1
กรอบแนวทางการวิจัยและพัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสาหรับการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
พิจ ารณาตามกรอบเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้ก ารปฏิรูปการศึก ษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) และคัดเลือกตัวบ่งชี้ในเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์ จานวน ๑๒ ตัวบ่งชี้ จากตัวบ่งชี้ทั้งหมด ๒๐ ตัวบ่งชี้ และจัดทารายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ ระดับการวิเคราะห์
หรือระดับการรายงานผล เกณฑ์ก ารประเมินตัวบ่งชี้ และแหล่งข้อมูล จาแนกตามตัวบ่งชี้ที่คัดเลือก ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๒ ตัวบ่งชี้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสาหรับการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ๑ คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
จานวน ๕ ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ ๕๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา ต่อ สามัญศึกษา เป็น ๖๐ : ๔๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย อายุ ๑๕-๕๙ ปี เพิ่มขึ้นเป็น ๑๒ ปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ คนไทยใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
จานวน ๓ ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ อัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ ๑๕-๖๐ ปี เป็นร้อยละ ๑๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ คนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทางานโดยเฉลี่ยอย่างน้อยวันละ ๖๐ นาที
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ สัดส่วนผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ต่อประชากรอายุ ๖ ปีขึ้นไปเป็นร้อยละ ๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ คนไทยใฝ่ดี : มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสานึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรม ประชาธิปไตย
จานวน ๓ ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ จานวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดาเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ จานวนเด็กอายุต่ากว่า ๑๕ ปีที่ตั้งครรภ์ ลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ จานวนเด็กและเยาวชนเข้ารับการบาบัดยาเสพติดลดลง ร้อยละ ๑๐ ต่อปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ คนไทยคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้ : มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร
จานวน ๑ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ กาลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๖๕

รายละเอียดกรอบแนวทางรายตัวบ่งชี้ที่คัดเลือก ๑๒ ตัวบ่งชี้ มีดังนี้
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

แนวทางการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้

ระดับการ
วิเคราะห์

ยุทธศาสตร์ ๑ คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
พิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของการ ประเทศ
เรียนในวิชาหลักจากการ
ทดสอบ ONET ชั้น ป.6 ม.3 และ
ภูมิภาค
ทดสอบระดับชาติ มีคะแนน ม.6 วิชาภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์
จังหวัด
เฉลี่ยมากกว่าร้อยละ ๕๐
วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาฯ

เกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้
4 ระดับ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของการทดสอบ ONET
ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 วิชาภาษาไทย
อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สังคมศึกษาฯ
ระดับ เกณฑ์
ความหมาย
1 <=40
ปรับปรุง

แหล่ง
ข้อมูล
สทศ.

2
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

แนวทางการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้

ระดับการ
วิเคราะห์
2
3
4

๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นเป็นไม่
ต่ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ
(ผลทดสอบ PISA)

พิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทย ประเทศ
ชั้น ม.2 ที่เข้ารับการทดสอบจากโครงการ
ประเมิน PISA ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ย
OECD
x = คะแนนเฉลี่ยการสอบ PISA ของไทย
y = คะแนนเฉลี่ย OECD

เกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้
4 ระดับ
>40-45
พอใช้
>45-50
ดี
>50
ดีมาก

แหล่ง
ข้อมูล

คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยชั้น ม.2 ที่เข้า
รับการทดสอบจากโครงการประเมิน PISA
ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระดับ
1
2
3
4

เกณฑ์
x < y – 10%
x >=y-10% และ x < y
x=y
x>y

OECD หรือ
สสวท.

ความหมาย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

วิเคราะห์โดยเปรียบเทียบค่า x และ y

๑.๓ ความสามารถด้าน
ร้อยละการเพิ่มคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นร้อยละ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากการ
๓ ต่อปี
ทดสอบ TOEFL

ประเทศ

ร้อยละการเพิ่มคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากการ
ทดสอบ TOEFL
ระดับ
1
2
3
4

x = คะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษของผู้เข้ารับ
การทดสอบ TOEFLในปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = คะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษของผู้เข้ารับ
การทดสอบ TOEFL ในปีปัจจุบัน
z = ร้อยละการเพิ่มคะแนนเฉลี่ยของการ
ทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษจาก
การทดสอบ TOEFL

เกณฑ์
<0
0 - < 1.5
1.5 - <3.0
>= 3.0

ความหมาย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

The TOEFL
Test and
Score Data
Summary

z = (y-x) * 100 /y

๑.๕ สัดส่วนผู้เรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทอาชีวศึกษา ต่อ
สามัญศึกษา เป็น ๖๐ : ๔๐

1. คานวณหาสัดส่วนนักเรียน ชั้น ปวช.1-3
= จานวนนักเรียน ปวช.1-3 / นักเรียน
ม.ปลายทั้งหมด (รวม ม.4-6 และ ปวช.
1-3) * 100
2. คานวณหาสัดส่วนนักเรียน ชั้น ม.4-6
= จานวนนักเรียน ม.4-6 / นักเรียน
ม.ปลายทั้งหมด (รวม ม.4-6 และ ปวช.
1-3) * 100

ประเทศ
ภูมิภาค
จังหวัด

สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีวศึกษา (ปวช.1-3) ต่อ สามัญศึกษา
(ม.4-6)
ระดับ
1
2
3
4

เกณฑ์
ความหมาย
อาชีวศึกษา
: สามัญ
<50
: >50
ปรับปรุง
50 - <55
: >45-50 พอใช้
55 - <60
: >40-45 ดี
>=60
: <=40
ดีมาก

ศูนย์เทคโนฯ
สป.ศธ.

3
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

แนวทางการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้

ระดับการ
วิเคราะห์

เกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้
4 ระดับ

แหล่ง
ข้อมูล

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าสัดส่วนทั้ง 2

๑.๗ จานวนปีการศึกษา
เฉลี่ยของคนไทย อายุ ๑๕๕๙ ปี เพิ่มขึ้นเป็น ๑๒ ปี

จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ
๑๕-๕๙ ปี
= จานวนปีการศึกษารวมทั้งหมดของคนไทย
ที่มีอายุ ๑๕-๕๙ ปี / จานวนประชากรไทย
อายุ ๑๕-๕๙ ปี

ประเทศ
ภูมิภาค
จังหวัด
กลุ่มอายุ
(๑๕-๓๙ ปี
และ ๔๐-๕๙
ปี)

จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย อายุ
๑๕-๕๙ ปี
ระดับ เกณฑ์
ความหมาย
1
<8
ปรับปรุง
2 8 - <10
พอใช้
3 10 - <12
ดี
4
>=12
ดีมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ คนไทยใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
๒.๒ อัตราการรู้หนังสือของ อัตราการรู้ หนังสือของประชากรอายุ ๑๕ประเทศ
อัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ
ประชากรอายุ ๑๕-๖๐ ปี
ภูมิภาค
๑๕-๖๐ ปี
๖๐ ปี
เป็นร้อยละ ๑๐๐
จังหวัด
= จานวนประชากรอายุ ๑๕-๖๐ ปี ที่ร้ ู
ระดับ เกณฑ์
ความหมาย
หนังสือ / ประชากรอายุ ๑๕-๖๐ ปี ทังหมด
้
* กลุ่มอายุ
1
<90
ปรับปรุง
(๑๕-๓๙ ปี
100
2 90 - <95
พอใช้
และ ๔๐-๕๙
3 95 - <100
ดี
ปี)
4 =100
ดีมาก

สนง.สถิติ

สนง.สถิติ

๒.๔ คนไทยใช้เวลาอ่าน
หนังสือนอกเวลาเรียน/นอก
เวลาทางานโดยเฉลี่ยอย่าง
น้อยวันละ ๖๐ นาที

พิจารณาจากเวลาเฉลี่ยที่คนไทยอายุ ๖ ปีขึ้น
ไปใช้ในการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียนหรือ
นอกเวลาทางาน ต่อ 1 วัน (นาทีต่อวัน)

ประเทศ
ภูมิภาค
จังหวัด

เวลาเฉลี่ยที่คนไทยอายุ ๖ ปีขึ้นไปใช้ในการ
อ่านหนังสือต่อวัน (นาทีต่อวัน)
ระดับ เกณฑ์
ความหมาย
1
<40
ปรับปรุง
2 40 - <50
พอใช้
3 50 - <60
ดี
4 >=60
ดีมาก

สนง.สถิติ

๒.๕ สัดส่วนผู้ที่ใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้
ต่อประชากรอายุ ๖ ปีขึ้นไป
เป็นร้อยละ ๕๐

พิจารณาจากร้อยละผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีอายุ
๖ ปีขึ้นไป
=จานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีอายุ ๖ ปีขึ้นไป /
จานวนประชากรทั้งหมดอายุ ๖ ปีขึ้นไป *
100

ประเทศ
ภูมิภาค
จังหวัด

ร้อยละผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีอายุ ๖ ปีขึ้นไป
ระดับ เกณฑ์
ความหมาย
1
<30
ปรับปรุง
2 30 - <40
พอใช้
3 40 - <50
ดี
4 >=50
ดีมาก

สนง.สถิติ

4
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

แนวทางการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้

ระดับการ
วิเคราะห์

เกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้
4 ระดับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ คนไทยใฝ่ดี : มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสานึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ
มีวัฒนธรรม ประชาธิปไตย
๓.๒ จานวนคดีเด็กและ
พิจารณาค่าร้อยละของการลดของจานวนคดี ประเทศ
ร้อยละของการลดของจานวนคดีเด็กและ
เยาวชนที่ถูกดาเนินคดีโดย เด็กและเยาวชนที่ถูกดาเนินคดีโดยสถานพินิจ ภูมิภาค
เยาวชนที่ถูกดาเนินคดีโดยสถานพินิจและ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และคุ้มครองเด็กและเยาวชนเทียบจากปีที่
จังหวัด
คุ้มครองเด็กและเยาวชน เทียบจากปีที่ผ่าน
และเยาวชน ลดลง
ผ่านมา ๑ ปี
มา ๑ ปี
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี
ระดับ เกณฑ์
ความหมาย
x = จานวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
1 >0
ปรับปรุง
y = จานวนคดีปีปัจจุบัน
2 > -5 และ <=0
พอใช้
ร้อยละของการลดจานวนคดีเด็กและเยาวชน
ที่ถูกดาเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน
= (y-x) / x * 100

๓.๓ จานวนเด็กอายุต่ากว่า
๑๕ ปีที่ตั้งครรภ์ ลดลง
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี

พิจารณาร้อยละการลดของจานวนเด็กอายุต่า ประเทศ
กว่า ๑๕ ปีที่ตั้งครรภ์เทียบจากปีที่ผ่านมา ๑ปี ภูมิภาค
จังหวัด
x = จานวนเด็กอายุต่ากว่า ๑๕ ปี ที่ตั้งครรภ์
ในปีทผี่ ่านมา 1 ปี
y = จานวนเด็กอายุต่ากว่า ๑๕ ปี ที่ตั้งครรภ์
ในปีปัจจุบัน

3
4

> -10 และ <= -5
<= -10

แหล่ง
ข้อมูล

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน

ดี
ดีมาก

ร้อยละการลดของจานวนเด็กอายุต่ากว่า ๑๕ สานักงาน
ปีที่ตั้งครรภ์ เทียบจากปีที่ผ่านมา ๑ ปี
ปลัดกระทรวง
ระดับ เกณฑ์
ความหมาย การพัฒนา
1 >0
ปรับปรุง
สังคมและ
2 > -5 และ <=0
พอใช้
ความมั่นคง
3 > -10 และ <= -5
ดี
ของมนุษย์
4

<= -10

ดีมาก

ร้อยละของการลดจานวนเด็กอายุต่ากว่า ๑๕
ปีที่ตั้งครรภ์จากปีที่ผ่านมา ๑ ปี
= (y-x) / x * 100

๓.๔ จานวนเด็กและเยาวชน พิจารณาค่าร้อยละการลดของจานวนเด็กและ ประเทศ
เข้ารับการบาบัดยาเสพติด เยาวชนทีเ่ ข้ารับการบาบัดยาเสพติดเทียบจาก ภูมิภาค
ลดลง ร้อยละ ๑๐ ต่อปี
ปีท่ผี ่านมา ๑ ปี
จังหวัด
x = จานวนเด็กและเยาวชนทีเ่ ข้ารับการ
บาบัดยาเสพติด ในปีทผี่ ่านมา ๑ ปี
y = จานวนเด็กและเยาวชนทีเ่ ข้ารับการ
บาบัดยาเสพติด ในปีปัจจุบัน

ร้อยละการลดของจานวนเด็กและเยาวชน
เข้ารับการบาบัดยาเสพติด เทียบจากปีที่ผ่าน
มา ๑ ปี
ระดับ เกณฑ์
ความหมาย
1
2
3
4

>0
> -5 และ <=0
> -10 และ <= -5
<= -10

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

กรมสนับสนุน
บริการ
สุขภาพ
กระทรวง
สาธารณสุข

5
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

แนวทางการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้

ระดับการ
วิเคราะห์

เกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้
4 ระดับ

แหล่ง
ข้อมูล

ร้อยละการลดของจานวนเด็กและเยาวชนที่
เข้ารับการบาบัดยาเสพติดเทียบจากปีที่ผ่าน
มา ๑ ปี
= (y-x) / x * 100

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ คนไทยคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้ : มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
ความสามารถในการสื่อสาร
๔.๓ กาลังแรงงานที่มี
พิจารณาค่าร้อยละของกาลังแรงงานอายุ ๑๕ ประเทศ
ร้อยละของกาลังแรงงานอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปที่ สานักงานสถิติ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีขึ้นไปที่จบมัธยมศึกษาขึ้นไป
ภูมิภาค
จบมัธยมศึกษาขึ้นไป
แห่งชาติ
ขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
= จานวนแรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไปที่จบสูงกว่า จังหวัด
ระดับ เกณฑ์
ความหมาย
๖๕
หรือเท่ากับมัธยมศึกษา / จานวนแรงงาน
1
<50
ปรับปรุง
ทั้งหมด
2 50 - <55
พอใช้
3 55 - <65
ดี
4 >=65
ดีมาก

