/35.6 

x ทกษะสงคม ละก รด รงชวต 53.4/52.8 

x ทกษะก รจดก รง นอ ชพ 46.3/46.2 

ผลก รส รวจทักษะสำคัญตาม นวทางการ รียนรู นศตวรรษที 21 ดยก รประ มนตน องของ

นก รยนชนมธยมศกษ ปท 6 ละนก รยน ปวช. ป 3 สรป ดดงน (ระดบทกษะสงสดคอ 100) 

ตารางที 5-7 ระดับทักษะสำคัญตาม นวทางการ รียนรู นศตวรรษที 21 

ดยการประ มินตน องของนัก รียนชันมัธยมศึกษาปที 6 ละนัก รียน ปวช. ป 3 ปการศึกษา 2562 

ทักษะ 
ระดับทักษะ 

มัธยมศึกษา ปที 6 ปวช.3 

ทกษะ ทค น ลย ละส รสน ทศ 67.9 61.0 

ทกษะภ ษ องกฤษ 23.7 13.4 

ทกษะชวต 81.2 74.7 

คว มรอบรด นสขภ พ 82.0 78.4 

ทกษะก ร งน 67.7 69.2 

คว มตระหนกร นฐ นะพล มอง ลก 49.6 41.7 

ทกษะอ ชพ 68.8 67.8 

ทกษะก ร ปนผประกอบก ร 57.7 60.8 

ทม : ส รวจ ดยคณะวจย ครงก ร 
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 ผลก รส รวจมประ ดนทน สน จดงน 

x นก รยนส ยส มญประ มนตน องมทักษะ ทค น ลยี ละสารสน ทศสงกว นก รยน

ส ยอ ชวะทงนม ตรฐ นทกษะท พม ตมจ กระดบมธยมศกษ ตอนตน ด ก ก ร ช

บรก รจด กบ ละ บงปนขอมลผ นอน ทอร นต ก รตดตงอปกรณ ละหรอ ปร กรม

ครอข ย ตงค พร ทคอลต ง ของอน ทอร นต ละก รสร งฐ นขอมล (Database) 

พอจด กบ ละ ชขอมลรวมกน ดผ นระบบ ครอข ย 

x นก รยนส ยส มญมทักษะภาษาอังกฤษ36 สงกว นก รยนส ยอ ชวะ ละสงกว

นก รยนชนประถมศกษ ละมธยมศกษ ตอนตน คอ 23.7 ดยภ พรวมอย นขน

พ นฐ น ละ ม อพจ รณ ตละระดบทกษะ นก รยนส ยส มญท ยงส อส ร

ภ ษ องกฤษ ม ดมนอยกว ส ยอ ชวะม ก ละมทกษะก รพด อ น ขยน ดดกว  

x นก รยนส ยส มญมทักษะชีวิต สงกว ส ยอ ชวะชด จน ดยค ดหวง หนก รยน

ระดบนรจกขบ คลอนส ป หม ย ละทศท งก รด นนชวตทก หนด รจกตดสน จ

ก ขปญห สรปบท รยน ท ง นรวมกบผอน รจก สดงออกท งอ รมณ นสถ นก รณ

ต ง ดวยวธท มสร งคว ม ดอดรอน หตน อง ละผอน มคว มสมพนธทดกบ

ครอบครว ละ หค ปรกษ ผอน ด 

x ส หรบความรอบรูดานสุขภาพ ค ดหวง หนก รยนมธยมศกษ ตอนปล ยส ม รถ

สง กตคว มผดปกตของร งก ย ละจต จ ร จกสทธสวสดก ร นก ร ชบรก ร

ส ธ รณสข รจกก รท CPR กชพดวยวธปมหว จ รจก หนวยก ร พทยฉก ฉน 1669

หรอหนวยกชพ ผลก รประ มนพบว นก รยนส ยส มญมคว มรอบรด นสขภ พสง

กว ส ยอ ชวะ ละ กล คยงกบระดบมธยมศกษ ตอนตน  

x ทักษะการ งินท พม ตมจ กระดบมธยมศกษ ตอนตนคอคว มร รอง มลค งนต ม

ก ล วล พอประ ยชน นก รตดสน จลงทน ก รรจกห ร ย ดสจรตจ กก รลงทน .

ซงนก รยนส ยอ ชวะประ มนว มระดบทกษะสงกว ส ยส มญ ลกนอย ตต กว

ระดบมธยมศกษ ตอนตน  

x ความตระหนักรู นฐานะพล มือง ลก นระดบมธยมศกษ ตอนปล ย พม ตม รองก ร

ปลยน ปลงท ง ทค น ลยทส คญของ ลก ละก ร ปลยน ปลงด นก รค ก รลงทน

ระดบ ลก ซงนก รยนส ยส มญมผลก รประ มนสงกว ระดบมธยมศกษ ตอนตนม ก

ละสงกว นก รยนส ยอ ชวะชด จน 

 
36 อ ง ลว น 21 
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x ทักษะอาชีพ ส หรบนก รยนระดบมธยมศกษ ตอนปล ย ค ดหวง หมคว มรคว ม

ข จ นวคด หลกก ร ทฤษฎส คญของส ข วช ท รยน ผ นก รจดท ครงง น

อ ชพหรอฝกง น นสถ นประกอบก ร มคว มร นหลกก รทว ปของง นอ ชพท

มงหวง ส ม รถสอส รภ ษ องกฤษ บองตน มทกษะด นคว มปลอดภยท ชท ง น

ขนพนฐ น ส ม รถปฏบตง นต มขนตอน ละม ตรฐ นทก หนด ปรบตวรบก ร

ปลยน ปลงท มซบซอน ละประยกต ชคว มร ละทกษะ ก ขปญห รวมทง

รบผดชอบตอตน อง ละผอน ผลก รประ มนพบว นก รยนส ยส มญ ละส ยอ ชวะ

มระดบทกษะ กล คยงกน ละ กล คยงกบระดบมธยมศกษ ตอนตน  

x ทักษะการ ปนผูประกอบการท พม ตมจ กระดบมธยมศกษ ตอนตนคอ ก รว คร ะห

กลมลกค ป หม ย ก รว งน ยบ ยด นก รตล ด ก หนดร ค กระจ ยสนค ก ร

ข ย ละออก บบ ฆษณ ก รค ข ยออน ลน ละกฎหม ยท ก ยวข อง

คว มส ม รถ นก รสอส ร ก ร ชภ ษ ก ร จรจ ตอรอง ละก รปรบทศนคตตอ

ปญห ต ง ปนบวกอย สมอ ผลก รประ มนพบว นก รยนส ยอ ชวะมระดบทกษะ

สงกว ส ยส มญ ละสงกว ระดบมธยมศกษ ตอนตนม ก 

จ กก รส รวจคว ม หนนก รยนชนมธยมศกษ ตอนปล ยส ยส มญ มคว มตองก รพฒน

ทกษะด นภ ษ ต งประ ทศหล ยภ ษ ดย จ ของภ ษ รองลงม คอ ทกษะด นคอมพว ตอร ดย พม

ทงด นอปกรณ ละ วล รยน ละพฒน ด นกระบวนก ร รยนร ชน พมครผสอน พฒน สอก รสอน ห

ทนสมย ช ทค น ลย นก รสอน หม กขน ละ พม วล ส หรบกจกรรม พอพฒน ก ร รยนร 
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6. ยาวชนอายุ 18-24 ปกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา นจังหวัดสุรินทร 

มิติการ ขาถึงการ รียนรู 

 นระดบอดมศกษ มว ทกจงหวดจะมสถ นศกษ ระดบอดมศกษ ตนกศกษ จ นวน มนอย

ลอกทจะ ข รยน นสถ นศกษ นอกจงหวดภมล น ตวชวดระดบจงหวดท สดงอตร ก ร ข ถง

ก รศกษ บนฐ นประช กรจง มอ จสะทอนภ พท ทจรงของก รศกษ ระดบอดมศกษ ของ ย วชน น

จงหวด ตวชวดทน สนอคอจ นวนนกศกษ ระดบอดมศกษ ของสถ นศกษ นจงหวด พอ ห หนภ พ

ว มก รจดก รศกษ ระดบอดมศกษ นจงหวดอย งกว งขว ง พยง ด ซงน จะสะทอนชองท งก ร ข ถง

ก รศกษ ระดบอดมศกษ ของประช กร 

นปก รศกษ 2562 จงหวดสรนทรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 11,681 คน (หญง 7,379/ช ย

4,302 คน) คด ปนดัชนีความ สมอภาคทาง พศจ นวนนกศกษ 1.7237 ( มรวมมห วทย ลย ฉลม

ก ญจน ) ละมนักศึกษา ปวส. จ นวน 6,000 คน (หญง 2,173/ช ย 3,827) คด ปนดชนคว ม สมอ

ภ คท ง พศ 0.57 

นปก รศกษ 2561 จงหวดสรนทรม ยาวชนนอกระบบการศึกษาอ ย 18-21 ป มจ นวน

21,059 คน ( มจ นก พศ) หรอคด ปนรอยละ 25.0 ของประช กรกลมวยน  

นกศกษ ระดบปรญญ ตร 2,994 คน หรอ รอยละ 25.6 ของนกศกษ ระดบปรญญ ตรทงหมด

ละนกศกษ ปวส. 469 คนหรอรอยละ 7.8 ของนกศกษ ปวส. ทงหมด ดรบ งินกูยืม พือการศึกษา  

มิติคุณภาพการ รียนร ู

 นองจ กก รศกษ ระดบอดมศกษ ละ ปวส. มคว มหล กหล ยส ข วช จง มส ม รถ

ก หนดตวชวดมตคณภ พก ร รยนรทจะส ม รถจด กบขอมล ละสะทอนสถ นก รณก รพฒน ดอย ง

หม ะสม 

มิติผลการ รียนรู 

 อัตราการคงอยู ส หรบนกศกษ ปวส. นปก รศกษ 2562 คอรอยละ 109.0 38 ทงนม ด

ก หนดตวชวด กยวกบระยะ วล ก รศกษ ระดบปรญญ ตรซงส ข ต ง มคว ม ตกต งหล กหล ย

ม ก 

 
37 สรนทร ม 4 มห วทย ลย ด ก มห วทย ลย ทค น ลยร ชมงคลอส น วทย ขตภ คสรนทร มห วทย ลยร ชภฏสรนทร มห วทย ลย

มห จฬ ลงกรณร ชวทย ลย วทย ขตสรนทร ละ มห วทย ลย ฉลมก ญจน  (ขอมลตวชวด ปก รศกษ 2562 มรวมนกศกษ

มห วทย ลย ฉลมก ญจน ) 
38 ค นวณจ กก ร ปรยบ ทยบจ นวนนกศกษ  ปวส. ป 1 ปก รศกษ 2561 ละจ นวนนกศกษ ปวส.ป 2 ปก รศกษ   2562 
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 นปก รศกษ 2562 คะ นน ฉลียผลการทดสอบ V-NET นกศกษ ปวส. ป 2 คอ 40.5 ต

กว คะ นน ฉลยระดบประ ทศ 40.8 ลกนอย  จ นกร ยวช ปรยบ ทยบจงหวดสรนทร/ประ ทศ ด

ดงน 

x ทกษะภ ษ ละก รสอส ร  41.4/41.8 

x ทกษะก รคดก ร กปญห   31.3/31.8 

x ทกษะสงคม ละก รด รงชวต  52.5/52.2 

x ทกษะก รจดก รง นอ ชพ  366/37.1 

ผลก รส รวจทักษะสำคัญตาม นวทางการ รียนรู นศตวรรษที 21 ดยก รประ มนตน องของ

นกศกษ ปรญญ ตร ป 3-4 ละปวส. ป 2 สรป ดดงน (ระดบทกษะสงสดคอ 100) 

ตารางที 6-1 ระดับทักษะสำคัญตาม นวทางการ รียนรู นศตวรรษที 21 

ดยการประ มินตน องของนักศึกษาปริญญาตรี ละปวส. ป 2 ปการศึกษา 2562 

ทักษะ 
ระดับทักษะ 

ปริญญาตร ี ปวส. ป 2 

ทกษะ ทค น ลย ละส รสน ทศ 72.3 70.0 

ทกษะภ ษ องกฤษ 15.93 17.33 

ทกษะชวต 84.6 82.0 

คว มรอบรด นสขภ พ 80.7 79.2 

ทกษะก ร งน 70.8 69.0 

คว มตระหนกร นฐ นะพล มอง ลก 59.3 61.9 

ทกษะอ ชพ 68.2 68.3 

ทกษะก ร ปนผประกอบก ร 68.4 66.5 

ทม : ส รวจ ดยคณะวจย ครงก รฯ 

ขอสง กตจ กก รประ มนทกษะข งตน ด ก 

x ทักษะ ทค น ลยี ละสารสน ทศ ชม ตรฐ น ดยวกบระดบมธยมศกษ ตอนปล ย

นกศกษ ปวส. ประ มนตน องว มทกษะต กว นกศกษ ปรญญ ตร ตสงกว นก รยน

มธยมศกษ ตอนปล ยทงส ยส มญ ละส ยอ ชวะ น สง กตว นกศกษ ปรญญ ตรท

ส รวจ รยนส ข ICT ละคอมพว ตอร ม พยงรอยละ 4.6 สวนนกศกษ ปวส. ม ด

รยนด นน ดยตรง 
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x ทักษะภาษาอังกฤษ39 มขอน สง กตทนกศกษ ประ มนว นภ พรวมยงมทกษะต กว

ระดบพนฐ น ชน ดยวกบระดบก รศกษ ทต กว (ยก วนระดบมธยมศกษ ตอนปล ย

ส ยส มญ) มอพจ รณ ร ยละ อยด ยงมนกศกษ ปรญญ ตร มส ม รถสอส ร

ภ ษ องกฤษถงรอยละ 40 ปวส. รอยละ 30.0 ม กกว ทกระดบก รศกษ (ยก วน

ปวช.3) ละส ม รถ ลก ปลยนสนทน ดวยประ ยคง ย ดต กว ทกระดบก รศกษ

ท หลอรอยละ 5 สอส ร ดระดบด น สง กตว นกศกษ ปรญญ ตรทส รวจสวน หญ

รยนส ข บญช ก รประถมศกษ  ละช งยนต มส ข ภ ษ องกฤษ พยงคน ดยว

นขณะทนกศกษ ปวส. รยนส ข อ ลกทรอนกส บญช ช ง มพมพพล สตก ละช ง

กล รงง น  

x ทักษะชีวิตสำหรับระดับอุดมศึกษา ครอบคลม รอง คว ม ข จ ละยอมรบคว ม

ตกต งของผอน ละรบผดชอบตอปญห สงคม รจกคดว คร ะห วจ รณ ยก ยะสงท

ควรน ม ปนตวอย ง ละบท รยนชวต ตระหนกรคณค ละรบผดชอบตอตน อง

สร งสมพนธภ พ ละก รสอส รทด ตดสน จ ละ ก ขปญห รวมกบผอน ด รจก

จดก รกบอ รมณ ละคว ม ครยดอย งสร งสรรค กล ตอต นก รกระท สงทผด ปน

พล มองท ขม ขง ซงนกศกษ ปรญญ ตร ละ ปวส. ประ มนว ตน องมทกษะคอนข ง

สง ละสงกว ระดบมธยมศกษ ตอนปล ยชด จน 

x ความรอบรูดานสุขภาพ ชม ตรฐ น ดยวกบระดบมธยมศกษ ตอนปล ย พบว

นกศกษ ปรญญ ตร ละ ปวส. ประ มนตน อง ท กน ละสงกว นก รยนระดบ

มธยมศกษ ตอนปล ย 

x ทักษะการ งิน ชม ตรฐ น ดยวกบระดบมธยมศกษ ตอนปล ย พบว นกศกษ ปรญญ

ตร ละ ปวส. ประ มนตน อง นระดบ ท กน ละ กล คยงกบนก รยนระดบมธยมศกษ

ตอนปล ย 

x ความตระหนักรู นฐานะพล มือง ลก ชม ตรฐ น ดยวกบระดบมธยมศกษ ตอนปล ย

พบว นกศกษ ปรญญ ตร ละปวส. ประ มนว ตน อง ท กน ตสงกว นก รยนปวช.

ละนก รยนมธยมปล ยส ยส มญ ดย ฉพ ะนก รยนปวส.ประ มนว มทกษะสงกว

นก รยน ปวช.ม ก 

x ทักษะอาชีพสำหรับระดับอุดมศึกษา ยกระดบคว มค ดหวง หมคว มรทงท งทฤษฎ

ละ ทคนค ชงลกหรอ ฉพ ะท ง มคว มรภ ษ องกฤษ ละ ทค น ลยส รสน ทศ ละ

ก รสอส ร นระดบท ชอม ยงกบก รท ง น ส ม รถปรบ ชวธก ร กระบวนก ร

ปฏบตง น มทกษะ นก รคดว คร ะห ว ง ผน บรห รจดก ร ละประ มนผล ส ม รถ

ปฏบตง นภ ย ตคว ม ปลยน ปลง กปญห ท มคน คยหรอซบซอนดวยตว อง

 
39 อ ง ลว น 21 
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ส ม รถ ช ทคนคท งสถตพนฐ นคน คว นวท ง ก ขปญห ซงนกศกษ ปรญญ ตร

ละปวส. ประ มนตน องอย นระดบ ดยวกน ละ ม ตกต งจ กนก รยนระดบ

มธยมศกษ ตอนปล ย 

x ทักษะการ ปนผูประกอบการ ประ มนบนม ตรฐ น ดยวกบระดบมธยมศกษ ตอน

ปล ย ซงนกศกษ ปรญญ ตร ละปวส. ประ มนตน องอย นระดบ ดยวกน ละ ม

ตกต งจ กนก รยนระดบมธยมศกษ ตอนปล ย 
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7. ยาวชนอายุ 15-24 ป นฐานะ รงงานรุน หม นจังหวัดสุรินทร 

 ก ลง รงง น คอผทมอ ย 15 ปขน ป ย วชนอ ย 15-24 ปจงมสองสถ นภ พควบคกน ป

สถ นภ พหนงคอ ย วชนซงอย นชวง วล ของก ร ปลยนผ น ปนผ หญ จ ปนตอง ดรบก รพฒน ห

ตมศกยภ พ ซงสวน หญ กดขน ดยก ร รยนร นระดบทสงกว ก รศกษ ภ คบงคบ อกสถ นภ พหนง

คอ รงง นรน หม ซง ปนชวงอ ยทสอดคลองกบ นวท งก รพฒน ระดบส กล ดย ฉพ ะอย งยง

ป หม ยก รพฒน ทยงยนท หคว มส คญกบก รสร ง สรมศกยภ พของกลมอ ยน นฐ นะก ลงส คญ

นก รพฒน ประ ทศ นระยะตอ ป 

 ส หรบ รองก รศกษ ย วชนจ นวนม กม อก สศกษ รยนร นระดบทสงกว ก รศกษ ภ ค

บงคบต มตวชวด ละขอมลท สนอข งตน ลว ตผทข ด อก สหรอตกหลนจ กก รศกษ นระบบ

ส ม รถ ข สการศึกษานอกระบบ ด มออ ย 15 ปขน ป40  

 นปก รศกษ 2561 จงหวดสรนทรมผลงทะ บยน รยนนอกระบบ นระดบต ง ดงน 

ตารางที 7-1 จำนวนผูลงทะ บียน รียนนอกระบบทุกกลุมอายุ ปการศึกษา 2561  

ระดับการศึกษา หญิง ชาย รวม 

ประถมศกษ  427 393 820 

มธยมศกษ ตอนตน 3,028 5,658 8,686 

มธยมศกษ ตอนปล ย 5,400 7,072 12,472 

 ทม : ส รสน ทศ พอก รศกษ หงช ต กระทรวงศกษ ธก ร  

 ผ รยนนอกระบบมจ นวนม กขนต มระดบก รศกษ ละจ นวนผลงทะ บยน รยน ปน พศ

ช ยม กกว พศหญง สอดคลองกบขอ ทจจรงว นก รยน นระบบ รง รยนมจ นวนนอยลงต มระดบชน

ก รศกษ ทสงขน ละผทหลดจ กระบบก รศกษ สวน หญ ปน พศช ย ก รศกษ นอกระบบท ปด

กว ง ละมคณภ พจงมบทบ ทส คญ นก รรองรบ ละ สรมสร งศกยภ พ ดก ละ ย วชนกลมน 

 นสถ นะ รงง นรน หม ตวชวดทส คญทสดคอก รมง นท นป 2561 รอยละ 25.4 (หญง 

16.5/ช ย 33.9) ของประช กรอ ย 15-24 ปมีสวนรวม นกำลัง รงงาน  สวนผท มอย นก ลง รงง น

นน รอยละ 69.1 ก ลงศกษ อย อัตราการวางงานอยทรอยละ 10.24 (หญง 0.73/ช ย 14.66) 

 
40 ปจจบน นกรณของนกศกษ ทมอ ยต กว 15 ปบรบรณ ละยง มจบก รศกษ ภ คบงคบนน ส ม รถ รยน กศน. ด ตตองมหนงสอสง

ตวจ ก ขตพนทก รศกษ พอจดก ร รยนก รสอน หมระยะ วล ท กบ ดกวย ดยวกน ละตอง รยนครบจ นวนหนวยกตต ม ครงสร ง

หลกสตรของ กศน. ทงน กศน.จะ มรบนกศกษ ท รยนจ กสถ นศกษ อน นระดบ ดยวกน พอ ม ห กดก ร รยนซ ซอน นก รรบ งน

อดหนนจ กงบประม ณ ผนดน ห กมก รตรวจสอบ ลวพบว มก รลงทะ บยน รยนซ ซอนกบสถ นศกษ อนจะถอว ก ร รยนกบ กศน.

ปน มฆะ  
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 นป 2561 ผมง นท อ ย 15-24 ป นจงหวดสรนทร รอยละ 33.0 (หญง 42.9/ช ย 28.0) ปน

รงงาน นระบบซง ปนง นท ดรบสวสดก ร ละก รคมครองต มกฎหม ย มกมระดบก รศกษ สงกว

ละ ปนง นท ชฝมอ ละทกษะสงกว งานนอกระบบซงสวน หญคอง น นภ ค กษตรทมสภ พก ร

ท ง นย กล บ กกว นบว รงง นรน หม นจงหวดสรนทร ปน รงง น นระบบ นอตร สงกว ผมง น

ท นจงหวดทงหมดซงท ง น นระบบ พยงรอยละ 25.0 (หญง26.3/ช ย24.1) ตยงต กว ภ พรวมของ

ผมง นท อ ย 15-24 ปทวประ ทศซงท ง น นระบบรอยละ 52.8 (หญง 49.0/ช ย 58.5)41   

 
41 ส นกง นสถต หงช ต, ก รส รวจ รงง นนอกระบบ, 2561   
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8. สรุปภาพรวมการพัฒนา ดก ยาวชน ละ รงงานรุน หม นจังหวัดสุรินทร 

บทนจะสรปก รน สนอก ร รยนรของ ดก ย วชน ละ รงง นรน หมกลมอ ยต ง ห หน

พฒน ก รจ กกลมอ ยหนงสอกกลมอ ยหนงผ นตวชวด 3 มต ละ พม ตมดวยก ร ปรยบ ทยบระหว ง

สถ นก รณก รพฒน พนท น มอง ละนอก มอง42 

มิติการ ขาถึงการ รียนรู 

 จงหวดสรนทรมอตร ก ร ข รยนทงอตร สทธ ละอตร รวมคอนข งต นทกระดบก รศกษ

ต มอ ข รยน ลวส ม รถรกษ นก รยน ว น ตละระดบก รศกษ ดคอนข งด มอตร ก รคงอยสง

ม ก นระดบประถมศกษ ละลดลง นระดบก รศกษ ทสงขน อตร ก รออกกล งคนสง ฉพ ะนก รยน

มธยมศกษ ตอนปล ยส ยอ ชวะ อตร ก ร รยนตอสง นระดบประถมศกษ ละมธยมศกษ ตอนตน

ละ ย วชน 9 น 10 คนทจบมธยมศกษ ตอนปล ยส ยส มญ รยนตอระดบอดมศกษ สวน ย วชนท

ศกษ ตอ ปวส. มอตร ก รคงอยสง  

ตารางที 8-1 อัตราการ ขา รียน อัตราการออกกลางคัน อัตราการคงอยู  

อัตราสำ รจการศึกษา ละอัตราการ รียนตอ ปการศึกษา 2561/2562 

ตัวชีวัด 

กอน

ประถมศึกษา 

ประถม 

ศึกษา 

มัธยมศึกษา

ตอนตน 

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย

สายสามัญ 

ปวช. ปริญญา

ตรี. 

ปวส. 

อตร ก ร ข รยนสทธ 46.0 74.7 59.5 (ก) (ข) 

อตร ก ร ข รยนรวม 96.1 93.3 86.3 66.0 (ข) 

อตร ก รออกกล งคน (ข) 0.01 0.18 0.89 10.98 (ข) 

อตร ก รคงอย (ข) 97.4 90.0 86.7 (ข) 109.0 

อตร ส รจก รศกษ  (ข) 92.0 81.3 84.0 48.0 (ข) 

อตร ก ร รยนตอ (ข) 100.0 96.6 89.0 (ก) (ข) 

หม ย หต: (ก) มมขอมลจ นกอ ยส หรบนก รยน ปวช. จง มค นวณตวชวดน  

 (ข) มก หนด ปนตวชวด 

 

 
42 คณะวจยจ นกพนท น มอง ละนอก มองต ม นวท งของ สทศ. ละ สมศ. ซงก หนด หอ ภอ มองคอพนท น มอง ละอ ภออน

ปนพนทนอก มอง นกรณจงหวดสรนทร ส หรบขอมลทตยภม คณะวจยก หนด หอ ภอ มอง ปนพนท น มอง อ ภออน ปนพนทนอก

มอง ส หรบขอมลจ กส รวจของ ครงก ร ก หนด หอ ภอ มอง (ส รวจทกระดบอดมศกษ ) ปนพนท น มอง สวนอ ภอก บ ชง

(ส รวจทกระดบก รศกษ ยก วน ปวช.ขน ป) อ ภอท ตม ละส รงท บ (ส รวจ ประถมศกษ ละมธยมศกษ ตอนตน) ปนพนทนอก

มอง  
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นระยะ รก ม ดกหญง ละช ยจะม อก ส ข สระบบก รศกษ กล คยงกน ต ดกช ยทะยอย

หลดจ กก รศกษ นระบบ นระดบชนทสงขน ละ ดกหญงกมผลส รจท งก รศกษ ทดกว ดกช ย น

ระดบต ง ท ห กดสถ นก รณคว ม ม สมอภ คท งก รศกษ นท งตรงข ม ยก วนส ยอ ชวะท

นก รยนช ยม กกว นก รยนหญง กอบ 

ตารางที 8-2 ตัวชีวัดความ สมอภาคทาง พศทางการศึกษา ปการศึกษา 2561/2562 

ตัวชีวัด 

กอน

ประถม

ศึกษา 

ประถม 

ศึกษา 

มัธยมศึกษา

ตอนตน 

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย

สายสามัญ 

ปวช. ปริญญา

ตรี 

ปวส. 

ดชนคว ม สมอ

ภ คท ง พศอตร

ก ร ข รยนรวม 

1.00 0.99 1.04 1.70 0.59 1.72 

 

0.57 

 

อตร ก รออก

กล งคน (หญง/

ช ย) 

(ก) 0.01/0.00 0.14/0.22 0.59/1.39 10.54/11.24 (ก) 

 

อตร ก รคงอย

(หญง/ช ย) 

(ก) 98.1/96.8 95.1/85.4 (ข) (ก) 

อตร ก รส รจ

ก รศกษ (หญง/

ช ย) 

(ก) 92.2/90.5 89.6/73.9 88.2/77.5 (ข) (ก) 

อตร ก ร รยนตอ

(หญง/ช ย) 

(ก) 100/100 98.4/94.6 89.4/88.2 (ข) (ก) 

หม ย หต : (ก) ม ดก หนด ปนตวชวด  

 (ข) ขอมลส หรบนก รยน ปวช. มจ นก พศ 

 

อย ง รกด ดก ละ ย วชนทหลดออกจ กระบบก รศกษ ยงม อก สจ กก รศกษ นอกระบบ

ซงมจ นวนนก รยนนกศกษ พมขนต มระดบก รศกษ ทสงขน ละม พศช ยม กกว พศหญงกว สอง

ท นระดบมธยมศกษ ตอนตน ละตอนปล ย (ดต ร งท 7-1 หน 57) สดงว ดก ละ ย วชนช ยท

หลดจ กระบบก รศกษ ดรบ อก สจ กก รศกษ นอกระบบ 

มว ระบบก รศกษ ปดกว ง ห ก ดกทมลกษณะ ฉพ ะ ชน ดกพก ร ดกดอย อก ส สวน

ดกต งสญช ต ดก มปร กฏสญช ต นจงหวดสรนทรมนอยม ก ดก หล นลดจ นวนลง นระดบ

ก รศกษ ทสงขน ซงอ จ กดจ กก รย ยคนถน (กรณ ดกต งสญช ต) หรอคว ม มพรอมของ

สถ นศกษ นก รจดก ร รยนก รสอน ละสงอ นวยคว มสะดวกรองรบ ปญห อปสรรค นสวนของ

นก รยน ละครอบครว หรอขอจ กดอน  
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ตารางที 8-3 การ ขาถึง อกาสทางการศึกษาของ ดก ละ ยาวชนกลุม ฉพาะ ปการศึกษา 2562 

จำนวนนัก รียน

นักศึกษากลุม

ตาง  

กอน

ประถม 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนตน 

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย

สายสามัญ 

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย

สายอาชีพ 

ปริญญา

ตรี 

ปวส. 

นก รยนพก ร 447 8,165 3,797 307 11 (ก) 

นก รยนดอย อก ส 14,996 62,800 37,107 13,107 393 (ก) 

นก รยนย กจน 14,921 62,613 36,987 (ก) (ก) 

นก รยนต งสญช ต 87 224 33 7 4 (ก) 

นก รยน มปร กฏ

สญช ต 

1 4 - - - (ก) 

ดกนอกระบบ ( ม

อย นระบบ

ก รศกษ ) 

6,755 (1) 

(14.3%) 

3,816 (2) 

(3.7%) 

1,804 (3) 

(3.3%) 

6,669 (4) 

(12.5%) 

21,059 (5) 

(25.0%) 

ปกศ 61 

หม ย หต: (ก) ม ดก หนด ปนตวชวด 

(1) อ ย 3-5 ป (2) อ ย 6-11 ป (3) อ ย 12-14 ป ละ (4) อ ย 15-17 ป (5) อ ย 18-21 ป  

 กลม ดกทพบปญห อปสรรค นก ร ข ถงก รศกษ ดกย กจนคอกลม หญทสด ( ปนสวนหนง

ของ ดกดอย อก ส) กล วคอ นก รยนระดบประถมศกษ ละมธยมศกษ ตอนตนมจ นวน ดกย กจนสง

กว ทกระดบก รศกษ อ จ ปนส หต ห ดก น ตละชวงวยหลดจ กระบบก รศกษ ซงปจจบน ดก

ย กจนชนประถมศกษ ท ดรบทนปจจยพนฐ น ละทนปจจยพนฐ นรวมกบทน สมอภ คดวย มรอยละ

36.9 ละรอยละ 23.8 ส หรบ ดกย กจนระดบมธยมศกษ ตอนตนอยทรอยละ 31.3 ละรอยละ 16.7 

ของ ดกย กจน นระดบก รศกษ นน ซงยง มครอบคลม ดกย กจนทกคน (ชนประถมศกษ หลอรอยละ

40 มธยมศกษ ตอนตน หลอรอยละ 52) นขณะท นระดบมธยมศกษ ตอนปล ย ละอดมศกษ ม

ม ตรก รสนบสนนทส คญคอ งนกยม พอก รศกษ ตระดบมธยมศกษ ตอนปล ยทงส ยส มญ ละ

ส ยอ ชวะ ละระดบปวส.กยม งน กยศ. นสดสวนต ม ก  

อย ง รกด ควรพจ รณ ว ย วชน ทยตองออกจ กระบบก รศกษ นระดบมธยมศกษ ตอน

ปล ย ปนจ นวนม ก นชวงอ ย 15-17 ป ส หตส คญคอก รชวยห ลยงครอบครว ละปญห

ครอบครว ชวงวยน ดก รม ข สวยหนมส ว ก ลง ตบ ต ปนผ หญ ละก ลงส คญของครอบครว สงคม

ละประ ทศช ต จงควร ดรบก รสนบสนน หพฒน ศกยภ พอย งรอบด น ม ตรก ร งน หกยม พอ

ก รศกษ ทมอย นปจจบนอ จ ม พยงพอทจะ พมอตร ก รคงอยส หรบระดบก รศกษ น  
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ตารางที 8-4 มาตรการสนับสนุน อกาสทางการศึกษาของ ดก ละ ยาวชน 

ภาค รียนที 1 ปการศึกษา 2562  

 

รอยละ 

กอน

ประถม 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนตน 

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย

สายสามัญ 

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย

สายอาชีพ 

ปริญญา

ตรี 

ปวส. 

นก รยนย กจน/

นก รยนทงหมด  

54.7 68.8 81.9 (ก) 

นก รยนย กจนท ดรบ

ทนปจจยพนฐ น/

นก รยนย กจน 

(ข) 36.9 31.3 (ค) 

นก รยนย กจนพ ศษท

ดรบทนปจจยพนฐ น-

ทน สมอภ ค/นก รยน

ย กจน  

(ข) 23.8 16.7 (ค) 

นก รยนย กจนทยง

ม ดรบทนสนบสนน 

(ข) 39.3 52.0 (ค) 

 

นกศกษ ท ดรบ งนก

กยศ.  

(ง) 

 

6.0 2.3 25.6 7.8 

หม ย หต: (ก) มก หนด ปนตวชวด  

 (ข) ปจจบนยง ปนก รด นนก รน รอง น รงรยนบ ง หง ท นน 

(ค) ทนปจจยพนฐ น ละทน สมอภ คสนบสนน ฉพ ะนก รยนย กจน ละนก รยนทน สมอภ ค นระดบ

ก รศกษ ขนพนฐ น ท นน  

 (ง) กยศ. ห งนกระดบมธยมศกษ ตอนปล ยถงปรญญ ตร 

ประ ดนส คญอกประก รหนงคอ รองก รศกษ ส ยอ ชวะ นองจ ก จทยก รพฒน ประ ทศ น

ปจจบน ตองก รคนท ง น นภ คปฏบตก ร จงหวดสรนทร ปน มอง กษตรกรรม ละอตส หกรรมท

ชอม ยงภ ค กษตร ก รค สง-ค ปลกช ย ดน ละก รทอง ทยว ชงวฒนธรรม จงตองก ร รงง นระดบ

วช ชพถงรอยละ 45.3มธยมศกษ ปท 6 รอยละ 43.4 สวนระดบมธยมศกษ ปท 3 หรอต กว พยงรอย

ละ 10 ท นน43 ต รงง นสวน หญทกษะต มจะมนก รยน/นกศกษ ระดบ ปวช. ละปวส. น

สถ นศกษ ภ ย ตส นกง นคณะกรรมก รก รอ ชวศกษ 8 หง จ นวน 18,573 คน นปก รศกษ

2562 ตยงมชองว งคว มตองก รด น รงง นระดบวช ชพทสงม ก จ ปนตอง พมก รสนบสนน ละ

รงจง จส หรบก รศกษ ส ยอ ชวะ ปนพ ศษ รวมทง หคว มส คญกบก ร ก ขปญห อปสรรค พอลด

อตร ก รออกกล งคนซงส ยอ ชวะศกษ สงกว ส ยส มญม ก  

 
43 อกส รก ร ตรยมคว มพรอมก รจดก รศกษ พออ ชพ จงหวดสรนทร ดยคณะกรรมก รก รจดก รศกษ ชงพนทจงหวดสรนทร

องคก รบรห รสวนจงหวด มห วทย ลยร ชภฎ มห วทย ลยร ชมงคลอส น ส นกง นอ ชวศกษ จงหวดสรนทร 
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ทงน จงหวดสรนทร หคว มส คญกบ ดกนอกระบบจ กก รออกกล งคนดวยก รอบรมทกษะ

อ ชพท ปนทตองก รของตล ด รงง น พอยกระดบ ปนลกจ งมทกษะ หรอ จ ของกจก ร ด ละ

สถ บนอ ชวศกษ สรนทร สร งทกษะก ร ปนผประกอบก ร ผ นศนยบม พ ะ หกบนก รยนอ ชวะ

จดท ครงง นวช ชพ ละสง สรมผประกอบก รอ ชพอสระ 

 มวย รงง น นจงหวดสรนทรมผว งง นต ม ก ทรอยละ 0.81 นป 256044 นขณะท

ประช กรทอย นก ลง รงง นรน หม อ ย 15-24 ป45 นจงหวดสรนทรมรอยละ 25.4 ของประช กรชวง

วยน นจ นวนนมอตร ก รว งง นถงรอยละ 10.24 น สง กตท กอบทงหมด ปนผช ย  

มอ ปรียบ ทียบตัวชีวัดมิติการ ขาถึงการ รียนรูของ ดก ละ ยาวชน นพืนที น มือง ละนอก

มืองของจงหวดสรนทร พบขอสง กตตอ ปน 

x อัตราการ ขา รียนรวม น ขต มองสงกว นอก ขต มองทกระดบก รศกษ ยก วนระดบกอน

ประถมศกษ ดยอตร รยนรวม นพนทนอก มองลดลง ปนล ดบ 

x สัดสวนนัก รียนยากจน นอก ขต มองสงกว พนท น มองทกระดบก รศกษ ดยมชองว ง

นอยลง นระดบมธยมศกษ ตอนตน  

x ดัชนีความ สมอภาคทาง พศอัตราการ ขา รียน นพนท ขต มอง ละนอก มอง กล คยงกนทก

ระดบก รศกษ ยก วนมธยมศกษ ตอนปล ย นอกจ กนก รยนหญงสงกว นก รยนช ย ลว

พนทนอก มองสงกว น มอง ลกนอย 

x นก รยนจงหวดสรนทร ม ดอาศัยอยูกับบิดา ละ/หรือมารดา นอตร ทสงม ก นระดบ

ประถมศกษ ละลดลงม ก นระดบก รศกษ ทสงขน ดยนก รยนระดบประถมศกษ ละ

มธยมศกษ ตอนตน น มอง ม ดอยกบบด ละ/หรอม รด สงกว นก รยน นพนทนอก มอง

ชด จน 

  

 
44 บทว คร ะหก รร ยง นสถ นก รณ ละดชนชวดภ วะ รงง น จงหวดสรนทร ป 2560 : สถ นก รณด น รงง น ดยส นกง น รงง น

จงหวดสรนทร 
45 ประช กรทอย นก ลง รงง น ประกอบดวยผมง นท ผว งง น ละผรอฤดก ล 
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ตารางที 8-5 ปรียบ ทียบตัวชีวัดมิติการ ขาถึงการ รียนรูของ ดก ละ ยาวชน นพืนที น ละนอก มือง 

รายการ

ตัวชีวัด 

กอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย 

น

มือง 

นอก

มือง 

รวม น

มือง 

นอก

มือง 

รวม น

มือง 

นอก

มือง 

รวม น

มือง 

นอก

มือง 

รวม 

อตร ก ร ข

รยนรวม 

84.2 98.8 96.1 95.3 92.8 93.3 101.2 82.9 86.3 ส มญ+

ปวช

120.2 

ส มญ+

ปวช. 

53.8 

66.0 

ดชนคว ม สมอ

ภ คท ง พศ

อตร ก ร ข

รยน 

1.03 0.99 1.00 0.99 0.99 0.99 1.03 1.04 1.04 1.56 

(ส มญ) 

0.58 

1.76 

(ส มญ) 

0.59 

1.70 

(ส มญ) 

0.59 

รอยละ นร.ท

ปน ดกย กจน 

41.7 57.6 54.7 53.2 72.4 68.8 79.1 82.7 81.9 n.a. n.a. n.a. 

รอยละ นร.ท

ม ดอยกบบด

ละ/หรอ

ม รด  

(ก) 35.4 28.7 30.1 31.5 22.9 24.8 7.5 

(ส มญ) 

5.6 

(ปวช) 

12.1 

(ส มญ) 

5.3 

(ปวช) 

10.8 

(ส มญ) 

5.5 

(ปวช) 

หม ย หต: (ก) มก หนด ปนตวชวด 

มิติคุณภาพการ รียนร ู

 คณภ พก ร รยนร ปน รองทก หนดตวชวด ละขอมล ชงปรม ณ ดย กม ก พร ะก ร รยนร

ส ข วช ต ง นระดบต ง มคว ม ตกต งหล กหล ย  ตวชวด นต ร งข งล งนจง ปนก รสะทอน

ภ พรวมของคณภ พก รศกษ พยงบ งสวน ท นน ทงน น ยบ ย ขตพนทก รศกษ นจงหวดสรนทร

กระตนก รจดก ร รยนก รสอน บบ Active Learning ดยลด วล รยน พม วล ร สถ นศกษ สงกด

สพฐ. สช. สอศ. กศน. สกอ. ละ รง รยน สตศกษ รอยละ 95.27 จง นนคว มส คญ ปนอนดบ รก46  

 จ กก รสมภ ษณคร น รง รยนทส รวจ นจงหวดสรนทร พบว รอยละของจ นวนชว มงก ร

รยนก รสอน บบ Active Learning ตอชว มงก รจดก ร รยนก รสอนทงหมด นชนมธยมศกษ

ตอนตนอยทรอยละ 25.2 ต กว ชนประถมทรอยละ 33.1 ละชนมธยมปล ยทงส ยส มญ ละส ย

อ ชพ คอรอยละ 38.8 ละ 37.1 มอประ มนจ กผ รยน พบว นก รยนชนมธยมปล ยรอยละ 50 ม

สวนรวม นก รจดท ครงง นทกภ คก รศกษ ดย กนครงคดว ท หมก รท ง น ปนทม ละ ดร รม

 
46 บบร ยง นก รตรวจร ชก ร ละตดต มประ มนผล ก รจดก รศกษ ของกระทรวงศกษ ธก รรอบ 2 ป งบประม ณ 2562 ของ

ส นกง นศกษ ธก รจงหวดสรนทร ละหนวยง นก รศกษ นจงหวดสรนทร 
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สร งสรรคสง หม ครงง นสวน หญ กยวของกบวช วทย ศ สตร รองลงม คอ ครงง น พอสขภ พ

ด นภ ษ ละวฒนธรรม 

 นชนปฐมวยมจ นวนครตอนก รยนนอย ตจ นวนคร พมขน ปนล ดบจนถงมธยมศกษ ตอน

ปล ยส ยส มญ สวนส ยอ ชวะกลบมจ นวนครนอยลงม กกว ทกระดบก รศกษ  

ตารางที 8-6 ตัวชีวัดคุณภาพการ รียนรู นการศึกษาระดับตาง ปการศึกษา 2562  

ตัวชีวัด กอนประถม ประถม ม. ตน ม. ปลายสาย

สามัญ 

ม. ปลายสาย

อาชีวะ 

อตร สวนครตอนก รยน 1:19.5 1:15.3 1:14.7 1:13.1 1:34.4 

สดสวน วล ทคร ช นก ร

จดก ร รยนก รสอนตอ

วล ท ง นทงหมด 

85:15 95:5 93:7 78:22 85:15 

สดสวนก ร รยนก รสอน

บบ active learning  

(ก) 33.1 

 

25.2 38.8 37.1 

รอยละสถ นศกษ ทผ น

กณฑม ตรฐ น (1) 

รร.อนบ ล

99.3 

ศพด. 24.7 

95.6 94.2 88.8 100 

หม ย หต : (ก) มก หนด ปนตวชวด 

 (1) ชขอมลผลก รประ มนคณภ พภ ยนอกรอบส มของ สมศ. ป 2554 – 2558 

 (2) อตร สวนครตอนก รยนมยมศกษ ตอนปล ยส ยอ ชวะ รวม ปวช.  ละปวส. 

ก ร ปรียบ ทียบตัวชีวัดมิติคุณภาพการ รียนรูของ ดก ละ ยาวชน นพืนที น ละนอก มือง ห

ขอสง กตทน สน จ อ ท 

x พนทนอก มองมจำนวนครูตอนัก รียนม กกว พนท น มอง จ นวนคร นทกพนท ละ

ทกระดบ พยงพอตอก ร รยนก รสอน ยก วนระดบกอนประถมศกษ  

x น สง กตทอัตราการผาน กณฑคุณภาพของสถานศึกษานอก มองดกว น มอง นทก

ระดบก รศกษ ยก วน รง รยนอนบ ล ละศนยพฒน ดก ลก ละชองว งคณภ พ

สถ นศกษ ระหว ง ขต น ละนอก มองขย ยตวต มระดบก รศกษ ทสงขน 

x สัดสวน วลาทีครู ช นการจัดการ รียนการสอนตอการทำงานอืน ระดบประถมศกษ

ละมธยมศกษ ตอนตน ละ มธยมศกษ ตอนปล ยส ยอ ชวะ นนก รจดก รสอนม ก

กล คยงกนทงสถ นศกษ น มอง ละนอก มอง นขณะทครมธยมศกษ ตอนปล ยส ย

ส มญ น มอง ช วล ท ง นอน พมม กขนกว ครพนทนอก มอง 
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x ชนมธยมศกษ ตอนตนมการจัดการ รียนการสอน บบ active learning นพนทนอก

มองม กกว น มอง ต งจ กระดบก รศกษ อนทจดก ร รยนก รสอน นพนท น มอง

ม กกว พนทนอก มอง ทงยงมจ นวนชว มงจดก รศกษ ดงกล วต กว ทกระดบ

ก รศกษ  

x มการจัดการ รียนการสอนภาษาทีสาม นสถ บนก รศกษ น มองม กกว นอก มอง

ท งระดบประถมศกษ ละมธยมศกษ ตอนปล ยส ยส มญ ตรงข มกบระดบ

มธยมศกษ ตอนปล ยส ยอ ชวะทสถ นศกษ ทก หงนอก มองจดก ร รยนก รสอน

สวน น มองจดก รสอนประม ณรอยละ 50  

x นก รยน นพนท น มองทกระดบก รศกษ ขาถึงการ ชคอมพิว ตอร พือ รียนวิชา ICT 

ม กกว นก รยนนอก มอง มชองว งม ก นระดบประถมศกษ ละมธยมศกษ ตอนตน

สวนมธยมศกษ ตอนปล ยขน ปทกสถ บน นพนท มอง ละนอก มอง ข ถงก ร ช ม

ตกต งกน  

x นระดบกอนประถมศกษ ละประถมศกษ สถ นศกษ นอก มอง หคว มส คญกบ

การ รียนรู นศตวรรษที 21 ม กกว สถ นศกษ น มอง ต นระดบมธยมศกษ

ตอนตน ละตอนปล ย สถ นศกษ น มอง หคว มส คญม กกว  

x ส หรบการพัฒนากำลังคนตอบ จทยภาคอุตสาหกรรม ละ ทย ลนด 4.0 ละ/หรือ

PLC นน สถ นศกษ ระดบมธยมศกษ ตอนตนนอก มอง กอบครงหนง หคว มส คญ

ม กกว สถ นศกษ น มองท หคว มสน จนอยม ก สวนสถ นศกษ มธยมศกษ ตอน

ปล ยส ยอ ชวะทก หงทงพนท น มอง ละนอก มอง หคว มส คญ 

ตารางที 8-7 เปรียบเทียบตัวชีวัดมิติคุณภาพการเรียนรูของเดก ละเยาวชน นพืนที น ละนอกเมือง 

รายการตัวชีวดั 

กอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย 

น มือง นอก

มือง 

รวม น มือง นอก

มือง 

รวม น มือง นอก

มือง 

รวม น มือง นอก

มือง 

รวม 

อตร สวนครตอ

นก รยน 

1 : 20.1 1 : 19.4 1 : 19.5 1 : 

16.5 

1 : 15.0 1 : 

15.3 

1 : 16.4 1 : 

14.3 

1 : 

14.7 

1 : 13.9 1 : 12.9 1 : 13.1 

รอยละ

สถ นศกษ ทผ น

กณฑคณภ พ

ระดบดขน ป 

100 

(อนบ ล) 

28.8 

(ศพด) 

99.2 

(อนบ ล) 

24.2 

(ศพด) 

99.3  

(อนบ ล) 

24.7 

(ศพด) 

92.1 96.2 95.6 88.4 95.1 94.2 79.2 

(ส มญ) 

100 

(ปวช) 

91.9 

(ส มญ) 

100 

(ปวช) 

88.8 

(ส มญ) 

100 

(ปวช) 

สดสวน วล ทคร

ช นก รจดก ร

รยนก รสอนตอ

ก รท ง นอน 

86 : 14 83 : 17 83 : 17 95 : 5 93 : 7 94 : 6 93 : 7 88 : 12 89 : 

11 

58:42 

(ส มญ) 

84:16 

(ปวช) 

79:21 

(ส มญ) 

88:12 

(ปวช) 

78:22 

(ส มญ) 

85:15 

(ปวช) 

รอยละจ นวน

ชว มงทจดก ร

  

(ก) 

56.0 28.9 33.1 22.4 25.7 25.2 43.5 

(ส มญ) 

38.2 

(ส มญ) 

38.8 

(ส มญ) 
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รายการตัวชีวดั 

กอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย 

น มือง นอก

มือง 

รวม น มือง นอก

มือง 

รวม น มือง นอก

มือง 

รวม น มือง นอก

มือง 

รวม 

รยนก รสอน บบ 

active learning 

ตอจ นวนชว มงท

จดก ร รยนก ร

สอนทงหมด 

  50.0

(ปวช) 

11.4 

(ปวช) 

37.1 

(ปวช) 

รอยละ

สถ นศกษ ท

จดก ร รยนก ร

สอนภ ษ ทส ม 

 

(ก) 

 

  

50.0 9.1 15.4 33.3 33.3 47.4 100.0 

(ส มญ) 

50.0 

(ปวช) 

83.3 

(ส มญ) 

100.0 

(ปวช) 

85.7 

(ส มญ) 

    66.7 

(ปวช) 

รอยละ

สถ นศกษ ท

นก รยน ช

คอมพว ตอร น

ก ร รยนวช ICT 

นอตร ม กน

สองคนตอหนง

ครอง 

  

  

(ก) 

 

100.0 68.2 73.1 100.0 88.2 90.5 100.0 

(ส มญ) 

100.0 

(ปวช) 

100.0 

(ส มญ) 

100.0 

(ปวช) 

100.0 

(ส มญ) 

100.0 

(ปวช) 

รอยละ

สถ นศกษ ท ห

คว มส คญกบ

ก ร รยนร น

ศตวรรษท 21 

 

(ก) 

 

50.0 86.4 78.6 75.0 82.4 81.0 100.0 83.3 87.5 

รอยละ

สถ นศกษ ท ห

คว มส คญกบ

ก รพฒน

ก ลงคนตอบ

จทย

ภ คอตส หกรรม

ละ ทย ลนด 

4.0 ละ/หรอ

PLC  

  

  

(ก) 

  

  

  

25.0 41.2 38.1 n.a. 

(ส มญ) 

100 

(ปวช) 

n.a. 

(ส มญ) 

100 

(ปวช) 

n.a. 

(ส มญ) 

100 

(ปวช) 

หม ย หต: (ก) มก หนด ปนตวชวด 

นอกจ กน นด นคณภ พก ร รยนรมยงประ ดนส คญทควรพจ รณ อก รองหนง คอ ก รทม

นก รยนทมทศนคต ภมหลง ประสบก รณท ตกต งกน อ ท นก รยนพก ร นก รยนต งสญช ต/ ม

ปร กฏสญช ต ละ ดกดอย อก ส ข ม ชชวต นสถ นศกษ ดยวกน น ปสค ถ ม กยวกบ

สถ นศกษ นฐ นะท ปน หลงบม พ ะทศนคต ละประสบก รณก รอยรวมกนของ ดกทม จ กภมหลง

ละพนฐ นทหล กหล ย พร ะอ จ กดก รกลน กลงกน (Bully) ซงสงผลกระทบตอคณภ พก ร
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รยนร พร ะกระทบทงท งก ย ก ร รยน ละด นอ รมณ ซงอ จจะน ปสปญห ท งสขภ พจตของ

นก รยนทถกกลน กลง หรอน ปสปญห คว มรน รง กรณ กดก รบบคน ละ ก คน ทงน ปนหน ท

ของสถ นศกษ ทจะตองปองกน ละ ก ขปญห ดงกล ว ดยก ร สรมสร งคว ม ข จ กยวกบสทธ

มนษยชน คว ม ตกต งหล กหล ย นพหสงคม รวมทงก รพฒน ทกษะสงคม ละก รสอส ร 

ปญหาการกลัน กลงกันของนัก รียน (bully) 

ผลก รวจยจ กองคก ร พอคว มรวมมอท ง ศรษฐกจ ละก รพฒน (OECD) นป 2015

ปนก ร กบขอมลจ กประ ทศ น ถบย รป ละอ มรก หนอ ดย ฉพ ะ ดยส รวจนก รยนอ ย 11,

13 ละ 15 ป ว คย ดนกลน กลง น รง รยนม กกว 2 ครง นชวง มก ดอนทผ นม หรอ ม พบว

ประ ทศออส ตรย น ม ปนอนดบ 1 ดวยค ฉลยก รถกกลน กลง 21% หม ยถงว ดกนก รยน 100

คน จะ ดน กลงถง 21 คน ขณะทสว ดนมอตร อยท 4% นอยทสด นกลมทท ก รส รวจ สวน

ประ ทศ ทย กรมสขภ พจต (ป 2018) ระบว ดกนก รยน ทย ดนกลน กลง น รง รยนถง 600,000

คน หรอประม ณ 40% นบ ปนอนดบสองรองจ กประ ทศญปน 

ครอข ยนกกฎหม ย พอ ดก ละ ย วชน ส รวจคว มคด หน รอง บลล กลน กลง คว ม

รน รง นสถ นศกษ ดยส รวจกลม ดก อ ย 10-15 ป จ ก 15 รง รยน พบว รอยละ 91.79 คย

ถกบลล สวนวธท ชบลล คอ ก รตบหว รอยละ 62.07 รองลงม ลอบพก ร รอยละ 43.57 พดจ

หยยดหย ม รอยละ 41.78 ละอน ชน นนท ด ทอ ชกตอย ลอปมดอย พด ชง หร ย สยดส

กลน กลง นสอออน ลน นอกจ กน 1 น 3 หรอ รอยละ 35.33 ระบว คยถกกลน กลงประม ณ

ทอมละ 2 ครง ทน หวงคอ 1 น 4 หรอ รอยละ 24.86 ถกกลน กลงม กถงสปด หละ 3-4 ครง สวน

คนท กลงคอ พอน รนพ รนนอง 

Ķ ดก รอยละ 68.93 มองว ก รบลล ถอ ปนคว มรน รงอย งหนง ละผลกระทบท หน ด

ชด คอ รอยละ 42.86  คดจะ ตตอบ อ คน รอยละ 26.33 มคว ม ครยด รอยละ 18.2 มมสม ธกบ

ก ร รยน รอยละ 15.73  มอย ก ป รง รยน รอยละ 15.6 กบตว ละรอยละ 13.4  ซม ศร  

ทม : สถต กลน กลง น รง รยน ร หมว ประ ทศ หน ดก ดนรง กม กทสด?? 

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

คณะกรรมก รสทธมนษยชน หงช ต องคกรด น ดก ผย ดกกว รอยละ 91 คยถกบลล ละสวน หญคดตอน ต

อ คน จดหม ยข ว มมมองสทธ ปท 19 ฉบบท 1 มกร คม 2563  

 

ครงก รฯ นขอ หนก รยนท บบส รวจทครอบคลมถงก รระบคว ม ตกต งหล กหล ยของ

พอน นสถ นศกษ (กลมช ตพนธ กลมคว มหล กหล ยท ง พศ ละผพก ร) นก รยนทมคว ม

ตกต งท ดรบก รระบถงม กทสดคอกลมคว มหล กหล ยท ง พศ ตจดว นอยม กคอ พยงรอยละ

1.4 นก รยนพก รรอยละ 0.8 ต งสญช ตรอยละ 0.1 ดยมนก รยนรอยละ 65.1 รวม รยนกบนก รยน

https://www.billionmindset.com/bullying-in-school-around-the-world/
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หล น มนก รยนทมคว ม ตกต งท งก ย พศ ละช ตพนธ จะปรบตว ข กบคนสวน หญ ด ต

นก รยนรอยละ 80.5 ยอมรบว พบ หนก รลอ ลยนกลน กลงกนม กบ งนอยบ ง ขณะทนก รยนสวน

หญ ปนมตร ยอมรบคว ม ตกต ง ละชวยหลอกน ดคอนข งด ดย ฉพ ะอย งยงนก รยนมธยมศกษ

ตอนปล ยมวฒภ วะสงกว ระดบก รศกษ อน  

มอนก รยนประ มนตน อง นทกษะด นต ง กพบว นก รยนทกระดบก รศกษ หนว ตนม

ทกษะชวต น กณฑดถงดม ก ทงนทกษะชวตมบทบ ทส คญ นก รปลกฝงทศนคต ชงบวก ละฝก หม

ทกษะท งสงคมต ง ดย ฉพ ะอย งยงทกษะ นก รสอส ร น กณฑทดถงดม ก ละครอ จ รยก หน

ว ทกวช หลก นก ร รยนก รสอน มว จะ ปนคณตศ สตร วทย ศ สตร สงคม ภ ษ ทย ฯลฯ มสวน

ชวยสง สรม ละพฒน ทกษะชวต หกบนก รยน นอกจ กนนกจกรรมต ง นอกหอง รยนกมสวนชวย

พฒน ทกษะชวต ชนกน ตวอย ง ชน ก ร ข ค ย ทศนศกษ กฬ ส ก รจดอบรม พอพฒน จต กจกรรม

สวดมนต กจกรรมลก สอยวก ช ด ปนตน ทงนบรบทของสงคมนอกสถ นศกษ กมสวนส คญดวย

ชนกน มจงหวดสรนทร ปนพนททมกลมคนหล ยช ตพนธ หล ยกลมภ ษ ถน ตกลม หญ คอ ขมร

ล ว ละ ทย คอนข งมคว มกลมกลนท งวฒนธรรม 

มิติผลการ รียนรู 

 ก รศกษ นระบบจด หมก รทดสอบผลก ร รยนรของนก รยน ละนกศกษ ปนระยะ

สรปผลก รทดสอบของ ดก ละ ย วชนจงหวดสรนทร ปรยบ ทยบกบระดบประ ทศ ดดงน 

ตารางที 8-8 สรุปผลการทดสอบนัก รียนนักศึกษาระดับตาง  ปการศึกษา 2562  

ระดับการศึกษา ผลการทดสอบ หมาย หตุ 

นก รยนชน

ประถมศกษ ปท 3 

รอยละของนก รยนทมผลก รทดสอบ

คว มส ม รถพนฐ นของผ รยน

ระดบช ตด นต ง ผ น กณฑรอยละ

50 ขน ป: 

รวม 2 ด น 52.5 

ภ ษ ทย 52.0 

คณตศ สตร 51.1 

ปรยบ ทยบกบผลก รทดสอบระดบช ต

รอยละผทดสอบผ น กณฑรอยละ 50 ขน

ป:  

 

รวม 2 ด น 38.4 

ภ ษ ทย 42.2 

คณตศ สตร 35.6 

นก รยนชน

ประถมศกษ ปท 6  

รอยละนก รยนทมคะ นน O-NET 

รอยละ 50 ขน ป: จ นกร ยวช  

 

ภ ษ ทย 52.9  

ภ ษ องกฤษ 19.3  

คณตศ สตร 19.7  

วทย ศ สตร  17.3 

ปรยบ ทยบกบผลก รทดสอบระดบช ต

รอยละนก รยนทมคะ นน O-NET รอย

ละ 50 ขน ป: จ นกร ยวช  

ภ ษ ทย 47.2 

ภ ษ องกฤษ 15.0 

คณตศ สตร 15.9 

วทย ศ สตร 15.4 
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ระดับการศึกษา ผลการทดสอบ หมาย หตุ 

นก รยนชน

มธยมศกษ ปท 3  

รอยละนก รยนทมคะ นน O-NET 

รอยละ 50 ขน ป: จ นกร ยวช  

 

ภ ษ ทย 65.5 

ภ ษ องกฤษ 5.9  

คณตศ สตร  5.8  

วทย ศ สตร 1.9 

ปรยบ ทยบกบผลก รทดสอบระดบช ต

รอยละนก รยนทมคะ นน O-NET รอย

ละ 50 ขน ป: จ นกร ยวช  

ภ ษ ทย 64.1 

ภ ษ องกฤษ 10.9  

คณตศ สตร   8.0  

วทย ศ สตร 2.5 

นก รยนชน

มธยมศกษ ปท 6 ส ย

ส มญ  

รอยละนก รยนทมคะ นน O-NET 

รอยละ 50 ขน ป: จ นกร ยวช  

 

ภ ษ ทย      28.5  

ภ ษ องกฤษ  4.1  

คณตศ สตร   5.3  

วทย ศ สตร  3.6 

สงคม ศ สน วฒนธรรม 4.5 

ปรยบ ทยบกบผลก รทดสอบระดบช ต

รอยละนก รยนทมคะ นน O-NET รอย

ละ 50 ขน ป: จ นกร ยวช  

ภ ษ ทย 29.9 

ภ ษ องกฤษ 9.7  

คณตศ สตร  10.1  

วทย ศ สตร 5.6 

สงคม ศ สน วฒนธรรม 6.5 

นก รยน ปวช. ป 3 คะ นน ฉลยผลก รทดสอบ V-NET: 

รวม 43.7 

 

จ นกร ยวช  

ทกษะภ ษ ละก รสอส ร  39.4 

ทกษะก รคดก ร กปญห  35.8 

ทกษะสงคม ละก รด รงชวต 53.4 

ทกษะก รจดก รง นอ ชพ 46.3 

ปรยบ ทยบกบคะ นน ฉลยผลก ร

ทดสอบ V-NET ระดบประ ทศ: รวม 43.6 

จ นกร ยวช  

ทกษะภ ษ ละก รสอส ร  39.9 

ทกษะก รคดก ร กปญห 35.6 

ทกษะสงคม ละก รด รงชวต 52.8 

ทกษะก รจดก รง นอ ชพ 46.2 

นกศกษ ปวส. ป 2  คะ นน ฉลยผลก รทดสอบ V-NET: 

รวม 40.5 

 

จ นกร ยวช   

ทกษะภ ษ ละก รสอส ร  41.4 

ทกษะก รคดก ร กปญห 31.3 

ทกษะสงคม ละก รด รงชวต 52.5 

ทกษะก รจดก รง นอ ชพ 36.6 

ปรยบ ทยบกบคะ นน ฉลยผลก ร

ทดสอบ V-NET ระดบประ ทศ: รวม 40.8 

จ นกร ยวช  

ทกษะภ ษ ละก รสอส ร  41.8 

ทกษะก รคดก ร กปญห 31.8 

ทกษะสงคม ละก รด รงชวต 52.2 

ทกษะก รจดก รง นอ ชพ 37.1 

ผลก รประ มนตน อง บบรวบยอด พอส รวจทกษะส คญ นศตวรรษท 21 พบว นก รยนสวน

หญมทกษะทม นว นมสงขน มอระดบก รศกษ สงขน มขอน สง กตส หรบระดบทกษะภ ษ องกฤษ
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ของนก รยนคอนข งต ยก วนมธยมปล ยส ยส มญทสงกว ทกระดบก รศกษ ดยนก รยน ปวช.

ประ มนทกษะภ ษ องกฤษต กว ทกระดบก รศกษ ทงนอ จ นองม จ กนก รยนชนประถมศกษ ปท

1-3 สวน หญ ม ด รยน ดยครภ ษ องกฤษ ดยตรง ท หข ดคว มรพนฐ นตง ตก รศกษ ระดบตน

หล ย รง รยนข ดครจบวช อกภ ษ องกฤษ นก รยนสวน หญอ น ด ต ปล มออก47   

ตารางที 8-9 สรุปผลการสำรวจทักษะศตวรรษที 21 จากการประ มินตน อง 

ของนัก รียน ละนักศึกษาระดับตาง  ปการศึกษา 2562 

ทักษะ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนตน 

ม. ปลาย

สายสามัญ 

ปวช. ปริญญาตร ี ปวส. 

ทกษะ ทค น ลยส รสน ทศ 55.0 66.6 67.9 61.1 72.3 70.0 

ทกษะภ ษ องกฤษ  15.4 14.1 23.7 13.4 15.9 17.3 

ทกษะชวต 72.3 78.8 81.2 74.7 84.6 82.0 

คว มรอบรด นสขภ พ 82.8 80.5 82.0 78.4 80.7 79.2 

ทกษะก ร งน 87.7 72.0 67.7 69.2 70.8 69.0 

คว มตระหนกร นฐ นะ

พล มอง 

36.9 39.7 49.6 41.7 59.3 61.9 

ทกษะอ ชพ (ก) 67.2 68.8 67.8 68.2 68.3 

ทกษะก ร ปนผประกอบก ร (ก) 45.6 57.7 60.8 68.4 66.5 

หม ย หต: (ก) มก หนด ปนตวชวด 

มือ ปรียบ ทียบตัวชีวัดผลการ รียนรูนัก รียน ละนักศึกษา นสถานศึกษา น ละนอก มือง ม

ขอสง กตดงน 

x คาคะ นน ฉลียผลสอบ ONET นก รยน นพนท น มองสงกว นก รยน นพนทนอก

มอง นทกวช ละระดบก รศกษ  

x นก รยนระดบมธยมตน มธยมปล ยส ยส มญ ละ นกศกษ ปวส. พนท น มอง

ประ มนระดบทักษะ ICT ของตน อง นระดบสงกว นก รยน นพนทนอก มอง ตรงข ม

กบนก รยนประถมศกษ ละมธยมศกษ ตอนปล ยส ยอ ชวะท ดก นพนทนอก มอง

ประ มนระดบทกษะสงกว ดก น มอง 

x นก รยนทกระดบก รศกษ นพนท น มองประ มนทักษะภาษาอังกฤษ48 ของตน องสง

กว นก รยน นพนทนอก มอง ยก วน ปวส.  

 
47 ร ยง นก รตรวจร ชก ร ละตดต มประ มนผล ก รจดก รศกษ ของกระทรวงศกษ ธก รรอบ 2 ป งบประม ณ 2562 ของส นกง น

ศกษ ธก รจงหวดสรนทร ละหนวยง นก รศกษ นจงหวดสรนทร 
48 อ ง ลว น 21 
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x นก รยนทกระดบก รศกษ น มอง ละนอก มองประ มนทกษะชวต นระดบ กล คยง

กน ยก วน ปวส. ทนก รยน น มองประ มนทกษะสงกว นก รยน นพนทนอก มอง 

x ทกระดบก รศกษ ยก วนมธยมศกษ ตอนตน ละปวส.นก รยน นพนทนอก มอง

ประ มนความรอบรูดานสุขภาพ ละทักษะการ งินของตน องสงกว ดก นพนท น มอง

ลกนอย ทงน ระดบ ปวส. นกศกษ น มองประ มนทกษะก ร งนตน อง นระดบสง

กว นอก มองชด จน 

x นกรณความตระหนักรู นฐานะพล มือง ลก นก รยน ปวส. นพนทนอก มองประ มน

ระดบคว มตระหนกรของตน องสงกว นก รยนพนท น มอง ลกนอย สวนนก รยนระดบ

ก รศกษ อน น มองประ มนทกษะตน องสงกว พนทนอก มอง ดยชองว งทกษะลดลง

มอระดบก รศกษ สงขน  

x นระดบมธยมศกษ ตอนตน ละ ปวช. นพนท น ละนอก มอง ประ มนทักษะอาชีพ

นระดบ กล คยงกน สวนนก รยนมธยมศกษ ตอนปล ยส ยส มญ ละนกศกษ ปวส.

น มองมทกษะสงกว ดก นพนทนอก มอง 

x นก รยนระดบมธยมศกษ ตอนตน ละตอนปล ยส ยส มญ นพนท น มองประ มนว

ตน องมทักษะการ ปนผูประกอบการ นระดบทสงกว นก รยนนอก มอง มม กนก

สวนนก รยน ปวช. ละนกศกษ ปวส.นอก มองประ มนตน องสงกว น มอง 

 

ตารางที 8-10 ปรียบ ทียบรอยละนัก รียนทีมีคะ นน O-NET รอยละ 50 ขึน ป 

น มือง ละนอก มือง ป 2562 

 ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมปลายสายสามัญ 

น มือง นอก มือง รวม น มือง นอก มือง รวม น มือง นอก มือง รวม 

ภ ษ ทย 63.1 50.1 52.9 70.8 63.9 65.5 41.4 23.4 28.5 

ภ ษ องกฤษ 24.7 8.5 19.3 16.3 2.8 5.9 12.9 0.7 4.1 

คณตศ สตร 29.1 17.2 19.7 13.8 3.4 5.8 13.5 2.1 5.3 

วทย ศ สตร 29.7 14.0 17.3 4.9 0.9 1.9 8.9 1.5 3.6 

สงคมศกษ

ศ สน ละ

วฒนธรรม 

(ก) 9.4 2.6 4.5 

หม ย หต: (ก) มมก รสอบวช น นระดบก รศกษ น 

ทม : สถ บนทดสอบก รศกษ หงช ต (องคก รมห ชน) สทศ. ปก รศกษ 2562 
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ตารางที 8-11 ปรียบ ทียบระดับทักษะตาง ของนัก รียน นสถานศึกษา น มือง ละนอก มือง 

ระดับทักษะ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมปลายสายสามัญ 

น มือง นอก มือง รวม น มือง นอก มือง รวม น มือง นอก มือง รวม 

ทักษะ ICT  52.4 55.7 55.0 73.1 64.9 66.6 73.1 

(ส มญ) 

57.0 

(ปวช) 

65.8 

(ส มญ) 

68.7 

(ปวช) 

67.9 

(ส มญ) 

61.0 

(ปวช) 

ทักษะ

ภาษาอังกฤษ  

18.44 14.61 15.40 17.5 13.1 14.1 33.0 

(ส มญ) 

14.7 

(ปวช) 

20.0 

(ส มญ) 

11.0 

(ปวช) 

23.7 

(ส มญ) 

13.4 

(ปวช) 

ทักษะชีวิต 72.3 72.4 72.3 79.1 78.7 78.8 80.5 

(ส มญ) 

72.1 

(ปวช) 

81.5 

(ส มญ) 

79.7 

(ปวช) 

81.2 

(ส มญ) 

74.7 

(ปวช) 

ความรอบรูดาน

สุขภาพ  

81.5 83.1 82.8 83.6 79.6 80.5 80.9 

(ส มญ) 

77.9 

(ปวช) 

82.4 

(ส มญ) 

79.4 

(ปวช) 

82.0 

(ส มญ) 

78.4 

(ปวช) 

ทักษะการ งิน  76.7 77.6 77.4 84.0 80.6 81.4 66.9 

(ส มญ) 

67.8 

(ปวช) 

68.0 

(ส มญ) 

72.1 

(ปวช) 

67.7 

(ส มญ) 

69.2 

(ปวช) 

ความตระหนักรู

นฐานะพล มือง

ลก  

41.0 35.8 36.9 42.3 39.0 39.7 51.3 

(ส มญ) 

41.9 

(ปวช) 

49.0 

(ส มญ) 

41.3 

(ปวช) 

49.6 

(ส มญ) 

41.7 

(ปวช) 

ทักษะอาชีพ  (ก) 67.7 67.1 67.2 72.2 

(ส มญ) 

65.6 

(ปวช) 

67.4 

(ส มญ) 

71.9 

(ปวช) 

68.8 

(ส มญ) 

67.8 

(ปวช) 

ทักษะการ ปน

ผูประกอบการ  

(ก) 48.3 44.9 45.6 63.1 

(ส มญ) 

58.3 

(ปวช) 

55.5 

(ส มญ) 

65.4 

(ปวช) 

57.7 

(ส มญ) 

60.8 

(ปวช) 

หม ย หต: (ก) มก หนด ปนตวชวด 
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ตารางที 8-12 ปรียบ ทียบระดับทักษะตาง ของนักศึกษา นสถานศึกษา น มือง ละนอก มือง 

ระดับทักษะ ปวส. 

น มือง นอก มือง รวม 

ทักษะ ICT  72.0 66.0 70.0 

ทักษะภาษาอังกฤษ 16.5 19.0 17.3 

ทักษะชีวิต 88.6 68.9 82.0 

ความรอบรูดานสุขภาพ  82.5 72.5 79.2 

ทักษะการ งิน  71.6 63.5 69.0 

ความตระหนักรู นฐานะพล มือง ลก  60.6 64.6 61.9 

ทักษะอาชีพ  70.6 63.1 68.3 

ทักษะการ ปนผูประกอบการ  65.9 67.8 66.5 

หม ย หต: นองจ กพนทตวอย ง มมสถ นศกษ ระดบปรญญ ตร นพนทนอก มอง จงม ดจด กบขอมล 

  พอ ปรยบ ทยบ น-นอก มอง นระดบก รศกษ น 
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นิยามศัพท 

การจัดการ รียนการสอนตาม นวทางทักษะการ รียนรู นศตวรรษที 21 – นนก รจดก รศกษ พอก ร

สร งทกษะก ร รยนร ประกอบดวย 3Rs คอ อ นออก (reading) ขยน ด (writing) คด ลข ปน

(arithmetic) ละ 8Cs ซงหม ยถง ทกษะ นก รคดอย งมวจ รณญ ณ ละก ร กปญห (critical 

thinking and problem-solving) ทกษะด นก รสร งสรรค ละนวตกรรม (creativity and 

innovation) ทกษะด นคว ม ข จต งวฒนธรรม ต งกระบวนทศน (cross-cultural understanding)

ทกษะด นคว มรวมมอ ก รท ง น ปนทม ละภ วะผน (collaboration, teamwork and 

leadership) ทกษะด นก รสอส รส รสน ทศ ละร ท ทนสอ (communications, information and 

media literacy  ทกษะด นคอมพว ตอร ละ ทค น ลยส รสน ทศ ละก รสอส ร (computing and 

IICT Literacy) ทกษะอ ชพ ละก ร รยนร (career and learning skills)  ละคว มม มตต  กรณ  

วนย คณธรรม จรยธรรม (compassion)  

การจัดการ รียนการสอน บบ Active Learning – ก รจดก ร รยนรผ นกจกรรมก รปฏบตจรง  

การทดสอบความสามารถพืนฐานของผู รียนระดับชาติ (NT: National Test) – ก รประ มนคณภ พ

ผ รยนชนประถมศกษ ปท 3 พอวดคว มร ละคว มคดรวบยอดของนก รยน ดย นปก รศกษ 2562

ทดสอบ 2 ด น ด ก ด นภ ษ ทย ละด นคณตศ สตร จด ดยส นกง นคณะกรรมก รก รศกษ ขน

พนฐ น (สพฐ.) มวตถประสงค พอ ห ดถงขอมลส รสน ทศของผ รยน พอ น ปสก รปรบปรง ละพฒน

คว มส ม รถของผ รยน ตมต มศกยภ พตอ ป 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขันพืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) 

– ก รประ มนคณภ พผ รยนชนประถมศกษ ปท 6 มธยมศกษ ปท 3 ละมธยมศกษ ปท 6 จ กสงกด

ต ง ทวประ ทศ ซงสถ บนทดสอบท งก รศกษ หงช ต (องคก รมห ชน) ปนหนวยง นทด นนก ร

จดสอบ ดยประ มนผลสมฤทธท งก ร รยนของผ รยนต มม ตรฐ น ละตวชวดของหลกสตร กนกล ง

ก รศกษ ขนพนฐ น พทธศกร ช 2551 ดยชนประถมศกษ ปท 6 ละมธยมศกษ ปท 3 ประ มน 4

กลมส ระก ร รยนร ด ก กลมส ระก ร รยนรภ ษ ทย คณตศ สตร วทย ศ สตร ละ

ภ ษ ต งประ ทศ (ภ ษ องกฤษ) ส หรบชนมธยมศกษ ปท 6 ประ มน 5 กลมส ระก ร รยนร ด ก

กลมส ระก ร รยนร ภ ษ ทย คณตศ สตร วทย ศ สตร สงคมศกษ ศ สน ละวฒนธรรม ละ

ภ ษ ต งประ ทศ (ภ ษ องกฤษ)  

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : 

V-NET) – ก รทดสอบท งก รศกษ ระดบช ตด นอ ชวศกษ พอวดคว มร ละคว มคดของนก รยน

นระดบประก ศนยบตรวช ชพชนปท 3 (ปวช. 3)  ละระดบประก ศนยบตรวช ชพชนสงชนปท 2 

(ปวส. 2) น 4 ทกษะ ด ก ทกษะภ ษ ละก รสอส ร ทกษะก รคดก ร กปญห ทกษะสงคม ละก ร
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ด รงชวต ทกษะก รจดก รง นอ ชพ ซงสถ บนทดสอบท งก รศกษ หงช ต (องคก รมห ชน) ปน

หนวยง นทด นนก รจดสอบ 

การพัฒนากำลังคนตอบ จทยภาคอุตสาหกรรม ละ ทย ลนด 4.0 – ก รจดก รศกษ ดย ปนก รน

ส รสน ทศม ประยกตผสมผส นกบ ทค น ลย อตส หกรรม ประกอบดวย cyber-physical system, 

Internet of things ละ cloud computing ดยอตส หกรรม 4.0 ปนรป บบของก รท ง น อย ง

ช ญฉล ด (smart) ดยก รน ขอมลทหล กหล ยม ผสมผส น พอ ห กดก รตดสน จ นก รท ง น ด

อย งรวด รว ถกตอง มนย ละทน วล ทง นรป บบก รจดก รดวยมนษย ละก รจดก รดวยระบบ

หนยนตอต นมตตลอดหวง ซคณค มงส ทย ลนด 4.0 มนคง มงคง ละยงยน  

การศึกษากอนระดับประถมศึกษา – ดกอ ย 3-5 ป ดรบก รศกษ นศนยพฒน ดก ลก ละชน ดก ลก

หรอ รง รยนอนบ ลอย งนอย 1 ป กอน ข รยนระดบประถมศกษ  

การศึกษานอกระบบ – ก รจดก รศกษ ของสถ นศกษ สงกดส นกง นก รศกษ นอกระบบ ละ

ก รศกษ ต มอธย ศย จดกจกรรมก รศกษ ปนระดบก รศกษ ขนพนฐ น ด ก ระดบประถมศกษ

ระดบมธยมศกษ ตอนตน ละระดบมธยมศกษ ตอนปล ย  

กำลัง รงงาน – บคคลทมอ ย 15 ปขน ปซง นสปด ห หงก รส รวจ ปนผมง นท ผว งง นท ละผ

ทรอฤดก ล ( มรวมผท ง นบ น รยนหนงสอ พระ ณร ผตองขง ฯลฯ) 

ความตระหนักรู นฐานะพล มือง ลก – ประยกตจ ก อกส รพล มอง ลกศกษ ดย ผศ.อรรถพล

อนนตวรสกล คณะครศ สตร จฬ ลงกรณมห วทย ลย ( ปล ละ รียบ รียงจาก UNESCO,2015,Global 

Citizenship Education Topics and Learning Objectives, Paris) ประกอบดวยมตด นคว มร

สงคม ละอ รมณ ละพฤตกรรม นประ ดนส คญ ด ก (1) ระบบ ละ ครงสร งสงคม ทองถน ประ ทศ

ลก ละคว ม ชอม ยงกน (2) คว ม ตกต งของอตลกษณ คว มยด ยงสมพนธกน ละคว ม ค รพ น

คว มหล กหล ย ละ (3) คว ม ปนพลวตรของ ลกทสงผลกระทบตอกนทงด นสง วดลอม ก รพฒน

ทค น ลย 

ความรอบรูดานสุขภาพ – ประยกตส ระจ ก อกส ร ประ ดนสอส รหลก 66 ขอ พอคว มรด น

สขภ พของประช ชน ทย กรมอน มย กระทรวงส ธ รณสข ดยประ มนจ ก (1) คว มรคว ม ข จ

ละก ร ข ถงขอมลข วส ร ละ ข ถงบรก รด นสขภ พ ละ (2) ก รปรบ ปลยนพฤตกรรม ละรจก

ตดสน จด ล ละจดก รตน องด นสขภ พอย ง หม ะสม 

งินกูยืม พือการศึกษา – งนทกองทนกยม พอก รศกษ (กยศ.) จดสรร หผกยม งน พอ ปนค ล รยน

ค ชจ ยท กยว นองกบก รศกษ ละค ครองชพ 

งินอุดหนุน (ทุน) ปจจัยพืนฐานสำหรับนัก รียนยากจน – งนงบประม ณทจ ย ห กนก รยน/

ผปกครอง พอ ชจ ย 5 ร ยก ร ต ม นวท งก ร ชจ ย งนจ กส นกง นคณะกรรมก รก รศกษ ขน
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พนฐ น ด ก ค หนงสอ รยน ละอปกรณก ร รยน ค สอผ ละวสด ครอง ตงก ยนก รยน ค อ ห ร

หรอคปองค อ ห ร ค พ หนะ นก ร ดนท ง หรอจ ง หม รถรบ-สงนก รยน ละค ชจ ยทนก รยน

ย กจนตองก ร จ ปน นก รด รงชวตประจ วนนอก หนอจ ก 4 ร ยก รข งตน 

งินอุดหนุนนัก รียนทุน สมอภาค บบมี งือน ข – งนอดหนนทส นกง นกองทน พอคว ม สมอภ คท ง

ก รศกษ (กสศ.) จดสรร ห กนก รยนทน สมอภ ค ดยนก รยนท ดรบ งนอดหนนจ ก กสศ. จะตอง

รกษ อตร ก รม รยน สงกว รอยละ 80 ของ วล รยนทงหมด (จ กคมอก รด นนง นก รรบ งน

อดหนนนก รยนย กจนพ ศษ บบม งอน ข (นก รยนทน สมอภ ค) ณ พฤศจก ยน 2562) 

ชุมชนการ รียนรูทางวิชาชีพสูสถานศึกษา (PLC : Professional Learning Community) – ก ร

รวมตว รวม จ รวมพลง รวมท ละรวม รยนรรวมกนของคร ผบรห ร ละ นกก รศกษ บนพนฐ น

วฒนธรรมคว มสมพนธ บบกลย ณมตร สคณภ พก รจดก ร รยนรท นนคว มส รจหรอประสทธผล

ของผ รยน ปนส คญ ละคว มสขของก รท ง นรวมกนของสม ชก นชมชน 

ดัชนีความ สมอภาคทาง พศ – อตร สวนระหว งจ นวน หรออตร ก ร ข รยน ฯลฯ ของนก รยนหญง

ตอนก รยนช ย 

ดกมีพัฒนาการสมวัย – ดกท ดรบตรวจคดกรองพฒน ก ร ดย ชคมอ ฝ ระวง ละสง สรมพฒน ก ร

ดกปฐมวย (DSPM) ลวผลก รตรวจคดกรอง ผ นครบ 5 ด น นก รตรวจคดกรองพฒน ก รครง รก

รวมกบ ดกทพบพฒน ก รสงสยล ช ละ ดรบก รตดต ม ห ดรบก รกระตนพฒน ก ร ละประ มนซ

ลวผลก รประ มน ผ นครบ 5 ด นภ ย น 30 วน (สมวยครงท 2) 

ดกยากจน นศูนยพัฒนา ดก ลก – ดกท รยน นศนยพฒน ดก ลกทครอบครวมร ย ด ฉลย ม กน

3,000 บ ท/ป 

ดก ละ ยาวชนนอกระบบการศึกษา – ดก ละ ย วชนนอกระบบก รศกษ อ ยระหว ง 2-21 ป ท

ม ด รยนหรอ ข รบก รศกษ ตอทงก รศกษ นระบบ ก รศกษ นอกระบบ ละก รศกษ ต มอธย ศย

(จ ก ครงก รจดก รศกษ ชงพนท พอคว ม สมอภ คท งก รศกษ กสศ.) 

ทักษะการ ปนผูประกอบการ – ประยกตระดบทกษะจ ก อกส ร 10 ทกษะจ ปนตองม ถ อย ก ดด

นก ร ปน จ ของธรกจสวนตว ประกอบดวย 4 รองส คญคอ (1) คว มส ม รถ นก รจดก รด น

ก ร งน (2) ป หม ยผลตภณฑ ละก รผลตทมคณภ พ (3) ก รตล ด ละก ร ฆษณ ละ (4)

คณสมบตทผประกอบก รควรจะม นด นทศนคต ละก รสอส ร  

ทักษะการ รียนรู ทค น ลยีสารสน ทศ – ปรบจ กคมอก ร ชหลกสตร ทค น ลยส รสน ทศ สถ บน

สง สรมก รสอนวทย ศ สตร ละ ทค น ลย (สสวท.) ซงจ นก ว 4 ระดบก รศกษ คอ ป.1-ป.3 , ป.4-

ป.6 , ม.1-ม.3 ละ ม.4-ม.6 ละคณะวจย ดประยกต ชถงระดบอดมศกษ ดวย ทกษะทควรม ตละ
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ระดบก รศกษ มองคประกอบ คอ (1) ส รสน ทศ ละก รสอส ร (2) ก ร กปญห ดวย ICT ละ (4)

ระบบฮ รด วร ซอฟท วร ละ ครอข ยคอมพว ตอร 

ทักษะชีวิต  – ปรบจ ก นวท งก รพฒน ทกษะชวตจ กก รบรณ ก รก ร รยนก รสอน 8 กลมส ระ

ก ร รยนร หลกสตร กนกล งก รศกษ ขนพนฐ น (สพฐ.) ตง ตชนประถมศกษ ถงชนมธยมศกษ ตอน

ปล ย ละก รศกษ องคประกอบของทกษะชวตส หรบนกศกษ ระดบปรญญ ตร ซง ปนทกษะท ตละ

ระดบก รศกษ ควรมครอบคลม 4 องคประกอบ ตมลกษณะ ฉพ ะชวงวย คอ (1) คว มตระหนกร ละ

หนคณค นตน อง ละผอน (2) ก รคดว คร ะห ตดสน จ ละ กปญห อย งสร งสรรค (3) ก รจดก ร

อ รมณ ละคว ม ครยด ละ (4) ก รสร งสมพนธภ พทดกบผอน  

ทักษะดานการ งิน – ประยกตจ ก อกส รก รส รวจทกษะท งก ร งน Financial Literacy ป 2559

ธน ค ร หงประ ทศ ทย ละ อกส รคว มร รองท งก ร งน Financial Literacy (หลกส กล ละวธคด), 

สฤณ อ ชว นนทกล ดยประ มนทกษะจ กคว มรคว ม ข จทชวย หส ม รถจดก รทรพย กรก ร งน

ของตน องอย งมประสทธภ พ ละมขอมลรอบด น ประกอบดวย (1) ก รว ง ผนท งก ร งน (2) ก ร

ควบคมค ชจ ย (3) ก รมร ย ด หลอจ ย ละ (4) ก รออม ละก ร ปลยน งนออม ปสสนทรพยลงทน 

ทักษะดานภาษาอังกฤษ – ประยกตจ กก รวดระดบคว มส ม รถท งภ ษ องกฤษ (The Common 

European Framework of Reference : CEFR) ซง ปนม ตรฐ นส กลท ชประ มนคว ม ชยวช ญท ง

ภ ษ  

ทักษะอาชีพ – ประยกตส ระส คญจ ก 1) กรอบคณวฒ หงช ต (National Qualifications 

Framework: NQF) ฉบบปรบปรง 2560 ส นกง น ลข ธก รสภ ก รศกษ กระทรวงศกษ ธก ร       

2) กรอบม ตรฐ นคณวฒระดบอดมศกษ หงช ต พ.ศ. 2552 ส นกง นคณะกรรมก รก รอดมศกษ

ละ 3) กรอบคณวฒอ ชวศกษ หงช ต พ.ศ. 2562 ส นกง นคณะกรรมก รก รอ ชวศกษ

กระทรวงศกษ ธก ร ก รประ มนทกษะประกอบดวย 3 องคประกอบหลก คอ (1) คว มร  (2) ก ร

พฒน ทกษะ ละ (3) คว มส ม รถ นก รประยกต ชคว มร ละคว มรบผดชอบ 

นัก รียนดอย อกาสทางการศึกษา – ดกทอย นสภ วะย กล บ ก นองจ กประสบปญห ต ง มชวต

คว ม ปนอยดอยกว ดกปกตทว ป ข ด อก สหรอ มม อก สทจะ ข รบบรก รท งก รศกษ จ ก

ส หต ดงน 1) ย กจน(ม ก ปนพ ศษ) 2) มปญห กยวกบย สพตด 3) ถกทอดทง 4) ถกท ร ยท รณ

5) ดรบผลกระทบจ ก รค อดส 6) ปนชนกลมนอย 7) รรอน 8) ถกบงคบ หข ย รงง น 9) อย น

ธรกจท ง พศหรอ ส ภณ ดก 10) อย นสถ นพนจ ละคมครอง ดก ละ ย วชน ละ 11) อน  

นัก รียนตางสัญชาติ – นก รยนทมสญช ตต งช ต ละมหลกฐ น สดงตวตน ชน กมพช ก หล ต

จน ซ อดอ ระ บย ญปน นป ล ป กสถ น พม ฟลปปนส ม ล ซย ล ว วยดน ม ปนตน  
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นัก รียนทีออกกลางคัน – นก รยนทออกจ กระบบ รง รยนระหว งป ดย ม ด ข รบก รศกษ น

สถ นศกษ ด ปน วล มนอยกว 7 ดอน ซง กดจ กส หตดงน 1) มปญห นก รปรบตว 2) สมรส

3) ตองคด/ถกจบ 4) จบปวย/อบต หต 5) ห ลยงครอบครว 6) อพยพต มผปกครอง 7) ฐ นะย กจน 8) 

มปญห ครอบครว   

นัก รียนทุน สมอภาค – นก รยนย กจนทผ น กณฑก รคดกรองผข ด คลนทนทรพย บบ (Proxy 

Means Test: PMT) จ กระบบปจจยพนฐ นนก รยนย กจนของ สพฐ. ละอย นกลมทมค คะ นนคว ม

ย กจนทระดบ 0.91-1.00 (Extremely Poor) 

นัก รียนพิการ – ดกทมคว มตองก รท งก รศกษ ท ตกต ง ปจ กปกตทว ป ทง นด น นอห วธก ร

รยนก รสอน ก รประ มนผล ละ ครองมออปกรณก รสอน ดย ปนผทมคว มบกพรองท งร งก ย ละ

จต จ บง ปน 9 ประ ภท ด ก 1) บกพรองท งก ร หน 2) บกพรองท งก ร ดยน 3) บกพรองท ง

สตปญญ 4) บกพรองท งร งก ยหรอสขภ พ 5) มปญห ท งก ร รยนร 6) บกพรองท งก รพด ละ

ภ ษ 7) มปญห ท งพฤตกรรมหรออ รมณ 8) ออทสตก ละ 9) มคว มพก รซ ซอน  

นัก รียน มปรากฏสัญชาติ – ดกวย รยนท มมสญช ต ทยหรอสญข ต ดท ข รบก รศกษ ระดบ กอน

ประถมศกษ ละก รศกษ ขนพนฐ น  

นัก รียนยากจน – นก รยนย กจนทผ น กณฑก รคดกรองผข ด คลนทนทรพย บบ (Proxy Means 

Test: PMT) จ กระบบปจจยพนฐ นนก รยนย กจนของ สพฐ. ละอย นกลมทมค คะ นนคว มย กจน

ทระดบ 0.71-0.90 (Poor) 

ผูมีงานทำ – บคคลทมอ ย 15 ปขน ป ละ นสปด ห หงก รส รวจ มลกษณะอย งหนงอย ง ด

ดงตอ ปน 1) ดท ง นตง ต 1 ชว มงขน ป ดย ดรบค จ ง งน ดอน ผลก ร งนปนผล ค ตอบ ทน

ทมลกษณะอย งอนส หรบ ผลง นทท ปน งนสด หรอสงของ 2) ม ดท ง น หรอท ง นนอยกว 1 

ชว มง ต ปนบคคลท มลกษณะอย งหนงอย ง ด ดงตอ ปน (ซงจะถอว ปน ผทปกตมง นประจ ) 2.1) 

ยง ดรบค ตอบ ทน ค จ ง หรอผลประ ยชนอน หรอผลก รจ กง นหรอธรกจ นระหว งท ม ด

ท ง น 2.2) ม ดรบค ตอบ ทน ค จ ง หรอผลประ ยชนอน หรอ ผลก รจ กง นหรอธรกจ น

ระหว งท ม ด ท ง น ตยงมง นหรอธรกจทจะกลบ ปท 3) ท ง นอย งนอย 1 ชว มง ดย ม ดรบ

ค จ ง นวส หกจ หรอ รน กษตรของหวหน ครว รอนหรอของสม ชก นครว รอน 

ผู มมีงานทำ (วางงาน) – บคคลทมอ ย 15 ปขน ป ซง นสปด ห หงก รส รวจ มลกษณะอย ง ดอย ง

หนง ดงตอ ปน 1. ม ดท ง น มมง นประจ ต ดห ง นท นระหว ง 30 วนกอนวนสมภ ษณ 2. 

ม ดท ง น มมง นประจ ละ ม ดห ง นท นระหว ง 30 วนกอนวนสมภ ษณ ตพรอมทจะท ง น

นระหว ง 7 วน กอนวนสมภ ษณ 
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รงงานนอกระบบ – ผมง นท ท ม ดรบคว มคมครอง หรอ มมหลกประกนท งสงคมจ กก รท ง น

ชน ดยวกบ รงง น นระบบ 

รงงาน นระบบ – ผมง นท ท ดรบคว มคมครองหรอ หลกประกนท งสงคมจ กก รท ง น ด ก 1) 

ข ร ชก ร ลกจ งประจ ของร ชก รสวนกล ง ร ชก ร สวนภมภ ค ละร ชก รสวนทองถน 2) 

ลกจ งรฐวส หกจ 3)คร หญหรอคร รง รยน อกชนต มกฎหม ยว ดวย รง รยน อกชน 4) ลกจ ง

ของรฐบ ลต งประ ทศหรอองคก รระหว งประ ทศ 5) ลกจ งท ดรบคว มคมครองต มกฎหม ย

รงง น 6) ผมง นท ทประกนตนต ม พรบ. ประกนสงคม ม ตร 33, 39 ละ 40 

รงงานรุน หม - กสศ.นย ม รงง นรน หม ว คอกลม ย วชนอ ย 18 ปขน ป อ งองจ ก

https://www.eef.or.th/about/ ต ครงก รนหม ยถงกลมอ ย 15-24 ป พอ หส ม รถ ชขอมล

กยวกบก รท ง นจ กก รส รวจของส นกง นสถต หงช ตซง บงกลมอ ย 15-19 ป ละ 20-24 ป

นอกจ กนนกลมอ ย 15-24 ปยงสอดคลองกบก รจ นกกลมอ ยของตวชวด SDG ด นก รท ง นซง

จ นก ปน ย วชน (15-24 ป) ละผ หญ (25-64 ป) 

อัตราการ ขา รียนรวม – อตร สวนระหว งจ นวนนก รยนท ข รยน น ตละระดบก รศกษ กบจ นวน

ประช กรต มชวงอ ยระดบก รศกษ  ดยปรบฐ น ห ปน 100 

อัตราการ ขา รียนสุทธิ – อตร สวนระหว งจ นวนนก รยนท ข รยน นระดบก รศกษ ต มชวงอ ย

ระดบก รศกษ กบจ นวนประช กรต มชวงอ ยระดบก รศกษ  ดยปรบฐ น ห ปน 100  

อัตราการคงอยู – ปรยบ ทยบจ นวนนก รยน นชนปสดท ยของระดบก รศกษ  กบจ นวนนก รยนรน

ดยวกน นชนป รกของระดบก รศกษ นน  

อัตราการ รียนตอ – ปรยบ ทยบจ นวนนก รยนท รยนจบปสดท ยของระดบก รศกษ กบจ นวน

นก รยนรน ดยวกนทศกษ นระดบก รศกษ ทสงขน นปก รศกษ ตอ ป 

อัตราสำ รจการศึกษา – ปรยบ ทยบจ นวนนก รยนท รยนส รจชนปสดท ยของระดบก รศกษ กบ

จ นวนนก รยนรน ดยวกน นชนป รกของระดบก รศกษ นน  
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อักษรยอ 

ก.ค.ศ. – ส นกง นข ร ชก รคร ละบคล กรท งก รศกษ  

กยศ. – กองทน งน หกยม พอก รศกษ  

กศน. – ส นกง นสง สรมก รศกษ นอกระบบ ละก รศกษ ต มอธย ศย 

กสศ. – กองทน พอคว ม สมอภ คท งก รศกษ  

ปวช. – ประก ศนยบตรวช ชพ  

ปวส. – ประก ศนยบตรวช ชพชนสง 

พศ. – ส นกง นพระพทธศ สน หงช ต  

รร. ตชด. – รง รยนต รวจตระ วนช ย ดน 

สกอ. – ส นกง นคณะกรรมก รก รอดมศกษ  

สช. – ส นกง นคณะกรรมก รสง สรมก รศกษ อกชน  

สถ. – กรมสง สรมก รปกครองทองถน 

สทศ. – สถ บนทดสอบท งก รศกษ หงช ต (องคกรมห ชน) 

สพฐ. – ส นกง นคณะกรรมก รก รศกษ ขนพนฐ น  

สพป. – ส นกง น ขตพนทก รศกษ ประถมศกษ  

สพม. – ส นกง น ขตพนทก รศกษ มธยมศกษ  

สมศ. –  ส นกง นรบรองม ตรฐ น ละประ มนคณภ พก รศกษ  (องคก รมห ชน) 

สสช. – ส นกง นสถต หงช ต 

สอศ. – ส นกง นคณะกรรมก รก รอ ชวศกษ  

อปท. – องคกรปกครองสวนทองถน  

 



 

 

 

 

 

คผน ก 



ภาคผนวกรายงาน จ.สรุินทร 

ผ1 

ตารางท 1 ผลการจัดทำขอมูลตัวชีวัดความกาวหนาในการพัฒนาเดกระดับกอนประถมศึกษา (อายุ 3-5 ป) 

ตัวชวดั 

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

มตท 1 การ ขาถงการ รยนร         

AC1-1a อัตราการเขาเรียนสุทธิ

ระดับกอนประถมศึกษา (อยาง

นอย 1 ปกอนเขาเรียนระดับ

ประถมศึกษา) 

(ทะเบียน, จำแนกเพศ) 

ช 45.9 

ญ 46.3 

รวม 46.0 

(ปกศ.62) 

จำนวนเดกอาย ุ3-5 ป

ทังหมด จำแนกเพศ 

ประชากรทะเบยีนราษฎร ณ 1 

มกราคม 2562 จากระบบ HDC 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สุรินทร  

สืบคนจากเวบ ซต  สำนกังานสาธารณสุขจังหวัด

สุรินทร (ระบบ HDC สุรินทร

https://srn.hdc.moph.go.th/) 

1.สามารถดูขอมูลเปนรายจังหวัด อำเภอ และเปนการ

รายงานขอมูลตนป ณ 1 มกราคม 2562 

  

  จำนวนเดกอายุ 3-5 ป ใน

โรงเรียนอนุบาล และศูนย

พัฒนาเดกเลก (จำแนกเพศ) 

1.กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

2.สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

1.สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมลูนักเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

2.สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ http://www.mis.moe.go.th/ 

1.กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษา

ขันพืนฐาน สามารถดูขอมูลเปนราย สพท. มีขอมูล

ขอมูลเดกใน รร.อนุบาล จำแนกอายุ และเพศ ซึง

ขอมูลบันทึกโดยตรงจากโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใช

ขอมูลปการศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 [DMC62-1 

(age)] 

2.สารสนเทศเพือการศึกษาแหงชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ : สำหรับขอมูลนักเรียน จำแนก

อายุ และเพศ จากโรงเรียนสังกัดทองถิน ศพด. และ

ตชด. มีขอมูลอัพเดทปการศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

3.สำหรับโรงเรียนอนุบาลเอกชน และโรงเรียนสาธิต

มพบขอมูลแยกอาย ุ

AC1-1b อัตราการเขาเรียนรวม

ระดับกอนประถมศึกษา (อยาง

นอย 1 ปกอนเขาเรียนระดับ

ช 96.1 

ญ. 96.1 

รวม 96.1 

(ปกศ.62) 

จำนวนเดกอายุ 3-5 ป

ทังหมด จำแนกเพศ 

ประชากรทะเบยีนราษฎร ณ 1 

มกราคม 2562 จากระบบ HDC 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สุรินทร  

สืบคนจากเวบ ซต  สำนกังานสาธารณสุขจังหวัด

สุรินทร (ระบบ HDC สุรินทร

https://srn.hdc.moph.go.th/) 

1.สามารถดูขอมูลเปนรายจังหวัด อำเภอ และเปนการ

รายงานขอมูลตนป ณ 1 มกราคม 2562 



ภาคผนวกรายงาน จ.สรุินทร 

ผ2 

ตัวชวดั 

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

ประถมศึกษา) (ทะเบียน, 

จำแนกเพศ) 

    จำนวนเดกกอน

ประถมศึกษาในโรงเรียน

อนุบาล ศูนยพัฒนาเดกเลก 

จากโรงเรียนสังกัด สพฐ.

อปท. ตชด. เอกชน และ

โรงเรียนสาธิต 

1.กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

2.สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

3.ศูนยสารสนเทศอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ปการศึกษา 2562 

1.สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมลูนักเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

2.สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ 

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

3.สารสนเทศอุดมศึกษา

http://www.info.mua.go.th/info/ 

1.ขอมูลทีสืบคนจาก ระบบจัดเกบขอมลูนักเรียน

รายบุคคล ปการศึกษา 2562 ภารเรียนที 1 

(DMC62-1 (schoolmis)) มีขอมูลจำแนกเพศและ

อาย ุบันทึกขอมูลโดยตรงจากโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

( มรวมนักเรียนเตรียมอนุบาลในศูนยการศึกษาพิเศษ

จำนวน 406 คน เนืองจาก มมีขอมูลจำแนกเพศ) 

2.ขอมูลนักเรียนกอนประถมศึกษา 

-รร.สังกัดทองถิน ศพด. เอกชน และ ตชด. จาก

สารสนเทศเพือการศึกษาแหงชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ มีขอมูลจำแนกเพศ 

-รร.สาธิต สังกัด สกอ. จากสารสนเทศอดุมศึกษา 

AC1-2 ดัชนีความเสมอภาคทาง

เพศอัตราการเขาเรียนระดับ

กอนประถมศึกษา 

1.00 อัตราการเขาเรียนรวมระดับ

กอนประถมศึกษา (หญิง ตอ

ชาย) 

จากขอมูลทีใชคำนวณตัวชีวัด

AC1-1b 

    

AC1-3 จำนวนนักเรียนพิการ

กอนประถมศึกษา (ทะเบียน, 

จำแนกเพศ) 

ช 23 

ญ 18  

รวม 41 

(ปกศ.62 เฉพาะ

รร.ทัว ป สพฐ.

และ รร.โสต

ศึกษา) 

 

จำนวนนกัเรียนพิการทีเขา

เรียนระดับกอน

ประถมศึกษา(จำแนกเพศ) 

1.กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 (DMC62-2) 

2.สำนักงานบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ ปการศึกษา

2562 

สืบคนจากเวบ ซต  

1.ระบบจัดเกบขอมูลนักเรียนรายบุคคล 

https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

2.ระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษและการศึกษา

สงเคราะห (สศศ.) 

http://203.159.157.29/set_index/ 

1.ใชขอมูลจำนวนนักเรียนพิการระดับกอน

ประถมศึกษา จำแนกเพศ และประเภทความพิการ

จาก DMC ปการศึกษา 2562 [DMC62-2 

(deformity) สำหรับโรงเรียนทัว ป/เรียนรวม

DMC62-1 (deformity) สำหรับโรงเรียนโสตศึกษา

จังหวัดสุรินทร] ซึงเปนขอมูลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด 

สพฐ. 

2.กลุมนักเรียนพิการเตรียมอนบุาลจากศูนยการศึกษา



ภาคผนวกรายงาน จ.สรุินทร 

ผ3 

ตัวชวดั 

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

นร.เตรียมอนุบาล

ของศูนย

การศึกษาพิเศษ

406 คน ม

จำแนกเพศ 

 

รวม นร.พิการ ปก

ศ. 62 จำนวน

447 คน 

พิเศษ จ.สุรินทร ปการศึกษา 2562 จำนวน 406 คน

มมีขอมูลจำแนกเพศ 

AC1-4 จำนวนนักเรียนดอย

โอกาสกอนประถมศกึษา

(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 7,750 

ญ 7,7246 

รวม 14,996 

(ปกศ.62) 

จำนวนนกัเรียนดอยโอกาส

ระดับกอนประถมศึกษา

(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

(DMC62-1) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใชขอมูลจำนวนนักเรียนดอยโอกาสกอน

ประถมศึกษา จำแนกเพศ  จาก DMC ปการศึกษา

2562 [DMC62-1 (occasion)] ซึงเปนขอมูลเฉพาะ

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

AC1-5 รอยละนักเรียนระดับ

กอนประถมศึกษาทีเปนเดก

ยากจน (ทะเบยีน, จำแนกเพศ) 

ช. 55.1 

ญ. 54.3 

รวม 54.7 

(ปกศ.62) 

จำนวนเดกระดับกอน

ประถมศึกษาทังหมด 

(จำแนกเพศ)  

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

(DMC62-1) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใชขอมูลจำนวนนักเรียนกอนประถมศึกษา จำแนก

เพศ จาก DMC ปการศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

[DMC62-1 (schoolmis)] ซึงเปนขอมูลเฉพาะ

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

    จำนวนเดกระดับกอน

ประถมศึกษาทีเปนเดก

ยากจน (จำแนกเพศ) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

(DMC62-1) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใชขอมูลจำนวนนักเรียนดอยโอกาสกอน

ประถมศึกษา จำแนกเพศ และประเภทเดกดอย

โอกาส จาก DMC ปการศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

[DMC62-1 (occasion)] ซึงเปนขอมูลเฉพาะโรงเรียน

สังกัด สพฐ. 



ภาคผนวกรายงาน จ.สรุินทร 
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ตัวชวดั 

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

AC1-6 รอยละเดกยากจนใน

ศูนยพัฒนาเดกเลกที ดรับเงิน

อุดหนุน (ทะเบยีน, จำแนกเพศ) 

ช. 9.1 

ญ. 8.5 

รวม 8.8 

(ปกศ.62) 

จำนวนเดกในศูนยพัฒนา

เดกเลกทังหมด (ทะเบียน) สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ http://www.mis.moe.go.th/ 

  

    จำนวนเดกยากจนในศูนย

พัฒนาเดกเลกที ดรับเงิน

อุดหนุน 

(EEF) 

กสศ. ปการศึกษา 2562 ภาค

เรียนที 1 

ระบบสารสนเทศเพือความเสมอภาคทางการศึกษา 

(กสศ.) 

1.ปการศึกษา 2562 กสศ. นำรองใหทุนอุดหนุนเดก

ศพด. ยากจนพิเศษ 800 บาทตอป ใน 17 จังหวัด 

ดแก เชียงใหม แมฮองสอน กาญจนบุรี ขอนแกน

นครนายก นครราชสีมา นาน พิษณุโลก ภูเกต ยะลา

ระยอง ลำปาง สุโขทยั สุราษฎรธานี สุรนิทร

อำนาจเจริญ และอบุลราชธานี โดย กสศ. จะขยาย

การใหทุนนีครอบคลุมมากขึนในระยะตอ ป 

AC1-7 รอยละนักเรียนอนุบาล

ที ดรับทุนปจจัยพืนฐานและทุน

เสมอภาค (ทะเบยีน จำแนก

เพศ) 

ช. 0.34 

ญ. 0.26 

รวม 0.30 

(ปกศ.62) 

จำนวนนกัเรียนระดับกอน

ประถมศึกษาทังหมด ( ม

รวม ศพด.) 

(ทะเบียน) 

1.กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

2.สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

3.ศูนยสารสนเทศอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ปการศึกษา 2562 

1.สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมลูนักเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

2.สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ 

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

3.สารสนเทศอุดมศึกษา

http://www.info.mua.go.th/info/ 

  

    จำนวนนกัเรียนอนุบาลที

ดรับทุนปจจัยพืนฐานและ

ทุนเสมอภาค (EEF) 

กสศ. ปการศึกษา 2562 ภาค

เรียนที 1 

ระบบสารสนเทศเพือความเสมอภาคทางการศึกษา 

(กสศ.) 

  



ภาคผนวกรายงาน จ.สรุินทร 

ผ5 

ตัวชวดั 

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

AC1-8 จำนวนนักเรียนระดบั

กอนประถมศึกษาตางสัญชาติ

(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 44 

ญ 44 

รวม 88 

(ปกศ.62) 

จำนวนนกัเรียนระดับกอน

ประถมศึกษาตางสัญชาติ

(จำแนกเพศ) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

(DMC62-1) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

1.จำนวนนักเรียนกอนประถมศึกษาตางสัญชาติ 

จำแนกเพศ จาก DMC ปการศึกษา 2562 [DMC62-1 

(race)] ซึงเปนขอมูลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

2.สำหรับการนำขอมูลมาใชเปนตัวชวีัด AC1-8 

จำนวนนกัเรียนระดับกอนประถมศึกษาตางสัญชาติ

นี คณะวิจัย มรวมจำนวนนกัเรียนกอนประถมศึกษา

มปรากฏสัญชาต ิ

AC1-9 จำนวนนักเรียนระดบั

กอนประถมศึกษา มปรากฏ

สัญชาติ (ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 0 

ญ 1 

รวม 1 

(ปกศ.62) 

จำนวนนกัเรียนระดับกอน

ประถมศึกษา มปรากฏ

สัญชาติ (จำแนกเพศ) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

(DMC62-1) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

1.จำนวนนักเรียนกอนประถมศึกษาที มปรากฏ

สัญชาต ิจำแนกเพศ จาก DMC ปการศึกษา 2562 

[DMC62-1 (race)] ซึงเปนขอมูลเฉพาะโรงเรียนใน

สังกัด สพฐ. 

AC1-10 รอยละเดกอายุ 3-5 ป

นอกระบบการศึกษา (ทะเบยีน) 

14.3 

(ป 2562) 

จำนวนเดกอายุ 3-5 ป 

(ป 2562) 

ประชากรทะเบยีนราษฎร ณ 1 

มกราคม 2562 จากระบบ HDC 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สุรินทร 

สืบคนจากเวบ ซต  สำนกังานสาธารณสุขจังหวัด

สุรินทร (ระบบ HDC สุรินทร

https://srn.hdc.moph.go.th/) 

1.สามารถดูขอมูลเปนรายจังหวัด อำเภอ และเปนการ

รายงานขอมูลตนป ณ 1 มกราคม 2562 

    จำนวนเดกอายุ 3-5 ป นอก

ระบบการศึกษา 

(ป 2562) 

กสศ. ระบบสารสนเทศเพือความเสมอภาคทางการศึกษา

(กสศ.) 

อางอิง : 

1.จำนวนเดกทังหมดเปนขอมูลทะเบยีนราษฎร จาก

กรมการปกครอง ป 2559 และ ป 2562 

2.ขอมูลนักเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาฯ จากศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศ สป.ศธ. ป 2559 และ ป 2561 

3.ขอมูลนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขันพืนฐาน สพฐ. ป 2562 

4.ขอมูลนักเรียนสังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถิน อปท. ป 2562 



ภาคผนวกรายงาน จ.สรุินทร 

ผ6 

ตัวชวดั 

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

5.โดยนำขอมูลจากขอ 1-2-3-4 มาหักลบกันจึง ด

จำนวนเดกนอกระบบ ป 2559, 2561 และ 2562 

มตท 2 คณภาพการ รยนร          

QL1-1 อัตราสวนครูตอนักเรียน

ระดับกอนประถมศึกษา

(ทะเบียน) 

1 : 19.5 

(เฉพาะ รร.สังกัด

สพฐ.) 

จำนวนครูทีสอนระดับกอน

ประถมศึกษา 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

2562 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบสารสนเทศเพือการบริหาร

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

1.มีขอมูลเฉพาะ ครูในโรงเรียนสังกัด สพฐ.เทานัน แต

มรวมครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด

สุรินทร เนืองจาก มมีขอมูลจำแนกครูตามระดับการ

สอน 

    จำนวนนกัเรียนกอน

ประถมศึกษา สังกัด สพฐ. 

(จำแนกเพศ) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

(DMC62-1) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใชขอมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. จากระบบ

จัดเกบขอมูลนักเรียนรายบุคคล [DMC62-

1(schoolmis)] เพือใหสอดคลองกับขอมูลครูใน

โรงเรียนสังกัด สพฐ. มรวมนักเรียนในโรงเรียนโสต

ศึกษาจังหวัดสุรินทร เนืองจาก มมีขอมลูจำแนกครู

ตามระดับการสอน 

QL1-2a รอยละโรงเรียน

อนุบาลทีผานเกณฑคุณภาพ

ระดับดีขึน ป 

99.3 จำนวนโรงเรียนอนุบาลรับ

การตรวจประเมินคุณภาพ 

(สมศ.) 

สมศ. (ผลประเมินคุณภาพรอบ

สาม 2554-2558) 

ประสานขอขอมูลโดยตรงจาก สมศ.  1.ใชผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-

2558) เนืองจากผลการประเมินรอบสี (2559-2563) 

ยัง มประกาศ 

    จำนวนโรงเรียนอนุบาลที

ผานเกณฑคุณภาพระดับดี

ขึน ป (สมศ.) 

สมศ. (ผลประเมินคุณภาพรอบ

สาม 2554-2558) 

ประสานขอขอมูลโดยตรงจาก สมศ.  1.ใชผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-

2558) เนืองจากผลการประเมินรอบสี (2559-2563) 

ยัง มประกาศ 

QL1-2b รอยละศูนยพัฒนาเดก

เลกทีผานเกณฑคุณภาพระดับดี

ขึน ป 

24.7 จำนวนศูนยพัฒนาเดกเลกที

รับการตรวจประเมิน

คุณภาพ (สมศ.) 

สมศ. (ผลประเมินคุณภาพรอบ

สาม 2554-2558) 

ประสานขอขอมูลโดยตรงจาก สมศ.  1.ใชผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-

2558) เนืองจากผลการประเมินรอบสี (2559-2563) 

ยัง มประกาศ 



ภาคผนวกรายงาน จ.สรุินทร 

ผ7 

ตัวชวดั 

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

    จำนวนศูนยพัฒนาเดกเลกที

ผานเกณฑคุณภาพระดับดี

ขึน ป (สมศ.) 

สมศ. (ผลประเมินคุณภาพรอบ

สาม 2554-2558) 

ประสานขอขอมูลโดยตรงจาก สมศ.  1.ใชผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-

2558) เนืองจากผลการประเมินรอบสี (2559-2563) 

ยัง มประกาศ 

QL1-3 รอยละครูระดับกอน

ประถมศึกษาทีจบวิชาเอกกอน

ประถมศึกษา (ทะเบียน)  

25.4 จำนวนครูระดับกอน

ประถมศึกษาทังหมด

(เฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ.) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

2562 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบสารสนเทศเพือการบริหาร

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

1.มีขอมูลเฉพาะ ครูในโรงเรียนสังกัด สพฐ. เทานัน 

    จำนวนครูระดับกอน

ประถมศึกษาทีจบวิชาเอก

ปฐมวัย (ทะเบียน)  ครูระดับ

กอนประถมศึกษาทีจบ

วิชาเอกกอนประถมศกึษา

(ทะเบียน)   

กคศ. ป 2562 ประสานขอขอมูลโดยตรงจาก กคศ. มมีขอมูลจำแนกเพศ 

QL1-4 สัดสวนเวลาทีครูระดับ

กอนประถมศึกษาใชในการ

จัดการเรียนการสอนตอการ

ทำงานอืน (สัมภาษณผูบริหาร

สถานศึกษา) 

Median 83 : 17 

Mean 85 : 15 

จำนวนชวัโมงทีครูระดับกอน

ประถมศึกษาใชในการ

จัดการเรียนการสอนตอการ

ทำงานอืน 

ผูบริหารสถานศึกษา (ธันวาคม

2562 - กุมภาพันธ 2563) 

สัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาทีเปดสอนระดับกอน

ประถมศึกษา จำนวน 26 คน (สำรวจ 28 แหง ม

ตอบ 2 แหง)   

มตท 3 ผลการ รยนร         

LO1-1 รอยละเดกอายุ 0-5 ปมี

พัฒนาการสมวยั (ทะเบียน) 

97.7 จำนวนเดกอาย ุ9,18,30 

และ 42 เดือน ทังหมดใน

เขตรับผิดชอบที ดรับการ

ตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง 

ในชวงเวลาทีกำหนด (คน) 

กระทรวงสาธารณสุข ป 2562 KPI Key Performance Indicators  

รอยละเดกอายุ 0-5 ปทีมีพัฒนาการสมวัย เขต 9 

http://healthkpi.moph.go.th/kpi/kpi/index/?i

d=1376&kpi_year=2562&lv=2&z=05 
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ผ8 

ตัวชวดั 

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

    จำนวนเดก 9, 18, 30 และ

42 เดือน ที ดรับการตรวจ

คัดกรองพัฒนาการโดยใช

คูมือเฝาระวังและสงเสริม

พัฒนาการเดกปฐมวยั

(DSPM) แลวผลการตรวจ

คัดกรอง ผานครบ 5 ดาน

ในการตรวจคัดกรอง

พัฒนาการครังแรก รวมกับ

เดกทีพบพัฒนาการสงสัย

ลาชาและ ดรับการติดตาม

ให ดรับการกระตุน

พัฒนาการ และประเมินซำ

แลวผลการประเมิน ผาน

ครบ 5 ดานภายใน 30 วัน

(1B260) (คน) 

กระทรวงสาธารณสุข ป 2562 KPI Key Performance Indicators  

รอยละเดกอายุ 0-5 ปทีมีพัฒนาการสมวัย เขต 9 

http://healthkpi.moph.go.th/kpi/kpi/index/?i

d=1376&kpi_year=2562&lv=2&z=05 

  

LO1-2 สัดสวนเดกกอน

ประถมศึกษาทีผานเกณฑ

school readiness survey 

(EEF, จำแนกเพศ) 

n.a. สัดสวนของจำนวนเดก

ปฐมวัยทีมีระดับความพรอม

ในการศึกษาแตละดาน นอย

กวาหรือเทากับ 25 คะแนน

(SRS) 

กสศ. และโครงการสำรวจ

สถานะความพรอมในการเขาสู

ระบบการศึกษาของเดกปฐมวยั

สำหรับประเทศ ทย ระยะที 2 

(SRS) 

ประสานขอขอมูลโดยตรงจาก กสศ. และโครงการฯ กสศ. สนับสนุนงานวิจัยโครงการสำรวจความพรอม

เพือเขาสูระบบการศึกษาของเดกปฐมวยั ระยะที 2 

ทดลองนำรองใน 5 จังหวัด เชียงใหม ศรีสะเกษ

กาญจนบุรี ระยอง และภูเกต 

ระดับความพรอมของเดกปฐมวัย (readiness in the 

children) แบงเปน 5 ดาน ดแก 

1. ความพรอมดานภาษา (literacy) 

2. ความพรอมดานคณิตศาสตร(mathematics) 
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ตัวชวดั 

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

3. ความพรอมดานสังคมและอารมณ (social-

emotional development) 

4. ความพรอมดานการบริหารจัดการชวีติ

(executive function) 

5. ความพรอมดานกายภาพและสุขภาพ (physical 

and health development) 

 

สูตรการคำนวณ :  

สัดสวนเดกกอนประถมศึกษาทีผานเกณฑ school 

readiness survey 

= 100 – สัดสวนของจำนวนเดกปฐมวยัทีมีระดับ

ความพรอมในการศึกษาแตละดาน นอยกวาหรือ

เทากับ 25 คะแนน 
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ตารางท 2 ผลการจัดทำขอมูลตัวชีวัดความกาวหนาในการพัฒนาเดกระดับประถมศึกษา (อายุ 6-11 ป) 

ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

มตท 1 การ ขาถงการ รยนร         

AC2-1a อัตราการเขาเรียนสุทธิ

ระดับประถมศึกษา (ทะเบียน

จำแนกเพศ) 

ช 74.8 

ญ 74.6 

รวม 74.7 

(ปกศ.62) 

จำนวนเดกอาย ุ6-11 ป

(จำแนกเพศ) 

ประชากรทะเบยีนราษฎร ณ 1 

มกราคม 2562 จากระบบ HDC 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สุรินทร  

สืบคนจากเวบ ซต  สำนกังานสาธารณสุขจังหวัด

สุรินทร (ระบบ HDC สุรินทร

https://srn.hdc.moph.go.th/) 

1.สามารถดูขอมูลเปนรายจังหวัด อำเภอ และเปนการ

รายงานขอมูลตนป ณ 1 มกราคม 2562 

    จำนวนนกัเรียนระดับ

ประถมศึกษาทีมีอายุ 6-11 

ป ในปการศึกษานัน 

(จำแนกเพศ)  

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

(DMC62-1) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ขอมูลทีสืบคนจาก ระบบจัดเกบขอมลูนักเรียน

รายบุคคล [DMC62-1(age)] มีขอมูลจำแนกเพศและ

อายุ บันทึกขอมูลโดยตรงจากโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

2.สำหรับโรงเรียนสังกัดอืน (ทองถิน เอกชน ตชด.) ม

พบขอมูลแยกอาย ุ

AC2-1b อัตราการเขาเรียนรวม

ระดับประถมศึกษา (ทะเบียน, 

จำแนกเพศ) 

ช 93.7 

ญ 92.8 

รวม 93.3 

(ปกศ.62) 

จำนวนเดกอายุ 6-11 ป

(จำแนกเพศ) 

ประชากรทะเบยีนราษฎร ณ 1 

มกราคม 2562 จากระบบ HDC 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สุรินทร  

สืบคนจากเวบ ซต  สำนกังานสาธารณสุขจังหวัด

สุรินทร (ระบบ HDC สุรินทร

https://srn.hdc.moph.go.th/) 

1.สามารถดูขอมูลเปนรายจังหวัด อำเภอ และเปนการ

รายงานขอมูลตนป ณ 1 มกราคม 2562 

    จำนวนนกัเรียนระดับ

ประถมศึกษาในป

การศึกษานัน 

(จำแนกเพศ) 

1.กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน 

มีขอมูลปการศึกษา 2562 ภาค

เรียนที 1 

2.สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร  

ปการศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

3.ศูนยสารสนเทศอุดมศึกษา

1.สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมลูนักเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

2.สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ http://www.mis.moe.go.th/ 

3.สารสนเทศอุดมศึกษา

http://www.info.mua.go.th/info/ 

1.ขอมูลทีสืบคนจาก ระบบจัดเกบขอมลูนักเรียน

รายบุคคล [DMC62-1(schoolmis)] มขีอมูลจำแนก

เพศ บันทึกขอมูลโดยตรงจากโรงเรียนสงักัด สพฐ. 

2.ขอมูลนักเรียนประถมศึกษา 

-รร.สังกัดทองถิน ศพด. เอกชน และ ตชด. จาก

สารสนเทศเพือการศึกษาแหงชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ มีขอมูลจำแนกเพศ 

-รร.สาธิต สังกัด สกอ. จากสารสนเทศอุดมศึกษา 
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

สำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ปการศึกษา 2562 

AC2-2 ดัชนีความเสมอภาคทาง

เพศอัตราการเขาเรียนระดับ

ประถมศึกษา 

(หญิง/ชาย) 

0.99 อัตราการเขาเรียนระดับ

ประถมศึกษาของเดกหญิง

ตอ เดกชาย 

จากตัวชวีัด AC2-1b   

  

AC2-3 รอยละนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาที ม ดอยูอาศัยกบั

บิดาและ/หรือมารดา (สำรวจ

นักเรียน) 

30.1 จำนวนนกัเรียน ป.6 ที

ม ดอาศัยอยูกับบิดาและ/

หรือมารดา เทียบจำนวน

นักเรียน ป.6 ทีสำรวจ 

นักเรียน ป.6 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

สำรวจนักเรียน ป.6 จำนวน 309 คน จาก 28 

โรงเรียน 

  

AC2-4 จำนวนนักเรียนพิการ

ระดับประถมศึกษา 

(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 5,984 

ญ 2,181 

รวม 8,165 

(ปกศ.62) 

จำนวนนกัเรียนพิการระดับ

ประถมศึกษา 

(จำแนกเพศ) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใชขอมูลจำนวนนักเรียนพิการระดับประถมศึกษา 

จำแนกเพศ และประเภทความพกิาร จาก DMC ป

การศึกษา 2562 [DMC62-2 (deformity) สำหรับ

โรงเรียนทัว ป/เรียนรวม DMC62-1 (deformity) 

สำหรับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร] ซึงเปน

ขอมูลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

AC2-5 จำนวนเดกดอยโอกาส

ระดับประถมศึกษา (ทะเบียน

จำแนกเพศ) 

ช 32,511 

ญ 30,289 

รวม 62,800 

(ปกศ.62) 

จำนวนนกัเรียนดอยโอกาส

ระดับประถมศึกษา

(จำแนกเพศ) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

(DMC62-1) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

1.จำนวนนักเรียนดอยโอกาสระดับประถมศึกษา จาก

DMC ปการศึกษา 2562 [DMC62-1 (occasion)] ซึง

เปนขอมูลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

AC2-6 รอยละนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาทีเปนเดกยากจน

(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 69.2 

ญ 68.4 

รวม 68.8 

(ปกศ.62-1) 

จำนวนนกัเรียนระดับ

ประถมศึกษา 

(จำแนกเพศ) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

(DMC62-1) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใชขอมูลจำนวนนักเรียนระดบัประถมศึกษา จำแนก

เพศ จาก DMC ปการศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

[DMC62-1 (schoolmis)] ซึงเปนขอมูลเฉพาะ

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 



ภาคผนวกรายงาน จ.สรุินทร 

ผ12 

ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

    จำนวนเดกยากจนทีเขา

เรียนระดับประถมศึกษา 

(ทะเบียน) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

(DMC62-1) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใชขอมูลจำนวนนักเรียนยากจนระดับประถมศึกษา

จำแนกเพศ จาก DMC ปการศึกษา 2562 ภาคเรียนที

1 [DMC62-1 (occasion)] ซึงเปนขอมลูเฉพาะ

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

AC2-7 รอยละนักเรียนยากจน

ระดับประถมศึกษาที ดรับทุน

ปจจัยพืนฐานตอนักเรียน

ยากจนทังหมด (ทะเบียน

จำแนกเพศ) 

ช 37.0 

ญ 36.8 

รวม 36.9 

(ปกศ.62-1) 

จำนวนเดกยากจนทีเขา

เรียนระดับประถมศึกษา 

(ทะเบียน) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

(DMC62-1) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใชขอมูลจำนวนนักเรียนยากจนระดับประถมศึกษา

จำแนกเพศ จาก DMC ปการศึกษา 2562 ภาคเรียนที

1 [DMC62-1 (occasion)] ซึงเปนขอมลูเฉพาะ

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

    จำนวนนกัเรียนยากจน

ระดับประถมศึกษาที ดรับ

ทุนปจจัยพืนฐาน 

(EEF) 

กสศ. ปการศึกษา 2562 ภาค

เรียนที 1 

ระบบสารสนเทศเพือความเสมอภาคทางการศึกษา

(กสศ.) 

  

AC2-8 รอยละนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาที ดรับทุน

ปจจัยพืนฐานและทุนเสมอภาค

ตอนักเรียนยากจนทังหมด 

(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 23.8 

ญ 23.8 

รวม 23.8 

(ปกศ.62-1) 

จำนวนเดกยากจนทีเขา

เรียนระดับประถมศึกษา 

(ทะเบียน) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

(DMC62-1) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใชขอมูลจำนวนนักเรียนยากจนระดับประถมศึกษา

จำแนกเพศ จาก DMC ปการศึกษา 2562 ภาคเรียนที

1 [DMC62-1 (occasion)] ซึงเปนขอมลูเฉพาะ

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

    จำนวนนกัเรียนระดับ

ประถมศึกษาที ดรับทุน

ปจจัยพืนฐานและทุนเสมอ

ภาค (EEF) 

กสศ. ปการศึกษา 2562 ภาค

เรียนที 1 

ระบบสารสนเทศเพือความเสมอภาคทางการศึกษา

(กสศ.) 
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

AC2-9 จำนวนนักเรียนระดบั

ประถมศึกษาตางสัญชาติ

(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 120 

ญ 104 

รวม 224 

(ปกศ.62) 

จำนวนนกัเรียนระดับ

ประถมศึกษาตางสัญชาติ

(จำแนกเพศ) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

(DMC62-1) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

1.จำนวนนักเรียนประถมศึกษาตางสัญชาติ จำแนก

เพศ จาก DMC ปการศึกษา 2562 [DMC62-1 

(race)] ซึงเปนขอมูลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

2.สำหรับการนำขอมูลมาใชเปนตัวชวีัด AC2-9 

จำนวนนกัเรียนระดับประถมศึกษาทีตางสัญชาติ นี

คณะวิจัย มรวมจำนวนนักเรียนประถมศึกษา ม

ปรากฏสัญชาต ิ

AC2-10 จำนวนนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาที มปรากฏ

สัญชาติ (ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 2 

ญ 2 

รวม 4 

(ปกศ.62) 

จำนวนนกัเรียนระดับ

ประถมศึกษาที มปรากฏ

สัญชาติ (จำแนกเพศ) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

(DMC62-1) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

1.จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาที มปรากฏ

สัญชาติ จำแนกเพศ  จาก DMC ปการศึกษา 2562 

[DMC62-1 (race)] ซึงเปนขอมูลเฉพาะโรงเรียนใน

สังกัด สพฐ. 

AC2-11 รอยละเดกอายุ 6-11 

ป นอกระบบการศึกษา

(ทะเบียน) 

3.7 

(ป 2562) 

จำนวนเดกอายุ 6-11 ป 

(ป 2562) 

ประชากรทะเบยีนราษฎร ณ 1 

มกราคม 2562 จากระบบ HDC 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สุรินทร  

สืบคนจากเวบ ซต  สำนกังานสาธารณสุขจังหวัด

สุรินทร (ระบบ HDC สุรินทร

https://srn.hdc.moph.go.th/) 

1.สามารถดูขอมูลเปนรายจังหวัด อำเภอ และเปนการ

รายงานขอมูลตนป ณ 1 มกราคม 2562 

    จำนวนเดกอายุ 6-11 ป

นอกระบบการศึกษา 

(ป 2562) 

กสศ. ปการศึกษา 2562 ภาค

เรียนที 1 

ระบบสารสนเทศเพือความเสมอภาคทางการศึกษา

(กสศ.) 

อางอิง : 

1.จำนวนเดกทังหมดเปนขอมูลทะเบยีนราษฎร จาก

กรมการปกครอง ป 2559 และ ป 2562 

2.ขอมูลนักเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาฯ จากศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศ สป.ศธ. ป 2559 และ ป 2561 

3.ขอมูลนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขันพืนฐาน สพฐ. ป 2562 

4.ขอมูลนักเรียนสังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถิน อปท. ป 2562 
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

5.โดยนำขอมูลจากขอ 1-2-3-4 มาหักลบกันจึง ด

จำนวนเดกนอกระบบ ป 2559, 2561 และ 2562 

มตท 2 คณภาพการ รยนร          

QL2-1 อัตราสวนครูตอนักเรียน

ระดับประถมศึกษา (ทะเบียน) 

1 : 15.3 

(เฉพาะ รร.สังกัด

สพฐ.) 

จำนวนครูทีสอนระดับ

ประถมศึกษา 

กลุมสารสนเทศ สนผ. สพฐ. ป

2562 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบสารสนเทศเพือการบริหาร

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

1.มีขอมูลเฉพาะ ครูในโรงเรียนสังกัด สพฐ.เทานัน แต

มรวมครูการศึกษาพิเศาในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด

สุรินทร เนืองจาก มมีขอมูลจำแนกครูตามระดับการ

สอน 

    จำนวนนกัเรียนระดับ

ประถมศึกษา 

(จำแนกเพศ) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

(DMC62-1) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใชขอมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. จากระบบ

จัดเกบขอมูลนักเรียนรายบุคคล [DMC62-

1(schoolmis)] เพือใหสอดคลองกับขอมูลครูใน

โรงเรียนสังกัด สพฐ. มรวมนักเรียนในโรงเรียนโสต

ศึกษาจังหวัดสุรินทร เนืองจาก มมีขอมลูจำแนกครู

ตามระดับการสอน 

QL2-2 รอยละโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษาทีผานเกณฑ

คุณภาพระดับดีขึน ป (สมศ.) 

95.6 จำนวนโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษาทีรับการ

ตรวจประเมินคุณภาพ (สม

ศ.) 

สำนักงานรับรองมาตรฐาน สมศ.

ผลประเมินคุณภาพรอบสาม

2554-2558 

ประสานขอขอมูลโดยตรงจาก สมศ.  1.ใชผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-

2558) เนืองจากผลการประเมินรอบสี (2559-2563) 

ยัง มประกาศ 

    QL2-2 รอยละโรงเรียน

ระดับประถมศึกษาทีผาน

เกณฑคุณภาพระดับดีขึน

ป (สมศ.) 

สมศ. (ผลประเมินคุณภาพรอบ

สาม 2554-2558) 

ประสานขอขอมูลโดยตรงจาก สมศ.  1.ใชผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-

2558) เนืองจากผลการประเมินรอบสี (2559-2563) 

ยัง มประกาศ 

QL2-3 รอยละสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษาทีนกัเรียนใช

คอมพิวเตอรในการเรียนวิชา

73.1 จำนวนสถานศึกษาระดบั

ประถมศึกษาทีนกัเรียนใช

คอมพิวเตอรในการเรียน

นักเรียน ป.6 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

สำรวจนักเรียน ป.6 จำนวน 248 คน จาก 26 

โรงเรียน 
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

ICT ในอัตรา มเกินสองคนตอ

หนึงเครือง (สำรวจนักเรียน) 

วิชา ICT ในอัตรา มเกิน

สองคนตอหนึงเครือง  

QL2-4 สัดสวนเวลาทีครูระดับ

ประถมศึกษาใชในการจัดการ

เรียนการสอนตอการทำงานอืน 

(สัมภาษณครู) 

95 : 5 

Median = Mean 

จำนวนชวัโมงทีครูระดับ

ประถมศึกษาใชในการ

จัดการเรียนการสอนตอ

การทำงานอืน 

ตัวแทนครูผูสอนระดับชัน ป.6 

(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ

2563) 

สัมภาษณตัวแทนครูผูสอนระดับประถมศึกษา 

จำนวน 26 คน จาก 26 โรงเรียน 

  

QL2-5 รอยละสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษาทจีัดการ

เรียนการสอนภาษาทีสาม

(สัมภาษณครู) 

15.4 จำนวนสถานศึกษาระดบั

ประถมศึกษาทีจัดการเรียน

การสอนภาษาทีสาม 

ตัวแทนครูผูสอนระดับชัน ป.6 

(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ

2563) 

สัมภาษณตัวแทนครูผูสอนระดับประถมศึกษา 

จำนวน 26 คน จาก 26 โรงเรียน 

จากตัวเลือกภาษาอาเซียน ซึงอาจเปนภาษาเขมร 

QL2-6 รอยละจำนวนชวัโมงที

จัดการเรียนการสอนแบบ

active learning ตอจำนวน

ชัวโมงทีจัดการเรียนการสอน

ทังหมดของสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา 

Median 21.4 

Mean 33.1 

จำนวนชวัโมงทีจัดการ

เรียนการสอนแบบ active 

learning ตอจำนวนชัวโมง

ทีจัดการเรียนการสอน

ทังหมดของสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา 

ตัวแทนครูผูสอนระดับชัน ป.6 

(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ

2563) 

สัมภาษณตัวแทนครูผูสอนระดับประถมศึกษา 

จำนวน 26 คน จาก 26 โรงเรียน 

  

QL2-7 รอยละสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษาทีให

ความสำคัญกับการเรียนรูใน

ศตวรรษที 21 (สัมภาษณ

สถานศึกษา) 

78.6 จำนวนสถานศึกษาระดบั

ประถมศึกษาทีให

ความสำคัญกับการเรียนรู

ในศตวรรษที 21 

ผูบริหารสถานศึกษา (ธันวาคม

2562 - กุมภาพันธ 2563) 

สัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาทีเปดสอนระดับ

ประถมศึกษา 28 โรงเรียน 
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

มตท 3 ผลการ รยนร         

LO2-1 อัตราการออกกลางคัน

ระดับประถมศึกษา (ทะเบียน

จำแนกเพศ) 

ช 0.00 

ญ 0.01 

รวม 0.01 

(ปกศ.61) 

จำนวนนกัเรียนระดับ

ประถมศึกษา(ทะเบยีน 

จำแนกเพศ) 

(ตนปการศึกษา 2561) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2561 ภาคเรียนที 1 

(DMC61-1) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใชขอมูลจำนวนนักเรียนระดบัประถมศึกษา จำแนก

เพศ จาก DMC ปการศึกษา 2561 ภาคเรียนที 1 

[DMC61-3 (schoolmis)] ซึงเปนขอมูลเฉพาะ

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

    จำนวนนกัเรียนออก

กลางคันระดับ

ประถมศึกษา (ทะเบียน

จำแนกเพศ) 

(สินปการศึกษา 2561) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน 

สินปการศึกษา 2561 (DMC61-

3) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใชขอมูลจำนวนนักเรียนออกกลางคันระดับ

ประถมศึกษา จำแนกเพศ  และสาเหตุ ( มรวมสาเหตุ

อพยพตามผูปกครอง และอืน ) จาก DMC สินป

การศึกษา 2561 [DMC61-3 (out)] ซึงเปนขอมูล

เฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

LO2-2 อัตราการคงอยูของ

นักเรียนระดับประถมศึกษา 

ช 96.8 

ญ 98.1 

รวม 97.4 

(ปกศ.61) 

จำนวนนกัเรียน ป.1 ป

การศึกษา 2557 (ทะเบียน

จำแนกเพศ) 

กระทรวงศึกษาธิการ ป

การศึกษา 2557 

สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร

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

1.ขอมูลจำนวนนกัเรียนทีเรียนชัน ป.1 ปการศึกษา

2557 สังกัด สพฐ. อปท. สช. ตชด. จากสารสนเทศ

เพือการศึกษาแหงชาติ มขีอมูลจำแนกเพศ 

    จำนวนนกัเรียน ป.6 ป

การศึกษา 2562 (ทะเบียน

จำแนกเพศ) 

กระทรวงศึกษาธิการ ป

การศึกษา 2562 

สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร

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

1.ขอมูลจำนวนนกัเรียนทีเรียนชัน ป.6 ปการศึกษา

2562 สังกัด สพฐ. อปท. สช. ตชด. จากสารสนเทศ

เพือการศึกษาแหงชาติ มขีอมูลจำแนกเพศ 

LO2-3 อัตราสำเรจการศึกษา

ของนักเรียนระดับประถมศึกษา

(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 90.5 

ญ 92.2 

รวม 92.0 

(ปกศ.61) 

จำนวนนกัเรียนชัน ป.6 ที

สำเรจการศึกษา ป

การศึกษา 2561 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน

สินปการศึกษา 2561 (DMC61-

3) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใชขอมูลจำนวนนักเรียนจบ ป.6 ปการศึกษา 2561 

จำแนกเพศ จาก DMC [DMC61-3 (p6end)] ซึงเปน

ขอมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. มรวมโรงเรียน

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเนืองจาก มมี

รายงานขอมูลนักเรียนจบ 
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

    จำนวนนกัเรียนชัน ป.1 ที

เขาเรียนปการศึกษา 2556 

(จำแนกเพศ) 

สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร  

ปการศึกษา 2556 ภาคเรียนที 1 

สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ http://www.mis.moe.go.th/ 

เฉพาะนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. 

LO2-4 อัตราการเรียนตอของ

นักเรียนระดับประถมศึกษา 

ช 100.0 

ญ 100.0 

รวม 100.0 

(ปกศ.61) 

จำนวนนกัเรียนชัน ป.6 ที

สำเรจการศึกษา ป

การศึกษา 2561 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน

สินปการศึกษา 2561 (DMC61-

3) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใชขอมูลจำนวนนักเรียนจบ ป.6 ปการศึกษา 2561 

จำแนกเพศ จาก DMC [DMC61-3 (p6end)] ซึงเปน

ขอมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

    จำนวนนกัเรียนชัน ป.6 ที

เรียนตอ (ป.6 ขึน ม.1) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน 

สินปการศึกษา 2561 (DMC61-

3) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใชขอมูลจำนวนนักเรียนจบ ป.6 ปการศึกษา 2561 

ทีเรียนตอทังในและนอกระบบการศึกษา จำแนกเพศ

จาก DMC [DMC61-3 (p6end)] ซึงเปนขอมูลเฉพาะ

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

 

LO2-5 รอยละของนักเรียนชัน

ป.3 ทีมีผลการทดสอบ

ความสามารถพืนฐานของ

ผูเรียนระดับชาติ (National 

Test – NT) (ดานภาษา

คำนวณ เหตุผล) ผานเกณฑที

กำหนด (รอยละ 50) 

ปกศ.2561 

ดานภาษา จว.

63.9/ปท. 56.1 

ดานคำนวณ จว.

54.6/ปท. 40.9 

ดานเหตุผล จว.

53.4/ปท. 47.0 

สอบครบ 3 ดาน

จว. 58.7/ปท. 48.4 

 

ปกศ.2562 

ภาษา ทย จว.

จำนวนนกัเรียนชัน

ประถมศึกษาปท ี3 ของแต

ละสถานศึกษาทีเขา

ทดสอบ NT รายดาน (ดาน

ภาษา ดานคำนวณ และ

ดานเหตุผล) 

สำนักทดสอบทางการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) 

ประสานขอขอมูลโดยตรงจากสำนักทดสอบทาง

การศึกษา สพฐ. 

ปการศึกษา 2562 สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

ปรับวิชาสอบ NT ใหเหลอื 2 วิชา ดแก ภาษา ทย 

และคณิตศาสตร เพือลดความซำซอนกบั O-NET) 
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

52.0/ปท. 42.2 

คณิตศาสตร จว.

51.1/ปท. 35.6 

สอบครบ 2 ดาน

จว. 52.5/ปท. 38.4 

    จำนวนนกัเรียนชัน

ประถมศึกษาปที 3 ของแต

ละสถานศึกษาทีมีคาเฉลยี

ผลการทดสอบ NT ราย

ดาน (ดานภาษา ดาน

คำนวณ และดานเหตุผล)

รอยละ 50 ขึน ป 

สำนักทดสอบทางการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) 

ประสานขอขอมูลโดยตรงจากสำนักทดสอบทาง

การศึกษา สพฐ. 

  

LO2-6 รอยละนกัเรียนชัน ป.6 

ทีมีคะแนน O-NET วิชา

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ภาษา ทย ภาษาอังกฤษ และ

สังคม ผานเกณฑทีกำหนด

(รอยละ 50) (ทะเบยีน สทศ)  

คณิต 19.7 

อังกฤษ 19.3 

ทย 52.9 

วิทย 17.3 

(ปกศ.62) 

นักเรียนชัน ป.6 ทีมี

คะแนน O-NET วิชา

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ภาษา ทย ภาษาอังกฤษ

และสังคม ผานเกณฑที

กำหนด (รอยละ 50) ป

การศึกษา 2562 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา

แหงชาติ (องคการมหาชน)

(สทศ.) ปการศึกษา 2562 

ประสานขอขอมูลและทำ MOU กับ สทศ. โดยตรง นักเรียนชัน ป.6 ทีมีคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร

วิทยาศาสตร ภาษา ทย ภาษาอังกฤษ และสังคม ผาน

เกณฑทีกำหนด (รอยละ 50) ปการศึกษา 2562

ระดับประเทศ 

คณิต 15.9 

อังกฤษ 15.0 

ทย 47.2 

วิทย 15.4     จำนวนนกัเรียนชัน ป.6 ที

เขาสอบ O-NET ป

การศึกษา 2562 
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

LO2-7 ระดับทักษะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสารของ

นักเรียนชัน ป.6 (สำรวจ

นักเรียน) 

55.0 ระดับทักษะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสาร

ของนักเรียนชัน ป.6 

นักเรียน ป.6 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

สำรวจนักเรียน ป.6 จำนวน 311 คน จาก 28 

โรงเรียน 

  

LO2-8 ระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน ป.

6 (สำรวจนักเรียน) 

Mean 15.4 (ระดับ

1) 

ระดับทักษะภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนชัน ป.6 

นักเรียน ป.6 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

สำรวจนักเรียน ป.6 จำนวน 311 คน จาก 28 

โรงเรียน 

กำหนดเกณฑประเมินระดับทักษะ ภาษาอังกฤษ ดังน ี

0 - 16.7 คือ ระดับ 1 ยัง มสามารถสือสาร

ภาษาอังกฤษ ด 

16.8 - 33.3 คือ ระดับ 2 มีความรูภาษาอังกฤษขัน

พืนฐาน 

33.4 - 50.0 คือ ระดับ 3 เขาใจประโยคและสำนวนที

ใชบอยและโตตอบ ดทันที 

50.1 - 66.7 คือ ระดับ 4 พูด เขียน และอานจับ

ใจความสำคัญเรืองใกลตัว ด 

66.8 - 83.3 คือ ระดับ 5 ใชภาษาในระดับดี พูด

เขียน ดถูกตอง 

> 83.3 ขึน ป คือ ระดับ 6 ใชภาษา ดดีมากใกลเคียง

เจาของภาษา 

LO2-9 ระดับทักษะชีวิตของ

นักเรียนชัน ป.6 (สำรวจ

นักเรียน) 

Median 75.0 

Mean 72.3 

ระดับทักษะชวีิตของ

นักเรียนชัน ป.6  

นักเรียน ป.6 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

สำรวจนักเรียน ป.6 จำนวน 311 คน จาก 28 

โรงเรียน 

  

LO2-10 ระดับความรอบรูดาน

สุขภาพของนักเรียนชัน ป.6 

(สำรวจนักเรียน) 

Median 100.0 

Mean 82.8 

ระดับความรอบรูดาน

สุขภาพของนักเรียนชัน ป.

6 

นักเรียน ป.6 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

สำรวจนักเรียน ป.6 จำนวน 311 คน จาก 28 

โรงเรียน 
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

LO2-11 ระดับทักษะการเงิน

ของนักเรียนชัน ป.6 (สำรวจ

นักเรียน) 

Median 100.0 

Mean 87.7 

ระดับทักษะการเงินของ

นักเรียนชัน ป.6  

นักเรียน ป.6 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

สำรวจนักเรียน ป.6 จำนวน 311 คน จาก 28 

โรงเรียน 

  

LO2-12 ระดับความตระหนกัรู

ในฐานะพลเมืองโลกของ

นักเรียนชัน ป.6 (สำรวจ

สถานศึกษา) 

Median 25.0 

Mean 36.9 

ระดับความตระหนักรูใน

ฐานะพลเมืองโลกของ

นักเรียนชัน ป.6 

นักเรียน ป.6 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

สำรวจนักเรียน ป.6 จำนวน 311 คน จาก 28 

โรงเรียน 
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ตารางท 3 ผลการจัดทำขอมูลตัวชีวัดความกาวหนาในการพัฒนาเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (อายุ 12-14 ป) 

ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

มตท 1 การ ขาถงการ รยนร         

AC3-1a อัตราการเขาเรียนสุทธิ

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

(ทะเบียน, จำแนกเพศ) 

ช 58.0 

ญ 61.1 

รวม 59.5 

(ปกศ.62-1) 

จำนวนเดกอาย ุ12-14 ป

(จำแนกเพศ) 

ประชากรทะเบยีนราษฎร ณ 1 

มกราคม 2562 จากระบบ HDC 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สุรินทร  

สืบคนจากเวบ ซต  สำนกังานสาธารณสุขจังหวัด

สุรินทร (ระบบ HDC สุรินทร

https://srn.hdc.moph.go.th/) 

1.สามารถดูขอมูลเปนรายจังหวัด อำเภอ และเปนการ

รายงานขอมูลตนป ณ 1 มกราคม 2562 

    จำนวนนกัเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน อายุ

12-14 ป ในปการศึกษานัน

(จำแนกเพศ)  

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

(DMC62-1) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ขอมูลทีสืบคนจาก ระบบจัดเกบขอมลูนักเรียน

รายบุคคล [DMC62-1 (age)] สารสนเทศเพือ

การศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ มีขอมูล

จำแนกเพศและอายุ บันทกึขอมูลโดยตรงจากโรงเรียน

สังกัด สพฐ. 

2.สำหรับโรงเรียนสังกัดอืน (ทองถิน เอกชน ตชด.) ม

พบขอมูลแยกอาย ุ

AC3-1b อัตราการเขาเรียนรวม

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

(ทะเบียน, จำแนกเพศ) 

ช 84.8 

ญ 87.9 

รวม 86.3 

(ปกศ.62-1) 

จำนวนเดกอายุ 12-14 ป

(จำแนกเพศ) 

ประชากรทะเบยีนราษฎร ณ 1 

มกราคม 2562 จากระบบ HDC 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สุรินทร  

สืบคนจากเวบ ซต  สำนกังานสาธารณสุขจังหวัด

สุรินทร (ระบบ HDC สุรินทร

https://srn.hdc.moph.go.th/) 

1.สามารถดูขอมูลเปนรายจังหวัด อำเภอ และเปนการ

รายงานขอมูลตนป ณ 1 มกราคม 2562 

    จำนวนนกัเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน (จำแนก

เพศ) 

1.สำนักนโยบายและแผนการ

ศึกษาขันพืนฐาน 

มีขอมูลปการศึกษา 2562 ภาค

เรียนที 1 

2.สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร ป

1.สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมลูนักเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

2.สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ http://www.mis.moe.go.th/ 

1.ขอมูลทีสืบคนจาก ระบบจัดเกบขอมลูนักเรียน

รายบุคคล [DMC62-1(schoolmis)] มขีอมูลจำแนก

เพศ บันทึกขอมูลโดยตรงจากโรงเรียนสงักัด สพฐ. 

2.ขอมูลนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

-รร.สังกัดทองถิน ศพด. เอกชน และ ตชด. จาก

สารสนเทศเพือการศึกษาแหงชาติ
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

3.ศูนยสารสนเทศอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

3.สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศอุดมศึกษา

http://www.info.mua.go.th/info/ 

กระทรวงศึกษาธิการ มีขอมูลจำแนกเพศ 

-รร.สาธิต สังกัด สกอ. จากสารสนเทศอดุมศึกษา 

AC3-2 ดัชนีความเสมอภาคทาง

เพศอัตราการเขาเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 

หญิง/ชาย 

1.04 

 

อัตราการเขาเรียนรวมระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนของ

เดกหญิง ตอ เดกชาย 

 

จากตัวชวีัด AC3-1b 

 

  

AC3-3 รอยละนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนที ม ด

อาศัยอยูกับบิดาและ/หรือ

มารดา (สำรวจนักเรียน) 

24.8 จำนวนนกัเรียน ม.3 ที ม ด

อาศัยอยูกับบิดาและ/หรือ

มารดา เทียบจำนวน

นักเรียน ม.3 ทีสำรวจ 

นักเรียน ม.3 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

สำรวจนักเรียน ม.3 จำนวน 318 คน จาก 21 

โรงเรียน 

1.กลุมตัวอยาง มครอบคลุมนักเรียน ม.1 - ม.2 

AC3-4 จำนวนนักเรียนพิการ

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 2,937 

ญ 860 

รวม 3,797 

(ปกศ.62) 

จำนวนนกัเรียนพิการระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 

(จำแนกเพศ) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใชขอมูลจำนวนนักเรียนพิการระดับมธัยมศึกษา

ตอนตน จำแนกเพศ และประเภทความพิการ จาก

DMC ปการศึกษา 2562 [DMC62-2 (deformity) 

สำหรับโรงเรียนทัว ป/เรียนรวม DMC62-1 

(deformity) สำหรับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด

สุรินทร] ซึงเปนขอมูลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

AC3-5 จำนวนนักเรียนดอย

โอกาสระดับมธัยมศึกษา

ตอนตน  

(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 18,378 

ญ 18,729 

รวม 37,107 

(ปกศ.62-1) 

จำนวนนกัเรียนดอยโอกาส

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

(จำแนกเพศ) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

(DMC62-1) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

1.จำนวนนักเรียนดอยโอกาสระดับมธัยมศึกษา

ตอนตน จาก DMC ปการศึกษา 2562 [DMC62-1 

(occasion)] ซึงเปนขอมูลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด

สพฐ. 
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

AC3-6 รอยละนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนทีเปนเดก

ยากจน 

(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 80.6 

ญ 83.2 

รวม 81.9 

(ปกศ.62-1) 

จำนวนนกัเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 

(จำแนกเพศ) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

(DMC62-1) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใชขอมูลจำนวนนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนตน

จำแนกเพศ จาก DMC ปการศึกษา 2562 ภาคเรียนที

1 [DMC62-1 (schoolmis)] ซึงเปนขอมูลเฉพาะ

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

    จำนวนเดกยากจนทีเขาเรียน

มัธยมศึกษาตอนตน 

(จำแนกเพศ) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

(DMC62-1) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใชขอมูลจำนวนนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน จำแนกเพศ จาก DMC ปการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที 1 [DMC62-1 (occasion)] ซึงเปนขอมูล

เฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

AC3-7 รอยละนักเรียนยากจน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนที

ดรับทุนปจจัยพืนฐานตอ

นักเรียนยากจนทังหมด 

(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 31.5 

ญ 31.1 

รวม 31.3 

(ปกศ.62-1) 

จำนวนเดกยากจนทีเขาเรียน

ระดับยมศึกษาตอนตน 

(จำแนกเพศ) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

(DMC62-1) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใชขอมูลจำนวนนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน จำแนกเพศ จาก DMC ปการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที 1 [DMC62-1 (occasion)] ซึงเปนขอมูล

เฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

    จำนวนนกัเรียนยากจนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนที ดรับ

ทุนปจจัยพืนฐาน 

(EEF) 

กสศ. ปการศึกษา 2562 ภาค

เรียนที 1 

ระบบสารสนเทศเพือความเสมอภาคทางการศึกษา

(กสศ.) 

  

AC3-8 รอยละนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนที ดรับทุน

ปจจัยพืนฐานและทุนเสมอภาค

ตอนักเรียนยากจนทังหมด 

(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 17.1 

ญ 16.4 

รวม 16.7 

(ปกศ.62-1) 

จำนวนเดกยากจนทีเขาเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

(ทะเบียน) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

(DMC62-1) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใชขอมูลจำนวนนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน จำแนกเพศ จาก DMC ปการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที 1 [DMC62-1 (occasion)] ซึงเปนขอมูล

เฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

    จำนวนนกัเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนที ดรับ

กสศ. ปการศึกษา 2562 ภาค

เรียนที 1 

ระบบสารสนเทศเพือความเสมอภาคทางการศึกษา

(กสศ.) 
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

ทุนปจจัยพืนฐานและทุน

เสมอภาค 

(EEF) 

AC3-9 จำนวนนักเรียนระดบั

มัธยมศึกษาตอนตนตางสัญชาต ิ

(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 10 

ช 12 

ญ 21 

รวม 33 

(ปกศ.62-1) 

จำนวนนกัเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนตาง

สัญชาติ (จำแนกเพศ) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

(DMC62-1) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

1.จำนวนนักเรียนมธัยมศึกษาตอนตนตางสัญชาติ 

จำแนกเพศ จาก DMC ปการศึกษา 2562 [DMC62-1 

(race)] ซึงเปนขอมูลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

2.สำหรับการนำขอมูลมาใชเปนตัวชวีัด AC3-9 

จำนวนนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนตาง

สัญชาติ นี คณะวจิัย มรวมจำนวนนกัเรียน

มัธยมศึกษาตอนตน มปรากฏสัญชาต ิ

AC3-10 จำนวนนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน มปรากฏ

สัญชาติ 

(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 0 

ญ 0 

รวม 0 

(ปกศ.62-1) 

จำนวนนกัเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน ม

ปรากฏสัญชาต ิ

(จำแนกเพศ) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

(DMC62-1) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

1.จำนวนนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนตนตาง

สัญชาต ิจำแนกเพศ เฉพาะนกัเรียน มปรากฏสัญชาติ

จาก DMC ปการศึกษา 2562 [DMC62-1 (race)] ซึง

เปนขอมูลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

AC3-11 รอยละเดกอายุ 12-14 

ป นอกระบบการศึกษา

(ทะเบียน) 

3.3 

(ป 2562) 

จำนวนเดกอายุ 12-14 ป

(จำแนกเพศ) 

ประชากรทะเบยีนราษฎร ณ 1 

มกราคม 2562 จากระบบ HDC 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สุรินทร  

สืบคนจากเวบ ซต  สำนกังานสาธารณสุขจังหวัด

สุรินทร (ระบบ HDC สุรินทร

https://srn.hdc.moph.go.th/) 

1.สามารถดูขอมูลเปนรายจังหวัด อำเภอ และเปนการ

รายงานขอมูลตนป ณ 1 มกราคม 2562 

    จำนวนเดกอายุ 12-14 ป

นอกระบบการศึกษา 

( มมีขอมูลจำแนกเพศ) 

กสศ. ปการศึกษา 2562 ภาค

เรียนที 1 

ระบบสารสนเทศเพือความเสมอภาคทางการศึกษา

(กสศ.) 

อางอิง : 

1.จำนวนเดกทังหมดเปนขอมูลทะเบยีนราษฎร จาก

กรมการปกครอง ป 2559 และ ป 2562 

2.ขอมูลนักเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาฯ จากศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศ สป.ศธ. ป 2559 และ ป 2561 

3.ขอมูลนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

การศึกษาขันพืนฐาน สพฐ. ป 2562 

4.ขอมูลนักเรียนสังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถิน อปท. ป 2562 

5.โดยนำขอมูลจากขอ 1-2-3-4 มาหักลบกันจึง ด

จำนวนเดกนอกระบบ ป 2559, 2561 และ 2562 

มตท 2 คณภาพการ รยนร          

QL3-1 อัตราสวนครูตอนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

(ทะเบียน) 

1 : 14.7 

(เฉพาะ รร.สังกัด

สพฐ.) 

จำนวนครูทีสอนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 

กลุมสารสนเทศ สนผ. สพฐ. ป

2562 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบสารสนเทศเพือการบริหาร

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

1.มีขอมูลเฉพาะ ครูในโรงเรียนสังกัด สพฐ.เทานัน แต

มรวมครูการศึกษาพิเศาในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด

สุรินทร เนืองจาก มมีขอมูลจำแนกครูตามระดับการ

สอน 

    จำนวนนกัเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน (จำแนก

เพศ) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

(DMC62-1) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใชขอมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. จากระบบ

จัดเกบขอมูลนักเรียนรายบุคคล [DMC62-

1(schoolmis)] เพือใหสอดคลองกับขอมูลครูใน

โรงเรียนสังกัด สพฐ. มรวมนักเรียนในโรงเรียนโสต

ศึกษาจังหวัดสุรินทร เนืองจาก มมีขอมลูจำแนกครู

ตามระดับการสอน 

QL3-2 รอยละโรงเรียนทีสอน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนทีผาน

เกณฑคุณภาพระดับดีขึน ป 

(สมศ.) 

94.2 จำนวนโรงเรียนทีสอนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนทีรับการ

ตรวจประเมินคุณภาพ 

(สมศ.) 

สำนักงานรับรองมาตรฐาน สมศ.

ผลประเมินคุณภาพรอบสาม

2554-2558 

ประสานขอขอมูลโดยตรงจาก สมศ.  1.ใชผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-

2558) เนืองจากผลการประเมินรอบสี (2559-2563) 

ยัง มประกาศ 

    จำนวนโรงเรียนทีสอนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนทีผาน

เกณฑคุณภาพระดับดีขึน ป 

(สมศ.) 

สมศ. (ผลประเมินคุณภาพรอบ

สาม 2554-2558) 

ประสานขอขอมูลโดยตรงจาก สมศ.  1.ใชผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-

2558) เนืองจากผลการประเมินรอบสี (2559-2563) 

ยัง มประกาศ 
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

QL3-3 รอยละสถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนที

นักเรียนใชคอมพิวเตอร ในการ

เรียนวิชา ICT ในอัตรา มเกิน

สองคนตอหนึงเครือง (สำรวจ

นักเรียน) 

90.5 จำนวนสถานศึกษาระดบั

มัธยมศึกษาตอนตนที

นักเรียนใชคอมพิวเตอร ใน

การเรียนวิชา ICT ในอัตรา

มเกินสองคนตอหนึงเครือง 

นักเรียน ม.3 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

นักเรียน ม.3 จำนวน 318 คน ( ม ดใช 17 คน ม

ตอบ 30 คน) จาก 21 โรงเรียน 

 

QL3-4 สัดสวนเวลาทีครูระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนใชในการ

จัดการเรียนการสอนตอชัวโมง

ตอการทำงานอืน (สัมภาษณครู) 

Median 60 : 40 

Mean 93 : 7 

จำนวนชวัโมงทีครูระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนใชใน

การจัดการเรียนการสอนตอ

ชัวโมงตอการทำงานอืน 

ตัวแทนครูผูสอนระดับชัน ม.3 

(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ

2563) 

ตัวแทนครูผูอนระดับชัน ม.3 จำนวน 19 คน จาก

19 โรงเรียน  

 

QL3-5 รอยละสถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนที

จัดการเรียนการสอนภาษาที

สาม (สัมภาษณครู) 

47.4 จำนวนสถานศึกษาระดบั

มัธยมศึกษาตอนตนทีจัดการ

เรียนการสอนภาษาทีสาม 

ตัวแทนครูผูสอนระดับชัน ม.3 

(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ

2563) 

ตัวแทนครูผูสอนระดับชัน ม.3 จำนวน 19 คน จาก

19 โรงเรียน 
  

QL3-6 รอยละจำนวนชวัโมงที

จัดการเรียนการสอนแบบ

active learning ตอจำนวน

ชัวโมงทีจัดการเรียนการสอน

ทังหมดของสถานศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน (สัมภาษณ

ครู) 

Median 18.5 

Mean 25.2 

จำนวนชวัโมงทีจัดการเรียน

การสอนแบบ active 

learning ตอจำนวนชัวโมงที

จัดการเรียนการสอนทังหมด

ของสถานศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 

ตัวแทนครูผูสอนระดับชัน ม.3 

(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ

2563) 

ตัวแทนครูผูอนระดับชัน ม.3 จำนวน 19 คน จาก

19 โรงเรียน  

  

QL3-7 รอยละสถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนทีให

ความสำคัญกับการเรียนรูใน

81.0 จำนวนสถานศึกษาระดบั

มัธยมศึกษาตอนตนทีให

ผูบริหารสถานศึกษา (ธันวาคม

2562 - กุมภาพันธ 2563) 

สัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาทีเปดสอนระดับ ม.

ตน 21 โรงเรียน   
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

ศตวรรษที 21 (สัมภาษณ

ผูบริหารสถานศึกษา) 

ความสำคัญกับการเรียนรูใน

ศตวรรษที 21  

QL3-8 รอยละสถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนทีให

ความสำคัญกับการพัฒนา

กำลังคนตอบโจทย

ภาคอุตสาหกรรมและ ทยแลนด 

4.0 และ/หรือ PLC (สัมภาษณ

ผูบริหารสถานศึกษา) 

38.1 จำนวนสถานศึกษาระดบั

มัธยมศึกษาตอนตนทีให

ความสำคัญกับการพัฒนา

กำลังคนตอบโจทย

ภาคอุตสาหกรรมและ ทย

แลนด 4.0 และ/หรือ PLC 

ผูบริหารสถานศึกษา (ธันวาคม

2562 - กุมภาพันธ 2563) 

สัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาทีเปดสอนระดับ ม.

ตน 21 โรงเรียน 

  

มตท 3 ผลการ รยนร         

LO3-1 อัตราการออกกลางคัน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 0.22 

ญ 0.14 

รวม 0.18 

(ปกศ.61) 

จำนวนนกัเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 

(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

(ตนปการศึกษา 2561) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2561 ภาคเรียนที 1 

(DMC61-1) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใชขอมูลจำนวนนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 

จำแนกเพศ จาก DMC ปการศึกษา 2561 ภาคเรียนที

1 [DMC61-1 (schoolmis)] ซึงเปนขอมูลเฉพาะ

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

    จำนวนนกัเรียนออกกลางคัน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

(สินปการศึกษา 2561) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน 

สินปการศึกษา 2561 (DMC61-

3) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใชขอมูลจำนวนนักเรียนออกกลางคันระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน จำแนกเพศ และสาเหตุ ( มรวม

สาเหตุอพยพตามผูปกครอง และอืน ) จาก DMC สิน

ปการศึกษา 2561 [DMC61-3 (out)] ซึงเปนขอมูล

เฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

LO3-2 อัตราการคงอยูของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน 

ช 85.4 

ญ 95.1 

รวม 90.0 

(ปกศ.61) 

จำนวนนกัเรียน ม.1 ป

การศึกษา 2560 (ทะเบียน

จำแนกเพศ) 

กระทรวงศึกษาธิการ ป

การศึกษา 2560 

1.สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร

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

1.ขอมูลจำนวนนกัเรียนทีเรียนชัน ม.1 ปการศึกษา

2560 สังกัด สพฐ. อปท. สช. ตชด. จากสารสนเทศ

เพือการศึกษาแหงชาติ มขีอมูลจำแนกเพศ 
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

    จำนวนนกัเรียน ม.3 ป

การศึกษา 2562 (ทะเบียน

จำแนกเพศ) 

1.กระทรวงศึกษาธกิาร ป

การศึกษา 2562 

2.ศูนยสารสนเทศอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ปการศึกษา 2562 

1.สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร

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

2.สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศอุดมศึกษา

http://www.info.mua.go.th/info/ 

1.ขอมูลจำนวนนกัเรียนทีเรียนชัน ม.3 ปการศึกษา

2562 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. อปท. สช. ตชด. จาก

สารสนเทศเพือการศึกษาแหงชาติ มีขอมูลจำแนกเพศ 

2.ขอมูลจำนวนนกัเรียนทีเรียนชัน ม.3 ปการศึกษา

2562 ของโรงเรียนสาธิต จากสารสนเทศอุดมศึกษา มี

ขอมูลจำแนกเพศ 

LO3-3 อัตราสำเรจการศึกษา

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน (ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 73.9 

ญ 89.6 

รวม 81.4 

(ปกศ.61) 

จำนวนนกัเรียนชัน ม.3 ที

สำเรจการศึกษา ปการศึกษา

2561 (จำแนกเพศ) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน

สินปการศึกษา 2561 (DMC61-

3) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใชขอมูลจำนวนนักเรียนจบ ม.3 ปการศึกษา 2561 

จำแนกเพศ จาก DMC [DMC61-3 (m3end)] ซึงเปน

ขอมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. มรวมโรงเรียน

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเนืองจาก มมี

รายงานขอมูลนักเรียนจบ 

    จำนวนนกัเรียนชัน ม.1 ที

เขาเรียนปการศึกษา 2559 

(จำแนกเพศ) 

สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร  

ปการศึกษา 2559 ภาคเรียนที 1 

สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ http://www.mis.moe.go.th/ 

เฉพาะนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. 

LO3-4 อัตราการเรียนตอของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน 

ช 94.6 

ญ 98.4 

รวม 96.6 

(ปกศ.61) 

จำนวนนกัเรียนชัน ม.3 ที

สำเรจการศึกษา ปการศึกษา

2561 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน

สินปการศึกษา 2561 (DMC61-

3) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใชขอมูลจำนวนนักเรียนจบ ม.3 ปการศึกษา 2561 

จำแนกเพศ จาก DMC [DMC61-3 (m3end)] ซึงเปน

ขอมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

    จำนวนนกัเรียนชัน ม.3 ที

เรียนตอ (ขึน ม.4 หรอื ปวช.

1) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน 

สินปการศึกษา 2561 (DMC61-

3) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใชขอมูลจำนวนนักเรียนจบ ม.3 ปการศึกษา 2561 

ทีเรียนตอทังในและนอกระบบการศึกษา จำแนกเพศ

จาก DMC [DMC61-3 (m3end)] ซึงเปนขอมูล

เฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

LO3-5 รอยละของนักเรียนชัน

ม.3 ทีมีคะแนน O-NET วิชา

คณิต 5.8 

อังกฤษ 5.9 

จำนวนนกัเรียนชัน ม.3 ทีมี

คะแนน O-NET วิชา

ประสานขอขอมูลและทำ MOU กับ สทศ. โดยตรง นักเรียนชัน ม.3 ทีมีคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร

วิทยาศาสตร ภาษา ทย ภาษาอังกฤษ และสังคม ผาน
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ภาษา ทย ภาษาอังกฤษ ผาน

เกณฑทีกำหนด (รอยละ 50) 

ทย 64.5 

วิทย 1.9 

(ปกศ.62) 

คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร

ภาษา ทย ภาษาอังกฤษ

ผานเกณฑทีกำหนด (รอยละ

50) ปการศึกษา 2562 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา

แหงชาติ (องคการมหาชน)

(สทศ.) ปการศึกษา 2562 

เกณฑทีกำหนด (รอยละ 50) ปการศึกษา 2562 

ระดับประเทศ 

คณิต 8.0 

อังกฤษ 10.9 

ทย 64.1 

วิทย 2.5 

    จำนวนนกัเรียนชัน ม.3 ที

เขาสอบ O-NET ป

การศึกษา 2562 

LO3-6 ระดับทักษะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสารของ

นักเรียนชัน ม.3 (สำรวจ

นักเรียน) 

60.7 ระดับทักษะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสาร

ของนักเรียนชัน ม.3 

นักเรียน ม.3 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

นักเรียน ม.3 จำนวน 318 คน ( มตอบ 7 คน) จาก

21 โรงเรียน 

  

LO3-7 ระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน ม.

3 (สำรวจนักเรียน)  

Mean 14.1  

(ระดับ 1) 

ระดับทักษะภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนชัน ม.3 

นักเรียน ม.3 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

นักเรียน ม.3 จำนวน 318 คน ( มตอบ 2 คน) จาก

21 โรงเรียน 

กำหนดเกณฑประเมินระดับทักษะ ภาษาอังกฤษ ดังน ี

0 - 16.7 คือ ระดับ 1 ยัง มสามารถสือสาร

ภาษาอังกฤษ ด 

16.8 - 33.3 คือ ระดับ 2 มีความรูภาษาอังกฤษขัน

พืนฐาน 

33.4 - 50.0 คือ ระดับ 3 เขาใจประโยคและสำนวนที

ใชบอยและโตตอบ ดทันที 

50.1 - 66.7 คือ ระดับ 4 พูด เขียน และอานจับ

ใจความสำคัญเรืองใกลตัว ด 

66.8 - 83.3 คือ ระดับ 5 ใชภาษาในระดับดี พูด

เขียน ดถูกตอง 

> 83.3 ขึน ป คือ ระดับ 6 ใชภาษา ดดีมากใกลเคียง

เจาของภาษา 
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

LO3-8 ระดับทักษะชีวิตของ

นักเรียนชัน ม. 3 (สำรวจ

นักเรียน)  

Median 73.3 

Mean 78.8 

ระดับทักษะชวีิตของ

นักเรียนชัน ม.3 

นักเรียน ม.3 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

นักเรียน ม.3 จำนวน 318 คน ( มตอบ 5 คน) จาก

21 โรงเรียน 

  

LO3-9 ระดับความรอบรูดาน

สุขภาพของนักเรียนชัน ม.3 

(สำรวจนักเรียน) 

Median 87.5 

Mean 80.5 

ระดับความรอบรูดาน

สุขภาพของนักเรียนชัน ม.3 

นักเรียน ม.3 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

นักเรียน ม.3 จำนวน 318 คน ( มตอบ 3 คน) จาก

21 โรงเรียน 

  

LO3-10 ระดับทักษะการเงิน

ของนักเรียนชัน ม.3 (สำรวจ

นักเรียน) 

Median 87.5 

Mean 72.0 

ระดับทักษะการเงินของ

นักเรียนชัน ม.3 

นักเรียน ม.3 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

นักเรียน ม.3 จำนวน 318 คน ( มตอบ 4 คน) จาก

21 โรงเรียน 

  

LO3-11 ระดับความตระหนกัรู

ในฐานะพลเมืองโลกของ

นักเรียนชัน ม.3 (สำรวจ

นักเรียน) 

Median 25.0 

Mean 39.7 

ระดับความตระหนักรูใน

ฐานะพลเมืองโลกของ

นักเรียนชัน ม.3 

นักเรียน ม.3 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

นักเรียน ม.3 จำนวน 318 คน ( มตอบ 5 คน) จาก

21 โรงเรียน 

  

LO3-12 ระดับทักษะอาชีพของ

นักเรียนชัน ม.3 (สำรวจ

นักเรียน) 

Median 66.7 

Mean 67.2 

ระดับทักษะอาชีพของ

นักเรียนชัน ม.3 

นักเรียน ม.3 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

นักเรียน ม.3 จำนวน 318 คน ( มตอบ 10 คน) จาก

21 โรงเรียน 

  

LO3-13 ระดับทักษะการเปน

ผูประกอบการของนักเรียนชัน

ม. 3 (สำรวจนกัเรียน) 

Median 41.7 

Mean 45.6 

ระดับทักษะการเปน

ผูประกอบการของนักเรียน

ชัน ม.3 

นักเรียน ม.3 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

นักเรียน ม.3 จำนวน 318 คน ( มตอบ 9 คน) จาก

21 โรงเรียน 
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ตารางท 4 ผลการจัดทำขอมูลตัวชีวัดความกาวหนาในการพัฒนาเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 15-17 ป) 

ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล 

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

มตท 1 การ ขาถงการ รยนร     
AC4-1a อัตราการเขาเรียนสุทธิ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(สายสามัญ + อาชีพ) (ทะเบียน

, จำแนกเพศ) 

n.a. จำนวนเยาวชนอาย ุ15-17 ป

(จำแนกเพศ) 

ประชากรทะเบยีนราษฎร ณ 1 

มกราคม 2562 จากระบบ HDC 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สุรินทร  

สืบคนจากเวบ ซต  สำนกังานสาธารณสุขจังหวัด

สุรินทร (ระบบ HDC สุรินทร

https://srn.hdc.moph.go.th/) 

1.สามารถดูขอมูลเปนรายจังหวัด อำเภอ และเปนการ

รายงานขอมูลตนป ณ 1 มกราคม 2562 

    จำนวนนกัเรียนอายุ 15-17 ป

ในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย สายสามญั (จำแนก

เพศ)  

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

(DMC62-1) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ขอมูลทีสบืคนจาก ระบบจัดเกบขอมลูนักเรียน

รายบุคคล [DMC62-1 (age)] สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร มขีอมูลจำแนกเพศและ

อาย ุบันทึกขอมูลโดยตรงจากโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

2.สำหรับโรงเรียนสังกัดอืน (ทองถิน เอกชน ตชด.) ม

พบขอมูลแยกอาย ุ

    จำนวนนกัเรียนอายุ 15-17 ป

ในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายอาขีวศึกษา (ปวช.1-3) 

(จำแนกเพศ)  

มมีขอมูลจำแนกอาย ุ

สารสนเทศเพือการศึกษาแหงชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา

2562 ภาคเรียนที 1 

สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ http://www.mis.moe.go.th/ 

1. มมีขอมูลนักเรียน ปวช.1-3 จำแนกอายุ 15-17 ป

ดังนัน ตัวชีวัดนี จึงทำ ดเพียงอัตราการเขาเรียนสุทธิ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ( มรวม รร.

สังกัดทองถิน) 

AC4-1b อัตราการเขาเรียนรวม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(สายสามัญ + อาชีพ) (ทะเบียน

, จำแนกเพศ) 

ช 59.2 

ญ 73.5 

รวม 66.0 

(ปกศ.62-1) 

จำนวนเยาวชนอายุ 15-17 ป

(จำแนกเพศ) 

ประชากรทะเบยีนราษฎร ณ 1 

มกราคม 2562 จากระบบ HDC 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สุรินทร  

สืบคนจากเวบ ซต  สำนกังานสาธารณสุขจังหวัด

สุรินทร (ระบบ HDC สุรินทร 

https://srn.hdc.moph.go.th/) 

1.สามารถดูขอมูลเปนรายจังหวัด อำเภอ และเปนการ

รายงานขอมูลตนป ณ 1 มกราคม 2562 
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล 

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

    จำนวนนกัเรียนในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย สาย

สามัญ (จำแนกเพศ) 

1.กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน 

มีขอมูลปการศึกษา 2562 ภาค

เรียนที 1 

2.สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

3.ศูนยสารสนเทศอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ปการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที 1 

1.สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมลูนักเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/ 

publicstat/report 

2.สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ http://www.mis.moe.go.th/ 

3.สืบคนจาก สารสนเทศอุดมศึกษา

http://www.info.mua.go.th/info/ 

1.ขอมูลทีสืบคนจาก ระบบจัดเกบขอมลูนักเรียน

รายบุคคล [DMC62-1(schoolmis)] มขีอมูลจำแนกเพศ

บันทึกขอมูลโดยตรงจากโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

2.ขอมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามญั

และสายอาชีวะ  

-รร.สังกัดทองถิน รร.เอกชน จากสารสนเทศเพือ

การศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ มีขอมูลจำแนก

เพศ 

-รร.สาธิต สังกัด สกอ. จากสารสนเทศอดุมศึกษา มี

ขอมูลจำแนกเพศ 

    จำนวนนกัเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย สาย

อาชีวะ (ปวช.1-3) (จำแนก

เพศ) 

สารสนเทศเพือการศึกษาแหงชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา

2562 ภาคเรียนที 1 

สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ http://www.mis.moe.go.th/ 

1.ขอมูลนักเรียนอาชวีศึกษาจาก สอศ. จำแนกเพศจาก

ระบบสารสนเทศเพือการศึกษาแหงชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ (MIS.MOE.GO.TH) 

AC4-2a ดัชนีความเสมอภาค

ทางเพศจำนวนนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญ (ญ/ช) 

1.70 จำนวนนกัเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญ (ญ/ช) 

จากตัวชวีัด AC4-1b   

  

AC4-2b ดัชนีความเสมอภาค

ทางเพศจำนวนนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสาย

อาชีวะ (ญ/ช) 

0.59 จำนวนนกัเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสาย

อาชีวะ (ญ/ช) 

จากตัวชวีัด AC4-1b   
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล 

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

AC4-3 อัตราสวนนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายสาย

อาชีวะตอสายสามัญ (ทะเบียน

จำแนกเพศ) 

ช อาชวีะ 50: 

สามัญ 50 

ญ อาชวีะ 25: 

สามัญ 75 

รวม อาชวีะ 37: 

สามัญ 63 

(ปกศ.62-1) 

จำนวนนกัเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสาย

อาชีวะ : จำนวนนกัเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายสามัญ (จำแนกเพศ) 

จากขอมูลทีใชคำนวณตัวชีวัด

AC4-1b 

    

AC4+5-4 จำนวนผูเรียน

การศึกษานอกระบบระดับ

ประถมศึกษา (ทะเบียน จำแนก

เพศ) 

(ตัวชีวัดรวม อุดมศึกษาและ

แรงงาน) 

ช 303 คน 

ญ 427 คน 

รวม 820 คน 

(ปกศ.61) 

จำนวนผูเรียนการศึกษานอก

ระบบระดับประถมศึกษา 

(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

สารสนเทศเพือการศึกษาแหงชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา

2561 

สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ http://www.mis.moe.go.th/ 

1.ขอมูลทีสืบคนจากสารสนเทศเพือการศึกษาแหงชาต ิ

กระทรวงศึกษาธิการ มีขอมูลผูเรียนการศึกษานอก

ระบบระดับประถมศึกษา อัพเดทปการศึกษา 2561 

ภาคเรียนที 1 

2.ขอมูลทีสืบคนจากเวบ ชต สอศ. โดยตรง มมีการ

รายงานขอมูลจำนวนผูเรียนนอกระบบของปการศึกษา

2562 สำหรับปการศึกษา 2561 มีขอมลูผูเรียนนอก

ระบบ แตเปนขอมูลภาพรวมทังประเทศ 

AC4+5-5 จำนวนผูเรียน

การศึกษานอกระบบระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน (ทะเบยีน

จำแนกเพศ) 

(ตัวชีวัดรวม อุดมศึกษาและ

แรงงาน) 

ช 5,658 คน 

ญ 3,028 คน 

รวม 8,686 คน 

(ปกศ.61) 

จำนวนผูเรียนการศึกษานอก

ระบบระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน (ทะเบียน จำแนก

เพศ) 

สารสนเทศเพือการศึกษาแหงชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา

2561 

สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ http://www.mis.moe.go.th/ 

  

AC4+5-6 จำนวนผูเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 7,072 คน 

ญ 5,400 คน 

จำนวนผูเรียนการศึกษานอก

ระบบระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทะเบียน จำแนกเพศ) 

สารสนเทศเพือการศึกษาแหงชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา

2561 

สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ http://www.mis.moe.go.th/   



ภาคผนวกรายงาน จ.สรุินทร 

ผ34 

ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล 

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

(ตัวชีวัดรวม อุดมศึกษาและ

แรงงาน) 

 

รวม 12,472 คน 

(ปกศ.61) 

AC4-7a จำนวนนักเรียนพกิาร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายสามัญ (ทะเบียน จำแนก

เพศ) 

ช 181 

ญ 126 

รวม 307 

(ปกศ.62) 

จำนวนนกัเรียนพิการทีเขา

เรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายสายสามัญ (จำแนก

เพศ) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

1.ใชขอมูลจำนวนนักเรียนพิการระดับมธัยมศึกษาตอน

ปลาย สายสามญั จำแนกเพศ และประเภทความพกิาร

จาก DMC ปการศึกษา 2562 [DMC62-2 (deformity) 

สำหรับโรงเรียนทัว ป/เรียนรวม DMC62-1 

(deformity) สำหรับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร]

ซึงเปนขอมูลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

AC4-7b จำนวนนักเรียนพิการ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายอาชวีะ (ทะเบียน จำแนก

เพศ) 

n.a. จำนวนนกัเรียนพิการระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสาย

อาชีวะ (จำแนกเพศ) 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (สอศ.) ปการศึกษา

2562 

สืบคนจากเวบ ซต ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

สอศ. 

สถิติขอมูลนักเรียนนักศึกษา ป 2562 

https://techno.vec.go.th/th-th/บริการ

ขอมูล/ขอมูลสถิติดานการศึกษา/สถิตขิอมูล

นักเรียนนักศึกษาป2561.aspx 

1.สอศ. มมีการรายงานขอมูลนักเรียนพิการ ป

การศึกษา 2562 สำหรับปการศึกษา 2561 จำนวน

นักเรียนพิการ ปวช. เทากับ 7 คน (หญงิ 1/ชาย 6) 

AC4-8a จำนวนนักเรียนดอย

โอกาสระดับมธัยมศึกษาตอน

ปลายสายสามัญ (ทะเบียน

จำแนกเพศ) 

ช 4,890 

ญ 8,217 

รวม 13,107 

(ปกศ.62) 

จำนวนนกัเรียนดอยโอกาส

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายสามัญ (จำแนกเพศ) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

(DMC62-1) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

1.จำนวนนักเรียนดอยโอกาสระดับมธัยมศึกษาตอน

ปลาย สายสามญั จาก DMC ปการศึกษา 2562 

[DMC62-1 (occasion)] ซึงเปนขอมูลเฉพาะโรงเรียนใน

สังกัด สพฐ. 

AC4-8b จำนวนนักเรียนดอย

โอกาสระดับมธัยมศึกษาตอน

ปลายสายอาชวีะ (ทะเบียน

จำแนกเพศ) 

ช 258 

ญ 135 

รวม 393 

(ปกศ.62) 

จำนวนนกัเรียนดอยโอกาส

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายอาชวีะ (จำแนกเพศ) 

1.กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

(DMC62-1) 

2.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

1.จำนวนนักเรียนดอยโอกาสระดับมธัยมศึกษาตอน

ปลาย สายอาชีวะ จาก DMC ปการศึกษา 2562 

[DMC62-1 (occasion)] ซึงเปนขอมูลเฉพาะโรงเรียนใน

สังกัด สพฐ. 



ภาคผนวกรายงาน จ.สรุินทร 

ผ35 

ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล 

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (สอศ.) ปการศึกษา 

2562 ( มมีรายงานขอมูล) 

2.ปการศึกษา 2562 สอศ. มมีรายงานขอมูล นักเรียน

ดอยโอกาส 

AC4-9a รอยละนกัเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญที ดรับเงินกูยืม กยศ. 

(ทะเบียน) 

6.0 จำนวนนกัเรียนในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(จำแนกเพศ) 

1.รร.สังกัด สพฐ. จากกลุม

สารสนเทศ สำนักนโยบายและ

แผนการศึกษาขันพืนฐาน 

มีขอมูลปการศึกษา 2562 ภาค

เรียนที 1 

2.รร.สังกัดทองถิน รร.ตชด รร.

เอกชน จากสารสนเทศเพือ

การศึกษาแหงชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

3.รร.สาธิต สังกัด สกอ. จาก

สารสนเทศอุดมศึกษา การศึกษา

2562 ภาคเรียนที 1 

1.รร.สังกัด สพฐ. สืบคนจากเวบ ซต ระบบ

จัดเกบขอมูลนักเรียนรายบุคคล 

https://portal.bopp-

obec.info/obec62/publicstat/report 

2.รร.สังกัดทองถิน สืบคนจากเวบ ซต

สารสนเทศเพือการศึกษาแหงชาติ 

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

3.รร.สาธิต สืบคนจาก ศูนยสารสนเทศ

อุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา http://www.info.mua.go.th/info/ 

1.ขอมูลทีสืบคนจาก ระบบจัดเกบขอมลูนักเรียน

รายบุคคล [DMC62-1(schoolmis)] มขีอมูลจำแนกเพศ 

บันทึกขอมูลโดยตรงจากโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

2.ขอมูลนักเรียนใน รร.สังกัดทองถิน รร.เอกชน จาก

สารสนเทศเพือการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

มีขอมูลจำแนกเพศ 

3.ขอมูลนักเรียนใน รร.สาธิต สังกัด สกอ. จาก

สารสนเทศอุดมศึกษา มีขอมูลจำแนกเพศ 

    จำนวนนกัเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายที ดรับ

เงินกูยืม กยศ. 

กองทุนเงินใหกูยืมเพือการศึกษา

(กยศ.) ปการศึกษา 2562 

ประสานขอขอมูลโดยตรงจากหนวยงาน   

AC4-9b รอยละนกัเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสาย

อาชีวะที ดรับเงินกูยืม กยศ. 

(ทะเบียน) 

2.3 จำนวนนกัเรียนระดับอาขีว

ศึกษา (ปวช.1-3) 

สารสนเทศเพือการศึกษาแหงชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา

2562 ภาคเรียนที 1 

สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ http://www.mis.moe.go.th/ 

1.ในระบบสารสนเทศเพือการศึกษาแหงชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ (MIS.MOE.GO.TH) มีขอมูล

นักเรียนอาชวีศึกษาจาก สอศ. จำแนกเพศ 



ภาคผนวกรายงาน จ.สรุินทร 

ผ36 

ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล 

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

    จำนวนนกัเรียนระดับอาขีว

ศึกษา (ปวช) 

ที ดรับเงินกูยืม กยศ. 

 

กองทุนเงินใหกูยืมเพือการศึกษา

(กยศ.) ปการศึกษา 2562 

ประสานขอขอมูลโดยตรงจากหนวยงาน   

AC4-10a จำนวนนกัเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญตางสัญชาติ (ทะเบยีน

จำแนกเพศ) 

ช 4 

ญ 4 

รวม 8 

(ปกศ.62) 

จำนวนนกัเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญตางสัญชาติ (จำแนก

เพศ) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

(DMC62-1) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/ 

publicstat/report 

1.จำนวนนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายตางสัญชาติ 

จำแนกเพศ จาก DMC ปการศึกษา 2562 [DMC62-1 

(race)] ซึงเปนขอมูลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

2.สำหรับการนำขอมูลมาใชเปนตัวชวีัด AC4-10a 

จำนวนนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

ตางสัญชาติ นี คณะวิจยั มรวมจำนวนนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย มปรากฏสัญชาติ 

AC4-10b จำนวนนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายอาชวีะตางสัญชาติ 

(ทะเบียน) 

รวม 4 

(ปกศ.62) 

 

ช 3 

ญ 1 

รวม 4 

(ปกศ.61) 

จำนวนนกัเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสาย

อาชีวะตางสัญชาต ิ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (สอศ.) ปการศึกษา

2561 

สืบคนจากเวบ ซต ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

สอศ. 

สถิติขอมูลนักเรียนนักศึกษา ป 2561 

https://techno.vec.go.th/th-th/บริการ

ขอมูล/ขอมูลสถิติดานการศึกษา/สถิตขิอมูล

นักเรียนนักศึกษาป2561.aspx 

1.ขอมูลจำนวนนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย

อาชีวะตางสัญชาติ จาก สอศ. ปการศึกษา 2562 มี

ขอมูลจำแนกสัญชาติ แต มจำแนกเพศ ปการศึกษา

2561 มีขอมูลจำแนกเพศ แต มจำแนกสัญชาติ 

AC4-11a จำนวนนกัเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญ มปรากฏสัญชาติ

(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 0 

ญ 0 

รวม 0 

(ปกศ.62) 

จำนวนนกัเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญ มปรากฏสัญชาติ 

(จำแนกเพศ) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

(DMC62-1) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/ 

publicstat/report 

1.จำนวนนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย มปรากฏ

สัญชาต ิจำแนกเพศ จาก DMC ปการศึกษา 2562 

[DMC62-1 (race)] ซึงเปนขอมูลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด

สพฐ. 



ภาคผนวกรายงาน จ.สรุินทร 

ผ37 

ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล 

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

AC4-11b จำนวนนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายอาชวีะ มปรากฏสัญชาติ

(ทะเบียน) 

รวม 0 

(ปกศ.62) 

จำนวนนกัเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสาย

อาชีวะ มปรากฏสัญชาต ิ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (สอศ.) ปการศึกษา

2562 

สืบคนจากเวบ ซต ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

สอศ. 

สถิติขอมูลนักเรียนนักศึกษา ป 2562 

https://techno.vec.go.th/th-th/บริการ

ขอมูล/ขอมูลสถิติดานการศึกษา/สถิตขิอมูล

นักเรียนนักศึกษาป2562.aspx 

1.ขอมูลจำนวนนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย

อาชีวะ มปรากฏสัญชาติ จาก สอศ. ปการศึกษา 2562 

มมีขอมูลจำแนกเพศ ปการศึกษา 2561 มีขอมูล

นักศึกษาตางสัญชาติ จำแนกเพศ แต มมีขอมูลจำแนก

สัญชาต ิ

AC4-12 รอยละเยาวชนอายุ

15-17 ป นอกระบบการศึกษา

(ทะเบียน) 

12.5 

(ป 2562) 

จำนวนเยาวชนอาย ุ15-17 ป

(จำแนกเพศ) 

ประชากรทะเบยีนราษฎร ณ 1 

มกราคม 2562 จากระบบ HDC 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สุรินทร  

สืบคนจากเวบ ซต  สำนกังานสาธารณสุขจังหวัด

สุรินทร (ระบบ HDC สุรินทร

https://srn.hdc.moph.go.th/) 

1.สามารถดูขอมูลเปนรายจังหวัด อำเภอ และเปนการ

รายงานขอมูลตนป ณ 1 มกราคม 2562 

    จำนวนเยาวชนอายุ 15-17 ป

นอกระบบการศึกษา 

( มมีขอมูลจำแนกเพศ) 

กสศ. ระบบสารสนเทศเพือความเสมอภาคทาง

การศึกษา (กสศ.) 

อางอิง : 

1.จำนวนเดกทังหมดเปนขอมูลทะเบยีนราษฎร จาก

กรมการปกครอง ป 2559 และ ป 2562 

2.ขอมูลนักเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาฯ จากศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศ สป.ศธ. ป 2559 และ ป 2561 

3.ขอมูลนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขันพืนฐาน สพฐ. ป 2562 

4.ขอมูลนักเรียนสังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถิน อปท. ป 2562 

5.โดยนำขอมูลจากขอ 1-2-3-4 มาหักลบกันจึง ด

จำนวนเดกนอกระบบ ป 2559, 2561 และ 2562 
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล 

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

มตท 2 คณภาพการ รยนร  

QL4-1a อัตราสวนครูตอ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายสายสามัญ (ทะเบียน) 

1 : 13.1 

(เฉพาะ รร.สังกัด

สพฐ.) 

จำนวนครูทีสอนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุมสารสนเทศ สนผ. สพฐ. ป

2562 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบสารสนเทศเพือการ

บริหาร สพฐ. https://data.bopp-

obec.info/emis/ 

1.มีขอมูลเฉพาะ ครูในโรงเรียนสังกัด สพฐ.เทานัน แต ม

รวมครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด

สุรินทร เนืองจาก มมีขอมูลจำแนกครูตามระดับการ

สอน 

    จำนวนนกัเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

(จำแนกเพศ) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

(DMC62-1) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/ 

publicstat/report 

1.ใชขอมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. จากระบบจัดเกบ

ขอมูลนักเรียนรายบุคคล [DMC62-1(schoolmis)] 

เพือใหสอดคลองกับขอมูลครูในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ม

รวมนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัสุรินทร 

เนืองจาก มมีขอมูลจำแนกครูตามระดับการสอน 

QL4-1b อัตราสวนครูตอ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายสายอาชวีะ (ทะเบียน) 

1 : 34.4 

(ทัง นร.ปวช.

และ ปวส. ปกศ.

62) 

จำนวนครูทีสอนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสาย

อาชีวะ 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สอ

ศ. ปการศึกษา 2562 

สืบคนจากเวบ ซต ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

สอศ. 

ขอมูลบุคลากร 

https://techno.vec.go.th/th-th/บริการ

ขอมูล/ขอมูลสถิติดานการศึกษา/ขอมูลบุคลากร.

aspx 

1.ขอมูลครูทีทำหนาทีสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สายอาชวีะ มจำแนกระดับการสอน 

    จำนวนนกัเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสาย

อาชีวะ (จำแนกเพศ) 

สารสนเทศเพือการศึกษาแหงชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา

2562 ภาคเรียนที 1 

สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ http://www.mis.moe.go.th/ 

1.ในระบบสารสนเทศเพือการศึกษาแหงชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ (MIS.MOE.GO.TH) มีขอมูล

นักเรียนอาชวีศึกษาจาก สอศ. จำแนกเพศ 

QL4-2a รอยละโรงเรียนทีสอน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สายสามัญทีผานเกณฑคุณภาพ

ระดับดีขึน ป (สมศ.) 

88.8 จำนวนโรงเรียนทีสอนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายทีรับ

การตรวจประเมินคุณภาพ 

(สมศ.) 

สำนักงานรับรองมาตรฐาน สมศ.

ผลประเมินคุณภาพรอบสาม

2554-2558 

ประสานขอขอมูลโดยตรงจาก สมศ.  1.ใชผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-

2558) เนืองจากผลการประเมินรอบสี (2559-2563) ยัง

มประกาศ 
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล 

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

    จำนวนโรงเรียนทีสอนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายทีผาน

เกณฑคุณภาพระดับดีขึน ป 

(สมศ.) 

สมศ. (ผลประเมินคุณภาพรอบ

สาม 2554-2558) 

ประสานขอขอมูลโดยตรงจาก สมศ.  1.ใชผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-

2558) เนืองจากผลการประเมินรอบสี (2559-2563) ยัง

มประกาศ 

QL4-2b รอยละโรงเรียนทีสอน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สายอาชวีะทีผานเกณฑคุณภาพ

ระดับดีขึน ป (สมศ.) 

100.0 จำนวนโรงเรียนทีสอนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย สาย

อาชีวะทีรับการตรวจประเมิน

คุณภาพ (สมศ.) 

สำนักงานรับรองมาตรฐาน สมศ.

ผลประเมินคุณภาพรอบสาม

2554-2558 

ประสานขอขอมูลโดยตรงจาก สมศ.  1.ใชผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-

2558) เนืองจากผลการประเมินรอบสี (2559-2563) ยัง

มประกาศ 

    จำนวนโรงเรียนทีสอนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย สาย

อาชีวะทีผานเกณฑคุณภาพ

ระดับดีขึน ป (สมศ.) 

สมศ. (ผลประเมินคุณภาพรอบ

สาม 2554-2558) 

ประสานขอขอมูลโดยตรงจาก สมศ.  1.ใชผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-

2558) เนืองจากผลการประเมินรอบสี (2559-2563) ยัง

มประกาศ 

QL4-3a รอยละสถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายสามัญทีนกัเรียนใช

คอมพิวเตอรในการเรียนวิชา 

ICT ในอัตรา มเกินสองคนตอ

หนึงเครือง (สำรวจนักเรียน) 

100.0 จำนวนสถานศึกษาระดบั

มัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญทีนักเรียนใช

คอมพิวเตอรในการเรียนวิชา 

ICT ในอัตรา มเกินสองคนตอ

หนึงเครือง 

นักเรียน ม.6 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

นักเรียน ม.6 จำนวน 140 คน ( ม ดใช 23 คน /

มตอบ 13 คน) จาก 7 โรงเรียน 

1.กลุมตัวอยาง มครอบคลุมนักเรียน ม.4 - ม.5 

QL4-3b รอยละสถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายอาชวีะทีนกัเรียนใช

คอมพิวเตอรในการเรียนวิชา 

ICT ในอัตรา มเกินสองคนตอ

หนึงเครือง (สำรวจนักเรียน) 

100.0 จำนวนสถานศึกษาระดบั

มัธยมศึกษาตอนปลายสาย

อาชีวะทีนกัเรียนใช

คอมพิวเตอรในการเรียนวิชา 

ICT ในอัตรา มเกินสองคนตอ

หนึงเครือง  

นักเรียน ปวช.3 (ธันวาคม 2562 

- กุมภาพันธ 2563) 

นักเรียน ปวช.3 จำนวน 58 คน ( ม ดใช 22 คน

/ มตอบ 10 คน) จาก 3 วิทยาลัย 

1.กลุมตัวอยาง มครอบคลุมนักเรียน ปวช.1 - ปวช.2 
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล 

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

QL4-4a สัดสวนเวลาทีครูระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญใชในการจัดการเรียนการ

สอนตอการทำงานอืน 

(สัมภาษณครู)  

Median 63 : 37 

Mean 78 : 22 

จำนวนชวัโมงทีครูระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญใชในการจัดการเรียน

การสอนตอการทำงานอืน 

ตัวแทนครูผูสอนระดับชัน ม.6 

(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ

2563) 

ตัวแทนครูผูสอนระดับชัน ม.6 จำนวน 8 คน

จาก 7 โรงเรียน 

 

QL4-4b สัดสวนเวลาทีครู

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายอาชวีะใชในการจัดการ

เรียนการสอนตอการทำงานอืน 

(สัมภาษณครู) 

85 : 15 

(Median=Mean) 

เวลาทีครูระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายสายอาชีวะใชใน

การจัดการเรียนการสอนตอ

การทำงานอืน 

ตัวแทนครูผูสอนระดับชัน ปวช.3 

(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ

2563) 

ตัวแทนครูผูสอนระดับชัน ปวช.3 จำนวน 3 คน

จาก 3 วิทยาลัย 

 

QL4-5a รอยละสถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายสามัญทีจัดการเรียนการ

สอนภาษาทีสาม (สัมภาษณครู) 

85.7 จำนวนสถานศึกษาระดบั

มัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญทีจัดการเรียนการสอน

ภาษาทีสาม 

ตัวแทนครูผูสอนระดับชัน ม.6 

(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ

2563) 

ตัวแทนครูผูสอนระดับชัน ม.6 จำนวน 8 คน

จาก 7 โรงเรียน 
  

QL4-5b รอยละสถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายอาชวีะทจีัดการเรียนการ

สอนภาษาทีสาม (สัมภาษณครู) 

66.7 จำนวนสถานศึกษาระดบั

มัธยมศึกษาตอนปลายสาย

อาชีวะทจีัดการเรียนการสอน

ภาษาทีสาม 

ตัวแทนครูผูสอนระดับชัน ปวช.3 

(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ

2563) 

ตัวแทนครูผูสอนระดับชัน ปวช.3 จำนวน 3 คน

จาก 3 วิทยาลัย 
  

QL4-6a รอยละจำนวนชัวโมงที

จัดการเรียนการสอนแบบ

active learning ตอจำนวน

ชัวโมงทีจัดการเรียนการสอน

ทังหมดของสถานศึกษาระดับ

Median = 38.4 

Mean = 38.8 

จำนวนชวัโมงทีจัดการเรียน

การสอนแบบ active 

learning ตอจำนวนชัวโมงที

จัดการเรียนการสอนทังหมด

ของสถานศึกษาระดับ

ตัวแทนครูผูสอนระดับชัน ม.6 

(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ

2563) 

ตัวแทนครูผูสอนระดับชัน ม.6 จำนวน 8 คน

จาก 7 โรงเรียน 
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล 

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

มัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญ (สัมภาษณคร)ู 

มัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญ  

QL4-6b รอยละจำนวนชวัโมงที

จัดการเรียนการสอนแบบ

active learning ตอจำนวน

ชัวโมงทีจัดการเรียนการสอน

ทังหมดของสถานศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสาย

อาชีวะ (สัมภาษณคร)ู 

Median = 11.4 

Mean = 37.1 

จำนวนชวัโมงทีจัดการเรียน

การสอนแบบ active 

learning ตอจำนวนชัวโมงที

จัดการเรียนการสอนทังหมด

ของสถานศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสาย

อาชีวะ 

ตัวแทนครูผูสอนระดับชัน ปวช.3 

(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ

2563) 

สัมภาษณตัวแทนครูผูสอนระดับชัน ปวช.3 

จำนวน 2 คน จาก 3 วิทยาลัย 

  

QL4-7 รอยละสถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายสามัญทีใหความสำคัญกบั

การเรียนรูในศตวรรษที 21 

(สัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา) 

87.5 จำนวนสถานศึกษาระดบั

มัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญทีใหความสำคัญกับ

การเรียนรูในศตวรรษที 21 

ผูบริหารสถานศึกษา (ธันวาคม

2562 - กุมภาพันธ 2563) 

สัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาทีเปดสอนระดับ 

ม.ปลาย 8 แหง 

  

QL4-8 รอยละสถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายอาชวีะทีใหความสำคัญกบั

การพัฒนากำลังคนตอบโจทย

ภาคอุตสาหกรรมและ ทย

แลนด 4.0 และ/หรือ PLC 

(สัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา) 

100.0 จำนวนสถานศึกษาระดบั

มัธยมศึกษาตอนปลายสาย

อาชีวะทีใหความสำคัญกับ

การพัฒนากำลังคนตอบโจทย

ภาคอุตสาหกรรมและ ทย

แลนด 4.0 และ/หรือ PLC 

ผูบริหารสถานศึกษา (ธันวาคม

2562 - กุมภาพันธ 2563) 

สัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาทีเปดสอนระดับ 

ปวช. 3 แหง 
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล 

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

มตท 3 ผลการ รยนร 

LO4-1a อัตราการออกกลางคัน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายสามัญ (ทะเบียน จำแนก

เพศ) 

ช 1.39 

ญ 0.59 

รวม 0.89 

(ปกศ.61) 

จำนวนนกัเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย สาย

สามัญ (ทะเบียน จำแนกเพศ) 

(ตนปการศึกษา 2561) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน ป

การศึกษา 2561 ภาคเรียนที 1 

(DMC61-1) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec61/ 

publicstat/report 

1.ใชขอมูลจำนวนนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สายสามัญ จำแนกเพศ จาก DMC ปการศึกษา 2561 

ภาคเรียนที 1 [DMC61-1 (schoolmis)] ซึงเปนขอมูล

เฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

    จำนวนนกัเรียนออกกลางคัน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายสามัญ (ทะเบียน จำแนก

เพศ) (สินปการศึกษา 2561) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน สิน

ปการศึกษา 2561 (DMC61-3) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec61/ 

publicstat/report 

1.ใชขอมูลจำนวนนักเรียนออกกลางคันระดับมัธยม

ปลายสายสามัญ จำแนกเพศ และสาเหตุ ( มรวมสาเหตุ

อพยพตามผูปกครอง และอืน ) จาก DMC สินป

การศึกษา 2561 [DMC61-3 (out)] ซึงเปนขอมูลเฉพาะ

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

LO4-2b อัตราการออก

กลางคันระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายสายอาชวีะ (ทะเบียน 

จำแนกเพศ) 

ช 11.24 

ญ 10.54 

รวม 10.98 

(ปกศ.61) 

จำนวนนกัเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย สาย

อาชีวะ (ทะเบยีน จำแนก

เพศ) 

(ตนปการศึกษา 2561) 

สารสนเทศเพือการศึกษาแหงชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา

2561 ภาคเรียนที 1 

สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ http://www.mis.moe.go.th/ 

1.ใชขอมูลจำนวนนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สายอาชวีะ จำแนกเพศ ปการศึกษา 2561 ภาคเรียนที

1 ซึงเปนขอมูลเฉพาะสถานศึกษาในสังกัด สอศ.  

    จำนวนนกัเรียนออกกลางคัน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายอาชวีะ (ทะเบียน จำแนก

เพศ) (สินปการศึกษา 2561) 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (สอศ.) ปการศึกษา

2561 

สืบคนจากเวบ ซต ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

สอศ. สถิติขอมูลนักเรียนนักศึกษา ป 2561 

https://techno.vec.go.th/th-th/บริการ

ขอมูล/ขอมูลสถิติดานการศึกษา/สถิตขิอมูล

นักเรียนนักศึกษาป2561.aspx 

1.ใชขอมูลจำนวนนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สายอาชวีะ จำแนกเพศ และสาเหตุ ( มรวมสาเหตุ

อพยพตามผูปกครอง และอืน ) ปการศึกษา 2561 ซึง

เปนขอมูลเฉพาะสถานศึกษาในสังกัด สอศ. 

LO4-2 อัตราการคงอยูระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญ และสายอาชีวะ

(ทะเบียน, จำแนกเพศ) 

86.7 จำนวนนกัเรียน ม.4 และ

ปวช.1 ปการศึกษา 2560 

(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

กระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา

2560 

1.สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร 

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

2.สืบคนจากเวบ ซต ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.ขอมูลจำนวนนกัเรียนทีเรียนชัน ม.4 ปการศึกษา

2560 สังกัด สพฐ. อปท. สช. พศ. และ สกอ. จาก

สารสนเทศเพือการศึกษาแหงชาติ มีขอมูลจำแนกเพศ 

2.ขอมูลจำนวนนกัเรียนทีเรียนชัน ปวช.1 ปการศึกษา
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล 

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

และกำลังคนอาชวีศึกษา สอศ. 

http://techno.vec.go.th/default.aspx 

2560 สังกัด สอศ. จากสารสนเทศ สอศ. มีขอมูลจำแนก

เพศ 

    จำนวนนกัเรียน ม.6 ป

การศึกษา 2562 (ทะเบียน

จำแนกเพศ) 

1.กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน สิน

ปการศึกษา 2562 

2.กระทรวงศึกษาธกิาร ป

การศึกษา 2562 

3.ศูนยสารสนเทศอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ปการศึกษา 2562 

1.สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมลูนักเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec62/ 

publicstat/report 

2.สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร 

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

3.สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศอุดมศึกษา

http://www.info.mua.go.th/info/ 

1.ขอมูลจำนวนนกัเรียนทีเรียนชัน ม.6 และ ปวช.3 ป

การศึกษา 2562 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. จาก DMC 

[DMC62-1 (schoolmis)] มขีอมูลจำแนกเพศ 

2.ขอมูลจำนวนนกัเรียนทีเรียนชัน ปวช.3 ปการศึกษา

2562 ของสถานศึกษาสังกัด สอศ. จากสารสนเทศเพือ

การศึกษาแหงชาติ มีขอมูลจำแนกเพศ 

3.ขอมูลจำนวนนกัเรียนทีเรียนชัน ม.6 ปการศึกษา

2562 ของโรงเรียนสาธิต จากสารสนเทศอุดมศึกษา มี

ขอมูลจำแนกเพศ 

LO4-3a อัตราสำเรจการศึกษา

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตปลาย สายสามัญ

(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

ช 77.5 

ญ 88.2 

รวม 84.0 

(ปกศ.61) 

จำนวนนกัเรียนชัน ม.6 ที

สำเรจการศึกษา ปการศึกษา

2561 (จำแนกเพศ) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน สิน

ปการศึกษา 2561 (DMC61-3) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec61/publicstat/report 

1.ใชขอมูลจำนวนนักเรียนจบ ม.6 ปการศึกษา 2561 

จำแนกเพศ จาก DMC [DMC61-3 (m6end)] ซึงเปน

ขอมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. มรวมโรงเรียนสังกัด

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเนืองจาก มมีรายงาน

ขอมูลนักเรียนจบ 

    จำนวนนกัเรียนทีเขาเรียนชัน

ม.4 เขาเรียนภาคเรียนที 1 ป

การศึกษา 2559 (จำแนก

เพศ) 

สารสนเทศเพือการศึกษาแหงชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ  ป

การศึกษา 2559 ภาคเรียนที 1 

สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ http://www.mis.moe.go.th/ 

เฉพาะนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. 

LO4-3b อัตราสำเรจการศึกษา

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตปลาย สายอาชีวะ

(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

รวม 48.0 

(ปกศ.60) 

จำนวนนกัเรียนชัน ปวช.3 ที

สำเรจการศึกษา ปการศึกษา

2560 (จำแนกเพศ) 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (สอศ.) ปการศึกษา

2560 

สืบคนจากเวบ ซต ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

สอศ. 

สถิติขอมูลนักเรียนนักศึกษา ป 2561 

https://techno.vec.go.th 

1.สอศ. มรายงานขอมูลนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายอาชวีะ ทีจบการศึกษา ปการศึกษา 2561 
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล 

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

    จำนวนนกัเรียนชัน ปวช.1 ที

เขาเรียนปการศึกษา 2558 

(จำแนกเพศ) 

สารสนเทศเพือการศึกษาแหงชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ  ป

การศึกษา 2558 ภาคเรียนที 1 

สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ http://www.mis.moe.go.th/ 

  

LO4-4a อัตราการเรียนตอของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายสายสามัญ (ทะเบียน

จำแนกเพศ) 

ช 88.2 

ญ 89.4 

รวม 89.0 

(ปกศ.61) 

จำนวนนกัเรียนชัน ม.6 ที

สำเรจการศึกษา ปการศึกษา

2561 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน สิน

ปการศึกษา 2561 (DMC61-3) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec61/ 

publicstat/report 

1.ใชขอมูลจำนวนนักเรียนจบ ม.6 ปการศึกษา 2561 

จำแนกเพศ จาก DMC [DMC61-3 (m6end)] ซึงเปน

ขอมูลเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

    จำนวนนกัเรียนชัน ม.6 ที

เรียนตอ (ขึน ปวส.1 หรือ

ปริญญาตรี ป 1) 

กลุมสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขันพืนฐาน สิน

ปการศึกษา 2561 (DMC61-3) 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบจัดเกบขอมูลนกัเรียน

รายบุคคล https://portal.bopp-

obec.info/obec61/ 

publicstat/report 

1.ใชขอมูลจำนวนนักเรียนจบ ม.6 ปการศึกษา 2561 ที

เรียนตอทังในและนอกระบบการศึกษา จำแนกเพศ จาก

DMC [DMC61-3 (m6end)] ซึงเปนขอมูลเฉพาะ

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

LO4-4b อัตราการเรียนตอของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายสายอาชวีะศึกษา

(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

n.a. จำนวนนกัเรียน ปวช.3 ที

สำเรจการศึกษา ปการศึกษา

2560 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สอ

ศ. ปการศึกษา 2561 

สืบคนจากเวบ ซต ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

สอศ. ปการศึกษา 2561 

https://techno.vec.go.th/ 

1.ใชขอมูลจำนวนนักเรียนจบ ปวช.3 ปการศึกษา 2560 

เนืองจากยังมีการรายงานขอมูลนักเรียนจบของป

การศึกษา 2561 

    จำนวนนกัเรียน ปวช.3 ที

เรียนตอ (ขึน ปวส.1 หรือ

ปริญญาตรี ป 1) 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สอ

ศ. ปการศึกษา 2561 

  1.ยัง มมีการรายงานขอมูลนักเรียนจบ ปวช.3 เรียนตอ 

LO4-5a รอยละนักเรียนชัน ม

6 ทีมีคะแนน O-NET วิชา

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ภาษา ทย ภาษาอังกฤษ และ

สังคม ผานเกณฑทีกำหนด

(รอยละ 50) (ทะเบยีน) 

คณิต 5.3 

อังกฤษ 4.1 

ทย 28.5 

วิทย 3.6 

สังคม 4.5 

(ปกศ.62) 

จำนวนนกัเรียนชัน ม 6 ทีมี

คะแนน O-NET วิชา

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ภาษา ทย ภาษาอังกฤษ และ

สังคม ผานเกณฑทีกำหนด

สถาบันทดสอบทางการศึกษา

แหงชาติ (องคการมหาชน)

(สทศ.) ปการศึกษา 2562 

ประสานขอขอมูลและทำ MOU กับ สทศ.

โดยตรง 

1.ขอมูลนักเรียน ม.6 มีคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร

วิทยาศาสตร ภาษา ทย ภาษาอังกฤษ และสังคม ผาน

เกณฑทีกำหนด (รอยละ 50) ปการศึกษา 2562 

ระดับประเทศ ดังนี 

คณิต 10.1 

อังกฤษ 9.7 
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล 

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

(รอยละ 50) ปการศึกษา

2562 

ทย 29.9 

วิทย 5.6 

สังคม 6.5     จำนวนนกัเรียนชัน ม 6 ทีเขา

สอบ O-NET ปการศึกษา

2562 

LO4-5b คะแนนเฉลียผลการ

ทดสอบ V-NET นกัเรียน ปวช

ป 3 เปรียบเทียบกับ

ระดับประเทศ (ทักษะภาษา

และการสือสารทักษะการคิด

การแกปญหา ทักษะสังคมและ

การดำรงชีวิต ทักษะการจัดการ

งานอาชีพ) เปรยีบเทียบกับ

คะแนนเฉลียประเทศ 

(ทะเบียน) 

ภาษา 39.4 

การคิด 35.8 

สังคม 53.4 

อาชีพ 46.3 

รวม 43.7 

(ปกศ.62) 

ผลการทดสอบ V-NET  

นักเรียน ปวช. ป 3 

เปรียบเทียบกับ

ระดับประเทศ (ทักษะภาษา

และการสือสารทักษะการคิด

การแกปญหา ทักษะสังคม

และการดำรงชีวิต ทักษะการ

จัดการงานอาชพี) 

เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลีย

ประเทศ ปการศึกษา 2562 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา

แหงชาติ (องคการมหาชน)

(สทศ.) ปการศึกษา 2562 

ประสานขอขอมูลและทำ MOU กับ สทศ.

โดยตรง 

1.นักเรียน ปวช. ป 3 ทีมีคะแนน V-NET เฉลีย จำแนก

รายทักษะ ปการศึกษา 2562 ระดับประเทศ ดังนี 

ภาษา 39.9 

การคิด 35.6 

สังคม 52.8 

อาชีพ 46.2 

รวม 43.6 

LO4-6a ระดับทักษะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสารของ

นักเรียนชัน ม.6 (สำรวจ

นักเรียน) 

63.2 ระดับทักษะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสาร

ของนักเรียนชัน ม.6 

นักเรียน ม.6 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

นักเรียน ม.6 จำนวน 140 คน จาก 7 โรงเรียน   

LO4-6b ระดับทักษะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือสารของนักเรียน ปวช. ป 3 

(สำรวจนักเรียน) 

58.6 ระดับทักษะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสาร

ของนักเรียน ปวช. ป 3 

(สำรวจนักเรียน) 

นักเรียน ปวช.3 (ธันวาคม 2562 

- กุมภาพันธ 2563) 

นักเรียน ปวช.3 จำนวน 58 คน จาก 3 วิทยาลยั   
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล 

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

LO4-7a ระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน ม.

6 (สำรวจนักเรียน) 

Mean 23.7 

(ระดับ 2) 

ระดับทักษะภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชัน ม.6 

นักเรียน ม.6 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

นักเรียน ม.6 จำนวน 140 คน จาก 7 โรงเรียน กำหนดเกณฑประเมินระดับทักษะ ภาษาอังกฤษ ดังน ี

0 - 16.7 คือ ระดับ 1 ยัง มสามารถสือสารภาษาอังกฤษ

ด 

16.8 - 33.3 คือ ระดับ 2 มีความรูภาษาอังกฤษขัน

พืนฐาน 

33.4 - 50.0 คือ ระดับ 3 เขาใจประโยคและสำนวนทีใช

บอยและโตตอบ ดทันท ี

50.1 - 66.7 คือ ระดับ 4 พูด เขียน และอานจับใจความ

สำคัญเรืองใกลตัว ด 

66.8 - 83.3 คือ ระดับ 5 ใชภาษาในระดับดี พูด เขียน

ดถูกตอง 

> 83.3 ขึน ป คือ ระดับ 6 ใชภาษา ดดีมากใกลเคียง

เจาของภาษา 

LO4-7b ระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษของนักเรียน ปวช.

ป 3 (สำรวจนักเรียน) 

Mean 13.4 

(ระดับ 1) 

ระดับทักษะภาษาอังกฤษของ

นักเรียน ปวช. ป 3  

นักเรียน ปวช.3 (ธันวาคม 2562 

- กุมภาพันธ 2563) 

นักเรียน ปวช.3 จำนวน 58 คน จาก 3 วิทยาลยั กำหนดเกณฑประเมินระดับทักษะ ภาษาอังกฤษ ดังนี 

0 - 16.7 คือ ระดับ 1 ยัง มสามารถสือสารภาษาอังกฤษ

ด 

16.8 - 33.3 คือ ระดับ 2 มีความรูภาษาอังกฤษขัน

พืนฐาน 

33.4 - 50.0 คือ ระดับ 3 เขาใจประโยคและสำนวนทีใช

บอยและโตตอบ ดทันท ี

50.1 - 66.7 คือ ระดับ 4 พูด เขียน และอานจับใจความ

สำคัญเรืองใกลตัว ด 

66.8 - 83.3 คือ ระดับ 5 ใชภาษาในระดับดี พูด เขียน

ดถูกตอง 
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล 

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

> 83.3 ขึน ป คือ ระดับ 6 ใชภาษา ดดีมากใกลเคียง

เจาของภาษา 

LO4-8a ระดับทักษะชวีิตของ

นักเรียนชัน ม.6 (สำรวจ

นักเรียน) 

Median 73.3 

Mean 81.2 

ระดับทักษะชวีิตของนักเรียน

ชัน ม.6 

นักเรียน ม.6 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

นักเรียน ม.6 จำนวน 140 คน จาก 7 โรงเรียน   

LO4-8b ระดับทักษะชวีิตของ

นักเรียน ปวช. ป 3 (สำรวจ

นักเรียน) 

Median 70.0 

Mean 74.7 

ระดับทักษะชวีิตของนักเรียน

ปวช. ป 3 

นักเรียน ปวช.3 (ธันวาคม 2562 

- กุมภาพันธ 2563) 

นักเรียน ปวช.3 จำนวน 58 คน จาก 3 วิทยาลยั   

LO4-9a ระดับทักษะสุขภาพ

ของนักเรียนชัน ม.6 (สำรวจ

นักเรียน) 

Median 87.5 

Mean 82.0 

ระดับทักษะสุขภาพของ

นักเรียนชัน ม.6  

นักเรียน ม.6 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

นักเรียน ม.6 จำนวน 140 คน จาก 7 โรงเรียน   

LO4-9b ระดับทักษะสขุภาพ

ของนักเรียน ปวช. ป 3 (สำรวจ

นักเรียน) 

Median 87.5 

Mean 78.4 

ระดับทักษะสุขภาพของ

นักเรียน ปวช. ป 3 

นักเรียน ปวช.3 (ธันวาคม 2562 

- กุมภาพันธ 2563) 

นักเรียน ปวช.3 จำนวน 58 คน จาก 3 วิทยาลยั   

LO4-10a ระดับทักษะการเงิน

ของนักเรียนชัน ม.6 (สำรวจ

นักเรียน) 

Median 75.0 

Mean 67.7 

ระดับทักษะการเงินของ

นักเรียนชัน ม.6 

นักเรียน ม.6 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

นักเรียน ม.6 จำนวน 140 คน จาก 7 โรงเรียน   

LO4-10b ระดับทักษะการเงิน

ของนักเรียน ปวช. ป 3 (สำรวจ

นักเรียน) 

Median 75.0 

Mean 69.2 

ระดับทักษะการเงินของ

นักเรียน ปวช. ป 3  

นักเรียน ปวช.3 (ธันวาคม 2562 

- กุมภาพันธ 2563) 

นักเรียน ปวช.3 จำนวน 58 คน จาก 3 วิทยาลยั   

LO4-11a ระดับความตระหนัก

รูในฐานะพลเมืองโลกของ

นักเรียนชัน ม.6 (สำรวจ

นักเรียน) 

Median 43.8 

Mean 49.6 

ระดับความตระหนักรูใน

ฐานะพลเมืองโลกของ

นักเรียนชัน ม.6 

นักเรียน ม.6 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

นักเรียน ม.6 จำนวน 140 คน จาก 7 โรงเรียน   
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล 

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

LO4-11b ระดับความตระหนกั

รูในฐานะพลเมืองโลกของ

นักเรียน ปวช ป 3 (สำรวจ

นักเรียน) 

Median 25.0 

Mean 41.7 

ระดับความตระหนักรูใน

ฐานะพลเมืองโลกของ

นักเรียน ปวช ป 3  

นักเรียน ปวช.3 (ธันวาคม 2562 

- กุมภาพันธ 2563) 

นักเรียน ปวช.3 จำนวน 58 คน จาก 3 วิทยาลยั   

LO4-12a ระดับทักษะอาชีพ

ของนักเรียนชัน ม.6 (สำรวจ

นักเรียน) 

Median 66.7 

Mean 68.8 

ระดับทักษะอาชีพของ

นักเรียนชัน ม.6 

นักเรียน ม.6 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

นักเรียน ม.6 จำนวน 140 คน จาก 7 โรงเรียน   

LO4-12b ระดับทักษะอาชีพ

ของนักเรียน ปวช. ป 3 (สำรวจ

นักเรียน) 

Median 66.7 

Mean 67.8 

ระดับทักษะอาชีพของ

นักเรียน ปวช. ป 3  

นักเรียน ปวช.3 (ธันวาคม 2562 

- กุมภาพันธ 2563) 

นักเรียน ปวช.3 จำนวน 58 คน จาก 3 วิทยาลยั   

LO4-13a ระดับทักษะการเปน

ผูประกอบการของนักเรียนชัน

ม.6 (สำรวจนักเรียน) 

Median 66.7 

Mean 57.7 

ระดับทักษะการเปน

ผูประกอบการของนักเรียน

ชัน ม.6 

นักเรียน ม.6 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

นักเรียน ม.6 จำนวน 140 คน จาก 7 โรงเรียน   

LO4-13b ระดับทักษะการเปน

ผูประกอบการของนักเรียน 

ปวช. ป 3 (สำรวจนักเรียน) 

Median 66.7 

Mean 60.8 

ระดับทักษะการเปน

ผูประกอบการของนักเรียน  

ปวช. 

นักเรียน ปวช.3 (ธันวาคม 2562 

- กุมภาพันธ 2563) 

นักเรียน ปวช.3 จำนวน 58 คน จาก 3 วิทยาลยั   

LO4+5-14 อัตราการมีสวน

รวมในกำลังแรงงานรวมของ

ประชากรอายุ 15-24 ป

(จำแนกเพศ) 

ตัวชีวัดรวมกบัระดับอุดมศึกษา

และแรงงาน 

ป 2561 

ช 31.9 

ญ 19.1 

รวม 25.6  

จำนวนประชากรอาย ุ15-24 

ป (จำแนกเพศ) 

สำนักงานสถิติแหงชาต ิ(สสช.) ป

2561 

สืบคนจากเวบ ซต สถิติประชากรศาสตร

ประชากรและเคหะ 

http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/ 

sector/th/01.aspx 

ใชขอมูลจำนวนประชากรชวงอายุ 15-24 ป ของจังหวัด

สุรินทร จำแนกเพศ ป 2561 ซึงเปนขอมูลจากกรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาด ทย 

จำนวนประชากรทีมีอยูใน

กำลังแรงงาน (ประกอบดวยผู

มีงานทำ ผูวางงาน และผูที

สำนักงานสถิติแหงชาต ิ(สสช.) ป

2561 

ประสานขอขอมูลโดยตรงจาก สำนกัสถติิ

พยากรณ สำนักงานสถิติแหงชาติ (หนวยงานที

จัดสงขอมูล กลุมบริการและเผยแพรขอมูล (ฝง

ใชคาเฉลีย 4 ตรมาส : ใชขอมูลจากการสำรวจ

ภาวะการทำงานของประชากรระดับจังหวัด (สุรินทร) 

เฉลีย ตรมาสที 1 - 4 ป 2561 
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล 

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

รอฤดูกาล) อายุ 15-24 ป

(จำแนกเพศ) 

ทิศเหนือ) สำนักสถิติพยากรณ สำนักงานสถิติ

แหงชาติ) 

LO4+5-15 อัตราการวางงาน

ของประชากรอายุ 15-24 ป

(สสช สำรวจภาวะการมีงานทำ

ของ ปชก จำแนกเพศ) 

ตัวชีวัดรวมกบัระดับอุดมศึกษา

และแรงงาน 

ป 2561 

ช 7.6 

ญ 5.3 

รวม 6.8 

จำนวนประชากรทีอยูใน

กำลังแรงงาน (ประกอบดวยผู

มีงานทำ ผูวางงาน และผูที

รอฤดูกาล) อายุ 15-24 ป

(จำแนกเพศ) 

สำนักงานสถิติแหงชาต ิ(สสช.) ป

2561 

ประสานขอขอมูลโดยตรงจาก สำนกัสถติิ

พยากรณ สำนักงานสถิติแหงชาติ (หนวยงานที

จัดสงขอมูล กลุมบริการและเผยแพรขอมูล (ฝง

ทิศเหนือ) สำนักสถิติพยากรณ สำนักงานสถิติ

แหงชาติ) 

ใชคาเฉลีย 4 ตรมาส : ใชขอมูลจากการสำรวจ

ภาวะการทำงานของประชากรระดับจังหวัด (สุรินทร) 

เฉลีย ตรมาสที 1 - 4 ป 2561 

จำนวนผู มมีงานทำ อายุ 15-

24 ป  (จำแนกเพศ) 

สำนักงานสถิติแหงชาต ิ(สสช.) ป

2561 

ประสานขอขอมูลโดยตรงจาก สำนกัสถติิ

พยากรณ สำนักงานสถิติแหงชาติ (หนวยงานที

จัดสงขอมูล กลุมบริการและเผยแพรขอมูล (ฝง

ทิศเหนือ) สำนักสถิติพยากรณ สำนักงานสถิติ

แหงชาติ) 

ใชคาเฉลีย 4 ตรมาส : ใชขอมูลจากการสำรวจ

ภาวะการทำงานของประชากรระดับจังหวัด (สุรินทร) 

เฉลีย ตรมาสที 1 - 4 ป 2561 

LO4+5-16 รอยละผูมีงานทำ

อายุ 15-24 ปทีเปนแรงงานใน

ระบบ (สสช สำรวจภาวะการมี

งานทำของ ปชก จำแนกเพศ) 

ตัวชีวัดรวมกบัระดับอุดมศึกษา

และแรงงาน 

ช 28.0 

ญ 42.9 

รวม 33.0 

จำนวนผูมีงานทำอายุ 15-24 

ป (จำแนกเพศ) 

สำนักงานสถิติแหงชาต ิ(สสช.) ป

2561 

ประสานขอขอมูลโดยตรงจาก สำนกัสถติิ

พยากรณ สำนักงานสถิติแหงชาติ (หนวยงานที

จัดสงขอมูล กลุมบริการและเผยแพรขอมูล (ฝง

ทิศเหนือ) สำนักสถิติพยากรณ สำนักงานสถิติ

แหงชาติ) 

ใชขอมูลจำนวนผูมีงานทำ อายุ 15-24 ป รวม

(sector_02_21_TH_) ป 2561 

จำนวนผูมีงานทำอายุ 15-24 

ปทีเปนแรงงานในระบบ

(จำแนกเพศ) 

สำนักงานสถิติแหงชาต ิ(สสช.) ป

2561 

สืบคนจากเวบ ซต สถิติแรงงาน 

http://statbbi.nso.go.th/staticreport/ 

page/sector/th/02.aspx 

ใชขอมูลจำนวนผูมีงานทำ อายุ 15-24 ป ทีเปนแรงงาน

ในระบบ (sector_02_21_TH_) ป 2561 
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ตารางท 5 ผลการจัดทำขอมูลตัวชีวัดความกาวหนาในการพัฒนาเยาวชนและแรงงานรุนใหมระดับอุดมศึกษา (อายุ 18-24 ป) 

ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

มตท 1 การ ขาถงการ รยนร         

AC5-1a จำนวนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี (ทะเบียน) 

ช 4,302 คน 

ญ 7,379 คน 

รวม 11,681 คน 

(ปกศ.62) 

จำนวนนกัศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ปการศึกษา

2562 

ศูนยสารสนเทศอุดมศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ปการศึกษา 2562 

สืบคนจากเวบ ซต ระบบเผยแพรสารสนเทศ

อุดมศึกษา http://www.info.mua.go.th/ 

1.จ.สุรินทร มี 4 มหาวิทยาลยั ดแก มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสุรินทร 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตสุรินทร และ มหาวิทยาลัย

เฉลิมกาญจนา 

2.ขอมูลตัวชีวัด ปการศึกษา 2562 มรวมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เนืองจาก มสงขอมูล 

AC5-1b จำนวนนักศึกษาระดับ

ปวส.  

(ทะเบียน, จำแนกเพศ) 

ช 3,827 คน 

ญ 2,173 คน 

รวม 6,000 คน 

(ปกศ.62) 

จำนวนนกัศึกษาระดับ

ปวส.  

(จำแนกเพศ) 

(ปกศ.62) 

สารสนเทศเพือการศึกษาแหงชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา

2562 

สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ http://www.mis.moe.go.th/ 

1.ขอมูลทีสืบคนจาก สารสนเทศเพือการศึกษาแหงชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ พบวา ขอมูลนักศกึษา ปวส.1-2 

ของสถานศึกษารัฐและเอกชน สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีขอมูลอัพเดทป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

AC5-2a ดัชนีความเสมอภาค

ทางเพศจำนวนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

ญ/ช 1.72 

(ปกศ.62) 

จำนวนนกัศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ปการศึกษา

2562 (หญิงตอชาย) 

จากตัวชวีัด AC5-1a     

AC5-2b ดัชนีความเสมอภาค

ทางเพศจำนวนนักศึกษาระดับ

ปวส. 

ญ/ช 0.57 

(ปกศ.62) 

จำนวนนกัศึกษาระดับ

ปวส. ปการศึกษา 2562 

(หญิงตอชาย) 

จากตัวชวีัด AC5-1b     

AC5-3a รอยละนกัศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที ดรับเงินกูยืม กย

ศ. (ทะเบียน) 

25.6 จำนวนนกัศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ปการศึกษา

2562 (จำแนกเพศ) 

สารสนเทศเพือการศึกษาแหงชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา

2562 

สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ http://www.mis.moe.go.th/ 

1.จ.สุรินทร มี 4 มหาวิทยาลยั ดแก มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสุรินทร 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

กรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตสุรินทร และ มหาวิทยาลัย

เฉลิมกาญจนา 

2.ขอมูลตัวชีวัด ปการศึกษา 2562 มรวมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เนืองจาก มสงขอมูล 

    จำนวนนกัศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที ดรับเงินกูยืม

กยศ. 

กองทุนเงินใหกูยืมเพือการศึกษา

(กยศ.) ปการศึกษา 2562 

ประสานขอขอมูลโดยตรงจากหนวยงาน   

AC5-3b รอยละนกัศึกษาระดับ

ปวส. ที ดรับเงินกูยืม กยศ. 

(ทะเบียน) 

7.8 จำนวนนกัศึกษาระดับ

ปวส. 

(จำแนกเพศ) 

สารสนเทศเพือการศึกษาแหงชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ 

มีขอมูลปการศึกษา 2562 และ

2561 

สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ http://www.mis.moe.go.th/ 

1.ขอมูลทีสืบคนจาก สารสนเทศเพือการศึกษาแหงชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ พบวา ขอมูลนักศกึษา ปวส.1-2 

ของสถานศึกษารัฐและเอกชน สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีขอมูลอัพเดทป

การศึกษา 2562 ภาคเรียนที 1 

    จำนวนนกัศึกษาระดับ

ปวส. 

ที ดรับเงินกูยืม กยศ. 

กองทุนเงินใหกูยืมเพือการศึกษา

(กยศ.) ปการศึกษา 2562 

ประสานขอขอมูลโดยตรงจากหนวยงาน   

AC4+5-4 จำนวนผูเรียน

การศึกษานอกระบบระดับ

ประถมศึกษา (ทะเบียน จำแนก

เพศ) 

(ตัวชีวัดรวม ม.ปลาย และ

ปวช.) 

ช 303 คน 

ญ 427 คน 

รวม 820 คน 

(ปกศ.61) 

จำนวนผูเรียนการศึกษา

นอกระบบระดับ

ประถมศึกษา (ทะเบียน

จำแนกเพศ) 

สารสนเทศเพือการศึกษาแหงชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา

2561 

สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ http://www.mis.moe.go.th/ 

1.ขอมูลทีสืบคนจากสารสนเทศเพือการศึกษาแหงชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ มีขอมูลผูเรียนการศึกษานอก

ระบบระดับประถมศึกษา อัพเดทปการศึกษา 2561 

ภาคเรียนที 1 

2.ขอมูลทีสืบคนจากเวบ ชต สอศ. โดยตรง มมีการ

รายงานขอมูลจำนวนผูเรียนนอกระบบของปการศึกษา

2562 สำหรับปการศึกษา 2561 มีขอมลูผูเรียนนอก

ระบบ แตเปนขอมูลภาพรวมทังประเทศ 
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

AC4+5-5 จำนวนผูเรียน

การศึกษานอกระบบระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน (ทะเบยีน

จำแนกเพศ) 

(ตัวชีวัดรวม ม.ปลาย และ

ปวช.) 

ช 5,658 คน 

ญ 3,028 คน 

รวม 8,686 คน 

(ปกศ.61) 

จำนวนผูเรียนการศึกษา

นอกระบบระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน

(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

สารสนเทศเพือการศึกษาแหงชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา

2561 

สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ http://www.mis.moe.go.th/ 

 

AC4+5-6 จำนวนผูเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

(ตัวชีวัดรวม ม.ปลาย และ

ปวช.) 

ช 7,072 คน 

ญ 5,400 คน 

รวม 12,472 คน 

(ปกศ.61) 

จำนวนผูเรียนการศึกษา

นอกระบบระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ทะเบียน จำแนกเพศ) 

สารสนเทศเพือการศึกษาแหงชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา

2561 

สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ http://www.mis.moe.go.th/ 
 

AC5-7 รอยละเยาวชนอายุ 18-

21 ป นอกระบบการศึกษา

(ทะเบียน) 

25.0 

(ปกศ.61) 

จำนวนเยาวชนอายุ 18-

21 ป (จำแนกเพศ) 

ประชากรทะเบยีนราษฎร ณ 1 

มกราคม 2562 จากระบบ HDC 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สุรินทร  

สืบคนจากเวบ ซต  สำนกังานสาธารณสุขจังหวัด

สุรินทร (ระบบ HDC สุรินทร

https://srn.hdc.moph.go.th/) 

1.สามารถดูขอมูลเปนรายจังหวัด อำเภอ และเปนการ

รายงานขอมูลตนป ณ 1 มกราคม 2562 

    จำนวนเยาวชนอายุ 18-

21 ป นอกระบบ

การศึกษา 

( มมีขอมูลจำแนกเพศ) 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมันคงของมนุษย (พม.) กสศ.

และ ม.นเรศวร (ดร.วรลักษณ คง

เดนฟา) 

ปการศึกษา 2561 

สืบคนจากเวบ ซต  

สถานการณเดกนอกระบบ 

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

1.สามารถดูขอมูลเปนรายจังหวัด และอำเภอ มีขอมูล

เดกนอกระบบการศึกษาปการศึกษา 2561 

มตท 2 คณภาพการ รยนร 

- - - - - - 
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

มตท 3 ผลการ รยนร 

LO5-1 อัตราการคงอยูระดับ

ปวส. (ทะเบียน, จำแนกเพศ) 

109.0 จำนวนนกัเรียน ปวส.1  ป

การศึกษา 2561 (จำแนก

เพศ) 

1.กระทรวงศึกษาธกิาร ป

การศึกษา 2561 

2.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (สอศ.) ปการศึกษา 

2561 

3.สำนักงานสถิติแหงชาติ ป

การศึกษา 2561 

1.สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร 

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

2.สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศ สอศ.  

http://techno.vec.go.th/ 

3.สืบคนจากเวบ ซต สำนักงานสถิติแหงชาติ 

http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/ 

sector/th/03.aspx 

1.ขอมูลจำนวนนกัศึกษา ปวส.1 ปการศึกษา 2561 

จากสำนกังานสถิติแหงชาติ ซึงอางอิงทีมาขอมูลจาก สอ

ศ. 

 

*** ม ดคำนวณตัวชวีัดอัตราการคงอยขูองนักศึกษา

ปริญญาตร ีเนืองจากมหีลักสูตรหลากหลาย 

    จำนวนนกัเรียน ปวส.2 ป

การศึกษา 2562 (จำแนก

เพศ) 

กระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา

2562 

1.สืบคนจากเวบ ซต สารสนเทศเพือการศึกษา

แหงชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร

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

1.ขอมูลจำนวนนกัศึกษา ปวส.2 ปการศึกษา 2562 

ของสถานศึกษาสังกัด สอศ. จากสารสนเทศเพือ

การศึกษาแหงชาติ มีขอมูลสถานศึกษาอาชีวศึกษาทัง

ภาครัฐ และเอกชน จำแนกเพศ 

2.ขอมูลจำนวนนกัศึกษา ปวส.2 ปการศึกษา 2562 (ช

2,033 ญ 1,004 รวม 3,037) สูงกวา ปวส.1 (ช 1,767 

ญ 1,020 รวม 2,787)ปการศึกษา 2561 ผิดปกติ 

LO5-2 คะแนนเฉลียผลการ

ทดสอบ V-NET นกัศึกษา ปวส

ป 2 เปรียบเทียบกับ

ระดับประเทศ (ทักษะภาษา

และการสือสาร, ทักษะการคิด

การแกปญหา, ทกัษะสังคมและ

การดำรงชีวิต, ทักษะการ

จัดการงานอาชพี) 

ภาษา 41.4 

การคิด 31.3 

สังคม 52.5 

อาชีพ 36.6 

รวม 40.5 

(ปกศ.62) 

ผลการทดสอบ V-NET  

นักเรียน ปวส. ป 2 

เปรียบเทียบกับ

ระดับประเทศ (ทักษะ

ภาษาและการสือสาร

ทักษะการคิดการ

แกปญหา ทักษะสังคม

และการดำรงชีวิต ทักษะ

สถาบันทดสอบทางการศึกษา

แหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.)

ปการศึกษา 2562 

ประสานขอขอมูลและทำ MOU กับ สทศ.

โดยตรง 

1.นักเรียน ปวส. ป 2 ทีมีคะแนน V-NET เฉลีย จำแนก

รายทักษะ ปการศึกษา 2562 ระดับประเทศ ดังนี 

ภาษา 41.8 

การคิด 31.8 

สังคม 52.2 

อาชีพ 37.1 

รวม 40.8 
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

การจัดการงานอาชีพ) 

เปรียบเทียบกับคะแนน

เฉลียประเทศ ปการศึกษา

2562 

LO5-3a ระดับทักษะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสารของ

นักศึกษาปริญญาตรี (สำรวจ

นักศึกษา) 

69.7 ระดับทักษะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสาร

ของนักศึกษาปริญญาตรี 

นักศึกษาปริญญาตรี ปที 3-4 

(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ

2563) 

สำรวจนักศึกษา ป.ตรี ป 3-4 จำนวน 108 คน

จาก 2 มหาวิทยาลัย 

  

LO5-3b ระดับทักษะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสารของ

นักศึกษา ปวส. (สำรวจ

นักศึกษา) 

65.2 ระดับทักษะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสาร

ของ นักศึกษา ปวส. 

นักศึกษา ปวส.2 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

สำรวจนักศึกษา ปวส.2 จำนวน 60 คน จาก 3 

วิทยาลยั 

  

LO5-4a ระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ปริญญาตรี (สำรวจนักศึกษา) 

Mean 15.9  

(ระดับ 1) 

ระดับทักษะภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาปริญญาตรี 

นักศึกษาปริญญาตรี ปที 3-4 

(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ

2563) 

สำรวจนักศึกษา ป.ตรี ป 3-4 จำนวน 108 คน

จาก 2 มหาวิทยาลัย 

กำหนดเกณฑประเมินระดับทักษะ ภาษาอังกฤษ ดังน ี

0 - 16.7 คือ ระดับ 1 ยัง มสามารถสือสาร

ภาษาอังกฤษ ด 

16.8 - 33.3 คือ ระดับ 2 มีความรูภาษาอังกฤษขัน

พืนฐาน 

33.4 - 50.0 คือ ระดับ 3 เขาใจประโยคและสำนวนที

ใชบอยและโตตอบ ดทันที 

50.1 - 66.7 คือ ระดับ 4 พูด เขียน และอานจับ

ใจความสำคัญเรืองใกลตัว ด 

66.8 - 83.3 คือ ระดับ 5 ใชภาษาในระดับดี พูด เขียน

ดถูกตอง 
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

> 83.3 ขึน ป คือ ระดับ 6 ใชภาษา ดดีมากใกลเคียง

เจาของภาษา 

LO5-4b ระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ปวส. 

(สำรวจนักศึกษา) 

Mean 17.3  

(ระดับ 2) 

ระดับทักษะภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษา ปวส. 

นักศึกษา ปวส.2 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

สำรวจนักศึกษา ปวส.2 จำนวน 60 คน จาก 3 

วิทยาลยั 

กำหนดเกณฑประเมินระดับทักษะ ภาษาอังกฤษ ดังนี 

0 - 16.7 คือ ระดับ 1 ยัง มสามารถสือสาร

ภาษาอังกฤษ ด 

16.8 - 33.3 คือ ระดับ 2 มีความรูภาษาอังกฤษขัน

พืนฐาน 

33.4 - 50.0 คือ ระดับ 3 เขาใจประโยคและสำนวนที

ใชบอยและโตตอบ ดทันที 

50.1 - 66.7 คือ ระดับ 4 พูด เขียน และอานจับ

ใจความสำคัญเรืองใกลตัว ด 

66.8 - 83.3 คือ ระดับ 5 ใชภาษาในระดับดี พูด เขียน

ดถูกตอง 

> 83.3 ขึน ป คือ ระดับ 6 ใชภาษา ดดีมากใกลเคียง

เจาของภาษา 

LO5-5a ระดับทักษะชวีิตของ

นักศึกษาปริญญาตรี (สำรวจ

นักศึกษา) 

Median 97.2 

Mean 84.6 

ระดับทักษะชวีิตของ

นักศึกษาปริญญาตรี 

นักศึกษาปริญญาตรี ปที 3-4 

(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ

2563) 

สำรวจนักศึกษา ป.ตรี ป 3-4 จำนวน 108 คน

จาก 2 มหาวิทยาลัย 

  

LO5-5b ระดับทักษะชวีิตของ

นักศึกษา ปวส. (สำรวจ

นักศึกษา) 

Median 86.1 

Mean 82.0 

ระดับทักษะชวีิตของ

นักศึกษา ปวส. 

นักศึกษา ปวส.2 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

สำรวจนักศึกษา ปวส.2 จำนวน 60 คน จาก 3 

วิทยาลยั 

  

LO5-6a ระดับความรอบรูดาน

สุขภาพของนักศึกษาปริญญาตรี

(สำรวจนักศึกษา) 

Median 91.7 

Mean 80.7 

ระดับความรอบรูดาน

สุขภาพของนักศึกษา

ปริญญาตรี 

นักศึกษาปริญญาตรี ปที 3-4 

(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ

2563) 

สำรวจนักศึกษา ป.ตรี ป 3-4 จำนวน 108 คน

จาก 2 มหาวิทยาลัย 
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ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

LO5-6b ระดับความรอบรูดาน

สุขภาพของนักศึกษา ปวส.

(สำรวจนักศึกษา) 

Median 91.7 

Mean 79.2 

ระดับความรอบรูดาน

สุขภาพของนักศึกษา 

ปวส. 

นักศึกษา ปวส.2 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

สำรวจนักศึกษา ปวส.2 จำนวน 60 คน จาก 3 

วิทยาลยั 

  

LO5-7a ระดับทักษะการเงิน

ของนักศึกษาปริญญาตรี

(สำรวจนักศึกษา) 

Median 75.0 

Mean 70.8 

ระดับทักษะการเงินของ

นักศึกษาปริญญาตรี 

นักศึกษาปริญญาตรี ปที 3-4 

(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ

2563) 

สำรวจนักศึกษา ป.ตรี ป 3-4 จำนวน 108 คน

จาก 2 มหาวิทยาลัย 

  

LO5-7b ระดับทักษะการเงิน

ของนักศึกษา ปวส. (สำรวจ

นักศึกษา) 

Median 75.0 

Mean 69.0 

ระดับทักษะการเงินของ

นักศึกษา ปวส. 

นักศึกษา ปวส.2 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

สำรวจนักศึกษา ปวส.2 จำนวน 60 คน จาก 3 

วิทยาลยั 

  

LO5-8a ระดับความตระหนกัรู

ในฐานะพลเมืองโลกของ

นักศึกษาปริญญาตรี (สำรวจ

นักศึกษา) 

Median 62.5 

Mean 59.3 

ระดับความตระหนักรูใน

ฐานะพลเมืองโลกของ

นักศึกษาปริญญาตรี  

นักศึกษาปริญญาตรี ปที 3-4 

(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ

2563) 

สำรวจนักศึกษา ป.ตรี ป 3-4 จำนวน 108 คน

จาก 2 มหาวิทยาลัย 

  

LO5-8b ระดับความตระหนกัรู

ในฐานะพลเมืองโลกของ

นักศึกษา ปวส. (สำรวจ

นักศึกษา) 

Median 62.5 

Mean 61.9 

ระดับความตระหนักรูใน

ฐานะพลเมืองโลกของ

นักศึกษา ปวส.  

นักศึกษา ปวส.2 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

สำรวจนักศึกษา ปวส.2 จำนวน 60 คน จาก 3 

วิทยาลยั 

  

LO5-9a ระดับทักษะอาชีพของ

นักศึกษาปริญญาตรี (สำรวจ

นักศึกษา) 

Median 66.7 

Mean 68.2 

ระดับทักษะอาชีพของ

นักศึกษาปริญญาตรี 

นักศึกษาปริญญาตรี ปที 3-4 

(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ

2563) 

สำรวจนักศึกษา ป.ตรี ป 3-4 จำนวน 108 คน

จาก 2 มหาวิทยาลัย 

  

LO5-9b ระดับทักษะอาชีพของ

นักศึกษา ปวส. (สำรวจ

นักศึกษา) 

Median 66.7 

Mean 68.3 

ระดับทักษะอาชีพของ

นักศึกษา ปวส. 

นักศึกษา ปวส.2 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

สำรวจนักศึกษา ปวส.2 จำนวน 60 คน จาก 3 

วิทยาลยั 

  



ภาคผนวกรายงาน จ.สรุินทร 

ผ57 

ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

LO5-10a ระดับทักษะการเปน

ผูประกอบการของนักศึกษา

ปริญญาตรี (สำรวจนักศึกษา) 

Median 66.7 

Mean 68.4 

ระดับทักษะการเปน

ผูประกอบการของ

นักศึกษาปริญญาตรี 

นักศึกษาปริญญาตรี ปที 3-4 

(ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ

2563) 

สำรวจนักศึกษา ป.ตรี ป 3-4 จำนวน 108 คน

จาก 2 มหาวิทยาลัย 

  

LO5-10b ระดับทักษะการเปน

ผูประกอบการของนักศึกษา 

ปวส.(สำรวจนกัศึกษา) 

Median 66.7 

Mean 66.5 

ระดับทักษะการเปน

ผูประกอบการของ

นักศึกษา ปวส. 

นักศึกษา ปวส.2 (ธันวาคม 2562 - 

กุมภาพันธ 2563) 

สำรวจนักศึกษา ปวส.2 จำนวน 60 คน จาก 3 

วิทยาลยั 

  

LO4+5-14 อัตราการมีสวนรวม

ในกำลังแรงงานรวมของ

ประชากรอายุ 15-24 ป

(จำแนกเพศ) 

ตัวชีวัดรวมกบัระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ป 2561 

ช 31.9 

ญ 19.1 

รวม 25.6  

จำนวนประชากรอาย ุ15-

24 ป (จำแนกเพศ) 

สำนักงานสถิติแหงชาต ิ(สสช.) ป

2561 

สืบคนจากเวบ ซต สถิติประชากรศาสตร

ประชากรและเคหะ 

http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/ 

sector/th/01.aspx 

ใชขอมูลจำนวนประชากรชวงอายุ 15-24 ป ของจังหวัด

สุรินทร จำแนกเพศ ป 2561 ซึงเปนขอมูลจากกรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาด ทย 

 

จำนวนประชากรทีมีอยูใน

กำลังแรงงาน

(ประกอบดวยผูมีงานทำ ผู

วางงาน และผูทีรอ

ฤดูกาล) อายุ 15-24 ป

(จำแนกเพศ) 

สำนักงานสถิติแหงชาต ิ(สสช.) ป

2561 

ประสานขอขอมูลโดยตรงจาก สำนกัสถติิ

พยากรณ สำนักงานสถิติแหงชาติ (หนวยงานที

จัดสงขอมูล กลุมบริการและเผยแพรขอมูล (ฝง

ทิศเหนือ) สำนักสถิติพยากรณ สำนักงานสถิติ

แหงชาติ) 

ใชคาเฉลีย 4 ตรมาส : ใชขอมูลจากการสำรวจ

ภาวะการทำงานของประชากรระดับจังหวัด (สุรินทร) 

เฉลีย ตรมาสที 1 - 4 ป 2561 

LO4+5-15 อัตราการวางงาน

ของประชากรอายุ 15-24 ป

(สสช สำรวจภาวะการมีงานทำ

ของ ปชก จำแนกเพศ) 

ตัวชีวัดรวมกบัระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ป 2561 

ช 7.6 

ญ 5.3 

รวม 6.8 

จำนวนประชากรทีอยูใน

กำลังแรงงาน

(ประกอบดวยผูมีงานทำ ผู

วางงาน และผูทีรอ

ฤดูกาล) อายุ 15-24 ป

(จำแนกเพศ) 

สำนักงานสถิติแหงชาต ิ(สสช.) ป

2561 

ประสานขอขอมูลโดยตรงจาก สำนกัสถติิ

พยากรณ สำนักงานสถิติแหงชาติ (หนวยงานที

จัดสงขอมูล กลุมบริการและเผยแพรขอมูล (ฝง

ทิศเหนือ) สำนักสถิติพยากรณ สำนักงานสถิติ

แหงชาติ) 

ใชคาเฉลีย 4 ตรมาส : ใชขอมูลจากการสำรวจ

ภาวะการทำงานของประชากรระดับจังหวัด (สุรินทร) 

เฉลีย ตรมาสที 1 - 4 ป 2561 



ภาคผนวกรายงาน จ.สรุินทร 

ผ58 

ตัวชวดั  

(จำ นกตามมต ละประ ภท) 
ขอมลตัวชวัด รายการขอมล 

หลงขอมล  

(หนวยงาน ละระบปทจัด กบ) 
วธการจัด กบขอมล ขอสัง กต 

 

 

จำนวนผู มมีงานทำ อายุ

15-24 ป  (จำแนกเพศ) 

สำนักงานสถิติแหงชาต ิ(สสช.) ป

2561 

ประสานขอขอมูลโดยตรงจาก สำนกัสถติิ

พยากรณ สำนักงานสถิติแหงชาติ (หนวยงานที

จัดสงขอมูล กลุมบริการและเผยแพรขอมูล (ฝง

ทิศเหนือ) สำนักสถิติพยากรณ สำนักงานสถิติ

แหงชาติ) 

ใชคาเฉลีย 4 ตรมาส : ใชขอมูลจากการสำรวจ

ภาวะการทำงานของประชากรระดับจังหวัด (สุรินทร) 

เฉลีย ตรมาสที 1 - 4 ป 2561 

LO4+5-16 รอยละผูมีงานทำ

อายุ 15-24 ปทีเปนแรงงานใน

ระบบ (สสช สำรวจภาวะการมี

งานทำของ ปชก จำแนกเพศ) 

ตัวชีวัดรวมกบัตัวชวีัดรวมกับ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ช 28.0 

ญ 42.9 

รวม 33.0 

จำนวนผู มมีงานทำ อายุ

15-24 ป  (จำแนกเพศ) 

จำนวนผูมีงานทำอายุ 15-

24 ป (จำแนกเพศ) 

สำนักงานสถิติแหงชาต ิ(สสช.) ป

2561 

สำนักงานสถิติแหงชาต ิ(สสช.) ป

2561 

ประสานขอขอมูลโดยตรงจาก สำนกัสถติิ

พยากรณ สำนักงานสถิติแหงชาติ (หนวยงานที

จัดสงขอมูล กลุมบริการและเผยแพรขอมูล (ฝง

ทิศเหนือ) สำนักสถิติพยากรณ สำนักงานสถิติ

แหงชาติ) 

ประสานขอขอมูลโดยตรงจาก สำนกัสถติิ

พยากรณ สำนักงานสถิติแหงชาติ (หนวยงานที

จัดสงขอมูล กลุมบริการและเผยแพรขอมูล (ฝง

ทิศเหนือ) สำนักสถิติพยากรณ สำนักงานสถิติ

แหงชาติ) 

กรณีใชคาเฉลีย 4 ตรมาส : ใชขอมูลจากการสำรวจ

ภาวะการทำงานของประชากรระดับจังหวัด

(กาญจนบุรี) เฉลีย ตรมาสที 1 - 4 ป 2561 

 

กรณีใชขอมูลเฉพาะ ตรมาส 3 ซึงตรงกับขอมูลการ

รายงานผลทังป 2561 ของ สสช. 

ใชขอมูลจำนวนผูมีงานทำ อายุ 15-24 ป รวม

(sector_02_21_TH_) ป 2561 

จำนวนผูมีงานทำอายุ 15-

24 ปทีเปนแรงงานใน

ระบบ (จำแนกเพศ) 

สำนักงานสถิติแหงชาต ิ(สสช.) ป

2561 

สืบคนจากเวบ ซต สถิติแรงงาน 

http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/ 

sector/th/02.aspx 

ใชขอมูลจำนวนผูมีงานทำ อายุ 15-24 ป ทีเปนแรงงาน

ในระบบ (sector_02_21_TH_) ป 2561 

 


