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คำนำ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีภารกิจในการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
ประเทศครอบคลุมทุกระดับและประเภทการศึกษาและได้รบั มอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ดำเนินการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศให้สามารถ
เชือ่ มโยงใช้ประโยชน์ขอ้ มูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้ทง้ั ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคและ
เพือ่ ให้มรี ะบบกลไกในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
สำนักงานฯ จึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาของประเทศ : การออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผลข้อมูล
สำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ” ซึง่ มี ดร. อำรุง จันทวานิช เป็นทีป่ รึกษา
โครงการ และได้รบั ความร่วมมือจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ศิรชิ ยั
กาญจนวาสี ผูอ้ ำนวยการศูนย์ทดสอบและประเมินเพือ่ พัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ เป็นหัวหน้า
คณะวิจัยดำเนินงานและจัดทำรายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการ
ประมวลผลข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
ทั้งนี้ สำนักงานฯ และคณะวิจัยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารหน่วยงาน 5 องค์กร
หลักของกระทรวงศึกษาธิการในการพิจารณาความเหมาะสมของกรอบตัวชี้วัดสำหรับ  
การประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ และได้รบั ความร่วมมือด้านข้อมูลในการทดสอบ
ตัวชีว้ ดั บางส่วนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันการพลศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักประสานและพัฒนา
การจัดการศึกษาท้องถิ่น สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงกรอบตัวชี้วัด
และรายงานให้มคี วามสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอขอบคุณท่านที่ปรึกษา คณะวิจัย ผู้บริหาร
ผูท้ รงคุณวุฒิและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเป็นอย่างยิง่     และหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาของประเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบให้มปี ระสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลต่อไป

(รองศาสตราจารย์ธงทอง  จันทรางศุ)
เลขาธิการสภาการศึกษา
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนา
การศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการพัฒนา
ระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ :  ออกแบบและพัฒนาระบบ
ข้อมูลและระบบการประมวลผลข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ   
โดยมีวตั ถุประสงค์  1) เพือ่ กำหนดตัวชีว้ ดั และเกณฑ์การประเมินสำหรับติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาของประเทศทุกระดับและประเภทการศึกษา และ 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์
ความต้องการและออกแบบประเภทข้อมูล แหล่งข้อมูล พร้อมทั้งระบบการประมวลผล
ข้อมูลเพือ่ ใช้ในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามตัวชีว้ ดั หลักทีก่ ำหนด
วิธีดำเนินงานประกอบด้วย 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานการศึกษาของชาติ นโยบายการศึกษา การประกัน
คุณภาพ การพัฒนาตัวชี้วัดผลการจัดการศึกษา การพัฒนาระบบข้อมูลและประมวลผล
ข้อมูล ระยะที่ 2 พัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน โดยยกร่างกรอบตัวชี้วัดสำหรับ
การประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศและเสนอผู้บริหารการศึกษา พิจารณาความ
ต้องการ ความเหมาะสมและให้ขอ้ เสนอแนะในการกำหนดตัวชีว้ ดั หลักและเกณฑ์การประเมิน
และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อปรับปรุงแก้ไข ระยะที่ 3 พัฒนาระบบข้อมูลและระบบการ
ประมวลผลข้อมูล โดยออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลและระบบประมวลผลข้อมูล
ทดลองประมวลผลตัวชี้วัดกับตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อปรับปรุงแก้ไข
และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลการพัฒนาตัวชีว้ ดั และเกณฑ์การประเมิน
ระบบตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับติดตามและประเมินผลการจัดการ
ศึกษาของประเทศทุกระดับและประเภทการศึกษา ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั หลัก 42 ตัว และ
ตัวชีว้ ดั ย่อย 49 ตัว ครอบคลุมผลการจัดการศึกษา 5 ด้าน ดังนี้
1.1 ความครอบคลุมทัว่ ถึงและเพียงพอ (Coverage and Adequacy) ประกอบ
ด้วยตัวชีว้ ดั หลัก 9 ตัว และตัวชีว้ ดั ย่อย 11 ตัว
1.2 ความเสมอภาคและเป็นธรรม (Equality and Equity) ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั
หลัก 2 ตัว และตัวชีว้ ดั ย่อย 3 ตัว
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1.3 คุณภาพการศึกษา (Quality) ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั หลัก 5 ตัว และตัวชีว้ ดั ย่อย 6 ตัว
1.4 ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประกอบด้วย ตัวชีว้ ดั หลัก 18 ตัว และตัวชีว้ ดั ย่อย 21 ตัว
1.5 ประสิทธิผล (Effectiveness) ประกอบด้วย ตัวชีว้ ดั หลัก 8 ตัว และตัวชีว้ ดั ย่อย 8 ตัว
2. ผลการพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผลข้อมูล
ระบบงานคอมพิวเตอร์สำหรับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย
ระบบฐานข้อมูล และระบบประมวลผลข้อมูล โดยระบบฐานข้อมูลควรเป็น Relational Data
Base เพราะมีความยืดหยุ่นสูงสุด ส่วนระบบประมวลผลควรประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากวิธีการจัดเก็บจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (เช่น ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน  สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
และหน่วยงานทีจ่ ดั การศึกษาเฉพาะทาง/เฉพาะกิจเฉพาะกลุม่ รวมทัง้ หน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น สำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ สำนักงบประมาณ ทั้งนี้ การประมวลผลข้อมูลนำเข้าและคำนวณ
ตามสูตรของตัวชี้วัดผลที่ได้นำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน เพื่อรายงานผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ที่ต้องการในรูปแบบของตารางและกราฟ
ผลการทดลองรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลตามตัวชีว้ ดั 6 ตัว ได้แก่ 1) อัตรา
การเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน (แบบหยาบ) (Gross Intake Rate) 2) อัตราการเข้าเรียน
เปรียบเทียบระหว่าง เพศ พืน้ ที่ (ใน/นอกเมือง) และกลุม่ รายได้ 3) ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน  
ตัวชีว้ ดั ทีท่ ดลอง ได้แก่ ร้อยละของจำนวนผูเ้ รียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (ป.3, ป.6, ม.3
และ ม.6) ที่มีผลการทดสอบมาตรฐานระดับชาติอยู่ในระดับดีจำแนกตามกลุ่มสาระการ
เรียนรูห้ ลัก (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์   สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม และ   
ภาษาต่างประเทศ)  4) ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ในระดับดีขน้ึ ไป  5) ร้อยละของอาจารย์ประจำที่
มีวทิ ยฐานะ หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และ 6) อัตราการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สรุปได้วา่ สามารถนำเข้าข้อมูล รวมทัง้ ประมวลผลได้ตามเงือ่ นไขของ
ตัวชีว้ ดั และแสดงผลระดับประเทศ จังหวัด และเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในรูปของตารางและกราฟ  
มีการให้สขี องผลลัพธ์ทแ่ี ตกต่างกันไปตามระดับของเกณฑ์การประเมินทีก่ ำหนด

()

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรเสนอผลการพัฒนาตัวชีว้ ดั และเกณฑ์การประเมินสำหรับติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาแก่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของชาติ เพื่อ
กำหนดนโยบายเกี่ยวกับตัวชี้วัดหลักและเกณฑ์การประเมินผลการจัดการศึกษาระดับชาติ
รวมทั้งระบุผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาระดับ
ชาติ โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารการศึกษาจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ศึกษา ทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนความร่วมมือในการจัดทำคู่มือปฏิบัติ
การเก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกันตามตัวชี้วัดหลักที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. ควรมีการศึกษาทบทวนตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนือ่ ง หลังจากได้มกี ารนำไปใช้ในระยะหนึง่ แล้ว เพือ่ พัฒนาตัวชีว้ ดั และเกณฑ์การประเมิน
ให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของไทยมากยิ่งขึ้น
4. ควรมีการกำหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดส่งข้อมูลตาม
ตัวชีว้ ดั หลักในเวลาทีก่ ำหนด และให้ถอื เป็นมาตรฐานหนึง่ ในการประเมินผลความสำเร็จของ
การดำเนินงานของสำนักติดตามประเมินผลการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ

()

สารบัญ
คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภาพ
บทที่ 1 บทนำ
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ขอบเขตของงาน
เป้าหมายผลผลิต
นิยามศัพท์
วิธีการดำเนินงาน
บทที่ 2 การศึกษาเอกสารและการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน
การออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
บทที่ 3 ผลการพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน
แบบที่ 1 กรอบตัวชี้วัดสำหรับระบบการติดตามและประเมินผล
  การจัดการศึกษาของประเทศ
แบบที่ 2 รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบการ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
บทที่ 4 ผลการพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
การพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ผลการทดลองประมวลผลตัวชี้วัดที่กำหนด
- การคัดเลือกตัวชี้วัดสำคัญเพื่อการทดลอง
- การจัดเก็บข้อมูล และการประมวลผล
- การนำเสนอผลการประเมิน

()

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

หน้า
(1)
(3)
(6)
(8)
(10)
1
1
3
3
3
4
6
7
7
39
41
45
46
63
145
145
149
149
150
158

สารบัญ (ต่อ)
บทที่ 5 บทสรุป
สรุปผลการวิจัย
- สรุปผลการพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์
- สรุปผลการพัฒนาระบบข้อมูล การประมวลผล
และการทดลองใช้
อภิปรายผล
- อภิปรายผลตัวชี้วัดและเกณฑ์
- อภิปรายผลการพัฒนาระบบข้อมูลและการประมวลผล
ข้อเสนอแนะ
- ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้์
- ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยต่อไป
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
รายชื่อผู้บริหารการศึกษาในการพิจารณาความต้องการ ความเหมาะสม
และให้ข้อเสนอแนะสำหรับกำหนดตัวชี้วัดหลักและเกณฑ์การประเมิน
สำหรับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
คณะผู้จัดทำ

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ

หน้า
173
174
174
178
180
180
180
181
181
182
183
186

187

()

ตารางที่

สารบัญตาราง

2.1 การเปรียบเทียบคุณภาพภายนอกรอบแรก และรอบสอง
3.1 กรอบตัวชี้วัดสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาของประเทศ
3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
4.1 ตัวชี้วัดสำคัญที่คัดเลือกเพื่อใช้ในการทดลองระบบประมวลผลข้อมูล
4.2 จำนวนนักเรียนและประชากรปี 2550 จำแนกตามระดับชั้นและจังหวัด
4.3 ตัวอย่างข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้น ป.1, ม. 1  และ ม. 4 ของ
จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามอำเภอและตำบล
4.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคล จำแนกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
4.5 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายโรงเรียน จำแนกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
4.6  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานรอบสอง
4.7 จำนวนอาจารย์ที่มีวิทยฐานะ  จำแนกตามระดับและเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2549  
4.8 จำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2549
4.9 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2550 จำแนกตาม
เขตพื้นที่การศึกษา
4.10 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินของตัวชี้วัดอัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
4.11 อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ ปีการศึกษา 2550 จำแนกตามจังหวัด
4.12 อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบของกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา  2550
จำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา
4.13 อัตราการเข้าเรียนเปรียบเทียบระหว่างพืน้ ทีใ่ นเมืองและนอกเมือง
ปีการศึกษา 2550
()

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

    หน้า
23
47
63
149
151
152
153
153
154
155
156
156
157
158
159
160

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่
    หน้า
4.14 จำนวนนักเรียนเข้าเรียน เปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ในเมืองและนอกเมือง 161
ของจังหวัดนนทบุรี  ปีการศึกษา 2550
4.15 ร้อยละของจำนวนโรงเรียนที่นักเรียนมีการทดสอบมาตรฐานระดับชาติ
162
อยู่ในระดับดี จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักและจังหวัด ปี 2549
4.16 ร้อยละของจำนวนโรงเรียนที่นักเรียนมีการทดสอบระดับชาติอยู่ในระดับดี 163
จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ของกรุงเทพมหานคร ปี 2549
4.17 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีการทดสอบมาตรฐานระดับชาติอยู่ในระดับดี 164
ของกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่การศึกษา 1  ปี 2549 จำแนกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักและรายโรงเรียน
4.18 ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 165
อันพึงประสงค์ ปี 2549 จำแนกตามจังหวัด
4.19 ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 166
อันพึงประสงค์ ปี 2549 จำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา
4.20 ผลการประเมินของสถานศึกษาที่ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 167
อันพึงประสงค์ของกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่การศึกษา 1 ปี 2549
จำแนกตามโรงเรียน
4.21 ร้อยละของอาจารย์ทส่ี อนทีม่ วี ทิ ยฐานะ ปีการศึกษา 2549 จำแนกตามจังหวัด 168
4.22 ร้อยละของอาจารย์ทส่ี อนทีม่ วี ทิ ยฐานะของกรุงเทพมหานคร  
169
ปีการศึกษา 2549 จำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา
4.23 อัตราการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2550
170
จำแนกตามจังหวัด
4.24 อัตราการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัดชุมพร
171
ปีการศึกษา 2550 จำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา
5.1 จำนวนและชือ่ ตัวชีว้ ดั หลักและย่อย  จำแนกตามผลการจัดการศึกษา 5 ด้าน 174

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ

()

สารบัญแผนภาพ

แผนภาพที่
      หน้า
2.1 โครงสร้างมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 12
2.2 แสดงรูปแบบการทำงานของ Web Application
41
4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในฐานข้อมูล
147
4.2 ขั้นตอนการประมวลผล
148
4.3 ตัวอย่างแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลตัวชี้วัดอัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ 148
4.4 กระบวนการประมวลผลตัวชี้วัด
149
4.5 อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบในภาพรวมระดับประเทศ ปีการศึกษา 2550   158
จำแนกตามระดับชั้น
4.6 อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบของกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2550
159
จำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชั้น
4.7 อัตราการเข้าเรียนเปรียบเทียบระหว่างพืน้ ทีใ่ นเมืองและนอกเมือง ในภาพรวม 160
4.8 จำนวนนักเรียนเข้าเรียนเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ในเมืองและนอกเมือง 161
ของกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2550
4.9 ร้อยละของจำนวนโรงเรียนทีม่ กี ารทดสอบมาตรฐานระดับชาติอยูใ่ นระดับดี 162
จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักในภาพรวมของประเทศ ปี 2549
4.10 ร้อยละของจำนวนโรงเรียนทีน่ กั เรียนมีการทดสอบระดับชาติอยูใ่ นระดับดี 163
จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ของกรุงเทพมหานคร ปี 2549
4.11 ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 166
อันพึงประสงค์ของกรุงเทพมหานคร ปี 2549 จำแนกตามเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
4.12 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีวิทยฐานะ 169
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(10)

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

บทที่

1

บทนำ
หลักการและเหตุผล
ระบบการติดตามและประเมินผลเป็นกลไกทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ประการหนึง่ ในกระบวนการ
บริหารจัดการและมีความสำคัญในการดำเนินงานของทุกองค์กร การพัฒนาระบบการติดตาม
และประเมินผลจึงเป็นเรือ่ งทีส่ ำคัญยิง่ ในการบริหารการพัฒนาประเทศ ซึง่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) และฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545–2549) ได้เห็น
ความจำเป็นในการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในลักษณะทีส่ อดคล้องกับกระบวนการพัฒนาและกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชน โดย
มุ่งหวังให้การติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือที่จะใช้วัดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของ
แผนพัฒนาประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและสร้างเครือ่ งชีว้ ดั การพัฒนาให้เป็น
เครือ่ งมือสำคัญในการติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางทีส่ ำคัญ
คือ การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสร้างดัชนีชว้ี ดั ความสำเร็จของการพัฒนาใน
ทุกระดับ และสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในทุกระดับและการเชือ่ มโยงโครงข่ายข้อมูล
ข่าวสารระหว่างหน่วยงานกลางระดับนโยบายตลอดจนระดับพืน้ ทีแ่ ละท้องถิน่
ในภาคการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) เป็นแผนยุทธศาสตร์เพือ่
การปฏิรปู การศึกษาระยะยาว 15 ปี โดยการนำบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ไปสูก่ ารปฏิบตั แิ ละเป็นแผนชีน้ ำกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา แผนพัฒนาการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาด้านการศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมทัง้ แผนปฏิบตั กิ ารในระดับเขตพืน้ ทีแ่ ละสถานศึกษา ดังนัน้ เพือ่
ให้มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้กำหนด
ยุทธศาสตร์ในการบริหารแผนสูก่ ารปฏิบตั ไิ ว้ชดั เจน ยุทธศาสตร์สำคัญประการหนึ่ง คือ การ
พัฒนาระบบและกลไกการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยมีมาตรการหนึ่ง
กำหนดให้จดั ระบบการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐาน
รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ



เดียวกัน และเชือ่ มโยงกันเป็นเครือข่าย และสามารถนำผลจากการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล มาเป็นสารสนเทศในการปรับปรุงหรือปรับเปลีย่ นวิธกี ารดำเนินงานตามแผน
ให้สอดคล้องกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึง่ ทีผ่ า่ นมา หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ดำเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามีทั้งหน่วยงานในระดับกระทรวง ระดับ
สำนักงานคณะกรรมการหรือองค์กรหลัก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา
และลักษณะการดำเนินงานเป็นเอกเทศ ขาดการบริหารจัดการในเชิงนโยบายของการติดตาม
และการประเมิน ขาดเอกภาพและการประสานงาน โดยมุง่ เน้นผลสัมฤทธิข์ องหน่วยงาน และ
สถานศึกษาในสังกัด การดำเนินงานจึงยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่มีการเชื่อมโยงและ
แลกเปลีย่ นข้อมูลเพือ่ ใช้ประโยชน์รว่ มกัน นอกจากนีผ้ ลการติดตามและประเมินการดำเนินงาน
ปฏิรูปการศึกษา (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549) พบว่า ปัญหาสำคัญอย่างหนึง่
ของการปฏิรปู คือ หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดบริการขาดฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวางแผน
และการติ ด ตามประเมิ น ผลโดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ ง การเก็ บ สถิ ต ิ ข ้ อ มู ล ยั ง ไม่ เ ป็ น ระบบ
ไม่ครบถ้วนและข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ไม่สอดคล้องกัน จากการวิจัยระบบการติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ ได้มขี อ้ เสนอแนะของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดร่วมกัน (ศูนย์ทดสอบและประเมินเพือ่ พัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ, 2549)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานที่
รับผิดชอบประเมินผลการจัดการศึกษาภาพรวมของประเทศตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
(พ.ศ. 2545-2559) มาตรฐานการศึกษาของชาติ นโยบายการศึกษา นโยบายด้านการเรียนรู้
ของชาติ และประเมินประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาเพือ่ ประกอบการตัดสินใจ
ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการจัดการศึกษาของชาติ จึงเห็นควร
ศึกษาและพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในภาพรวมของประเทศ
เพือ่ ให้เป็นระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ซึง่ แนวทางในการ
ดำเนินงานควรครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบและพัฒนาระบบและการประมวลผลข้อมูล
สำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศทุกระดับและประเภทการศึกษา พร้อม
ทั้งพัฒนาตัวชี้วัดผลสำเร็จของการจัดการศึกษาให้เป็นมาตรฐานเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย
เพื่อให้สามารถนำผลการติดตามและประเมินมาใช้ในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการ
จัดการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมาย จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ : ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการ
ประมวลผลข้อมูลสำหรับการประเมินผลการ จัดการศึกษาของประเทศ



สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ กำหนดตัวชีว้ ดั หลักและเกณฑ์การประเมินสำหรับการติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาของประเทศทุกระดับและประเภทการศึกษา
2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบประเภทข้อมูล แหล่งข้อมูล
พร้อมทั้งระบบการประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตามตัวชี้วัดหลักที่กำหนด

ขอบเขตของงาน
1. กำหนดตัวชี้วัดหลักที่ครอบคลุมผลการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ ครอบคลุม
		 • ความครอบคลุมทั่วถึงและเพียงพอ (coverage and adequacy)
		 • ความเสมอภาคและเป็นธรรม (equality and equity)
		 • คุณภาพของการศึกษา (quality) ในเชิงผลสัมฤทธิ์
		 • ประสิทธิภาพ (efficiency) ของผลการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วม
		 • ประสิทธิผล (effectiveness)
		 รวมทั้งผลการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และการปกครองของประเทศ
2. กำหนดตัวชี้วัดหลักในการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งเน้น
ตัวชี้วัดในระดับนโยบายเพื่อการตัดสินใจและกำหนดนโยบายการศึกษา และกำหนดเกณฑ์
การประเมินให้ครอบคลุมทั้งมิติด้านเวลา พื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งจำแนกตามระดับ
และประเภทการศึกษา ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา
การอุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบโรงเรียน
3. ระบุความต้องการของรายการข้อมูล แหล่งข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวมถึง
วิธีการประมวลผลจากรายการข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดหลักที่สำคัญ

เป้าหมายผลผลิต
1. ตัวชีว้ ดั หลักและเกณฑ์การประเมินทีเ่ ป็นสากลสำหรับการติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาของประเทศทุกระดับและประเภทการศึกษาครอบคลุมในด้านความทัว่ ถึงและ
เพียงพอ (coverage and adequacy) ความเสมอภาคและเป็นธรรม (equality and equity)
คุณภาพของการศึกษา (quality) ประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness)
รวมทัง้ ผลการจัดการศึกษาทีเ่ ชือ่ มโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง
ของประเทศ พร้อมระบุเหตุผลประกอบการกำหนดตัวชีว้ ดั หลักแต่ละตัว

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ



2. แนวทางการประมวลผล รวมทัง้ รายการข้อมูลทีจ่ ำเป็นเพือ่ นำไปใช้ในการออกแบบ
และพัฒนาฐานข้อมูลสนับสนุนการประเมินผลการจัดการศึกษาต่อไป ได้แก่ รายการข้อมูลที่
จัดเก็บ แหล่งข้อมูล วิธกี ารได้มาของข้อมูล และวิธกี ารประมวลผลจากรายการข้อมูล เป็นต้น

นิยามศัพท์
ระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หมายถึง ชุดขององค์ประกอบ หรือระบบ
ย่อยทีเ่ กีย่ วข้องสัมพันธ์และจำเป็นต่อการดำเนินงานประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
ระบบข้อมูล หมายถึง องค์ประกอบของข้อมูลเกีย่ วกับตัวชีว้ ดั ทีค่ รอบคลุมผลการ
จัดการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพือ่ ให้ได้สารสนเทศสำหรับการติดตามและประเมินผลการจัดการ
ศึกษาของประเทศ
ระบบประมวลผล หมายถึง วิธดี ำเนินการและแนวทางในการคำนวณข้อมูลตามตัวชีว้ ดั
ทีไ่ ด้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และนำผลมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่
กำหนดไว้ เพือ่ การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
ตัวชีว้ ดั หมายถึง ค่าทีส่ งั เกตได้ซง่ึ แสดงถึงสภาพการดำเนินงานและผลการจัดการ
ศึกษาของประเทศ 5 ด้าน ได้แก่ ผลการจัดการศึกษาด้านความครอบคลุมทัว่ ถึงและเพียงพอ
ความเสมอภาคและเป็นธรรม คุณภาพในเชิงผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เกณฑ์การประเมิน หมายถึง ระดับทีแ่ สดงคุณภาพหรือความสำเร็จในการดำเนินงาน
จัดการศึกษาของประเทศ
ผลการจัดการศึกษา หมายถึง ผลผลิตทีไ่ ด้เกิดขึน้ จากการจัดการศึกษาในทุกระดับ
และประเภทการศึกษา ซึง่ ครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ ผลการจัดการศึกษาด้านความครอบคลุม
ทัว่ ถึงและเพียงพอ ผลการจัดการศึกษาด้านความเสมอภาคและเป็นธรรม ผลการจัดการศึกษา
ด้านคุณภาพการศึกษาในเชิงผลสัมฤทธิ์ ผลการจัดการศึกษาด้านประสิทธิภาพและการมีสว่ นร่วม
และผลการจัดการศึกษาด้านประสิทธิผล
ผลการจัดการศึกษาด้านความครอบคลุมทัว่ ถึงและเพียงพอ หมายถึง ผลทีเ่ กิดขึน้ จาก
การจัดการศึกษาทีแ่ สดงถึงการเข้าถึงบริการในการจัดการศึกษาของประเทศ ประกอบด้วย
อัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน งบห้องสมุดที่สถานศึกษาได้รับจัดสรร : จำนวน
ผูเ้ รียน อัตราส่วนผูเ้ รียน : คอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้งานได้ ร้อยละของสถานศึกษาทีม่ อี นิ เตอร์เน็ต
อัตราส่วนแหล่งเรียนรู้ เพือ่ การเรียนรูต้ ลอดชีวติ : ประชากร 40,000 คน อัตราการใช้บริการ
แหล่งเรียนรู้ เพือ่ การเรียนรูต้ ลอดชีวติ : ประชากร 100 คนต่อปี อัตราส่วนนักเรียนภาครัฐ :
เอกชน อัตราส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ : สายอาชีพ (ม.4-6/ปวช.1-3)
อัตราส่วนนิสติ นักศึกษา อุดมศึกษา เปรียบเทียบระหว่าง 3 กลุม่ สาขาวิชา (มนุษยศาสตร์และ
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สังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ)
ผลการจัดการศึกษาด้านความเสมอภาคและเป็นธรรม หมายถึง ผลทีเ่ กิดขึน้ จาก
การจัดการศึกษาทีแ่ สดงถึงความเท่าเทียมกันในการได้รบั การจัดการศึกษา ประกอบด้วย อัตรา
การเข้าเรียน เปรียบเทียบระหว่าง เพศ พืน้ ที่ (ใน/นอกเมือง) และกลุม่ รายได้ อัตราส่วน
ผูส้ อน : ผูเ้ รียน
ผลการจัดการศึกษาด้านคุณภาพการศึกษาในเชิงผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ผลทีเ่ กิดขึน้
จากการจัดการศึกษา ทีแ่ สดงถึงความสมบูรณ์และเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานของการจัด
การศึกษาของประเทศ ครอบคลุมถึงผูเ้ รียน ครู และผูบ้ ริหาร ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ร้อยละผูเ้ รียนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทีไ่ ด้ฝกึ งานในสถานประกอบการจำแนก
ตามประเภท/ กลุม่ สาขาวิชา ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาทีผ่ เู้ รียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ทีม่ คี ณ
ุ ธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ในระดับดีขน้ึ ไป ร้อยละของจำนวนสถาน
ศึกษาทีผ่ เู้ รียนมีสขุ นิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจิตในระดับดี อัตราการรูห้ นังสือของประชากร
อายุ 15 ปีขน้ึ ไป เปรียบเทียบระหว่างเพศ และพืน้ ที่ (ใน/นอกเมือง)
ผลการจัดการศึกษาด้านประสิทธิภาพและการมีสว่ นร่วม หมายถึง ผลทีเ่ กิดขึน้ จาก
การจัดการศึกษาทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและผลผลิตของการจัดการศึกษาของ
ประเทศ ประกอบด้วย อัตราส่วนผูเ้ รียน : ห้อง อัตราการสำเร็จการศึกษา อัตราการซ้ำชัน้
อัตราการออกกลางคัน ร้อยละของครูทส่ี อนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและมีคณ
ุ วุฒติ รง
กับกลุม่ สาระการเรียนรู/้ สาขาวิชาทีส่ อน ร้อยละของครูทส่ี อนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และได้รบั การพัฒนาตามเกณฑ์ครุ สุ ภา ร้อยละของอาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษาทีม่ วี ฒ
ุ ิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำทัง้ หมด ร้อยละของอาจารย์ประจำทีม่ วี ทิ ยฐานะ
หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อัตราส่วนความเร็วในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต : ผู้เรียน
อัตราการเพิม่ การมีสว่ นร่วมจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานขององค์กรต่างๆ ตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในภาพรวม
ของสถานศึกษา งบประมาณด้านการศึกษา ร้อยละของงบประมาณอุดหนุนจากภาคเอกชน
ค่าใช้จ่ายรายหัว จำแนกตามระดับการศึกษา (ไม่รวมงบเงินเดือน งบที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
งบดำเนินการของโครงการอืน่ ๆ ฯลฯ) จำนวนปีการศึกษาเฉลีย่ ของประชากรอายุ 15 ปีขน้ึ ไป
ร้อยละของแรงงานทีจ่ บการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายขึน้ ไป อัตราส่วนห้องส้วม : ผูเ้ รียน
จำนวนกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษา
ผลการจัดการศึกษาด้านประสิทธิผล หมายถึง ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดการศึกษาที่
แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาของประเทศ ประกอบด้วย อัตราการเรียน
ต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา อัตราการได้งานทำของผูส้ ำเร็จ
รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ



การศึกษาระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบ หลังจากจบการศึกษามาแล้ว
1 ปี ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ/ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต หรือผูจ้ บอาชีวศึกษา อัตราส่วนการ
ทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา : ผูเ้ รียนใน 1 ปีการศึกษา อัตราส่วนอุบตั เิ หตุในสถานศึกษา :
ผูเ้ รียน 1,000 คน ใน 1 ปีการศึกษา อัตราส่วนการเสพบุหรีแ่ ละสุรา : ผูเ้ รียน 1,000 คน
ใน 1 ปีการศึกษา อัตราส่วนการเสพสิง่ เสพติด (ยาบ้า ยาอี และ สารระเหย) : ผูเ้ รียนใน 1
ปีการศึกษา ร้อยละของผูเ้ รียนทีไ่ ด้ใช้สทิ ธิอ์ อกเสียงเลือกตัง้

วิธกี ารดำเนินงาน
การวิจยั ครัง้ นีด้ ำเนินงานเป็น 3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง (26 พ.ค. – 28 ต.ค. 2550)
			
ประกอบด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 มาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ นโยบายการศึกษา การประกันคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชีผ้ ลการจัดการ
ศึกษา การพัฒนาระบบข้อมูลและประมวลผลข้อมูล และรายงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ระยะที่ 2 พัฒนาตัวชีว้ ดั และเกณฑ์การประเมิน (29 ต.ค. 2550 – 31 พ.ค. 2551)
			
ร่างตัวชีว้ ดั และเกณฑ์การประเมิน เสนอผูบ้ ริหารการศึกษาพิจารณาความ
ต้องการ ความเหมาะสมและให้ขอ้ เสนอแนะ กำหนดตัวชีว้ ดั หลักและเกณฑ์การประเมิน เสนอ
ผูท้ รงคุณวุฒเิ พือ่ ปรับปรุงแก้ไข ลำดับความสำคัญของตัวชีว้ ดั และวิธกี ารประมวลผล
ระยะที่ 3 พัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผลข้อมูล (1 มิ.ย. – ส.ค. 2551)
			
กำหนดรายการข้อมูลทีต่ อ้ งการ ออกแบบโครงสร้างและระบบฐานข้อมูล
ระบบการประมวลผลข้อมูล ทดลองประมวลผลกับตัวอย่างข้อมูลทีจ่ ดั เก็บ เสนอผูท้ รงคุณวุฒิ
เพือ่ ปรับปรุงแก้ไข และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
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บทที่

2

การศึกษาเอกสารและการพัฒนาระบบ
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)

		 1) วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ
			 ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ประเทศไทยยังคง
ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลายบริบท ทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจำกัดต่อการ
พัฒนาประเทศ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
มาเป็นแนวปฏิบตั ใิ นการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมทีม่ ี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
ต่อเนือ่ งจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และให้ความสำคัญต่อการรวม
พลังสังคมจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมดำเนินการในทุกขั้นตอนของแผนฯ พร้อมทั้งสร้าง
เครือข่ายการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การพัฒนาสูก่ ารปฏิบตั ิ รวมทัง้ การติดตามตรวจสอบผล
การดำเนินงานตามแผนอย่างต่อเนือ่ ง
			 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้กำหนดวิสยั ทัศน์ประเทศ
ไทย มุง่ พัฒนาสู่ “สังคมอยูเ่ ย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทย
มีคณ
ุ ธรรมนำความรอบรู้ รูเ้ ท่าทันโลก ครอบครัวอบอุน่ ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสขุ
เศรษฐกิจมีคณ
ุ ภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิง่ แวดล้อมมีคณ
ุ ภาพและทรัพยากรธรรมชาติ
ยัง่ ยืน อยูภ่ ายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศทีม่ ธี รรมาภิบาล ดำรงไว้ซง่ึ ระบอบประชาธิปไตย
ทีม่ พี ระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข และอยูใ่ นประชาคมโลกได้อย่างมีศกั ดิศ์ รี” และเห็นควรกำหนด
พันธกิจของการพัฒนาประเทศ ดังนี้ (1) พัฒนาคนให้มคี ณ
ุ ภาพพร้อมคุณธรรมและรอบรูอ้ ย่าง
เท่าทัน (2) เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม (3) ดำรงความ
หลากหลายทางชีวภาพและสร้างความมั่งคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และ (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบ

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ



ประชาธิปไตย ที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
			 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้กล่าวถึงปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับบริบทการพัฒนาประเทศ และการเปลีย่ นแปลงของบริบทการพัฒนาใน
กระแสโลกาภิวตั น์ สถานะ และวิสยั ทัศน์ของประเทศไทย รวมทัง้ กำหนดการขับเคลือ่ นแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สูก่ ารปฏิบตั ิ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูส่ งั คม
แห่งภูมปิ ญ
ั ญาและการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมเป็น
รากฐานที่มั่นคงของประเทศ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมัน่ คงของฐาน
ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ
และการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล
		 2) ยุทธศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการศึกษา
			 ยุทธศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการศึกษา ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและ
สังคมไทยสูส่ งั คมแห่งภูมปิ ญ
ั ญาและการเรียนรู้ โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ 3 ประการ
คือ ประการทีห่ นึง่ การพัฒนาคนให้มคี ณ
ุ ธรรมนำความรู้ เกิดภูมคิ มุ้ กัน ประการทีส่ อง การ
เสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มสี ขุ ภาพแข็งแรงทัง้ กายและใจ มีความสัมพันธ์ทางสังคมและอยู่
ในสภาพแวดล้อมทีน่ า่ อยู่ และประการทีส่ าม การเสริมสร้างคนไทยให้อยูร่ ว่ มกันในสังคมได้
อย่างสันติสขุ ซึง่ แนวทางการพัฒนาทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาไทย ได้แก่ แนวทางประการทีห่ นึง่
คือ การพัฒนาคนให้มคี ณ
ุ ธรรมนำความรู้ เกิดภูมคิ มุ้ กัน โดยมุง่ เตรียมเด็กและเยาวชนทัง้ ด้าน
จิตใจ ทักษะชีวติ และความรูพ้ น้ื ฐานในการดำรงชีวติ การพัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงาน
และเร่งผลิตกำลังคนเพือ่ ตอบสนองการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง และ
การจัดการองค์ความรู้ และให้ความสำคัญใน 6 เรือ่ ง เรือ่ งที่ 1 การพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้มีจิตใจที่ดีงาม อยู่ในกรอบของศีลธรรมและมีจิตสำนึก สาธารณะ เรือ่ งที่ 2 การสร้าง
และพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มคี วามพร้อมด้านสติปญ
ั ญา อารมณ์ และศีลธรรม เรื่องที่ 3
พัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานให้รองรับการแข่งขันของประเทศ เรื่องที่ 4 เร่งสร้าง
กำลังคนทีม่ คี วามเป็นเลิศในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรูใ้ หม่ทน่ี ำไปใช้ ประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศ เรือ่ งที่ 5 พัฒนาการเรียนรูต้ ลอดชีวติ และเรือ่ งที่ 6 การจัดการองค์
ความรูท้ ง้ั เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
			 สำหรับแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของคุรุสภา
มีความสอดคล้องกับการพัฒนาเรื่องที่ 3 คือ พัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานให้รองรับ
การแข่งขันของประเทศ โดยเพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐานในการทำงานและจัดระบบการ
เรียนรูใ้ นการประกอบอาชีพทีเ่ ชือ่ มโยงตัง้ แต่ระดับพืน้ ฐานสูร่ ะดับวิชาชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้



สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

			 (1) เพิ่มพูนความรู้และทักษะพื้นฐานในการทำงานเพื่อเสริมสร้างผลิตภาพ
แรงงาน ให้สงู ขึน้ ทัง้ การคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ แก้ปญ
ั หา ตัดสินใจ ทำงานเป็นทีม มีจริยธรรม
มีวนิ ยั ในการทำงาน สามารถรองรับและเรียนรูเ้ ทคโนโลยีทซ่ี บั ซ้อนได้งา่ ย ปรับตัวให้ทนั กับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และพร้อมก้าวสูส่ งั คมแห่งการเรียนรู้
			 (2) จัดระบบการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพทั้งในด้านความรู้ความสามารถ
และทักษะที่สอดคล้องกับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และมีการส่งต่ออย่างเชื่อมโยง
ตัง้ แต่ ระดับพืน้ ฐานไปสูร่ ะดับวิชาชีพ โดย
		
(2.1) เสริมสร้างและเชือ่ มโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน
ชุมชนทุกระดับในการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน โดยจัดหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสัน้ ทีห่ ลากหลาย
สำหรับแรงงาน เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพและเป็นช่องทางการเปลี่ยนงานตาม
ความถนัด เหมาะสมกับศักยภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทัง้ ส่งเสริมการฝึกงานใน
สถานประกอบการให้กว้างขวาง
		
(2.2) ผลักดันองค์กรต่างๆ ในสังคม เช่น องค์กรชุมชน สถานประกอบการ
สถาบันการแพทย์ สถานสงเคราะห์ เป็นต้น ให้จัดการศึกษาในรูป “ศูนย์การเรียน” ที่มุ่งจัด
การเรียนขั้นพื้นฐานและวิชาการด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทย เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนือ่ ง
		
(2.3) เร่งรัดการจัดทำระบบคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาที่มีความพร้อมและ
สอดคล้องกับความต้องการและนำมาปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง เพือ่ ให้แรงงานได้รบั ค่าจ้างเหมาะสม
กับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ มีการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ควบคูก่ บั การผลักดันการจัดตัง้
สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
		
(2.4) สนับสนุนผูด้ อ้ ยโอกาสให้มงี านทำเหมาะสมตามศักยภาพ โดยผลักดัน
ให้ภาคเอกชนร่วมกับชุมชนและสถาบันการศึกษาจัดการฝึกอบรมอาชีพและสร้างงานให้ผดู้ อ้ ย
โอกาส ทัง้ ในสถานประกอบการและอาชีพอิสระ
		
(2.5) จัดทำข้อมูลข่าวสารและความรูท้ เ่ี ป็นประโยชน์ตอ่ การทำงานและความ
ก้าวหน้าในวิชาชีพในทุกอาชีพ เผยแพร่ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจ เข้าใจง่ายและ
เข้าถึงได้ ลดการถูกเอารัดเอาเปรียบและรูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
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2. มาตรฐานการศึกษา

		 อุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ
		 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลทีไ่ ด้แถลงต่อรัฐสภา ต่างมีอดุ มการณ์และหลักการ
การจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ และเพือ่ ให้คนไทยทัง้ ปวงได้รบั
โอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนได้อย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ อันเป็นเงือ่ นไขไปสู่
ระบบเศรษฐกิจฐานความรูท้ พ่ี งึ ประสงค์
		 อุดมการณ์สำคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดให้มกี ารศึกษาตลอดชีวติ และการ
สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาทีส่ ร้างคุณภาพชีวติ และสังคมบูรณาการ
อย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวติ เพือ่
คนไทยทัง้ ปวง มุง่ สร้างพืน้ ฐานทีด่ ใี นวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกทีด่ ขี องสังคมตัง้ แต่วยั
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และพัฒนาความรูค้ วามสามารถเพือ่ การทำงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยให้สงั คม
ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผูเ้ รียน และสามารถ
ตรวจสอบได้อย่างมัน่ ใจว่า การศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวติ และสังคมเป็นปัจจัย
สำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน สามารถพึง่ ตนเองและพึง่ กันเองได้ และสามารถ
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
		 เพือ่ ให้เป็นไปตามอุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษาดังกล่าว สภาการศึกษา
จึงได้กำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชีไ้ ว้ 3 มาตรฐาน และ 11 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
		 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยทีพ่ งึ ประสงค์ ทัง้ ในฐานะพลเมืองและพลโลก
		 เป้าหมายของการจัดการศึกษาอยูท่ ก่ี ารพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “คนเก่ง คนดี
และมีความสุข” โดยมีการพัฒนาทีเ่ หมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ ตรงตามความต้องการทัง้ ในด้านสุขภาพร่างกาย และจิตใจ สติปญ
ั ญา ความรู้ และ
ทักษะ คุณธรรมและจิตสำนึกทีพ่ งึ ประสงค์ และอยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติสขุ โดยมีตวั บ่งชี้
5 ตัวดังนี้
		 1) กำลังกาย กำลังใจทีส่ มบูรณ์
		 2) ความรูแ้ ละทักษะทีจ่ ำเป็นและเพียงพอในการดำรงชีวติ และการพัฒนาสังคม
		 3) ทักษะการเรียนรูแ้ ละการปรับตัว
		 4) ทักษะทางสังคม
		 5) คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
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		 มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา
		 การจัดกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ ผูเ้ รียนเห็นแบบอย่างทีด่ ี ได้ฝกึ
การคิด ได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรงทีห่ ลากหลายตรงตามความต้องการ และมีความสุขใ
นการเรียนรู้ ครู คณาจารย์รจู้ กั ผูเ้ รียนเป็นรายบุคคล เตรียมการสอนและใช้สอ่ื ทีผ่ สมผสาน
ความรูส้ ากลกับภูมปิ ญ
ั ญาไทย จัดบรรยากาศเอือ้ ต่อการเรียนรู้ จัดหาและพัฒนาแหล่งการ
เรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย และพัฒนาความคิดของผูเ้ รียนอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
		 ความสำเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ ขึน้ อยูก่ บั 1) ปัจจัย
ด้านบุคคล ได้แก่ ผูเ้ รียน ครู คณาจารย์ ผูบ้ ริหาร ผูป้ กครอง และสมาชิกชุมชน และ
2) ปัจจัยด้านการบริหาร ได้แก่ หลักการบริหารจัดการและหลักธรรมาภิบาล โดยมีตวั บ่งชี้ 3 ตัว ดังนี้
		 1) การจัดหลักสูตรการเรียนรูแ้ ละสภาพแวดล้อมทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
		 2) มีการพัฒนาผูบ้ ริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ
และมีคณ
ุ ภาพ
		 3) มีการบริหารจัดการทีใ่ ช้สถานศึกษาเป็นฐาน
		 มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ / สังคมแห่งความรู้
		 การเรียนรู้ ความรู้ นวัตกรรม สือ่ และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาสู่
สังคมแห่งความรู้ การส่งเสริมและสร้างกลไกเพือ่ ให้คนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกทีจ่ ะ
เข้าถึงปัจจัยและเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ ด้วยรูปแบบและวิธกี ารทีห่ ลากหลาย โดยการ
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม จะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และขีดความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศ รวมทัง้ การเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศ โดยมีตวั บ่งชี้ 3 ตัว ดังนี้
		 1) การบริการวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู/้ สังคมแห่งความรู้
		 2) การศึกษาวิจยั เสริมสร้าง สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และกลไกการเรียนรู้
		 3) การสร้างและการจัดการความรูใ้ นทุกระดับทุกมิตขิ องสังคม
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3. มาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการศึกษาปฐมวัย

		 จากการทีส่ ถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้มกี ารจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักสูตรสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2544 โดยมีการบูรณาการกับสภาพปัญหา ความต้องการของท้องถิน่ เข้า
กับการจัดการศึกษา ดังนัน้ สถานศึกษาแต่ละแห่งจึงมีวธิ กี ารทีห่ ลากหลายแตกต่างกันไป เพือ่
ความเป็นเอกภาพและเพือ่ ให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษาให้มที ศิ ทางสูเ่ ป้าหมาย
เดียวกัน อันจะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพให้ใกล้เคียงกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานจึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานขึน้
		 1) โครงสร้างมาตรฐานการศึกษา
		 การจั ด ทำมาตรฐานการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานและมาตรฐานการศึ ก ษาปฐมวั ย
มีการศึกษาเทียบเคียงกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ทัง้ 3 มาตรฐาน สามารถแสดงได้ตาม
แผนภาพที่ 2.1
มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ

มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1

ด้านคุณภาพเด็ก
(จำนวน 8 มาตรฐาน)

ด้านคุณภาพผู้เรียน
(จำนวน 8 มาตรฐาน)

ด้านการจัดการเรียนรู้
(จำนวน 2 มาตรฐาน)

ด้านการเรียนการสอน
(จำนวน 2 มาตรฐาน)

ด้านบริหารและ
การจัดการศึกษา
(จำนวน 6 มาตรฐาน)

ด้านบริหารและ
การจัดการศึกษา
(จำนวน 6 มาตรฐาน)

ด้านการพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้
(จำนวน 2 มาตรฐาน)

ด้านการพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้
(จำนวน 2 มาตรฐาน)

คุณลักษณะของคนไทย
ที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะ
พลเมือง และพลโลก

มาตรฐานที่ 2

แนวทางการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 3

แนวทางการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้/
สังคมแห่งความรู้

แผนภาพที่ 1 โครงสร้างมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
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การกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การกำหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสถานศึกษามีจำนวนทัง้ สิน้ 18
มาตรฐาน จำแนกออกเป็นรายละเอียดได้ดงั นี้
(1) มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รียน จำนวน 8 มาตรฐาน 33 ตัวบ่งชี้ มุง่ เน้นคุณลักษณะ
ของผูเ้ รียนทางด้าน ดี เก่ง มีสขุ
(2) มาตรฐานด้านการเรียนการสอน เป็นมาตรฐานทีเ่ น้นคุณภาพด้านตัวครู มีจำนวน
2 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้
(3) มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา เป็นมาตรฐานเพือ่ สร้างคุณภาพ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษามีจำนวน 6 มาตรฐาน 33 ตัวบ่งชี้
(4) มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นมาตรฐานทีเ่ น้นคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยรวม จำนวน 2 มาตรฐาน 4 ตัวบ่งชี้
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
การกำหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีม่ กี ารจัดการศึกษาปฐมวัยก็
มีการกำหนดมาตรฐานไว้จำนวน 18 มาตรฐานเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1) มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก จำนวน 8 มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้ มุง่ เน้นคุณลักษณะของ
ผูเ้ รียนทางด้าน ดี เก่ง มีสขุ
(2) มาตรฐานด้านการเรียนการสอน เป็นมาตรฐานทีเ่ น้นคุณภาพด้านตัวครู มีจำนวน
2 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้
(3) มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา เป็นมาตรฐานเพือ่ สร้างคุณภาพ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษามีจำนวน 6 มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้
(4) มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นมาตรฐานทีเ่ น้นคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยรวม จำนวน 2 มาตรฐาน 4 ตัวบ่งชี้
2) มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-2553)
สมศ. ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาน
ศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และปฐมวัย ไว้ดงั นี้
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มาตรฐานการศึ ก ษาเพื ่ อ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกของสถานศึ ก ษาระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดการศึกษาปฐมวัย
การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการ
ศึกษาปฐมวัย (รอบที่ 2) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจะประเมิน
ในส่วนของผลลัพธ์ของการศึกษาทีจ่ ดั ขึน้ ในแต่ละสถานศึกษา และจะประเมินกระบวนการที่
สำคัญ คือ การจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ และการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานเท่านัน้ โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน คือ การประเมินคุณภาพด้านผูเ้ รียน จำนวน
7 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้ ด้านครู จำนวน 2 มาตรฐาน 9 ตัวบ่งชี้ และด้านผูบ้ ริหาร จำนวน 5
มาตรฐาน 15 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการ
ศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (รอบที่ 2) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาได้จดั ทำมาตรฐานเพือ่ การประเมินทัง้ สิน้ 14 มาตรฐาน 60 ตัวบ่งชี้ โดยมีการพิจารณา
ถึงอุดมการณ์ของการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยมีรายละเอียดของมาตรฐานดังนี้
1. มาตรฐานด้านผูเ้ รียน จำนวน 7 มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้
2. มาตรฐานด้านครู จำนวน 2 มาตรฐาน 13 ตัวบ่งชี้
3. มาตรฐานด้านผูบ้ ริหาร จำนวน 5 มาตรฐาน 15 ตัวบ่งชี้

4. มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน

		 ตัวชี้วัดการจัดการศึกษาและมาตรฐานของการศึกษานอกโรงเรียน จำแนกเป็น
ตัวชีว้ ดั ด้านคุณภาพทางการศึกษาเชิงผลสัมฤทธิ์ ตัวชีว้ ดั คุณภาพการจัดการศึกษาและการมี
ส่วนร่วม และตัวชีว้ ดั ประสิทธิผลทางการจัดการศึกษา ซึง่ การศึกษานอกโรงเรียนนำไปใช้ใน
การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมี 21 มาตรฐาน 73 ตัวบ่งชี้
		 1) มาตรฐานและตัวชีว้ ดั ด้านคุณภาพทางการศึกษาเชิงผลสัมฤทธิ์
		 สำหรั บ มาตรฐานและตั ว ชี ้ ว ั ด ด้ า นคุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาเชิ ง ผลสั ม ฤทธิ ์
ประกอบด้วย มาตรฐานด้านผูเ้ รียน/ผูร้ บั บริการ จำนวน 3 มาตรฐาน คือ ผูเ้ รียน/ผูร้ บั บริการ
มีความสามารถในการคิดเป็น มีความรูแ้ ละทักษะทีจ่ ำเป็นในการเรียนรูต้ ามหลักสูตร/กิจกรรม
และมีทกั ษะในการแสวงหาความรูแ้ ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
		 เมื่อพิจารณาถึงมาตรฐานด้านผู้เรียน/ผู้รับบริการมีความสามารถในการคิดเป็น
พบว่า มีตวั ชีว้ ดั คือ สามารถนำข้อมูลมาประกอบการคิดและตัดสินใจ อธิบายเรือ่ งทิค่ ดิ ได้
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อย่างมีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ ส่วนมาตรฐานด้านผู้เรียน/ผู้รับบริการ
มีความรูแ้ ละทักษะทีจ่ ำเป็นในการเรียนรูต้ ามหลักสูตร/กิจกรรม พบว่า มีตวั ชีว้ ดั คือ มีความรู้
ทักษะตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร/กิจกรรมและมีความสามารถในการสือ่ สาร
รวมทั้งมาตรฐานด้านผู้เรียน/ผู้รับบริการมีทักษะในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนือ่ ง พบว่า มีตวั ชีว้ ดั คือ มีนสิ ยั รักการอ่าน ค้นคว้า ใช้แหล่งเรียนรู้ และสือ่ ต่างๆ
ติดตามข่าวสารข้อมูล หรือเข้ารับการอบรม สัมมนาจากแหล่งต่างๆ และนำความรูไ้ ปพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
		 2) มาตรฐานและตัวชีว้ ดั ด้านการจัดการศึกษาและการมีสว่ นร่วม
		 สำหรับมาตรฐานและตัวชีว้ ดั ด้านการจัดการศึกษาและการมีสว่ นร่วม ประกอบด้วย
2 มาตรฐาน คือ ด้านกระบวนการและด้านปัจจัย โดยที่มาตรฐานด้านกระบวนการ
มีจำนวน 4 มาตรฐาน คือ มีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงานอย่างมีระบบ
มีการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนและเครือข่าย
มีการทำงานในสถานศึกษาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง
ส่วนมาตรฐานด้านปัจจัย มีจำนวน 1 มาตรฐาน คือ สถานศึกษามีศกั ยภาพในการประสาน
ร่วมมือสนับสนุนเครือข่ายในการจัดและพัฒนาการศึกษา
		 เมื่อพิจารณาถึงมาตรฐานด้านจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงานอย่างมี
ระบบ พบว่า มีตวั ชีว้ ดั คือ มีโครงสร้างขององค์กรทีช่ ดั เจน จัดทำแผนระยะยาวและแผน
ประจำปีเพื่อการพัฒนาคุณภาพรวมทั้งใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา
ส่วนมาตรฐานด้านการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
และเครือข่าย พบว่า มีตวั ชีว้ ดั คือ ใช้ชมุ ชน องค์กรท้องถิน่ และหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาและเป็นฐานในการเรียนรู้ ส่วนมาตรฐานด้านการ
ทำงานในสถานศึกษาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า มีตวั ชีว้ ดั คือ มีการทำงานเป็นทีม
สามัคคี ทำงานทดแทนกันได้ ใช้วสั ดุอปุ กรณ์อย่างประหยัด และคุม้ ค่า ทำงานเสร็จทันเวลา
มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการทำงาน มาตรฐานด้านการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนือ่ ง พบว่า มีตวั ชีว้ ดั คือ บุคลากรได้รบั การพัฒนาเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านอย่าง
ต่อเนือ่ ง และสอดคล้องกับสภาพความเปลีย่ นแปลง สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบตั งิ าน
ให้กบั บุคลากร รวมทัง้ มาตรฐานสถานศึกษามีศกั ยภาพในการประสาน ร่วมมือสนับสนุน
เครือข่ายในการจัดและพัฒนาการศึกษา มีตวั ชีว้ ดั คือ มีขอ้ มูลสารสนเทศเกีย่ วกับภูมปิ ญ
ั ญา
ปราชญ์ทอ้ งถิน่ และแหล่งการเรียนรูข้ องชุมชน ได้รบั การส่งเสริม สนับสนุน ด้านวัสดุอปุ กรณ์
อาคาร สถานที่ งบประมาณ บุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจ้ ากชุมชนและเครือข่าย
พร้อมทัง้ การจัดการศึกษาให้ครอบคลุมพืน้ ทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ
รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ

15

		 3) มาตรฐานและตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลการจัดการศึกษา
		 สำหรับมาตรฐานและตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย
2 มาตรฐาน คือ ด้านกระบวนการและด้านปัจจัย โดยที่มาตรฐานด้านกระบวนการ
มีจำนวน 2 มาตรฐาน คือ มีการพัฒนาเลือกใช้หลักสูตร/กิจกรรมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน/ผู้รับบริการและชุมชนและมีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และมาตรฐานด้านปัจจัย มีจำนวน 3 มาตรฐาน คือ บุคลากรมีความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ บุคลากรมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ คิด วิเคราะห์ และนำ
องค์ความรูม้ าพัฒนาการเรียนรูแ้ ละสถานศึกษามีหลักสูตรและกิจกรรมทีห่ ลากหลายยืดหยุน่
และเหมาะสมกับผูเ้ รียนและท้องถิน่ มีสอ่ื /เทคโนโลยี และทรัพยากรทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้
เมื่อพิจารณาถึงมาตรฐานด้านการพัฒนาเลือกใช้หลักสูตร/กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผูเ้ รียน/ผูร้ บั บริการและชุมชน พบว่า มีตวั ชีว้ ดั คือ ครูและผูเ้ รียน/
ผูร้ บั บริการร่วมกันออกแบบการเรียนรู้ มีการสำรวจสภาพปัญหา ความต้องการของชุมชน
และนำมาพัฒนาหลักสูตรโดยชุมชนมีสว่ นร่วม ส่วนมาตรฐานด้านกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้น
ผูเ้ รียนเป็นสำคัญ พบว่า มีตวั ชีว้ ดั คือ จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย กระตุน้ ให้ผเู้ รียน/
ผู้รับบริการรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาคำตอบด้วยตนเอง มีทักษะในการคิดและการ
ตัดสินใจเหมาะสมกับสภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
ตามสภาพจริง โดยผูเ้ รียน/ผูร้ บั บริการมีสว่ นร่วม
		 เมือ่ พิจารณาถึงตัวชีว้ ดั ด้านประสิทธิผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐาน
ด้านปัจจัยจำนวน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านบุคลากรมีความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ พบว่า มีตวั ชีว้ ดั คือ รูเ้ ป้าหมายของการจัดการศึกษา หลักสูตรและกิจกรรม
มีความรู้ ความสามารถในการประสานงานจัดการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรม จัดทำ
แผนและกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียน/ผูร้ บั บริการเป็นสำคัญ การประเมินผลการเรียนรู้
และนำผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพ ส่วนมาตรฐานด้านบุคลากรมีความสามารถใน
การแสวงหาความรู้ คิด วิเคราะห์ และนำองค์ความรูม้ าพัฒนาการเรียนรู้ พบว่า มีตวั ชีว้ ดั คือ
มีนสิ ยั รักการศึกษา ค้นคว้า หรือแสวงหาความรูเ้ พิม่ เติมจากแหล่งต่างๆ มีความรูเ้ กีย่ วกับงาน
วิจยั อย่างง่าย หรือสามารถนำผลการวิจยั มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรูร้ วมทัง้ สามารถในการ
คิด/วิเคราะห์ และแก้ไขสถานการณ์ รวมทัง้ มาตรฐานด้านสถานศึกษามีหลักสูตรและกิจกรรม
ทีห่ ลากหลายยืดหยุน่ และเหมาะสมกับผูเ้ รียนและท้องถิน่ มีสอ่ื /เทคโนโลยี และทรัพยากรที่
เอือ้ ต่อการเรียนรู้ พบว่า มีตวั ชีว้ ดั คือ มีการใช้หลักสูตรและกิจกรรมทีห่ ลากหลาย ยืดหยุน่
มีการใช้สอ่ื /เทคโนโลยี และทรัพยากรทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ มีการจัดการแหล่งการเรียนรูท้ เ่ี อือ้
ประโยชน์ตอ่ การเรียน
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

		 5. มาตรฐานการอาชีวศึกษา
		 การกำหนดมาตรฐาน ตัวชีว้ ดั การจัดการศึกษาและเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทัง้ การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
		 1) การประเมินคุณภาพภายใน
			 เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาของชาติ
เมือ่ มีการจัดทำมาตรฐานเสร็จสิน้ และประกาศใช้ในวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาพลเมืองของประเทศให้ม คี ณ
ุ ภาพนัน้ และเพือ่ เป็นการผลักดันมาตรฐานการศึกษา
ชาติให้เข้าสูก่ ารปฏิบตั ิ กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึง
ไดจัดทำมาตรฐานการอาชีวศึกษาเพื่อไวเป็นเป้าหมายในการจัดอาชีวศึกษาให้สถานศึกษาไว
เป็นหลักในการจัดอาชีวศึกษา รวมทัง้ เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริม กำกับดูแล
ตรวจสอบและประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีความมุง่ หวังทีจ่ ะให้หน่วยงาน
สถานศึกษา ตลอดจนองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วยผลักดันมาตรฐานการอาชีวศึกษาสู
การปฏิบตั ิ เพือ่ ผลิตและพัฒนากำลังคนเข้าสูต่ ลาดแรงงาน และเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศสูเ วทีสากลได้
		 ภายหลังจากทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ใิ ห้นำมาตรฐานการศึกษาชาติสกู ารปฏิบตั ิ
มีการกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพัฒนามาตรฐานการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษา ที่เรียกว่า มาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาที่สอดรับกับการดำเนินการประกันคุณภาพ
และเพือ่ พรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึง่ การพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาไดดำเนินการเสร็จสิน้ และ
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแลว
กล่าวคือ ได้กำหนดมาตรฐานอาชีวศึกษาไว 6 มาตรฐาน ไดแก (1) มาตรฐานผู้เรียนและ
ผูส้ ำเร็จการศึกษาวิชาชีพ (2) มาตรฐานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (3) มาตรฐาน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน (4) มาตรฐานการบริการวิชาชีพสูส งั คม (5) มาตรฐานนวัตกรรม
และการวิจยั (6) มาตรฐานภาวะผูน้ ำและการจัดการ โดยมีทง้ั หมด 34 ตัวบ่งชี้ สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้การ
พัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถผลิตกำลังคนสูตลาดแรงงาน
อย่างมีประสิทธิภาพรวมทัง้ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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		 2) การประเมินคุณภาพภายนอก
			 >> แนวคิดในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
			 ความเชือ่ พืน้ ฐานของการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
คือ ความสำเร็จของการดำเนินงาน (achievement) ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ระดับความตระหนัก (awareness)
และระดับความพยายาม (attempt) หรือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของบุคลากร
ในการพัฒนาสถานศึกษา หากสถานศึกษาไมบรรลุผลสำเร็จในการดำเนินงานตามเกณฑ์ทก่ี ำหนด
สถานศึกษาควรพิจารณาระดับความพยายามหรือการปฏิบตั แิ ละความพรอม โดยเฉพาะความ
ตระหนักถึงความสำคัญต่อมาตรฐานนัน้ ๆ ของบุคลากรทุกฝ่าย เพือ่ นำไปสูแ นวทางการปรับปรุง
และพัฒนาสถานศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพอย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ การปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา
จึงต้องเริม่ ต้นด้วยการสร้างความตระหนักในมาตรฐานต่างๆ เพือ่ ให้พอ่ แม่ ผูป้ กครอง ชุมชน
สถานประกอบการ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทุกฝ่ายทำงานด้วย
ความเพียรพยายามเพือ่ พัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียน ซึง่ เป็นการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญนัน่ เอง การประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานการศึกษาจึงไดรบั
การออกแบบขึน้ เพือ่ สนองความต้องการข้อมูลและสารสนเทศอย่างครอบคลุมครบถ้วน เพือ่
รองรับการกำหนดแนวทางปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง โดยวัตถุประสงค์
สำคัญเน้นทีผ่ ลผลิตและผลลัพธ์เป็นสำคัญ
			 >> หลักการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษา
			 การพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเป็นเรือ่ งทีส่ ำคัญ
และจำเป็นอย่างยิง่ ต่อการแข่งขันของประเทศทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว กระบวนการสำคัญ
ทีช่ ว่ ยกระตุน้ ให้เกิดการประกันคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง ได้แก การประเมินคุณภาพภายนอก
ซึง่ เน้นประเมินผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) เป็นสำคัญต่อจากกระบวนการ
สำคัญของการประกันคุณภาพภายในที่เน้นประเมินปัจจัยนำเขา (Input) และกระบวนการ
(Process) เป็นสำคัญ รูปแบบและวิธกี ารประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษาจึงเป็นไป
ตามระเบียบของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
และมีหลักการสำคัญ 6 ประการดังต่อไปนี้
			 (1) เป็นการพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาสูร ะดับสากล
			 (2) เป็นการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้ไมตำ่ กว่ามาตรฐานทีก่ ำหนด
			 (3) ดำเนินการโดยคำนึงถึงความมุง่ หมาย หลักการ และแนวทางการจัดการ
ศึกษาตามทีก่ ำหนดในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
			 (4) คำนึงถึงความเป็นอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน
พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษาทีไ่ ดกำหนดขึน้ ไวโดยให้ความสำคัญกับการประเมินคุณภาพ
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ของทุกภารกิจอย่างครบถ้วน เพือ่ สะท้อนความเป็นจริงทีส่ ามารถนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาได้อย่างชัดเจน
			 (5) มุ่งเน้นส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาพัฒนาและใช้ระบบ
การประกันคุณภาพภายในทีส่ อดคลองกับระบบประเมินคุณภาพภายนอก
			 (6) ดำเนินการประเมินคุณภาพแบบกัลยาณมิตร อย่างเที่ยงตรง โปร่งใส
ตรวจสอบไดและเน้นการมีสว่ นร่วม
		 >> หลักการกำหนดตัวบ่งชีใ้ นการประเมิน
			 (1) ตัวบ่งชี้ที่ใช้พึงชี้ชัดถึงผลการจัดการศึกษาตามภารกิจของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ไดแก การผลิตและพัฒนากำลังคนระดับอาชีวศึกษา เทคนิคศึกษาและเทคโนโลยี
การศึกษา การวิจยั ปฏิบตั กิ ารและนวัตกรรม การบริการวิชาการแกสงั คม และการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
			 (2) ตัวบ่งชีท้ ใ่ี ช้พงึ สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามปฏิรปู การจัดการศึกษาตาม
เจตนารมณ์และแนวทางการจัดการศึกษาตามหมวด 4 ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
			 (3) ตัวบ่งชีท้ ใ่ี ช้พงึ มีจำนวนไมมาก แต่ตอ้ งมีความชัดเจนเป็นทีย่ อมรับร่วมกัน
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาว่าเป็นตัวบ่งชีท้ ด่ี ใี นการประเมินคุณภาพภายนอก
			 (4) ในกลุ่มวิชาที่มีลักษณะเฉพาะพึงมีตัวบ่งชี้เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มวิชาได
อาทิ เกษตรกรรม/ประมง คหกรรมศาสตร ช่างอุตสาหกรรม พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ/
อุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว ศิลปกรรม และเวชกรรม เป็นต้น
			 (5) ตัวบ่งชี้ที่ใช้พึงมีความเข้ากันได้ (Compatibility) กับแนวทางการประกัน
คุณภาพของหน่วยงานต้นสังกัดทีด่ ำเนินการอยู เพือ่ เป็นการเสริมบทบาทซึง่ กันและกันและลด
ภาระงานเอกสารของสถานศึกษาทีไ่ มจำเป็นลง
			 (6) ตัวบ่งชี้ที่ใช้พึงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถาน
ศึกษาอาชีวศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
			 (7) ตัวบ่งชี้ที่ใช้พึงมีความเป็นสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา
อาชีวศึกษาให้เป็นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ อันจักเป็นผลดีตอ่ ผูเ้ รียนและคณาจารย์ตลอดจน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเองในการแสวงหาความร่วมมือจากต่างประเทศในระยะยาว
		 >> วัตถุประสงค์เฉพาะของการประเมินคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา
			 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ได้กำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะของการประเมินไว 5 ประการ คือ
			 (1) เพือ่ ให้ทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการดำเนินภารกิจด้านต่างๆ
			 (2) กระตุ้นเตือนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการอย่างต่อเนือ่ ง
รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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			 (3) เพือ่ ให้ทราบความก้าวหนาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
			 (4) เพือ่ รับรองมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา
			 (5) รายงานสถานภาพและพัฒนาการในด้านคุณภาพและมาตรฐานของสถาน
ศึกษาต่อสาธารณชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
		 >> ผลทีค่ าดว่าจะไดรบั จากการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา
			 ผลที่คาดว่าจะไดรับจากการประเมินคุณภาพภายนอกดานการอาชีวศึกษา
มีดงั นี้
			 (1) เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนือ่ งเข้าสูร่ ะดับมาตรฐานสากล
			 (2) การใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
			 (3) การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
			 (4) นักศึกษา ผูป้ กครอง ผูจ้ า้ งงาน และสาธารณชนมีขอ้ มูลสำหรับการตัดสินใจ
ทีถ่ กู ต้องและเป็นระบบ
			 (5) สถานศึกษา หน่วยงานบริหารการศึกษา และรัฐบาลมีขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องและ
เป็นระบบในการกำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการศึกษา
		 6. มาตรฐานการอุดมศึกษา
			 1) องค์ประกอบคุณภาพ
				 สกอ. กำหนดตัวบ่งชีไ้ ว้ 44 ตัวบ่งชี้ ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ มี 2 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน มี 13 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา
นิสติ นักศึกษา มี 2 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั มี 5 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแก่สงั คม มี 5 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มี 3 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ มี 9 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 8
การเงินและงบประมาณ มี 2 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
มี 3 ตัวบ่งชี้
			 2) หลักการการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน
ศึกษาระดับอุดมศึกษา
				 การพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี ้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา มีหลักการสำคัญ 6 ประการ คือ
				 (1) เป็นตัวบ่งชีท้ ม่ี คี วามครอบคลุมทุกองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดม
ศึกษา พ.ศ. 2546
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				 (2) เป็นตัวบ่งชี้ที่ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. และ ก.พ.ร. ภายใต้หลักการสำคัญ
คือ ไม่ให้เป็นภาระซ้ำซ้อนในการปฏิบตั งิ านแก่สถาบันอุดมศึกษา
				 (3) เป็นตัวบ่งชีท้ ส่ี ามารถประเมินได้ครบทุกมิตขิ องระบบประกันคุณภาพ คือ
ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ สำหรับตัวบ่งชีท้ ใ่ี ช้ประเมินกระบวนการจะ
กำหนดแนวปฏิบตั ทิ ด่ี พี ร้อมทัง้ เสนอแนะตัวอย่างแนวทางการพัฒนาไว้ดว้ ย
				 (4) เป็นตัวบ่งชีท้ ม่ี คี วามสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทัง้ 4 ด้าน คือ
ด้านนักศึกษาและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร
การเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม
				 (5) จำนวนตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์กำกับแต่ละตัวบ่งชีท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ เป็นเพียงจำนวน
และเกณฑ์ขน้ั ต่ำ สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพิม่ เติมตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสม
กับระดับการพัฒนาของสถาบัน
				 (6) ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ มีทง้ั ประเภททัว่ ไปทีใ่ ช้กบั สถาบันอุดมศึกษา
และประเภททีแ่ ยกใช้เฉพาะกับสถาบันทีม่ จี ดุ เน้นต่างกัน ได้แก่ สถาบันทีเ่ น้นการผลิตบัณฑิตและ
วิจยั สถาบันทีเ่ น้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม สถาบันทีเ่ น้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม และสถาบันทีเ่ น้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว ตามนิยามทีก่ ำหนดโดย
สมศ.
			 3) วิธกี ารพัฒนาตัวบ่งชี้
				 (1) ศึกษากฎหมาย เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
				 (2) วิเคราะห์และประมวลข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในข้อ 1 เพือ่
นำมาพัฒนาตัวบ่งชี้ โดยจำแนกตามมิตขิ องระบบ ได้แก่ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต
และผลลัพธ์ ทัง้ นีไ้ ด้ยดึ องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านตามกฎกระทรวงฯ เป็นกรอบในการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ เพื่อให้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบคุณภาพและสามารถวัดคุณภาพตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาได้ครบทุกมาตรฐาน
				 (3) กำหนดตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา จำนวน
44 ตัวบ่งชี้ ซึง่ มีความครอบคลุมทุกองค์ประกอบคุณภาพและทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา
				 (4) ตรวจสอบความสมดุลของตัวบ่งชีท้ ก่ี ำหนดตามมุมมองการบริหารจัดการ
ทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน
และด้านบุคลากร การเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม
รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
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				 (5) กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีเ้ ป็น 3 ระดับ มีคะแนนตัง้ แต่ 1 ถึง 3
โดยมีความหมายดังนี้ คะแนน 1 หมายถึง มีการดำเนินการตามตัวบ่งชีท้ ก่ี ำหนดบางส่วนและ
ต่ำกว่ามาตรฐานทีค่ วรจะเป็น หรือผลการดำเนินงานต่ำกว่ามาตรฐานทีค่ วรจะเป็น คะแนน 2
หมายถึง มีการดำเนินงานตามตัวบ่งชีท้ ก่ี ำหนดในระดับทีย่ อมรับได้และใกล้เคียงกับมาตรฐาน
หรือมีผลการดำเนินงานทีใ่ กล้เคียงกับมาตรฐาน คะแนน 3 หมายถึง มีการดำเนินงานตาม
ตัวบ่งชีท้ ก่ี ำหนดครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ำหนด หรือมีผลการดำเนินงานทีไ่ ด้มาตรฐาน
สำหรับกรณีทย่ี งั ไม่มกี ารดำเนินการ หรือไม่มผี ลการดำเนินงานหรือผลการดำเนินงานไม่ถงึ
เกณฑ์การประเมินคะแนน 1 ให้ถอื ว่าได้คะแนน 0
				 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินสำหรับบางตัวบ่งชี้ผันแปรตามจุดเน้นของ
สถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ทว่ั ไป ซึง่ ใช้สำหรับทุกสถาบัน ตัวบ่งชีแ้ ละ
เกณฑ์เฉพาะ ซึง่ สถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกใช้ตามจุดเน้นของสถาบัน การแบ่งกลุม่ สถาบัน
ยึดตามนิยามของ สมศ. เป็น 4 กลุม่ คือ กลุม่ ผลิตบัณฑิต กลุม่ ผลิตบัณฑิตและวิจยั กลุม่ ผลิต
บัณฑิตและพัฒนาสังคม และกลุม่ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
			 4) การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา
				 >> มาตรฐานการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา
				 สมศ. กำหนดมาตรฐานสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา
รอบสองไว้ 7 ด้าน คือ (1) มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มี 8 ตัวบ่งชี้ เป็นตัวบ่งชีร้ ว่ ม 6
ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชีเ้ ฉพาะ 2 ตัวบ่งชี้ (2) มาตรฐานด้านงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ มี 7
ตัวบ่งชี้ เป็นตัวบ่งชีร้ ว่ ม 5 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชีเ้ ฉพาะ 2 ตัวบ่งชี้ (3) มาตรฐานด้านการบริการ
วิชาการ มี 7 ตัวบ่งชี้ เป็นตัวบ่งชีร้ ว่ ม 4 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชีเ้ ฉพาะ 3 ตัวบ่งชี้ (4) มาตรฐาน
ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มี 4 ตัวบ่งชี้ เป็นตัวบ่งชีร้ ว่ ม 2 ตัวบ่งชี้ และ
ตัวบ่งชีเ้ ฉพาะ 2 ตัวบ่งชี้ (5) มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร มี 11 ตัวบ่งชี้
(6) มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน มี 9 ตัวบ่งชี้ และ (7) มาตรฐานด้านระบบ
การประกันคุณภาพ มี 2 ตัวบ่งชี้
				 >> การเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 25442548) กับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553)
				 การประเมินในรอบสองนีเ้ ป็นการประเมินทีม่ คี วามเป็นปรนัยสูง มีความชัดเจน
ของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และทีส่ ำคัญคือมีเกณฑ์สำหรับตัดสินผลการประเมิน ซึง่ เป็นเกณฑ์ท่ี
ผันแปรไปตามแต่ละกลุม่ สถาบัน โดยหลักการพืน้ ฐานทีว่ า่ มุง่ ให้สถาบันได้มกี ารพัฒนาจนเป็น
เลิศตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ทัง้ นี้ สมศ. ได้เปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาได้ประกาศจุดเน้น
ตามพันธกิจของสถาบัน โดยการกระจายน้ำหนักความสำคัญลงในแต่ละพันธกิจ โดยเป็นการ
ตัดสินใจทีต่ อ้ งผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบันด้วย ซึง่ เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการตัดสิน
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

นัน้ เป็นเกณฑ์ทเ่ี หมาะสมและยืดหยุน่ กล่าวคือ การตัดสินผลการประเมินยึดหลักเกณฑ์ท่ี
สำคัญ 3 เกณฑ์ คือเกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์พฒ
ั นาการ และเกณฑ์การบรรลุความสำเร็จตาม
เป้าหมายของการปฏิบตั ริ าชการตามแผน
ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบคุณภาพภายนอกรอบแรก และรอบสอง
ประเด็นเปรียบเทียบ
1. สิง่ ทีม่ งุ่ ประเมิน

การประเมินรอบแรก
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
โดยรวม
8 มาตรฐาน 28 ตัวบ่งชี้
ใช้เหมือนกันทุกสถาบัน

การประเมินรอบสอง
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาโดยรวม
และของกลุม่ สาขาวิชา
2. มาตรฐานคุณภาพ
7 มาตรฐาน 48 ตัวบ่งชี้ เป็นตัวบ่งชีร้ ว่ ม
39 ตัวบ่งชี้ และ ตัวบ่งชีเ้ ฉพาะ 9
สมศ.
ตัวบ่งชี้ น้ำหนักกรอบมาตรฐานและ
ตัวบ่งชีผ้ นั แปรตามกลุม่ สถาบัน รวมทัง้
มีตวั บ่งชีเ้ ฉพาะตามจุดเน้นของกลุม่
สถาบันด้วย
3. ประสงค์อะไร
ประเมินเพือ่ ให้สถาบันอุดมศึกษา ประเมินเพือ่ รับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันและหวังว่าจะ
ได้สารสนเทศเพิม่ เติมในการ
กระตุน้ ให้สถาบันพัฒนาคุณภาพและ
ประเมินตนเอง และก่อให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน มาตรฐานอย่างก้าวกระโดดและเป็นไป
อย่างต่อเนือ่ งกำหนดทัง้ การอิงมาตรฐาน
ของสถาบันอย่างต่อเนือ่ ง
ขัน้ ต่ำ การอิงพัฒนาการ และผลสัมฤทธิ์
ตามแผนของสถาบัน
4. เกณฑ์การรับรอง
ไม่ได้กำหนด
กำหนดทัง้ ระดับกลุม่ สาขาและระดับ
สถาบันโดยรวม
มาตรฐานคุณภาพ สมศ.
5. นิยมอะไร
6. มัน่ ใจอะไร

คุณภาพและความเป็นกลาง
กัลยาณมิตรประเมิน และการ
ประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒใิ นระบบ
Peer Review

7. ต้องการอะไร

8. มีอะไรเป็นทีส่ ดุ

คุณภาพและความเป็นกลาง
กัลยาณมิตรประเมินและการประเมิน
โดยผูท้ รงคุณวุฒใิ นระบบ Peer Review
ซึง่ เป็นการประเมินโดยผูร้ ทู้ ม่ี คี วาม
เป็นกลาง
สถาบันใช้ผลประเมินในการ
สถาบันใช้ผลประเมินในการวางแผน
วางแผนพัฒนาโดยปรับการเรียน พัฒนาโดยปรับการเรียน
เปลีย่ นการสอนปฏิรปู การบริหาร เปลีย่ นการสอน
ปฏิรปู การบริหารให้ได้มาตรฐาน
ให้ได้มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาคุณภาพทีม่ ี
สถาบันอุดมศึกษาคุณภาพทีม่ กี ารพัฒนา
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน คุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนือ่ ง
ตามอัตลักษณ์และมาตรฐานสากล
อย่างต่อเนือ่ งตามเอกลักษณ์
รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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7. เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การดำเนินการทีเ่ ป็นเลิศ (Education Criteria
for Performance Excellence 2007)

ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลวหลายประเทศไดมกี ารนำระบบมาตรฐานการบริหารจัดการมา
ใช้ในภาครัฐและเอกชนเพือ่ การปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศอย่างต่อเนือ่ ง เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมเี กณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึง่ เกณฑ์ดงั กล่าวได้เป็นแนวทาง
ให้ประเทศต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้เป็นจำนวนมาก เช่น ออสเตรเลีย (Australia Business
Excellence Award : ABEA) สหภาพยุโรป (European Quality Award: EQA) สิงคโปร
(Singapore Quality Award: SQA) และ ญีป่ นุ (Japan Quality Award : JQA) เป็นต้น
บวรศิลป์ เชาวน์ชน่ื (2550) ได้กล่าวถึงเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การดำเนินการที่
เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence 2007) ไว้วา่ มีความครอบคลุม
สอดคลองกับแนวคิดตามรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige
National Quality Award : MBNQA) รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (Thailand
Quality Award : TQA) เกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Service Secter
Management Quality Award : PMQA) และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ
ไทย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) การดำเนินการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 ซึง่
องคกรต่างๆ สามารถใชเป็นกรอบในการประเมินองค์กรด้วยตนเองทีเ่ หมาะสมตามบริบท ของ
องค์กร และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กร เพือ่ การยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการทำงานขององค์กร โดยเป้าหมายในการสงมอบคุณค่าที่ดีเสมอให้แก่ผู้เรียน/
นักศึกษา ผูม้ สี ว่ นไดสว นเสีย อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและความยัง่ ยืนขององคกร
โดยรวม และการเรียนรูข ององค์กรและของแต่ละบุคคล
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for
Performance Excellence 2007) ได้ถกู นำมาใช้เป็นบรรทัดฐานสำคัญของการประเมินตนเอง
ขององค์กร และเป็นข้อมูลป้อนกลับใหแกองคกรในการเป็นเครือ่ งมือในการประเมินตนเอง
โดยมีจุดประสงค์สำคัญอยู่ 3 ประการ คือ (1) ช่วยในการปรับปรุงวิธีการดำเนินการ
ความสามารถ และผลลัพธขององคกร (2) กระตุน้ ให้มกี ารสือ่ สารและแบ่งปันสารสนเทศ
วิธปี ฏิบตั ทิ เ่ี ป็นเลิศระหว่างองค์การต่างๆ และ (3) เป็นเครือ่ งมือหนึง่ ทีส่ ามารถนำมาใช้ในการ
จัดการผลการดำเนินการขององคกร รวมทัง้ เป็นแนวทางในการวางแผนและเพิม่ โอกาสในการ
เรียนรู นอกจากนัน้ เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การดำเนินการทีเ่ ป็นเลิศ มีเป้าหมายสำคัญอยู่
3 ประการคือ (1) การสงมอบคุณค่าทีด่ ใี ห้แกผเู้ รียน/นักศึกษา ผูม้ สี ว่ นไดสว นเสียเพือ่ ความ
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ยัง่ ยืนขององคกร (2) การปรับปรุงประสิทธิผลและความสามารถขององคกรโดยรวม และ
(3) การเรียนรูข ององค์กรและของแต่ละบุคคล (Baldridge National Quality Program, nd.)
เนือ้ หาสาระสำคัญของเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การดำเนินการทีเ่ ป็นเลิศ (Education
Criteria for Performance Excellence 2007) สามารถนำเสนอได้ 2 ประเด็น คือ (1) คานิยม
หลักและแนวคิดของเกณฑคณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การดำเนินการทีเ่ ป็นเลิศ (2) โครงสร้างและ
ลักษณะทีส่ ำคัญของเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การดำเนินการทีเ่ ป็นเลิศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) คานิยมหลักและแนวคิด (Core Values and Concepts) กล่าวคือ เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
การศึกษาเพือ่ การดำเนินการทีเ่ ป็นเลิศ จัดทำขึน้ โดยอาศัยค่านิยมหลักและแนวคิดต่างๆ 11 ขอ
ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
		 (1) การนำองค์กรอย่างมีวสิ ยั ทัศน์ (Visionary leadership) หมายถึง การทีผ่ นู้ ำ
ระดับสูง (senior leaders) ขององคกร มีการกำหนดทิศทางและสร้างองค์กรทีม่ งุ่ เน้น
ผูเ้ รียน/นักศึกษา มีคา่ นิยมทีม่ คี วามชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีการสร้างแรงบันดาลใจและ
กระตุ้นให้คณาจารย์/บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ
มีการพัฒนาและเรียนรู มีนวัตกรรม และมีความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนัน้ ผูน้ ำระดับสูง ควร
ปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ี โดยการมีพฤติกรรมทีม่ จี ริยธรรม สามารถเสริมสร้างจริยธรรมค่า
นิยม และความคาดหวังขององคกรไปพรอมๆ กับการสร้างภาวะผูน้ ำ ความมุง่ มัน่ และความ
คิดริเริม่ ใหเกิดขึน้ ทัว่ ทัง้ องคกร
		 (2) การศึกษาทีม่ งุ่ เน้นการเรียนรู้ (Learning-centered education) หมายถึง การที่
องคกรจะต้องจัดการศึกษาให้มคี วามหลากหลายมากทีส่ ดุ และเน้นการศึกษาไปทีก่ ารเรียนรู้
และความต้องการแท้จริงของผูเ้ รียน/นักศึกษา ตามข้อกำหนดของตลาด และของความ
เป็นพลเมืองดี องค์กรที่มุ่งเน้นการเรียนรูตองเข้าใจถึงความต้องการเหล่านี้เพื่อใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาและการพัฒนาที่เหมาะสม เพื่อเป็นการเตรียมผู้เรียน/
นักศึกษา ให้พรอมสำหรับสภาพแวดล้อมในการทำงานเช่นนี้ องค์กรต้องมุง่ เน้นการเรียนรู้
แบบใฝ่รู้ (active learning) และการพัฒนาทักษะในการแก้ปญ
ั หาด้วย นอกจากนัน้ หลักสูตร
การศึกษามีความจำเป็นทีต่ อ้ งสร้างขึน้ โดยสัมพันธ์กบั การเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิผล
		 (3) การเรียนรูข ององค์กรและของแต่ละบุคคล (Organizational and personal
learning) หมายถึง การทีอ่ งคกรจะบรรลุผลการดำเนินการทีเ่ ป็นเลิศจะต้องมีแนวทางปฏิบตั ิ
ทีด่ ใี นเรือ่ งการเรียนรูข ององค์กรและของแต่ละบุคคล
โดยมีการปรับปรุงแนวทางทีม่ อี ยู่
อย่างต่อเนือ่ ง และจะต้องทำให้การเรียนรูภ้ ายในองค์กรมีลกั ษณะ (3.1) เป็นปกติวสิ ยั ของงาน
ประจำวัน (3.2) มีการปฏิบตั ใิ นระดับบุคคล หน่วยงาน และองค์กร (3.3) ส่งผลต่อการแก้
ปัญหาทีต่ น้ เหตุ (root cause) (3.4) มุง่ เน้นการสร้างและแบ่งปันความรูท ว่ั ทัง้ องค์กร และ
รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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(3.5) เกิดขึน้ จากโอกาสทีท่ ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ยั สำคัญและมีความหมาย ดังนัน้ ใน
ด้านการศึกษาจำเป็นต้องเน้นการวางรูปแบบของหลักสูตร และสภาพแวดล้อมของการเรียน
โดยออกแบบทีค่ ำนึงถึงความต้องการของผูเ้ รียน/นักศึกษา และมีวธิ กี ารวัดความก้าวหน้าของ
ผูเ้ รียน/นักศึกษาทีด่ ี รวมถึงกลยุทธ์ในการประเมินผลโดยเน้นสารสนเทศทีส่ ามารถบ่งชีค้ วาม
ก้าวหน้าว่าไดมกี ารเรียนรูเ กิดขึน้ หรือไม ทัง้ นีเ้ พือ่ การกำจัดปัญหาทีอ่ าจเกิดตามมาไดถา อุปสรรค
ต่อการเรียนรูไ้ มไดรบั การบ่งชีแ้ ละให้ความสำคัญอย่างทันทีทนั ใด
		 (4) การให้ความสำคัญกับคณาจารย์/บุคลากร และคูความร่วมมือ (Valuing
faculty, staff, and partners) เนือ่ งจากความหลากหลายของภูมหิ ลัง ความรู ทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ และแรงจูงใจของผูป ฏิบตั งิ านและคูค่ วามร่วมมือมีผลมากขึน้ เรือ่ ยๆ ต่อ
ความสำเร็จขององค์กร การให้ความสำคัญกับคณาจารย/บุคลากร จะส่งผลให้คณาจารย์/
บุคลากรมีความพึงพอใจ มีการพัฒนาและมีความผาสุก ซึ่งสามารถทำได้โดยกำหนดวิธี
ปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับความต้องการในด้านสถานที่ทำงานและชีวิต
ครอบครัวของคณาจารย/บุคลากร นอกจากนัน้ องค์กรจะต้องมีความร่วมมือทีเ่ กิดขึน้ จากทัง้
ภายในและภายนอก โดยอาจเป็นการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอืน่ องค์กรธุรกิจ สมาคมธุรกิจ
ชุมชน และองคกรบริการชุมชน รวมถึงผูม้ สี ว่ นไดสว นเสีย โดยความร่วมมือดังกล่าวอาจทำให้
เอือ้ ต่อการเข้าสูต่ ลาดใหม่หรือเป็นพืน้ ฐานของการพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษาและการ
บริการใหม่ รวมทัง้ อาจนำไปสูก ารผสมผสานความสามารถหลักขององค์กรหรือความสามารถ
ในการนำองค์กรกับความเข้มแข็งและความสามารถของคูค่ วามร่วมมือทีเ่ สริมซึง่ กันและกัน
		 (5) ความคลองตัว (Agility) กล่าวคือองค์กรต้องมีความคลองตัวเพือ่ ให้ประสบ
ความสำเร็จในภาวะปัจจุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา และตลาดมีการแข่งขันในระดับ
โลก โดยองค์กรต้องใช้เวลาใหสน้ั ลงในการนำหลักสูตรการจัดการศึกษาและการบริการใหม่
หรือทีป่ รับปรุงใหม่เข้าสูต่ ลาด ขณะเดียวกันตองตอบสนองผูเ้ รียน/นักศึกษาให้รวดเร็วและ
ยืดหยุน่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ การปรับปรุงทีส่ ำคัญในการลดเวลาในการตอบสนองความต้องการของ
ผูเ้ รียน/นักศึกษา ทำให้องค์กรต้องลดความซับซ้อนของหน่วยงานและกระบวนการ หรือมี
ความสามารถในการเปลีย่ นจากกระบวนการหนึง่ ไปสูอ กี กระบวนการหนึง่ อย่างรวดเร็ว
		 (6) การมุง่ เน้นอนาคต (Focus on the future) กล่าวคือ ในสภาพแวดล้อมด้าน
การแข่งขันในปัจจุบนั การสร้างองค์กรทีม่ คี วามยัง่ ยืนต้องอาศัยความเข้าใจปัจจัยต่างๆ ทัง้ ใน
ระยะสัน้ และระยะยาวทีม่ ผี ลกระทบต่อการจัดการศึกษา การมุง่ สูก่ ารเติบโตอย่างยัง่ ยืนและ
การเป็นผูน้ ำในตลาด องค์กรต้องมีแนวคิดทีก่ ารมุง่ เน้นอนาคตอย่างจริงจัง และความมุง่ มัน่
ทีจ่ ะสร้างพันธะระยะยาวกับผูม้ สี ว่ นไดสว นเสียทีส่ ำคัญ ไดแก ผูเ รียน/นักศึกษา ผูป้ ฏิบตั งิ าน
และคูค่ วามร่วมมือ องค์กรทีก่ ำกับดูแล สาธารณะ และชุมชนขององค์กร การวางแผนงาน
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ขององค์กร การคาดการณลว งหน้าถึงปัจจัยต่างๆ จึงมีความจำเป็นอย่างมากในปัจจุบนั
		 (7) การจัดการเพือ่ นวัตกรรม (Managing for innovation) กล่าวคือ นวัตกรรม
หมายถึง การเปลีย่ นแปลงทีม่ คี วามสำคัญต่อการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการศึกษาและการ
บริการ กระบวนการ และการปฏิบตั กิ ารขององคกร รวมทัง้ การสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผมู้ สี ว่ น
ไดสว นเสีย นวัตกรรมควรนำองค์กรไปสูม ติ ใิ หม่ใ นการดำเนินการ ซึง่ จะมีความสำคัญต่อการ
จัดการศึกษาในทุกแงมมุ และทุกกระบวนการ ผูน้ ำขององค์กรจึงควรชีน้ ำและจัดการให้นวัตกรรม
เป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมการเรียนรูข ององคกรและควรบูรณาการนวัตกรรมไวในการทำงาน
ประจำวัน และใช้ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์กรสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม
ซึ่งความสามารถในการเผยแพร่และใช้ประโยชนจากความรู้เหล่านี้อย่างรวดเร็วจึงมีความ
สำคัญต่อการผลักดันการสร้างนวัตกรรมขององคกร
		 (8) การจัดการโดยใช้ขอ้ มูลจริง (Management by fact) เนือ่ งจากการวัดและการ
วิเคราะห์ผลการดำเนินการมีความสำคัญต่อองค์กร เนื่องจากการวัดผลจะให้ข้อมูลและ
สารสนเทศที่สำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับกระบวนการและผลลัพธ์ที่สำคัญ การจัดการผลการ
ดำเนินการขององค์กรต้องใช้ขอ้ มูลและสารสนเทศหลายประเภท การวัดผลการดำเนินการ
ควรมุง่ เน้นทีก่ ารเรียนรูข องผูเ รียน/นักศึกษา ซึง่ ต้องการระบบทีม่ คี วามสมบูรณแบบ และมี
ข้อมูลทีเ่ ป็นจริงแบบบูรณาการ ซึง่ รวมถึง ข้อมูลนำเขา ข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อม ข้อมูลผลการ
ดำเนินการ ข้อมูลการเปรียบเทียบผลการดำเนินการ ข้อมูลผูป้ ฏิบตั งิ าน ข้อมูลต้นทุน และ
การวัดผลการปฏิบตั งิ าน
		 (9) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility) ผูน้ ำขององค์กรควรให้ความ
สำคัญต่อความรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ สาธารณะ ตลอดจนต้องมีจริยธรรมและมีการบำเพ็ญตนเป็น
พลเมืองดีดว้ ย นอกจากนัน้ ผูน้ ำควรเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการมุง่ เน้นจริยธรรมในการจัดการ
ศึกษาและการคุม้ ครองป้องกันสุขอนามัยของสาธารณะ ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อม เช่น
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรและการลดความสูญเสียตัง้ แต่ตน้ ทาง การวางแผนจึงควรคาดการณ
ลวงหน้าถึงผลกระทบในเชิงลบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากหลักสูตร จึงจะสามารถป้องกันมิให้เกิดปัญหา
และสามารถแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างตรงไปตรงมา ในประเด็นนีอ้ งค์กรไมควรเพียงแต่
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของท้องถิน่ จังหวัด หรือประเทศเท่านัน้ แต่ควร
ใช้เป็นโอกาสในการปรับปรุงเพือ่ ให้องค์กร “ปฏิบตั ใิ ห้เหนือกว่ากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
และข้อกำหนดทีเ่ กีย่ วข้องทีบ่ งั คับใช้กบั องค์กร” องค์กรควรให้ความสำคัญกับพฤติกรรมทีม่ ี
จริยธรรมในการปฏิสมั พันธ์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นไดสว นเสียทัง้ หมดด้วย
		 (10) การมุง่ เน้นทีผ่ ลลัพธ์ และการสร้างคุณค่า (Focus on results and creating
value) เนือ่ งจากการวัดผลการดำเนินการขององค์กรจำเป็นต้องมุง่ เน้นผลลัพธ์ดงั กล่าวในการ
รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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สร้างคุณค่าและรักษาความสมดุลของคุณค่าให้แก่ผเู้ รียน/นักศึกษา และผูม้ สี ว่ นไดสว นเสียที่
สำคัญ ไดแก ชุมชน ผูป้ กครอง ผูจ้ า้ งงาน/ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ผูป้ ฏิบตั งิ านขององค์กร คูค่ วามร่วมมือ
และสาธารณะ จากการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนไดสวนเสียที่สำคัญเหล่านี้ทำให้องค์กรมี
ส่วนร่วมต่อชุมชน และทำให้มน่ั ใจว่าแผนและแผนปฏิบตั กิ ารตอบสนองต่อความต้องการของผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียทีแ่ ตกต่างกัน และการหลีกเลีย่ งผลกระทบทีไ่ มพงึ ประสงค ทีเ่ กิดจากผูม้ สี ว่ นได้
สวนเสียกลุม่ หนึง่ กลุม่ ใด นอกจากนัน้ ยังรวมถึงเรือ่ งของการใช้ตวั วัดผลการดำเนินงานทัง้ ที่
เป็นแบบตัววัดนำ (leading) และตัววัดตาม (lagging) ทีม่ คี วามครอบคลุมและสมดุลจะทำให้ได้
ความหมายที่มีประสิทธิผลต่อการสื่อสารทั้งระยะสั้นและระยะยาวของลำดับความสำคัญ
การติดตามผลการปฏิบตั งิ าน และเป็นพืน้ ฐานทีเ่ ด่นชัดในการปรับปรุงผลการดำเนินการต่างๆ
		 (11) มุมมองเชิงระบบ (Systems perspective) โดยเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษา
เพือ่ การดำเนินการทีเ่ ป็นเลิศนีใ้ ห้มมุ มองในเชิงระบบในการจัดการองค์กรและกระบวนการที่
สำคัญเพือ่ ให้บรรลุผลลัพธ นัน่ คือผลการดำเนินการทีเ่ ป็นเลิศประกอบด้วยเกณฑทง้ั 7 หมวด
และค่านิยมหลักเป็นกรอบในการสร้างระบบและการบูรณาการกลไกของระบบเข้าด้วยกัน
มุมมองในเชิงระบบครอบคลุมถึงการทีผ่ นู้ ำระดับสูงมุง่ เน้นทิศทางเชิงกลยุทธและมุง่ เน้นผูเ้ รียน/
นักศึกษา และผูม้ สี ว่ นไดสว นเสียซึง่ หมายความว่าผูน้ ำระดับสูงตรวจติดตาม ปรับปรุงแกไข
และจัดการผลการดำเนินการ โดยอาศัยผลลัพธ์การดำเนินการ มุมมองในเชิงระบบ ยังรวม
ถึงการใช้ตวั วัด ตัวชีว้ ดั และความรูข ององค์กรเพือ่ สร้างกลยุทธ์ทส่ี ำคัญ นัน่ คือ การเชือ่ มโยง
กลยุทธ์เหล่านีเ้ ข้ากับกระบวนการทีส่ ำคัญและการจัดสรรทรัพยากรใหมคี วามสอดคลองไปใน
แนวทางเดียวกัน เพือ่ การปรับปรุงผลการดำเนินการโดยรวม และทำให้ผเู้ รียน/นักศึกษาและ
ผูม้ สี ว่ นไดสว นเสียพึงพอใจ
จะเห็นได้วา่ ค่านิยมหลักและแนวคิดต่างๆ ดังกล่าว มาจากความเชือ่ และพฤติกรรม
ฝังลึกทีพ่ บในองค์กรทีม่ ผี ลการดำเนินงานทีด่ หี ลายแห่งด้วยกัน สิง่ เหล่านีเ้ ป็นพืน้ ฐานในการนำ
ผลการดำเนินการทีส่ ำคัญและความต้องการด้านการปฏิบตั กิ ารมาบูรณาการภายใต้กรอบการ
จัดการทีม่ งุ่ เน้นผลลัพธและเพือ่ สร้างพืน้ ฐานสำหรับการปฏิบตั กิ ารและการให้ขอ้ มูลป้อนกลับ
ควบคูก่ นั ไป
2) โครงสร้างเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การดำเนินการทีเ่ ป็นเลิศ (Criteria Structure)
ประกอบดวย 7 หมวด 18 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนรวมทัง้ หมด 1,000 คะแนน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
หมวด 1 การนำองค์กร (Leadership) (120 คะแนน)
		 ตัวบ่งชี้ 1.1 การนำองค์กรโดยผูน้ ำระดับสูง (Senior Leadership) (70 คะแนน)
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		 ตัวบ่งชี้ 1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (Governance and Social
Responsibilities) (50 คะแนน)
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic Planning) (85 คะแนน)
		 ตัวบ่งชี้ 2.1 การจัดทำกลยุทธ (Strategic Development) (40 คะแนน)
		 ตัวบ่งชี้ 2.2 การนํากลยุทธไปปฏิบตั ิ (Strategic Deployment) (45 คะแนน)
หมวด 3 การมุง่ เน้นผูเ้ รียน/นักศึกษา ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและตลาด (Student, Stakeholder, and Market Focus) (85 คะแนน)
		 ตัวบ่งชี้ 3.1 ความรูเ กีย่ วกับผูเ รียน/นักศึกษา ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและตลาด (Student,
Stakeholder, and Market Knowledge) (40 คะแนน)
		 ตัวบ่งชี้ 3.2 ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูเ รียน/นักศึกษา และผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย (Student and Stakeholder Relationships and Satisfaction) (45 คะแนน)
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู (Measurement, Analysis,
and Knowledge Management) (90 คะแนน)
		 ตัวบ่งชี้ 4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์กร
(Measurement, Analysis, and Improvement of Organizational Performance) (45 คะแนน)
		 ตัวบ่งชี้ 4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู (Management
of Information, Information Technology, and Knowledge) (45 คะแนน)
หมวด 5 การมุง่ เน้นผูป ฏิบตั งิ าน (Workforce Focus) (85 คะแนน)
		 ตัวบ่งชี้ 5.1 ความผูกพันของผูป้ ฏิบตั งิ าน (Workforce Engagement) (45 คะแนน)
		 ตัวบ่งชี้ 5.2 สภาพแวดล้อมของผูป้ ฏิบตั งิ าน (Workforce Environment) (40 คะแนน)
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (Process management) (85 คะแนน)
		 ตัวบ่งชี้ 6.1 การออกแบบระบบงาน (Work System Design) (35 คะแนน)
		 ตัวบ่งชี้ 6.2 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Work Process
Management and Improvement) (50 คะแนน)
หมวด 7 ผลลัพธ์ (Results) (450 คะแนน)
		 ตัวบ่งชี้ 7.1 ผลลัพธ์ดา้ นการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน/นักศึกษา (Students Learning
Outcomes) (100 คะแนน)
		 ตัวบ่งชี้ 7.2 ผลลัพธ์ดา้ นการมุง่ เน้นผูเ้ รียน/นักศึกษาและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Student
and Stakeholder-Focused Outcomes) (70 คะแนน)
		 ตัวบ่งชี้ 7.3 ผลลัพธ์ดา้ นงบประมาณ การเงินและการตลาด (Budgetary, Financial,
and Market Outcomes) (70 คะแนน)
รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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		 ตัวบ่งชี้ 7.4 ผลลัพธ์ดา้ นการมุง่ เน้นผูป้ ฏิบตั งิ าน (Workforce-Focused Outcomes)
(70 คะแนน)
		 ตัวบ่งชี้ 7.5 ผลลัพธ์ดา้ นประสิทธิผลขององค์กร (Process Effectiveness Outcomes)
(70 คะแนน)
		 ตัวบ่งชี้ 7.6 ผลลัพธ์ดา้ นการนำองค์กร (Leadership Outcomes) (70 คะแนน)

8. เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาขององค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ
		 (Organization for Economic Co-operation and Development)

องค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือทีเ่ รียกว่า OECD (Organization
for Economic Co-operation and Development) เป็นองค์กรหนึง่ ทีม่ คี วามสำคัญระดับโลก
สมาชิกกลุม่ แรกประกอบด้วยประเทศในยุโรปทีพ่ ฒ
ั นาทางเศรษฐกิจ ต่อมาได้ขยายออกรับ
สมาชิกซึง่ เป็นประเทศทีม่ เี ศรษฐกิจดีนอกยุโรป ในเอเชียมีประเทศทีเ่ ป็นสมาชิก OECD คือ
เกาหลี ญีป่ นุ่ รวมทัง้ ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกอยูด่ ว้ ย จึงถือเป็นเรือ่ งสำคัญทีป่ ระเทศไทย
จะต้องติดตามความเคลื่อนไหว และร่วมกิจกรรมขององค์กรนี้ เพื่อจะทราบข้อมูลว่า
ประเทศไทยมีการพัฒนาเข้าใกล้มาตรฐานของ OECD หรือไม่ อย่างไร
แม้วา่ OECD จะเป็นองค์กรเพือ่ ความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ แต่กย็ ดึ ถือ
ข้อตกลงเบือ้ งต้นว่า การพัฒนาทางการศึกษานำไปสูค่ วามสำเร็จของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ด้วยเหตุน้ี OECD จึงให้ความสำคัญกับตัวบ่งชีผ้ ลการจัดการศึกษา และได้นำเสนอข้อมูล
ให้ประเทศสมาชิกเห็นข้อเปรียบเทียบด้านทรัพยากรการเงิน การลงทุนทางการศึกษา และผล
ของการดำเนินการ หรือผลตอบแทนของการลงทุนทางการศึกษาตลอดมาเป็นเวลานับสิบปีมาแล้ว
เมือ่ เร็วๆ นี้ OECD ได้เริม่ โครงการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศสมาชิก
ภายใต้ชอ่ื โครงการ Programme for International Student Assessment หรือ PISA
โดยมีจดุ มุง่ หมาย เพือ่ ประเมินว่านักเรียนทีจ่ บการศึกษาภาคบังคับ (ซึง่ ถือเป็นข้อตกลงเบือ้ งต้น
คือ เยาวชนอายุ 15 ปี เพราะโดยทัว่ ไป เยาวชนวัยนีค้ อื วัยทีก่ ำลังจะจบการศึกษาภาคบังคับ)
จะได้รับการเตรียมพร้อมความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นประชาชนที่มีคุณภาพใน
อนาคต และมีสว่ นร่วมสร้างสังคมได้หรือไม่ เพียงใด
โครงสร้างเกณฑคณ
ุ ภาพการศึกษาขององค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(OECD) ประกอบด้วย 4 หมวด 27 ตัวบ่งชี้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (Organization for
Economic Co-operation and Development (OECD), nd.)
หมวด 1 ผลสัมฤทธิท์ างการจัดการศึกษา
		 ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.1 ระดับการศึกษาของประชากรวัยผูใ้ หญ่ แยกตามกลุม่ อายุ
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		 ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.2 อัตราการจบการศึกษาชัน้ มัธยมปลาย
		 ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.3 อัตราการจบการศึกษาและอัตราการคงอยูใ่ นระดับอุดมศึกษา
		 ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.4 ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กอายุ 15 ปี
		 ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.5 ความแปรปรวนของความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กอายุ 15
ปี เมือ่ เปรียบเทียบภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียน
		 ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.6 จำนวนเด็กอายุ 15 ปี ทีม่ ผี ลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์
อยูใ่ นระดับต่ำสุด
		 ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.7 อิทธิพลของความแตกต่างของสถานศึกษา เศรษฐานะ ทีม่ ตี อ่ ความ
สามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนอายุ 15 ปี
		 ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.8 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับการเข้ามีสว่ นร่วมในภาคแรงงาน
		 ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.9 อัตราคุม้ ทุนทางการศึกษาระดับบุคคล เปรียบเทียบการลงทุนด้าน
การศึกษากับรายได้ทไ่ี ด้รบั จากการทำงาน
		 ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.10 อัตราคุม้ ทุนทางการศึกษาระดับประเทศ เปรียบเทียบการลงทุนด้าน
การศึกษากับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และผลลัพธ์ทางสังคม
		 ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.11 ผลกระทบของแนวโน้มด้านประชากรทีม่ ตี อ่ การเตรียมการด้านการ
ศึกษา
หมวด 2 ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการศึกษา
		 ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.1 ค่าใช้จา่ ยการศึกษารายหัว
		 ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.2 ค่าใช้จา่ ยของสถาบันทางการศึกษาเปรียบเทียบกับผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศ
		 ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.3 สัดส่วนของการลงทุนภาครัฐและเอกชน ในสถาบันทางการศึกษา
		 ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.4 รายจ่ายรวมของการศึกษา
		 ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเล่าเรียนทีเ่ รียกเก็บในระดับอุดมศึกษา และ
การช่วยเหลือทีม่ ตี อ่ นักเรียนและชุมชน
		 ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.6 รายจ่ายของสถาบันการศึกษา ด้านการให้บริการ และ ด้านทรัพยากร
หมวด 3 การเข้าร่วมในการศึกษา
		 ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.1 การเข้าเรียนในระบบโรงเรียนตัง้ แต่ชน้ั ประถมจนถึงตลอดชีวติ
		 ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.2 การเข้าร่วมในการศึกษาระดับมัธยมและอุดมศึกษา
		 ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.3 การย้ายถิน่ ของนักเรียนและนักศึกษาต่างประเทศในระดับอุดมศึกษา
		 ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.4 การศึกษาและสถานการณ์ทำงานของประชากรวัยรุน่
		 ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.5 การเข้าร่วมในการเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่
รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
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หมวด 4 ด้านการทำงานของครู
		 ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.1 เวลาทีค่ รูทำการสอนให้กบั นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
		 ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.2 จำนวนนักเรียนในห้องเรียนและอัตราส่วนของครูตอ่ เด็ก
		 ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.3 ค่าตอบแทนของครู
		 ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.4 เวลาทีค่ รูใช้ในการจัดการเรียนการสอนเทียบกับเวลาในการทำงาน
ทัง้ หมด
		 ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.5 การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน
จะเห็นได้วา่ ผลการประเมินขององค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)
จะสามารถให้ขอ้ มูลพืน้ ฐานสำหรับการวิเคราะห์เชิงนโยบาย เพราะนอกจากจะบอกถึงคุณภาพ
การศึกษาในการเตรียมประชากรเพือ่ อนาคต แล้วยังบอกความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของ
นักเรียนกับตัวแปรต่างๆ ได้แก่ ลักษณะนิสยั เจตคติ และการควบคุมตัวเองในการเรียนของ
นักเรียน ลักษณะของครอบครัว สถานะภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ทรัพยากรของโรงเรียน
การจัดการในโรงเรียน และการมีสว่ นร่วมของพ่อแม่ผปู้ กครองและชุมชน ฯลฯ

9. เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization :
UNESCO)

องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ให้
ความสำคัญกับการจัดการศึกษาทัง้ ในมิตขิ องคุณภาพการจัดการศึกษาและความเท่าเทียมกัน
ทางการศึกษา จึงได้รเิ ริม่ โครงการการศึกษาเพือ่ ปวงชนหรือ Education for All มาตัง้ แต่
เมือ่ ต้นศตวรรษที่ 20 และยังจัดให้มกี ารประเมินผลในช่วงกลางของทศวรรษ หรือทีเ่ รียกว่า
Mid-Decade Assessment (MDA) เพือ่ ทำการประเมินติดตามผลการจัดการศึกษาของแต่ละ
ประเทศ เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนการพัฒนาประเทศให้มคี วามเหมาะสมกับบริบท
ของประเทศนัน้ ๆ โดยโครงการประเมินในช่วงกลางทศวรรษ (MDA) มีวตั ถุประสงค์สำคัญอยู่
3 ประการคือ (1) เพือ่ ทีจ่ ะให้แต่ละประเทศทราบว่าผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายทีว่ างไว้
ประสบความสำเร็จหรือไม่เมือ่ เทียบกับปี ค.ศ. 2000 (2) เพือ่ นำข้อมูลทีไ่ ด้มาจัดลำดับของความ
จำเป็นเร่งด่วนในการแก้ปญ
ั หา เพือ่ การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนและรวดเร็ว และ (3) เพือ่ นำข้อมูลทีไ่ ด้
มาปรับปรุงการวางแผนเพือ่ การพัฒนาประเทศ จะเห็นได้วา่ ผลทีไ่ ด้จากการประเมินจะมีประโยชน์
เป็นอย่างมากต่อผูท้ ท่ี ำหน้าทีก่ ำหนดนโยบาย วางแผน และ ผูบ้ ริหารทัง้ ภาครัฐและเอกชน
นอกจากนั้นในกระบวนการประเมินยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสพัฒนาปรับปรุง
การทำงานของตนได้อย่างสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ UNESCO ในด้านการจัดการศึกษา
ตลอดชีวติ เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชากรอย่างทัว่ ถึงทุกคน
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เป้าหมายของการจัดการศึกษาสำหรับปวงชน (Education for All) มี 6 ประการ
ได้แก่ (UNESCO ,nd.)
1) เป้าหมายที่ 1 ขยายโอกาสและพัฒนาความเข้าใจทีถ่ กู ต้องในด้านการจัดการศึกษา
ปฐมวัย โดยให้ความสำคัญกับเด็กด้อยโอกาสเป็นพิเศษ มีตวั บ่งชีด้ งั นี้
		 - นโยบายการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยในลักษณะแผนผสมผสาน
		 - มาตรฐานระดับชาติในการพัฒนาการตรวจสอบความพร้อมของเด็กปฐมวัยและ
หลักสูตรการเรียน
		 - ระบบกลัน่ กรอง
		 - การจัดการด้านสุขภาพทีเ่ ชือ่ มโยงกับการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยโดยจัด
ให้มกี ารตรวจเยีย่ มจากเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขวิชาชีพเพือ่ วินจิ ฉัยโรค
		 - วิชาชีพของผูใ้ ห้การดูแลด้านการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย ซึง่ ครอบคลุม
ถึงการฝึกอบรมก่อนประจำการและการฝึกอบรมประจำการและความแตกต่างของการได้รบั
ค่าตอบแทน
		 - นโยบายการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยระดับชาติทค่ี รอบคลุมถึงกลุม่ เด็กที่
เปราะบางและเด็กด้อยโอกาส
		 - อัตราการเข้าเรียนแบบประมาณ
		 - จำนวนร้อยละของนักเรียนทีเ่ ข้าเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 ทีผ่ า่ นการเข้ารับการ
ศึกษาหรือการดูแลเด็กปฐมวัย
		 - การเข้าเรียนในภาคเอกชนเทียบเป็นร้อยละของการเข้าเรียนทัง้ หมด
		 - จำนวนร้อยละของเด็กอายุตำ่ กว่า 5 ปีทป่ี ระสบปัญหาแคระแกร็น
		 - จำนวนร้อยละของครัวเรือนทีบ่ ริโภคไอโอดีน
		 - จำนวนร้อยละของครูทผ่ี า่ นการฝึกอบรม
		 - งบประมาณของรัฐสำหรับการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยเทียบเป็นร้อยละ
ของงบประมาณการศึกษาทัง้ หมด
		 - อัตราการเข้าเรียนในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
		 - อัตราส่วนระหว่างนักเรียนและผูด้ แู ลเด็กเล็ก
		 - งบประมาณในการจัดการศึกษาปฐมวัย
		 - อัตราการตายของเด็กทีอ่ ายุตำ่ กว่า 5 ปี
		 - อัตราส่วนของเด็กทารกแรกเกิดทีม่ นี ำ้ หนักต่ำกว่าเกณฑ์
		 - อัตราการได้รบั วิตะมิน A
		 - อัตราส่วนของเด็กอายุ 1 ปี ทีไ่ ด้รบั การฉีดวัคซีนครบ คือ โปลิโอ หัด และ
รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
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บาดทะยักและรวมทัง้ วัคซีนอืน่ ๆ
		 - สัดส่วนของประชากรทีบ่ ริโภคน้ำทีส่ ะอาด
		 - สัดส่วนของประชากรทีไ่ ด้รบั สิง่ อำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัย
		 - สัดส่วนของเยาวชนทีผ่ ปู้ กครองได้มสี ว่ นร่วมในการศึกษาปฐมวัย
		 - สัดส่วนของเด็กอายุ 0-6 เดือนทีไ่ ด้รบั น้ำนมแม่
		 - สัดส่วนของเด็กอายุตำ่ กว่า 5 ปีทม่ี ภี าวะโลหิตจาง
		 - อัตราเด็กแรกเกิดทีแ่ จ้งเป็นทางการ
		 - การส่งเสริมการเรียนรูข้ องเด็กแรกเกิด
2) เป้าหมายที่ 2 ภายในปี ค.ศ. 2015 เด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ด้อยโอกาส หรือ
ชนกลุม่ น้อย จะต้องได้รบั การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างเท่าเทียมกัน มีตวั บ่งชีด้ งั นี้
		 - สนธิสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กเป็นข้อกำหนดระหว่างประเทศอันเป็นมาตรฐานและ
ข้อบังคับ โดยอาจเรียกได้วา่ เป็นการให้สทิ ธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของความเคารพในศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์และคุณค่าของปัจเจกบุคคล ไม่วา่ จะมาจากเชือ้ ชาติ
สีผวิ ภาษา ศาสนา ฐานะใดๆ หน่วยงานด้านการศึกษาเพือ่ ปวงชนในกระทรวงศึกษาธิการ
		 - แผนปฏิรปู แต่ละสาขา รวมถึงกลไกการประสานงาน
		 - ระบบสารสนเทศทางการศึกษา (Education Management Information
System-EMIS) ทีแ่ ยกหมวดหมู่ ซึง่ สาธารณชนสามารถสืบค้นได้
		 - นโยบายการศึกษาภาคบังคับทีใ่ ห้บริการโดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย
		 - แรงจูงใจ และ/หรือ โครงการพิเศษอืน่ ๆ สำหรับเด็กยากจน และเด็กด้อยโอกาส
กฎหมายควบคุมมาตรฐานวิชาชีพครู สถานภาพครู
		 - อัตราการรับนักเรียนประมาณการ (Gross Intake Rate) ระดับประถมศึกษา
		 - อัตราการรับนักเรียนสุทธิ (Net Intake Rate) ระดับประถมศึกษา
		 - อัตราการเข้าเรียนประมาณการ (Gross Enrollment Rate) ระดับประถม
และมัธยมศึกษา
		 - อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net Enrollment Rate) ระดับประถมและมัธยมศึกษา
		 - อัตราการซ้ำชัน้ ระดับประถมศึกษา
		 - อัตราการคงอยูร่ ะดับประถมศึกษาปีท่ี 5
		 - อัตราการเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา
		 - จำนวนร้อยละของครูทผ่ี า่ นการฝึกอบรมในด้านการประถมศึกษา
		 - อัตราส่วนของครูตอ่ นักเรียนระดับประถมศึกษา
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		 - งบประมาณของรัฐสำหรับการประถมศึกษาเทียบเป็นร้อยละของงบประมาณ
ด้านการศึกษาทัง้ หมด
		 - อัตราส่วนของอายุทเ่ี ข้าเรียน
		 - อัตราการส่งเสริมการเข้าเรียน
		 - อัตราการออกกลางคัน
		 - อัตราการคงอยูข่ องนักเรียนแบ่งตามชัน้
		 - จำนวนร้อยละของนักเรียนทีซ่ ำ้ ชัน้
		 - จำนวนร้อยละของโรงเรียนทีเ่ ปิดสอนในระดับประถมศึกษา
		 - จำนวนร้อยละของโรงเรียนทีเ่ ปิดสอนเป็นภาษาแม่
		 - จำนวนร้อยละของการกระจายของนักเรียนตามระยะทางระหว่างบ้านและโรงเรียน
		 - การจัดทำแผนทีท่ ต่ี ง้ั โรงเรียนหรือยุทธศาสตร์การนำเด็กเข้าเรียน
3) เป้าหมายที่ 3 ต้องสามารถจัดโปรแกรมการศึกษาได้อย่างสอดคล้องกับความ
ต้องการของผูเ้ รียน นโยบายการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา ทีต่ อบ
สนองต่อโอกาสและทิศทางการตลาดทัง้ ในระดับชาติและระดับโลก มีตวั บ่งชีด้ งั นี้
		 - การฝึกอบรมครูกอ่ นประจำการจะต้องส่งเสริมวิธกี ารสอนทีม่ งุ่ เน้นทักษะตลอด
หลักสูตร
		 - ยุทธศาสตร์การให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมโรงเรียนจะต้องได้รบั การพิจารณา
อย่างละเอียดรอบคอบตามกรอบนโยบายการศึกษาในระดับชาติ
		 - อัตราการรูห้ นังสือในเยาวชน (อายุ 15 – 24 ปี)
		 - อัตราการเข้าเรียนประมาณการ (Gross Enrollment Rate) ในระดับเทคนิค
และอาชีวศึกษา
		 - การกำหนดระยะเวลาของหลักสูตรเพือ่ พัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติดา้ น
สุขภาพของเด็กและเยาวชน
		 - อัตราการเข้าเรียนต่อระหว่างระดับประถมศึกษากับมัธยมศึกษา และระหว่าง
ระดับมัธยมศึกษากับอุดมศึกษา
		 - อัตราเยาวชนทีไ่ ม่มงี านทำ
		 - จำนวนโรงเรียนและชุมชนทีส่ ามารถจัดบริการให้คำปรึกษาสำหรับเยาวชน
		 - มาตรฐานระดับชาติทร่ี วมทักษะด้านสังคม อารมณ์ และพฤติกรรม
		 - จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียน
		 - อัตราการเข้าร่วมของเยาวชนและผูใ้ หญ่ในกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน
		 - เหตุการณ์ทแ่ี สดงถึงการใช้สารต้องห้ามของเยาวชน
รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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		 - ความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันโรคเอดส์ในกลุม่ เยาวชนและผูใ้ หญ่
		 - อัตราการแพร่ระบาดของโรคเอดส์
4) เป้าหมายที่ 4 อัตราการรูห้ นังสือของประชากรในวัยผูใ้ หญ่จะต้องเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
50 ภายในปี ค.ศ. 2015 และ ต้องมีความเท่าเทียมกันในโอกาสในการเข้าถึงทัง้ การศึกษาขัน้
พืน้ ฐานและการศึกษาต่อเนือ่ ง มีตวั บ่งชีด้ งั นี้
		 - นิยามระดับชาติสำหรับ “การรูห้ นังสือ” และ “การคิดเลขได้”
		 - หลักสูตรการศึกษานอกระบบเป็นภาษาท้องถิน่ พร้อมทัง้ วัสดุการสอน
		 - กฎหมาย พระราชกฤษฎีกาทีร่ ะบุวา่ การรูห้ นังสือเป็นสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน
		 - อัตราการรูห้ นังสือของผูใ้ หญ่ (อายุ 15 ปีขน้ึ ไป)
		 - อัตราการรูห้ นังสือของเยาวชน (อายุ 15 – 24 ปี)
		 - ดัชนีความเสมอภาคเพศชายหญิงสำหรับการรูห้ นังสือของผูใ้ หญ่
		 - งบประมาณของรัฐสำหรับการรู้หนังสือและการศึกษานอกระบบเทียบเป็น
ร้อยละกับงบประมาณสำหรับการศึกษาทัง้ หมด
		 - จำนวนการรูห้ นังสือทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการ
		 - จำนวน Facilitator ของโครงการด้านการรูห้ นังสือ
		 - จำนวนร้อยละของ Facilitator ทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรม
		 - ร้อยละของ Facilitator ทีก่ ำลังสอนเป็นภาษาท้องถิน่ (ภาษาถิน่ ของผูเ้ รียน)
		 - จำนวนผูเ้ รียนทีม่ สี ว่ นร่วมในโครงการด้านการรูห้ นังสือ
		 - จำนวนของผูท้ ส่ี ำเร็จการศึกษาจากจำนวนผูเ้ รียนทัง้ หมดในโครงการรูห้ นังสือ
		 - จำนวนผูเ้ รียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการด้านการรูห้ นังสือ
		 - ร้อยละของผูท้ ผ่ี า่ นการทดสอบการรูห้ นังสือขัน้ พืน้ ฐานภายหลังการเข้าร่วมโครงการ
5) เป้าหมายที่ 5 กำจัดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศของการจัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2005 และต้องพัฒนาให้เกิดความเท่าเทียมกัน
ในการเข้าถึงการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพภายในปี ค.ศ. 2015 มีตวั บ่งชีด้ งั นี้
		 - กฎหมาย นโยบาย และการปฏิรปู ทีเ่ ป็นไปตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ
		 - จำนวนร้อยละของงบประมาณทีจ่ ดั สรรไว้สำหรับกิจกรรมความเสมอภาคทาง
เพศชายหญิงของกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง
		 - นโยบายทีส่ ง่ เสริมให้เด็กผูห้ ญิงเข้าเรียนในโรงเรียน
		 - การทบทวนความเสมอภาคเพศชายหญิงในแผนการศึกษา และแผนการศึกษา
เพือ่ ปวงชน เช่น หลักสูตร ตำราเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน
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		 - ตัวชีว้ ดั ความเสมอภาคทางเพศชายหญิงของการรูห้ นังสือ
		 - ตัวชีว้ ดั ความเสมอภาคทางเพศชายหญิงของอัตราการเข้าเรียนประมาณการใน
การศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย
		 - ตัวชีว้ ดั ความเสมอภาคทางเพศชายหญิงของอัตราการรับนักเรียนประมาณการ
ในระดับประถมศึกษา
		 - ตัวชี้วัดความเสมอภาคทางเพศชายหญิงของอัตราการเข้าเรียนสุทธิในระดับ
ประถมศึกษา
		 - ตัวชีว้ ดั ความเสมอภาคทางเพศชายหญิงของอัตราการเข้าเรียนประมาณการใน
ระดับประถม
		 - ตัวชีว้ ดั ความเสมอภาคทางเพศชายหญิงของอัตราการเข้าเรียนประมาณการใน
ระดับมัธยมศึกษา
		 - ตัวชี้วัดความเสมอภาคทางเพศชายหญิงของอัตราการเข้าเรียนสุทธิในระดับ
ประถมศึกษา
		 - ตัวชี้วัดความเสมอภาคทางเพศชายหญิงของอัตราการเข้าเรียนสุทธิในระดับ
มัธยมศึกษา
		 - ตัวชี้วัดความเสมอภาคทางเพศชายหญิงของอัตราการคงอยู่จนถึงชั้นประถม
ศึกษาปีท่ี 5
		 - ตัวชีว้ ดั ความเสมอภาคทางเพศชายหญิงของอัตราการเข้าเรียนต่อระดับมัธยม
ศึกษา
		 - จำนวนร้อยละของการเข้าเรียนของสตรีในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยม
ศึกษา ระดับเทคนิคและอาชีวศึกษา
		 - จำนวนร้อยละของครูสตรีทส่ี อนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับ
เทคนิคและอาชีวศึกษา
		 - จำนวนร้อยละของการตกซ้ำชั้นของนักเรียนหญิงและนักเรียนชายในระดับ
ประถมและมัธยมศึกษา
		 - จำนวนร้อยละของผูบ้ ริหาร/ครูใหญ่ของโรงเรียนทีเ่ ป็นสตรี
		 - จำนวนร้อยละของเจ้าหน้าทีส่ ตรีทอ่ี ยูใ่ นตำแหน่งบริหารในกระทรวงศึกษาธิการ
		 - จำนวนร้อยละของครูทเ่ี ป็นสตรีเทียบร้อยละของครูทเ่ี ป็นชายทีไ่ ด้รบั การอบรม
ประจำการ
		 - ดัชนีการพัฒนาเรือ่ งเพศชายหญิง
		 - การวัดการให้ความรูเ้ กีย่ วกับเพศชายหญิง
รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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		 - จำนวนร้อยละของโรงเรียนทีม่ หี อ้ งน้ำสำหรับเด็กชายและเด็กหญิงแยกกัน
		 - สัดส่วนของเด็กหญิงและเด็กชายที่เข้าเรียนในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน
		 - จำนวนร้อยละของเด็ก/เด็กหญิงทีท่ ำงาน
6) เป้าหมายที่ 6 พัฒนามุมมองด้านคุณภาพการศึกษาให้มีความเป็นเลิศทั้งในด้าน
การอ่านออกเขียนได้ การคำนวณและตัวเลข และด้านทักษะชีวติ ทีจ่ ำเป็น มีตวั บ่งชีด้ งั นี้
		 - แบบทดสอบมาตรฐานเพือ่ วัดผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาทีเ่ ชือ่ มโยงกับหลักสูตร
ระดับชาติ
		 - การมีสว่ นร่วมกับการทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาในรูปแบบสากล เช่น
TIMSS, PISA, EALAS, LAMPS หรือในรูปแบบทีอ่ าศัยความคิดริเริม่ จากหลายประเทศ
หรือไม่ และแนวโน้มหรือผลสัมฤทธิข์ องนักเรียนเป็นเช่นไร
		 - ระบบที่แสดงผลสะท้อนกลับต่อโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในการ
สอบระดับชาติ
		 - กรอบงานหรือนโยบายของโรงเรียนเพือ่ นเด็กในระดับชาติ หรือตัวอย่างวิธี การ
แบบองค์รวมในการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนใน 5 มิติ
		 - การริเริม่ ให้กระบวนการและเครือ่ งมือการประเมินผลด้วยตนเองของโรงเรียน
เชือ่ มโยงกับแผนงานของโรงเรียน โดยนักเรียน ผูป้ กครอง และชุมชนมีสว่ นร่วมอย่างแข็งขัน
		 - การกำหนดเงือ่ นไขสำหรับมาตรฐานคุณภาพของสิง่ แวดล้อมในโรงเรียน
		 - นโยบายการลงโทษนักเรียนและธรรมเนียมปฏิบัติในห้องเรียนในปัจจุบัน
สถานการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับความรุนแรงในโรงเรียน
		 - อัตราการคงอยูร่ ะดับประถมศึกษาปีท่ี 5
		 - อัตราส่วนครูระดับประถมศึกษาผูม้ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาตามทีก่ ำหนด
		 - อัตราส่วนของครูผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพตามมาตรฐานอัตราส่วนของ
นักเรียนต่อชัน้ เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
		 - อัตราส่วนของนักเรียนต่อครูในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
		 - อัตราส่วนของนักเรียนต่อชัน้ เรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
		 - อัตราส่วนของนักเรียนต่อตำราในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
		 - งบประมาณด้านการศึกษาของรัฐ
		 - งบประมาณด้านการศึกษาของรัฐสำหรับนักเรียนเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวม
(GNP)
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		 - งบประมาณด้านการประถมและมัธยมศึกษาของรัฐสำหรับนักเรียนหนึง่ คนเทียบ
เป็นร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อประชากรหนึง่ คน
		 - จำนวนร้อยละของโรงเรียนทีม่ กี ารพัฒนาแหล่งน้ำดืม่
		 - จำนวนร้อยละของโรงเรียนทีม่ อี ปุ กรณ์สขุ อนามัยอย่างเพียงพอ
		 - จำนวนร้อยละของนักเรียนทีป่ ระสบผลสำเร็จในการวัดระดับความสามารถระดับชาติ
		 - จำนวนปีทอ่ี ยูใ่ นโรงเรียน
		 - จำนวนเวลาการเรียนการสอน
		 - จำนวนร้อยละของการกระจายการอบรมสำหรับครูประจำการ
		 - จำนวนร้อยละของครูทไ่ี ด้รบั การพัฒนาเพือ่ การเรียนการสอนแบบ multi-grade
		 - คะแนนทีส่ อบผ่านแบบทดสอบระดับชาติ
		 - จำนวนร้อยละของโรงเรียนทีม่ หี อ้ งสมุดหรือศูนย์การอ่าน
		 - จำนวนร้อยละของโรงเรียนประถมศึกษาทีม่ เี ด็กเป็นโรคพยาธิทางเดินอาหาร
		 - อัตราเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียน

การพัฒนาตัวชีว้ ดั และเกณฑ์การประเมิน

1. ร่างตัวชีว้ ดั และเกณฑ์สำหรับการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
จากการศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง มาตรฐานและตัวชีว้ ดั ผลการจัดการศึกษาภายใน
ประเทศทัง้ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน รวมทั้งเกณฑ์คุณภาพการศึกษาของต่างประเทศ คณะผู้วิจัยได้ยกร่าง
ตัวชีว้ ดั หลักทีค่ าดว่ามีความสำคัญ และจำเป็นครอบคลุมผลการจัดการศึกษาของประเทศใน
ด้านต่างๆ ได้แก่
		 1) ความครอบคลุมทัว่ ถึงและเพียงพอ (coverage and adequacy)
		 2) ความเสมอภาคและเป็นธรรม (equality and equity)
		 3) คุณภาพของการศึกษา (quality) ในเชิงผลสัมฤทธิ์
		 4) ประสิทธิภาพ (efficiency) ของผลการจัดการศึกษาและการมีสว่ นร่วม
		 5) ประสิทธิผล (effectiveness)
จากนัน้ ได้นำร่างตัวชีว้ ดั และเกณฑ์การประเมินสำหรับติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาของประเทศให้ผบู้ ริหารการศึกษาทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง พิจารณาความเหมาะสมและให้
ข้อเสนอแนะประกอบด้วยผูบ้ ริหารการศึกษาจากหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาดังต่อไปนี้

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ

39

		 1) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผูอ้ ำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล
		 2) เลขาธิการสภาการศึกษา รองเลขาธิการสภาการศึกษา และผูอ้ ำนวยการสำนัก
ประเมินผลการจัดการศึกษา
		 3) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และผูอ้ ำนวยการสำนักติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
		 4) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูอ้ ำนวยการสำนักติดตามและ
ประเมินผลอาชีวศึกษา
		 5) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูอ้ ำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมิน
ผลอุดมศึกษา และผูอ้ ำนวยการสำนักติดตามและประเมินผล
2. ปรับปรุงร่างตัวชีว้ ดั และเกณฑ์สำหรับการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของประเทศ
		 1) การนำเสนอร่างตัวชีว้ ดั และเกณฑ์ ครัง้ ที่ 1
			 คณะผูว้ จิ ยั ได้นำเสนอร่างตัวชีว้ ดั และเกณฑ์ ครัง้ ที่ 1 ต่อผูท้ รงคุณวุฒิ และ
ผูแ้ ทนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 ได้รบั ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง
กรอบตัวชีว้ ดั และเพิม่ เติมตัวชีว้ ดั อย่างหลากหลาย
		 2) การนำเสนอร่างตัวชีว้ ดั และเกณฑ์ ครัง้ ที่ 2
			 คณะผูว้ จิ ยั ได้เสนอร่างตัวชีว้ ดั และเกณฑ์ทป่ี รับปรุงแล้ว ต่อเลขาธิการสภาการ
ศึกษาและคณะผูท้ รงคุณวุฒใิ นวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 ได้รบั ข้อเสนอแนะในเรือ่ งของกรอบ
ของตัวชีว้ ดั ทีส่ นองตอบต่อเป้าหมายการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของชาติในเชิง
นโยบาย และสอดคล้องกับการตอบโจทย์ปญ
ั หาตามยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติในส่วนที่
เกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาโดยภาพรวม
		 3) การนำเสนอร่างตัวชีว้ ดั และเกณฑ์ ครัง้ ที่ 3
			 คณะผู้วิจัยได้นำเสนอร่างตัวชี้วัดและเกณฑ์ที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่ต่อเลขาธิการ
สภาการศึกษาและคณะผูท้ รงคุณวุฒิ ในวันที่ 27 มีนาคม 2551 คณะกรรมการได้ชว่ ยกัน
พิจารณาคัดเลือกตัวบ่งชีท้ ม่ี คี วามจำเป็นจะต้องนำมาใช้ในการติดตามประเมินผลการจัดการ
ศึกษาของชาติ จัดกลุม่ ของตัวบ่งชีแ้ ละแก้ไขปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน พร้อมทัง้ เห็นชอบกับ
ตัวชีว้ ดั ทีค่ ดั เลือก เพือ่ ใช้เป็นตัวอย่างในการรวบรวมข้อมูล จัดทำระบบข้อมูลและการประมวลผล
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การออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผลข้อมูล

1. การพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผลข้อมูล
รูปแบบการพัฒนาระบบนัน้ เน้นทางด้านการตอบสนองของระบบเพือ่ ให้บริการแก่
ผู้ใช้ได้ตลอดเวลา ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานโดยไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมใดๆ
เพิม่ เติม รวมถึงระบบจะต้องให้สารสนเทศทีม่ คี วามทันสมัย และเป็นปัจจุบนั มากทีส่ ดุ แก่ผใู้ ช้
ทางผูพ้ ฒ
ั นาจึงเลือกการพัฒนาระบบโดยใช้เทคโนโลยีของโปรแกรมผ่านเว็บ (Web Application)
ภายใต้สถาปัตยกรรมแบบทรีเทียร์อากิเทคเจอร์ (3 Tier Architecture) ส่งผลให้ผใู้ ช้สามารถ
เรียกใช้งานของระบบได้ทกุ เวลา และทุกสถานที่ ทีม่ กี ารเชือ่ มเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การพัฒนาระบบในรูปแบบของ Web Application (Internet) ซึง่ มีขอ้ ดี ดังนี้
- ระบบรองรับการใช้งานของผูใ้ ช้จากหลายๆ หน่วยงานในโครงการ
- ผูใ้ ช้แต่ละหน่วยงานต่างก็มคี อมพิวเตอร์ในหน่วยงานตนเองซึง่ อาจมีความแตกต่าง
กันทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ทใ่ี ช้ สามารถใช้งานได้
- ระบบจะตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานได้โดยปราศจากข้อจำกัดด้าน
เวลาและสถานที่ (Anytime Anywhere)
- ระบบมีความยืดหยุน่ สูง สามารถปรับเปลีย่ นแก้ไขฟังก์ชนั การทำงาน โดยไม่กระทบ
ต่อการใช้งานของผูใ้ ช้
- เป็นการประมวลผลแบบ Real-time
1. ร้องขอเว็บเพจ

2 .ติดต่อฐานข้อมูล

Web Server
Client
3. ส่งผลลัพธ์เป็น HTML
กลับไปยังเว็บบราวเซอร์

Database Server
แผนภาพที่ 2.2 แสดงรูปแบบการทำงานของ Web Application
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สำหรับแนวทางการพัฒนาระบบฯ ขึน้ ใช้งานจะใช้วธิ กี ารพัฒนาระบบแบบ “วอเตอร์ฟอลล์
ไลฟ์ไซเคิล (Waterfall Life Cycle)” ซึง่ เป็นขัน้ ตอนการพัฒนาระบบในรูปแบบของฟังก์ชนั
(Functional-Oriented Programming) ทีไ่ ด้รบั การยอมรับว่าเป็นวิธกี ารพัฒนาระบบทีม่ ี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้พฒ
ั นาระบบทีม่ ขี นาดใหญ่และมีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กรอบแนวคิดและการออกแบบระบบการประมวลผลข้อมูล
		 เมือ่ มีการกำหนดตัวชีว้ ดั หลักทีไ่ ด้จากการศึกษาและค้นคว้า จะทำการระบุขอ้ มูล
ต่างๆ ทีจ่ ำเป็นต้องมีสำหรับแต่ละตัวชีว้ ดั แล้วนำข้อมูลเหล่านัน้ มาศึกษาและวิเคราะห์ เพือ่
ออกแบบระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมประมวลผลข้อมูลต่อไป โดยสามารถแบ่งการศึกษา
ออกเป็นขัน้ ตอนได้ดงั นี้
		 1) การศึกษาด้านลำดับและฟังก์ชนั การทำงานของระบบ				
		 หลังจากตัวชีว้ ดั หลักได้กำหนดขึน้ มาแล้ว จะได้นำตัวชีว้ ดั มาหารายการของข้อมูลที่
ต้องการเพือ่ นำมาประมวลผลเพือ่ ให้ได้คา่ ของตัวชีว้ ดั หลักนัน้ ๆ รายการของข้อมูลทัง้ หมดจะ
ถูกรวบรวม โดยรายการอาจจะอยูใ่ นรูปแบบของเอกสารหรืออิเล็กทรอนิกส์ไฟล์กไ็ ด้ รายการ
ทั้งหมดจะต้องนำมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลอาจทำเป็นรายภาคการศึกษา หรือรายปี ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของตัวชีว้ ดั ทีต่ อ้ งการ
ทีม่ าของแหล่งข้อมูลต่างๆ จะต้องมีการสำรวจรายการและชนิดของข้อมูลทัง้ หมดก่อนทีจ่ ะนำ
มาออกแบบและประมวลผล
		 2) ออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูล
		 ในการดำเนินการศึกษาและออกแบบฐานข้อมูลเพือ่ ใช้เก็บข้อมูลต่างๆ ของระบบ
ทัง้ หมด โดยใช้ขน้ั ตอนการแปลงข้อมูลเข้าสูร่ ปู แบบมาตรฐาน (Normalization) เป็นวิธกี าร
หลักในการออกแบบฐานข้อมูล รวมถึงการกำหนดพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
เพือ่ กำหนดลักษณะและประเภทของข้อมูลในแต่ละตารางและแต่ละฟิลด์ในฐานข้อมูล สำหรับ
ระบบฐานข้อมูลทีเ่ ลือกนำมาใช้ในการทดสอบการประมวลผลเบือ้ งต้นอาจใช้ Excel หรือ
Access ซึง่ เป็นระบบฐานข้อมูลทีใ่ ช้งานได้งา่ ยมีขนาดเล็กและสามารถรองรับฟังก์ชนั ต่างๆ
ทางสถิตไิ ด้อย่างดี
		 3) การออกแบบระบบการประมวลผลข้อมูล
		 ทำการศึกษาความสัมพันธ์ของรายการข้อมูลปัจจัยนำเข้า (input) และรายการผล
ผลิตทีต่ อ้ งการ (output) ว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างไร ซับซ้อนมากน้อยเพียงใด แล้วจึงกำหนด
ขัน้ ตอนการประมวลผลตามความสัมพันธ์ ซึง่ การประมวลผลจะทดลองทำกับตัวอย่างข้อมูล
ทีจ่ ดั เก็บมา โดยการประมวลผลจะให้ผลลัพธ์ของการประมวลเป็นรายการเปรียบเทียบแบบ
ตารางแผนภูมิ หรือเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ของผลลัพธ์ทไ่ี ด้
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		 4) การพัฒนาระบบ
		 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับการประมวลผลจะพิจารณาจากจำนวนข้อมูลและวิธกี าร
ทีใ่ ช้คำนวณซึง่ หากไม่มคี วามซับซ้อนมากอาจใช้ฟงั ก์ชนั ทีอ่ ยูใ่ นส่วนโปรแกรม Excel แต่หากมี
ความซับซ้อนมากอาจใช้โปรแกรม Visual Basic ทีม่ กี ารติดต่อกับข้อมูลได้จำนวนมากและ
สามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาโปรแกรมจะมีการสร้าง output
ต่างๆ ตามทีไ่ ด้ทำการออกแบบระบบตัวชีว้ ดั ไว้แล้ว การพัฒนาระบบจะเป็นการพัฒนาระบบ
ทีใ่ ช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมการประมวลผลอยูใ่ นเครือ่ งคอมพิวเตอร์เครือ่ งเดียวกัน เนือ่ งจาก
ยังไม่มี การเชือ่ มต่อข้อมูลจากภายนอกและการทำงานมีความสะดวกในการพัฒนาและทดสอบ
		 5) การทดสอบระบบ (System Testing)
		 หลังเสร็จสิน้ กระบวนการพัฒนาระบบแล้ว ทางทีมบริหารจัดการโครงการทำการ
ทดสอบระบบโดยรวมอีกครัง้ เพือ่ ให้แน่ใจว่าระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีการทำงานทีถ่ กู ต้องตรงตาม
ฟังก์ชนั การทำงาน (System Verification) และตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ (System
Validation) ซึง่ ระบบให้ผลลัพธ์อย่างถูกต้อง โดยแบ่งขัน้ ตอนการทำงานย่อยๆ ออกได้ดงั นี้
			 (1) ทดสอบการทำงานทางฟังก์ชนั (Verification Testing) ดำเนินการทดสอบ
ฟังก์ชนั การทำงานต่างๆ ของระบบ โดยใช้วธิ กี ารทดสอบแบบ Black-Box Testing
			 (2) ทดสอบความพอใจในการใช้งานของผูใ้ ช้ (Validation Testing) ดำเนินการ
ทดสอบการทำงานของระบบกับผูใ้ ช้ เพือ่ ให้แน่ใจว่าระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผูใ้ ช้ได้อย่างแท้จริง และในการทดสอบขัน้ ตอนนี้ งานบริหารจัดการโครงการจะ
ทำการทดสอบการยอมรับระบบของผูใ้ ช้ (UAT: User Acceptance Testing) ในการทดสอบ
พบว่า มีความต้องการของผูใ้ ช้เพิม่ เติมในส่วนของการติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผล
ซึง่ ทางทีมผูพ้ ฒ
ั นาได้ทำการปรับปรุงให้เรียบร้อยแล้ว
			 (3) ดำเนินการปรับแต่งระบบตามข้อผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้
(System
Adaptation) เป็นขัน้ ตอนการปรับแต่งฟังก์ชนั การทำงานในแต่ละส่วนทีไ่ ม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้ หรือพบความผิดพลาดบางประการในระบบก่อนดำเนินการติดตัง้ ระบบขึน้ ใช้
งานจริงบนเครือ่ งเซิรฟ์ เวอร์
		 6) ติดตัง้ และทดลองใช้งานกับกลุม่ ตัวอย่าง					
		 ดำเนินการติดตัง้ และทดลองใช้งานบนเซิรฟ์ เวอร์จริง เพือ่ ปรับแต่งระบบให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน (System Environment) พร้อมกับจัดฝึกอบรมผูใ้ ช้งานทีม่ หี น้าที่
รับผิดชอบ ในการดูแลระบบ (System Administrator) ให้มคี วามเข้าใจและความสามารถใน
การติดตัง้ และบำรุงรักษาระบบได้ และมีการทำการตรวจสอบ (Auditing) หมายถึงการทบทวน
ระบบสารสนเทศขององค์กร เพือ่ ตรวจสอบเรคคอร์ดทัง้ หมด และระบบจะต้องตรวจสอบได้
รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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รวมถึงการประเมินผล (Evaluation) โดยผูใ้ ช้ในการวัดประสิทธิภาพการทำงานของระบบ (โดย
กลุม่ ตัวอย่างในทีน่ ้ี คือ ฝ่ายปฏิบตั กิ ารในการกรอกข้อมูลเข้าสูร่ ะบบ)
		 7) จัดทำคูม่ อื การใช้งานฉบับสมบูรณ์ในแต่ละระดับ (Manual)
		 ดำเนินการจัดทำคูม่ อื การใช้งานสำหรับผูใ้ ช้ในแต่ละระดับ โดยคูม่ อื เสร็จสมบูรณ์
หลังจากระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เสร็จสมบูรณ์ ซึง่ จะมีให้ Download ในหน้าเว็บไซต์
		 8) จัดฝึกอบรมผูใ้ ช้งานในแต่ละระดับ (Training)
		 เป็นความสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือในระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์จะต้องมีการฝึก
อบรมบุคลากรให้ทราบถึงบทบาทของการติดตัง้ ระบบใหม่ เป็นการอบรมผูใ้ ช้ทม่ี กี ารใช้งาน
หรือเกีย่ วข้อง กับระบบทัง้ หมด ตามระดับชัน้ และประเภทของผูใ้ ช้งาน
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บทที่

3

ผลการพัฒนาตัวชี้วัดและ
เกณฑ์การประเมิน
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศทุกระดับและประเภทการศึกษา และ
2) ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ และออกแบบประเภทข้อมูล แหล่งข้อมูล พร้อมทัง้ ระบบ
การประมวลผลข้อมูล เพือ่ ใช้ในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามตัวชีว้ ดั หลัก
ทีก่ ำหนด
คณะวิจยั กำหนดการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 พัฒนาตัวชีว้ ดั และเกณฑ์การประเมิน
โดยการศึกษาและพัฒนากรอบตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลสำหรับการประเมินผล
การจัดการศึกษาของประเทศโดยจัดทำกรอบให้มีรายละเอียดข้อมูลตามวัตถุประสงค์
และส่วนที่ 2 ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล โดยการทดสอบ
ตัวชีว้ ดั หลักทีส่ ำคัญ ทัง้ นี้ แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์
สังเคราะห์เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น มาตรฐานการศึกษาของชาติ นโยบายการศึกษา การ
ประกันคุณภาพ การพัฒนาตัวชีว้ ดั ผลการจัดการศึกษา การพัฒนาระบบข้อมูลและประมวลผล
ข้อมูล ระยะที่ 2 พัฒนาตัวชีว้ ดั และเกณฑ์การประเมิน โดยยกร่างกรอบตัวชีว้ ดั สำหรับการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศและเสนอผูบ้ ริหารการศึกษา พิจารณาความต้องการ
ความเหมาะสมและให้ขอ้ เสนอแนะในการกำหนดตัวชีว้ ดั หลักและเกณฑ์การประเมิน และเสนอ
ผูท้ รงคุณวุฒเิ พือ่ ปรับปรุงแก้ไข และระยะที่ 3 พัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล โดย
ออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลและระบบประมวลผลข้อมูล ทดลองประมวลผลตัวชีว้ ดั
กับตัวอย่างข้อมูลทีจ่ ดั เก็บเสนอผูท้ รงคุณวุฒเิ พือ่ ปรับปรุงแก้ไข และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
สำหรับบทที่ 3 นีเ้ ป็นการนำเสนอผลการพัฒนากรอบตัวชีว้ ดั และเกณฑ์การประเมิน
สำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ ส่วนผลการออกแบบและพัฒนาระบบ
ข้อมูลและระบบการประมวลผลจะนำเสนอในบทที่ 4

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
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กรอบตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล

คณะผู้วิจัยได้พัฒนากรอบตัวชี้วัดสำหรับการติดตามและประเมินผลการจัดการ
ศึกษาของประเทศครอบคลุมทุกระดับและประเภทการศึกษาใน 5 ด้าน คือ (1) ความ
ครอบคลุม ทั่วถึง และเพียงพอ (2) ความเสมอภาคและเป็นธรรม (3) คุณภาพการศึกษา
(4) ประสิทธิภาพ และ (5) ประสิทธิผล รวมทั้งตัวชี้วัดการศึกษาที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง โดยจัดทำ 2 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 เป็นกรอบที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของตัวชี้วัด 5 ด้าน
ได้แก่ รายการตัวชี้วัด รูปแบบการจัดการศึกษา ระบบการศึกษา ระดับการวิเคราะห์
แหล่งข้อมูล และความเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ และปรับปรุงตาม
คำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังตารางที่ 3.1
แบบที่ 2 จากกรอบตัวชี้วัดแบบที่ 1 คณะวิจัยได้จัดทำกรอบตัวชี้วัดและเกณฑ์การ
ประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ ครอบคลุม
การจัดการศึกษา 5 ด้าน โดยจัดทำให้มีรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นเพิ่มเติม ได้แก่
ความสำคัญ/จำเป็น ความคาดหวัง รายการตัวชี้วัด นิยาม แนวทางการวิเคราะห์ เกณฑ์
การพิจารณา และแหล่งข้อมูล และปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผูบ้ ริหารการ
ศึกษา ดังตารางที่ 3.2
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ชือ่ ตัวชีว้ ดั

ระดับการศึกษา

ระดับการวิเคราะห์

P

P
- อ.1

P
- อ.1

P
- ป.1

P
- ป.1

P
P
P
- ม.1 - ปวช.1 -ปี1
- ม.4 - ปวส.1

P
P
P
- ม.1 - ปวช.1 - ปี1
- ม.4 - ปวส.1

P

P

P

P

แหล่งข้อมูล

จำนวนประชากรวัยเรียนตามช่วง
อายุจาก มท. ระดับปฐมวัย
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ทุกรูปแบบการศึกษา ใช้ขอ้ มูลจาก
กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ., สป.)
กระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ การศึกษาสงฆ์
การศึกษาเฉพาะทาง/เฉพาะกิจ
เฉพาะกลุม่ ระดับอาชีวศึกษา
ใช้ขอ้ มูลจากกระทรวงศึกษาธิการ
(สอศ.) และระดับอุดมศึกษาใช้ขอ้ มูล
จากกระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.)
P จำนวนประชากรวัยเรียนตามช่วง
อายุจาก มท. ระดับปฐมวัย
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ทุกรูปแบบการศึกษา ใช้ขอ้ มูลจาก
กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ., สป.)
กระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ การศึกษาสงฆ์
การศึกษาเฉพาะทาง/เฉพาะกิจ
เฉพาะกลุม่ ระดับอาชีวศึกษา
ใช้ขอ้ มูลจากกระทรวงศึกษาธิการ
(สอศ.) และระดับอุดมศึกษาใช้ขอ้ มูล
จากกระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.)

P

ภูมภิ าค
ปฐมวัย ประถม มัธยม อาชีวะ อุดม
ใน
นอก
ตาม
รวม ระบบ ระบบ อัธยาศัย (รัฐ + (รัฐ + (รัฐ + (รัฐ + (รัฐ + สถาบัน จัสพท.
งหวัด ประเทศ
เอกชน) เอกชน) เอกชน) เอกชน) เอกชน)
ภาค

P
1.1.2 อัตราการ
เข้าเรียนสุทธิ
(Net Intake Rate)

1. ความ
1.1 อัตราการเข้าเรียน
ครอบคลุม
ของประชากร
ทัว่ ถึงและ
วัยเรียน
เพียงพอ
1.1.1 อัตราการ
(Coverage
เข้าเรียน
and
อย่างหยาบ
Adequacy) (Gross Intake
Rate)

ด้าน

รูปแบบการศึกษา

ตารางที่ 3.1 กรอบตัวชี้วัดสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

P

P

อง
การ เศรษฐกิจ สังคม การเมื
และการ
ศึกษา
ปกครอง

ความเชือ่ มโยงกับ
การพัฒนาประเทศ
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กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

1.2 งบห้องสมุดที่
สถานศึกษาได้รบั
จัดสรร : จำนวนผูเ้ รียน

1.1.3 อัตราการ
เข้าเรียนทีแ่ ท้จริง

ชือ่ ตัวชีว้ ดั

ระดับการศึกษา

ระดับการวิเคราะห์

รวม

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

ความเชือ่ มโยงกับ
การพัฒนาประเทศ
อง
การ เศรษฐกิจ สังคม การเมื
และการ
ศึกษา
ปกครอง
P

อายุ จาก มท. ระดับปฐมวัย ประถม
ศึกษา และมัธยมศึกษาทุกรูปแบบ
การศึกษา ใช้ขอ้ มูลจากกระทรวง
ศึกษาธิการ (สพฐ., สป.) กระทรวง
การท่องเทีย่ วและ กีฬา กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ การศึกษาสงฆ์
การศึกษาเฉพาะทาง/เฉพาะกิจ
เฉพาะกลุม่ ระดับอาชีวศึกษา
ใช้ขอ้ มูลจากกระทรวงศึกษาธิการ
(สอศ.) และระดับอุดมศึกษา ใช้ขอ้ มูล
จากกระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.)
P ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา
P
และมัธยมศึกษา ใช้ขอ้ มูลจากสถาน
ศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด ได้แก่
กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.,
สป.) กระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ การศึกษาสงฆ์
การศึกษาเฉพาะทาง/เฉพาะกิจ
เฉพาะกลุม่ ระดับอาชีวศึกษา ใช้
ข้อมูลจากสถานศึกษาสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (สอศ.) และระดับอุดม
ศึกษาใช้ขอ้ มูลจากสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.)

ภูมภิ าค
ย ประถม มัธยม อาชีวะ อุดม
แหล่งข้อมูล
ใน นอก ตาม ปฐมวั
(รัฐ + (รัฐ + (รัฐ + (รัฐ + (รัฐ + สถาบัน สพท. ประเทศ
ระบบ ระบบ อัธยาศัย เอกชน) เอกชน) เอกชน) เอกชน) เอกชน)
จังหวัด
ภาค
P
P
P
P
P
P
P
P
P จำนวนประชากรวัยเรียนตามช่วง

รูปแบบการศึกษา

ตารางที่ 3.1 กรอบตัวชี้วัดสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ต่อ)

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ด้าน

1.4 ร้อยละของ
สถานศึกษาทีม่ ี
อินเทอร์เน็ต

1.3 อัตราส่วน
ผู้เรียน ต่อ
คอมพิวเตอร์
ที่ใช้งานได้

ชือ่ ตัวชีว้ ดั

ระดับการศึกษา

ระดับการวิเคราะห์

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

ความเชือ่ มโยงกับ
การพัฒนาประเทศ
การเมือง
การ
และการ
ศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ปกครอง
P

มัธยมศึกษาใช้ขอ้ มูลจากสถานศึกษา
ทุกระดับ ทุกสังกัด ได้แก่ กระทรวง
ศึกษาธิการ (สพฐ., สป.) กระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร สำนักนายก
รัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์
การศึกษาสงฆ์ การศึกษาเฉพาะทาง/
เฉพาะกิจ เฉพาะกลุม่
ระดับอาชีวศึกษา ใช้ขอ้ มูลจากสถาน
ศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(สอศ.) และระดับอุดมศึกษา ใช้ขอ้ มูล
จากสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.)
P ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
P
มัธยมศึกษาใช้ขอ้ มูลจากสถานศึกษา
ทุกระดับ ทุกสังกัด ได้แก่ กระทรวง
ศึกษาธิการ (สพฐ., สป.) กระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร สำนักนายก
รัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์
การศึกษาสงฆ์ การศึกษาเฉพาะทาง/
เฉพาะกิจ เฉพาะกลุม่
ระดับอาชีวศึกษา ใช้ขอ้ มูลจากสถาน
ศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(สอศ.) และระดับอุดมศึกษาใช้ขอ้ มูล
จากสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.)

ภูมภิ าค
แหล่งข้อมูล
ใน นอก ตาม ปฐมวัย ประถม มัธยม อาชีวะ อุดม
สพท.
รวม ระบบ ระบบ อัธยาศัย (รัฐ + (รัฐ + (รัฐ + (รัฐ + (รัฐ + สถาบัน จังหวัด ประเทศ
เอกชน) เอกชน) เอกชน) เอกชน) เอกชน)
ภาค
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ

รูปแบบการศึกษา

ตารางที่ 3.1 กรอบตัวชี้วัดสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ต่อ)

50

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

1.5 อัตราส่วนแหล่ง
เรียนรู้ พือ่ การเรียนรู้
ตลอดชีวติ : ประชากร
40,000 คน
1.6 อัตราการใช้
บริการ แหล่งเรียนรู้
เพือ่ การเรียนรู้
ตลอดชีวิต :
ประชากร 100 คน
ต่อปี
1.7 อัตราส่วน
นักเรียนภาครัฐ :
เอกชน

ชือ่ ตัวชีว้ ดั

ระดับการศึกษา

ระดับการวิเคราะห์

ความเชือ่ มโยงกับ
การพัฒนาประเทศ

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

จำนวนประชากรวัยเรียนตามช่วง
อายุจาก มท. ระดับปฐมวัย
ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
ทุกรูปแบบการศึกษา ใช้ขอ้ มูลจาก
กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ. , สป.)
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง
มหาดไทย กรุงเทพมหานคร
สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ การศึกษาสงฆ์
การศึกษาเฉพาะทาง/เฉพาะกิจ
เฉพาะกลุม่ ระดับอาชีวศึกษาใช้ขอ้ มูล
จากกระทรวงศึกษาธิการ (สอศ.)
และ ระดับอุดมศึกษาใช้ขอ้ มูลจาก
กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.)

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
P สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน
สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

P

P

ภูมภิ าค
ย ประถม มัธยม อาชีวะ อุดม
อง
แหล่งข้อมูล
ใน นอก ตาม ปฐมวั
สพท. ประเทศ
การ เศรษฐกิจ สังคม การเมื
รวม ระบบ
(รั
ฐ
+
(รั
ฐ
+
(รั
ฐ
+
(รั
ฐ
+
(รั
ฐ
+
สถาบั
น
และการ
ระบบ อัธยาศัย เอกชน) เอกชน) เอกชน) เอกชน) เอกชน)
จังหวัด
ศึกษา
ปกครอง
ภาค
P
P
P
P
P สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน P

รูปแบบการศึกษา

ตารางที่ 3.1 กรอบตัวชี้วัดสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ต่อ)

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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1.8 อัตราส่วน
นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายสาย
สามัญ : สายอาชีพ
(ม.4-6/ปวช.1-3)

ชือ่ ตัวชีว้ ดั

1.9 อัตราส่วนนิสติ
นักศึกษาอุดมศึกษา
เปรียบเทียบระหว่าง
3 กลุม่ สาขาวิชา
(มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ)
2. ความ
2.1 อัตราการ
เสมอภาค
เข้าเรียนเปรียบเทียบ
และเป็นธรรม ระหว่างเพศ พืน้ ที่
(Equality and (ใน/นอกเมือง)
Equity)
และกลุม่ รายได้

ด้าน

ระดับการศึกษา

ระดับการวิเคราะห์

P
P
P
-ม. 1 -ปวช.1 -ปี 1
-ม. 4 -ปวส.1

P

P
-ป.1

P

P

P

P

P

ความเชือ่ มโยงกับ
การพัฒนาประเทศ

P

อง
การ เศรษฐกิจ สังคม การเมื
และการ
ศึกษา
ปกครอง
P

P
จำนวนประชากรวัยเรียนตามช่วง
อายุจาก มท. ระดับปฐมวัย ประถม
ศึกษา และมัธยมศึกษาทุกรูปแบบ
การศึกษา ใช้ขอ้ มูลจากกระทรวง
ศึกษาธิการ (สพฐ., สป.) กระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร สำนักนายก
รัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์
การศึกษาสงฆ์ การศึกษาเฉพาะทาง/
เฉพาะกิจ เฉพาะกลุม่ ระดับ
อาชีวศึกษาใช้ขอ้ มูลจากกระทรวง
ศึกษาธิการ (สอศ.) และระดับอุดม
ศึกษาใช้ขอ้ มูลจากกระทรวง
ศึกษาธิการ (สกอ.)

สอศ. สช.), กระทรวงมหาดไทย,
กรุงเทพมหานคร,
กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา, สำนักนายก
รัฐมนตรี, กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์และ
กระทรวงกลาโหม
P กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.),
กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา,
กรุงเทพมหานคร, สำนักนายก
รัฐมนตรี, กระทรวงกลาโหม,
กระทรวงคมนาคม, กระทรวง
สาธารณสุข, สภากาชาดไทย

ภูมภิ าค
ปฐมวัย ประถม มัธยม อาชีวะ อุดม
แหล่งข้อมูล
ใน
นอก
ตาม
รวม ระบบ ระบบ อัธยาศัย (รัฐ + (รัฐ + (รัฐ + (รัฐ + (รัฐ + สถาบัน จัสพท.
ประเทศ
งหวัด
เอกชน) เอกชน) เอกชน) เอกชน) เอกชน)
ภาค
P
P
P กระทรวงศึกษาธิการ(สพฐ.

รูปแบบการศึกษา

ตารางที่ 3.1 กรอบตัวชี้วัดสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ต่อ)
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2.2 อัตราส่วนผูส้ อน :
ผูเ้ รียน
2.2.1 ร้อยละของ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และอาชีวศึกษาทีม่ ี
อัตราส่วนของครูผส้ ู อน
(ไม่รวมอัตราจ้าง และ
ผูบ้ ริหาร) ต่อผูเ้ รียน
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ ี
กำหนด เปรียบเทียบ
ระหว่างพืน้ ทีใ่ น/นอก
เมือง) และจำแนกตาม
กลุม่ สาระการเรียนรู้
หลัก/ประเภทวิชา
(5 กลุม่ สาระ)/
(5 ประเภทวิชา)
2.2.2 ร้อยละของ
สถาบันอุดมศึกษาทีม่ ี
อัตราส่วนอาจารย์
ประจำทีค่ วบคุมงาน
วิทยานิพนธ์ตอ่ ผูเ้ รียน
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ ี
กำหนดจำแนกตาม
กลุม่ สาขาวิชา 3 กลุม่
(มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

ชือ่ ตัวชีว้ ดั

ระดับการศึกษา

ระดับการวิเคราะห์

P

P

P

P

P

P

P

P

P

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลจำนวนผูส้ อนและผูเ้ รียนระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาใช้ขอ้ มูลจากกระทรวง
ศึกษาธิการ (สพท.), กระทรวง
มหาดไทย, กรุงเทพมหานคร,
กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา, สำนักนายก
รัฐมนตรี, กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์
และกระทรวงกลาโหม
ระดับอาชีวศึกษา ใช้ขอ้ มูลจาก
กระทรวงศึกษาธิการ (สอศ.)
และระดับอุดมศึกษาใช้ขอ้ มูลจาก
กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.)
P กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.),
กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา,
กรุงเทพมหานคร, สำนักนายก
รัฐมนตรี, กระทรวงกลาโหม,
กระทรวงคมนาคม, กระทรวง
สาธารณสุข, สภากาชาดไทย

P

ภูมภิ าค
ปฐมวัย ประถม มัธยม อาชีวะ อุดม
ใน
นอก
ตาม
รวม ระบบ ระบบ อัธยาศัย (รัฐ + (รัฐ + (รัฐ + (รัฐ + (รัฐ + สถาบัน จัสพท.
งหวัด ประเทศ
เอกชน) เอกชน) เอกชน) เอกชน) เอกชน)
ภาค

รูปแบบการศึกษา

ตารางที่ 3.1 กรอบตัวชี้วัดสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ต่อ)

P

P

การเมือง
การ
และการ
ศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ปกครอง

ความเชือ่ มโยงกับ
การพัฒนาประเทศ

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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3. คุณภาพ
การศึกษา
(Quality)
(ครอบคลุม
ทัง้ ผูเ้ รียน
ครู และ
ผูบ้ ริหาร)

ด้าน

ระดับการศึกษา

ระดับการวิเคราะห์

จำนวนผูเ้ รียนระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
(ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6)
ทีม่ กี ารทดสอบ
มาตรฐานระดับชาติ
อยูใ่ นระดับดี จำแนก
ตามกลุม่ สาระการ
เรียนรูห้ ลัก
(คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ)
3.1.2 ร้อยละของ
จำนวนผูเ้ รียนระดับ
อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษาทีม่ คี ะแนน
ผลการเรียนเฉลีย่
สะสม (GPAX) ใน
ระดับ 3 ขึน้ ไป จำแนก
ตามประเภทวิชา/
กลุม่ สาขาวิชา

ชือ่ ตัวชีว้ ดั

P

P
P
-ปวช.3 -ปี
-ปวส.2 สุดท้าย

P

P

ภูมภิ าค
ย ประถม มัธยม อาชีวะ อุดม
ใน นอก ตาม ปฐมวั
สพท.
รวม ระบบ
(รั
ฐ
+
(รั
ฐ
+
(รั
ฐ
+
(รั
ฐ
+
(รั
ฐ
+
สถาบั
น
ระบบ อัธยาศัย เอกชน) เอกชน) เอกชน) เอกชน) เอกชน)
จังหวัด ประเทศ
ภาค
P
P
P
P
P
3.1 ผลสัมฤทธิท์ าง
-ป.3
-ม.3
การเรียน
-ป.6
-ม.6
P
3.1.1 ร้อยละของ

รูปแบบการศึกษา

ตารางที่ 3.1 กรอบตัวชี้วัดสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ต่อ)

ระดับอาชีวศึกษาใช้ขอ้ มูลจาก
กระทรวงศึกษาธิการ (สอศ.)
และระดับอุดมศึกษา ใช้ขอ้ มูลจาก
กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.)

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ.)

แหล่งข้อมูล

P

P

อง
การ เศรษฐกิจ สังคม การเมื
และการ
ศึกษา
ปกครอง

ความเชือ่ มโยงกับ
การพัฒนาประเทศ
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

ระดับการศึกษา

ระดับการวิเคราะห์

กระทรวงศึกษาธิการ (สอศ. สช.)
และระดับอุดมศึกษา ใช้ขอ้ มูลจาก
กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.)

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

ความเชือ่ มโยงกับ
การพัฒนาประเทศ

P

P

P

P

P

P

อง
การ เศรษฐกิจ สังคม การเมื
และการ
ศึกษา
ปกครอง
P

P
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาใช้ขอ้ มูลจากการประเมิน
ภายนอกของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)
ระดับอาชีวศึกษาใช้ขอ้ มูล
ผลการประเมินภายในสถานศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ (สอศ.)
และควรกำหนดให้สถาบันอุดม
ศึกษาจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
P ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
P
มัธยมศึกษา ใช้ขอ้ มูลผลการประเมิน
ภายนอกของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา (สมศ.) และควรกำหนดให้
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และ
สถาบันอุดมศึกษา
จัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
P สำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
P

P

ภูมภิ าค
ย ประถม มัธยม อาชีวะ อุดม
แหล่งข้อมูล
ใน นอก ตาม ปฐมวั
สพท. ประเทศ
รวม ระบบ
(รั
ฐ
+
(รั
ฐ
+
(รั
ฐ
+
(รั
ฐ
+
(รั
ฐ
+
สถาบั
น
ระบบ อัธยาศัย เอกชน) เอกชน) เอกชน) เอกชน) เอกชน)
จังหวัด
ภาค
P
P
P
P
P
P ระดับอาชีวศึกษาใช้ขอ้ มูลจาก

3.5 อัตราการรูห้ นังสือ P
ของประชากร อายุ
15 ปี ขึน้ ไป
เปรียบเทียบระหว่าง
เพศ และพืน้ ที่ (ใน/
นอกเมือง)

3.4 ร้อยละของจำนวน
สถานศึกษาทีผ่ เู้ รียนมี
สุขนิสยั สุขภาพกาย
และสุขภาพจิต
ในระดับดี

3.2 ร้อยละผูเ้ รียน
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาทีไ่ ด้ฝกึ งาน
ในสถานประกอบการ
จำแนกตามประเภท/
กลุม่ สาขาวิชา
3.3 ร้อยละของจำนวน
สถานศึกษาทีผ่ เู้ รียน
ระดับการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานทีม่ คี ณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และค่านิยม
อันพึงประสงค์ใน
ระดับดีขน้ึ ไป

ชือ่ ตัวชีว้ ดั

รูปแบบการศึกษา

ตารางที่ 3.1 กรอบตัวชี้วัดสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ต่อ)

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ชือ่ ตัวชีว้ ดั

4.2 อัตราการสำเร็จ
การศึกษา

4. ประสิทธิภาพ 4.1 อัตราส่วนผูเ้ รียน
(Efficiency)
ต่อห้อง
- ร้อยละของ
สถานศึกษาทีม่ อี ตั รา
ส่วนผูเ้ รียนต่อห้อง
เรียนเป็นไปตามเกณฑ์
ทีก่ ำหนด

ด้าน

ระดับการศึกษา

ระดับการวิเคราะห์

P

P

P

P

P

P

P

ความเชือ่ มโยงกับ
การพัฒนาประเทศ
การเมือง
การ
และการ
ศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ปกครอง
P

ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยม
ศึกษา ใช้ขอ้ มูลจากกระทรวง
ศึกษาธิการ (สพท.) กระทรวง
มหาดไทย กรุงเทพมหานคร
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา สำนัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ และกระทรวง กลาโหม
ระดับอาชีวศึกษา ใช้ขอ้ มูลจาก
กระทรวงศึกษาธิการ (สอศ.)
และระดับอุดมศึกษา ใช้ขอ้ มูลจาก
กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.)
P กระทรวงศึกษาธิการ
P
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม
และกระทรวงสาธารณสุข

ภูมภิ าค
ปฐมวัย ประถม มัธยม อาชีวะ อุดม
แหล่งข้อมูล
ใน
นอก
ตาม
รวม ระบบ ระบบ อัธยาศัย (รัฐ + (รัฐ + (รัฐ + (รัฐ + (รัฐ + สถาบัน จัสพท.
ประเทศ
ง
หวั
ด
เอกชน) เอกชน) เอกชน) เอกชน) เอกชน)
ภาค
P
P
P
P
P
P
P ข้อมูลจำนวนห้องและผูเ้ รียนระดับ

รูปแบบการศึกษา

ตารางที่ 3.1 กรอบตัวชี้วัดสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ต่อ)
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

4.4 อัตราการออก
กลางคัน
- ร้อยละของผูเ้ รียน
ทีอ่ อกกลางคัน
(ลาออกหรือไม่ได้มา
เรียนในขณะทีย่ งั ไม่
จบการศึกษา)
ต่อผูเ้ รียนในแต่ละ
ระดับการศึกษา
4.5 ร้อยละของครูท่ี
สอนในระดับการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและ
มีคณ
ุ วุฒติ รงกับ
กลุม่ สาระการเรียนรู/้
สาขาวิชาทีส่ อน
4.6 ร้อยละของครูท่ี
สอนในระดับการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและ
ได้รบั การพัฒนาตาม
เกณฑ์ครุ สุ ภา

4.3 อัตราการซ้ำชัน้

ชือ่ ตัวชีว้ ดั

ระดับการศึกษา

ระดับการวิเคราะห์

ความเชือ่ มโยงกับ
การพัฒนาประเทศ

P

P

P

P

P

P

P
-ป.1
-ป.2
-ป.3
-ป.4
-ป.5
-ป.6

P

P

P

P
-ม.1
-ม.2
-ม.3
-ม.4
-ม.5
-ม.6

P
-ปวช.1
-ปวช.2
-ปวช.3
-ปวส.1
-ปวส.2

P
-ปี 1
-ปี 2
-ปี 3
-ปี 4
-ปี 5
-ปี 6
ฯลฯ

P

P

P
P

P

P

P

P

สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

P

มัน่ คงของมนุษย์
และกระทรวงกลาโหม
P กระทรวงศึกษาธิการ
P
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม
และกระทรวงสาธารณสุข
P สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
P
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

P

ภูมภิ าค
ย ประถม มัธยม อาชีวะ อุดม
อง
แหล่งข้อมูล
ใน นอก ตาม ปฐมวั
สพท. ประเทศ
การ เศรษฐกิจ สังคม การเมื
รวม ระบบ
(รั
ฐ
+
(รั
ฐ
+
(รั
ฐ
+
(รั
ฐ
+
(รั
ฐ
+
สถาบั
น
และการ
ระบบ อัธยาศัย เอกชน) เอกชน) เอกชน) เอกชน) เอกชน)
จังหวัด
ศึกษา
ปกครอง
ภาค
P
P
P
P
P
P กระทรวงศึกษาธิการ (สพท.)
P
P
-ป.1
-ม.1
กระทรวงมหาดไทย
-ป.2
-ม.2
กรุงเทพมหานคร
-ป.3
-ม.3
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการ
-ป.4
-ม.4
ท่องเทีย่ วและกีฬา
-ป.5
-ม.5
สำนักนายกรัฐมนตรี
-ป.6
-ม.6
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

รูปแบบการศึกษา

ตารางที่ 3.1 กรอบตัวชี้วัดสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ต่อ)

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ด้าน

4.7 ร้อยละของ
อาจารย์ประจำ
ในสถาบัน
อุดมศึกษาทีม่ วี ฒ
ุ ิ
ปริญญาเอกหรือ
เทียี บเท่าต่ออาจารย์
ประจำทัง้ หมด
4.8 ร้อยละของ
อาจารย์ประจำทีม่ ี
วิทยฐานะ หรือ
ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ

ชือ่ ตัวชีว้ ดั

ระดับการศึกษา

ระดับการวิเคราะห์

ราชการ (กพร.) และกระทรวง
ศึกษาธิการ (สกอ.)

ความเชือ่ มโยงกับ
การพัฒนาประเทศ

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
กระทรวงศึกษาธิการ (สพท.) กคศ.
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
ระดับอาชีวศึกษา ใช้ขอ้ มูลจาก
กระทรวงศึกษาธิการ (สอศ.)
และระดับอุดมศึกษา ใช้ขอ้ มูลจาก
กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.)

ภูมภิ าค
ย ประถม มัธยม อาชีวะ อุดม
อง
แหล่งข้อมูล
ใน นอก ตาม ปฐมวั
สพท. ประเทศ
การ เศรษฐกิจ สังคม การเมื
รวม ระบบ
(รั
ฐ
+
(รั
ฐ
+
(รั
ฐ
+
(รั
ฐ
+
(รั
ฐ
+
สถาบั
น
และการ
ระบบ อัธยาศัย เอกชน) เอกชน) เอกชน) เอกชน) เอกชน)
จังหวัด
ศึกษา
ปกครอง
ภาค
P
P
P
P สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ P

รูปแบบการศึกษา

ตารางที่ 3.1 กรอบตัวชี้วัดสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ต่อ)
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กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

4.10 อัตราการเพิม่
การมีสว่ นร่วมจัดการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของ
องค์กรต่างๆ ตาม
มาตรา 12 ของ พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ
4.11 ร้อยละของ
จำนวนสถานศึกษา
ทีไ่ ด้รบั การรับรอง
มาตรฐานในภาพรวม
ของสถานศึกษา

4.9 อัตราส่วน
ความเร็วในการ
เชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต
ต่อผูเ้ รียน

ชือ่ ตัวชีว้ ดั

ระดับการศึกษา

ระดับการวิเคราะห์

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

ผลการประเมินภายนอกของ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ความเชือ่ มโยงกับ
การพัฒนาประเทศ
การเมือง
การ
และการ
ศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ปกครอง
P

P

และมัธยม ศึกษาใช้ขอ้ มูลจากสถาน
ศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด ได้แก่
กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ., สป.)
กระทรวงการท่องเทีย่ วและ
กีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง
มหาดไทย กรุงเทพมหานคร
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ การศึกษาสงฆ์
การศึกษาเฉพาะทาง/เฉพาะกิจ
เฉพาะกลุม่ ระดับอาชีวศึกษา
ใช้ขอ้ มูลจากสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ (สอศ.)
และระดับอุดมศึกษา ใช้ขอ้ มูลจาก
สถาบันอุดมศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.)
P กระทรวงศึกษาธิการ (สพท.) อปท.
P

ภูมภิ าค
ปฐมวัย ประถม มัธยม อาชีวะ อุดม
แหล่งข้อมูล
ใน
นอก
ตาม
รวม ระบบ ระบบ อัธยาศัย (รัฐ + (รัฐ + (รัฐ + (รัฐ + (รัฐ + สถาบัน จัสพท.
ประเทศ
ง
หวั
ด
เอกชน) เอกชน) เอกชน) เอกชน) เอกชน)
ภาค
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา

รูปแบบการศึกษา

ตารางที่ 3.1 กรอบตัวชี้วัดสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ต่อ)

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ด้าน

4.12 งบประมาณ
ด้านการศึกษา
4.12.1 ร้อยละของ
งบประมาณการศึกษา
ต่องบประมาณของ
ประเทศ
4.12.2 ร้อยละของ
งบประมาณการศึกษา
แต่ละระดับเทียบกับ
งบประมาณทางการ
ศึกษาทัง้ หมด
4.12.3 ร้อยละของ
งบประมาณการศึกษา
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP)
4.12.4 ร้อยละของ
งบดำเนินการทีจ่ ดั สรร
เพือ่ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้กบั สถาน
ศึกษาขนาดเล็ก ของ
สำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน หรือสถาน
ศึกษาทีป่ ระสบปัญหา
ได้แก่ สถานศึกษาใน
3 จังหวัดชายแดน
และสถานศึกษาตาม
แนวชายขอบ
4.13 ร้อยละของ
งบประมาณอุดหนุน
จากภาคเอกชน

ชือ่ ตัวชีว้ ดั

ระดับการศึกษา

ระดับการวิเคราะห์

P

P

P

P

P

P

P

P
(ไม่รวม
เอกชน)

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

ภูมภิ าค
ปฐมวัย ประถม มัธยม อาชีวะ อุดม
ใน
นอก
ตาม
สพท.
รวม ระบบ ระบบ อัธยาศัย (รัฐ + (รัฐ + (รัฐ + (รัฐ + (รัฐ + สถาบัน จังหวัด ประเทศ
เอกชน) เอกชน) เอกชน) เอกชน) เอกชน)
ภาค

รูปแบบการศึกษา

ตารางที่ 3.1 กรอบตัวชี้วัดสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ต่อ)

ได้จากการทำวิจยั เชิงลึก

กระทรวงศึกษาธิการ (สพท.)
กระทรวงมหาดไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงพัฒนาการสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์

สำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณ

แหล่งข้อมูล

P

P

P

P

P

การเมือง
การ
และการ
ศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ปกครอง

ความเชือ่ มโยงกับ
การพัฒนาประเทศ
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4.18 จำนวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา

ระดับการศึกษา

ระดับการวิเคราะห์

P

P

P

P

P

P

P

P

P

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

P

กระทรวงศึกษาธิการ (สพท.)
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกีฬา สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
และกระทรวงกลาโหม
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
มหาดไทย กรุงเทพมหานคร
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม
และกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ

P

ภูมภิ าค
ย ประถม มัธยม อาชีวะ อุดม
แหล่งข้อมูล
ใน นอก ตาม ปฐมวั
สพท. ประเทศ
รวม ระบบ
(รั
ฐ
+
(รั
ฐ
+
(รั
ฐ
+
(รั
ฐ
+
(รั
ฐ
+
สถาบั
น
ระบบ อัธยาศัย เอกชน) เอกชน) เอกชน) เอกชน) เอกชน)
จังหวัด
ภาค
P
P
P
P
P
P
P
P
P สำนักงบประมาณ
(ไม่รวม
เอกชน)

4.14 ค่าใช้จา่ ยรายหัว
จำแนกตามระดับ
การศึกษา (ไม่รวมงบ
เงินเดือน งบทีด่ นิ
สิง่ ก่อสร้าง
งบดำเนินการของ
โครงการอืน่ ๆ ฯลฯ)
P
4.15 จำนวนปี
การศึกษาเฉลีย่ ของ
ประชากรอายุ 15 ปี
ขึน้ ไป
P
4.16 ร้อยละของ
แรงงานทีจ่ บการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขึน้ ไป
4.17 อัตราส่วน
ห้องส้วมต่อผูเ้ รียน

ชือ่ ตัวชีว้ ดั

รูปแบบการศึกษา

ตารางที่ 3.1 กรอบตัวชี้วัดสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ต่อ)

P

P

P

P

อง
การ เศรษฐกิจ สังคม การเมื
และการ
ศึกษา
ปกครอง
P

ความเชือ่ มโยงกับ
การพัฒนาประเทศ

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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P

P

P

P

P

5.2 อัตราการได้งานทำ
ของผูส้ ำเร็จการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา
อุดมศึกษา และการ
ศึกษานอกระบบ
หลังจากจบการศึกษา
มาแล้ว 1 ปี
5.3 ระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้
บริ ก าร/ผู ้ ใ ช้ บ ั ณ ฑิ ต
หรือผู้จบ
อาชีวศึกษา

ตอนปลาย อาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา

อาชีวะ
(รัฐ +
เอกชน)
P
-ปวช.1
-ปวส.1

ชือ่ ตัวชีว้ ดั

ระดับการศึกษา

ย ประถม มัธยม
ใน นอก ตาม ปฐมวั
รวม ระบบ
(รั
ฐ
+
(รัฐ + (รัฐ +
ระบบ อัธยาศัย เอกชน) เอกชน)
เอกชน)
P
P
P
5. ประสิทธิผล 5.1 อัตราการเรียนต่อ
-ม.4
(Effectiveness) ระดับมัธยมศึกษา

ด้าน

รูปแบบการศึกษา

P

P

P

P

P

ระดับอาชีวศึกษาใช้ขอ้ มูลจาก
กระทรวงศึกษาธิการ (สอศ.)
(กรณีพจิ ารณาระดับสถาบัน)
และจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
(กรณีพจิ ารณาระดับประเทศ)
ระดับอุดมศึกษาใช้ขอ้ มูล
จากกระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.)
(ทัง้ กรณีพจิ ารณาระดับสถาบันและ
ระดับประเทศ)

กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม
และกระทรวงสาธารณสุข
P สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (กพร.)

ภูมภิ าค
อุดม
แหล่งข้อมูล
(รัฐ + สถาบัน จัสพท.
ประเทศ
งหวัด
เอกชน)
ภาค
P
P
P กระทรวงศึกษาธิการ
-ป.ตรี
กระทรวงมหาดไทย
-ป.โท
กรุงเทพมหานคร
-ป.เอก
กระทรวงวัฒนธรรม

ระดับการวิเคราะห์

ตารางที่ 3.1 กรอบตัวชี้วัดสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ต่อ)

P

P

P

อง
การ เศรษฐกิจ สังคม การเมื
และการ
ศึกษา
ปกครอง
P

ความเชือ่ มโยงกับ
การพัฒนาประเทศ
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ด้าน

ระดับการวิเคราะห์

P

P

P

P

P

5.6 อัตราส่วนการเสพ
บุหรี่ และสุรา ต่อ
ผูเ้ รียน 1,000 คน
ใน 1 ปีการศึกษา
5.7 อัตราส่วนการเสพ
สิง่ เสพติด (ยาบ้า ยาอี
และสารระเหย) ต่อ
ผูเ้ รียนใน 1 ปีการศึกษา
5.8 ร้อยละของผูเ้ รียน P
ทีไ่ ด้ใช้สทิ ธิอ์ อกเสียง
เลือกตัง้

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

ควรกำหนดให้สถานศึกษาทุกระดับ
ทุกสังกัด จัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

ควรกำหนดให้สถานศึกษาทุกระดับ
ทุกสังกัด จัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม
และกระทรวงสาธารณสุข
P กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม
และกระทรวงสาธารณสุข
P ควรกำหนดให้สถานศึกษาทุกระดับ
ทุกสังกัด จัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

ภูมภิ าค
ย ประถม มัธยม อาชีวะ อุดม
แหล่งข้อมูล
ใน นอก ตาม ปฐมวั
(รัฐ + (รัฐ + (รัฐ + (รัฐ + (รัฐ + สถาบัน สพท. ประเทศ
ระบบ ระบบ อัธยาศัย เอกชน) เอกชน) เอกชน) เอกชน) เอกชน)
จังหวัด
ภาค
P
P
P
P
P
P
P
P
P กระทรวงศึกษาธิการ

P

รวม

ระดับการศึกษา

5.5 อัตราส่วนอุบตั เิ หตุ
ในสถานศึกษา ต่อ
ผูเ้ รียน 1,000 คน
ใน 1 ปีการศึกษา

5.4 อัตราส่วนการ
ทะเลาะวิวาทใน
สถานศึกษา ต่อผูเ้ รียน
ใน 1 ปีการศึกษา

ชือ่ ตัวชีว้ ดั

รูปแบบการศึกษา

ตารางที่ 3.1 กรอบตัวชี้วัดสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ต่อ)

P

P

P

P

อง
การ เศรษฐกิจ สังคม การเมื
และการ
ศึกษา
ปกครอง
P

ความเชือ่ มโยงกับ
การพัฒนาประเทศ

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ความสำคัญ/
ชื่อตัวชี้วัด
จำเป็น ความ
คาดหวัง
1. ความครอบคลุม ชี้ถึงความ 1.1 อัตราการเข้าเรียน
ทัว่ ถึง และเพียงพอ ครอบคลุม ของประชากรวัยเรียน
(Coverage and ประชากร
Adequacy)
วัยเรียนใน
1.1.1 อัตราการเข้าเรียน
ระดับต่างๆ อย่างหยาบ (Gross Intake
Rate)

ด้าน
1.1 อัตราการเข้าเรียน
ของประชากรวัยเรียน
ในระดับต่างๆ
(1.1.1) ระดับปฐมวัย
พิจารณาจากอัตราการ
เข้าเรียนระดับปฐมวัยเน้น
ที่การเข้าเรียนระดับ อ.1-3

นิยาม

เกณฑ์การพิจารณา

1.1 อัตราการเข้าเรียนของ
ประชากรวัยเรียนในแต่ละ
ระดับต่างๆวิเคราะห์ ได้ดังนี้
(1.1.1) อัตราการเข้าเรียนระดับ (1.1.1) อัตราการเข้าเรียนของประชากร
ปฐมวัย (อ.1-3)
วัยเรียนระดับปฐมวัย
* อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ = อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบระดับปฐมวัย
(จำนวนนักเรียนระดับ อ.1 ทัง้ หมด/ ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
จำนวนประชากรทีอ่ ายุ 3 ปี) x 100
1
< 90.00%
ปรับปรุง
2
90.00-94.99%
พอใช้
3
95.00-97.49%
ดี
4
>97.50%
ดีมาก
* อัตราการเข้าเรียนสุทธิ =
อัตราการเข้าเรียนสุทธิ ระดับปฐมวัย
(จำนวนนักเรียนระดับ อ.1 ทัง้ หมด ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
ที่อายุตามเกณฑ์ (3 ปี)/จำนวน
1
< 90.00%
ปรับปรุง
ประชากรกลุ่มที่อายุ 3 ปี) x 100
2
90.00-94.99%
พอใช้
3
95.00-97.49%
ดี
4
>97.50%
ดีมาก
* อัตราการเข้าเรียนแท้จริง =
อัตราการเข้าเรียนแท้จริง ระดับปฐมวัย
(จำนวนนักเรียนอายุ 3-5 ปี ทัง้ หมด/ ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
จำนวนประชากรอายุ 3-5 ปี) x 100
1
< 90.00%
ปรับปรุง
2
90.00-94.99%
พอใช้
3
95.00-97.49%
ดี
4
>97.50%
ดีมาก

แนวทางการวิเคราะห์

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ

*หมายเหตุ ข้อมูล
ข้อ 1.1 มาจากข้อมูล
2 ฐานที่ไม่ได้มาจาก
ประชากรเดียวกัน

ข้อมูลจำนวนประชากร
วัยเรียนตามช่วงอายุ
จาก มท.
ระดับปฐมวัย ใช้
ข้อมูลจากจำนวน
นักเรียนจากกระทรวง
ศึกษาธิการ (สพฐ.,
สป.) กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ การศึกษา
สงฆ์ การศึกษาเฉพาะ
ทาง/เฉพาะกลุ่ม

แหล่งข้อมูล
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

นิยาม

แนวทางการวิเคราะห์

เกณฑ์การพิจารณา

1.1.2 อัตราการเข้าเรียน (1.1.2) ระดับประถมศึกษา (1.1.2) อัตราการเข้าเรียนระดับ (1.1.2) อัตราการเข้าเรียนของประชากร
วัยเรียน ระดับประถมศึกษา
สุทธิ (Net Intake Rate) พิจารณาอัตราการเข้าเรียน ประถมศึกษา (ป.1-6)
ระดับประถมศึกษาเน้นทีก่ าร * อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ = อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบระดับ ป.1
เข้าเรียนระดับ ป.1-6
(จำนวนนักเรียนระดับ ป.1 ทัง้ หมด/ ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
จำนวนประชากรทีอ่ ายุ 6 ปี) x 100
1
< 90.00%
ปรับปรุง
2
90.00-94.99%
พอใช้
3
95.00-97.49%
ดี
4
>97.50%
ดีมาก
อัตราการเข้าเรียนสุทธิ ระดับ ป.1
* อัตราการเข้าเรียนสุทธิ =
(จำนวนนักเรียนระดับ ป.1 ทัง้ หมด ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
ที่อายุตามเกณฑ์ (6 ปี)/จำนวน
ประชากรกลุ่มที่อายุ 6 ปี) x 100
1
< 90.00%
ปรับปรุง
2
90.00-94.99%
พอใช้
3
95.00-97.49%
ดี
4
>97.50%
ดีมาก
อัตราการเข้าเรียนแท้จริงระดับประถมศึกษา
* อัตราการเข้าเรียนแท้จริง =
(จำนวนนักเรียนอายุ 6-11 ปี
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
ทั้งหมด/จำนวนประชากรอายุ
6-11 ปี) x 100
1
< 90.00%
ปรับปรุง
2
90.00-94.99%
พอใช้
3
95.00-97.49%
ดี
4
>97.50%
ดีมาก

ชื่อตัวชี้วัด

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

ข้อมูลจำนวนประชากร
วัยเรียนตามช่วงอายุ
จาก มท.
ระดับประถมศึกษา
ใช้ข้อมูลจากจำนวน
นักเรียนจากกระทรวง
ศึกษาธิการ (สพฐ.,
สป.) กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ การศึกษา
สงฆ์ การศึกษาเฉพาะ
ทาง/เฉพาะกลุ่ม

แหล่งข้อมูล

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

นิยาม

1.1.3 อัตราการเข้าเรียน (1.1.3) ระดับมัธยมศึกษา/
แท้จริง
อาชีวศึกษา พิจารณาอัตรา
การเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา
เน้นทีก่ ารเข้าเรียนระดับ ม.1,
ม.4/ปวช. 1

ชื่อตัวชี้วัด

เกณฑ์การพิจารณา

* อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ =
(จำนวนนักเรียนระดับ ม.4 และ/หรือ
ปวช. 1 ทัง้ หมด/จำนวนประชากร
ทีอ่ ายุ 15 ปี) x 100

* อัตราการเข้าเรียนสุทธิ =
(จำนวนนักเรียนระดับ ม.1 ทัง้ หมด
ที่อายุตามเกณฑ์ (12 ปี)/จำนวน
ประชากรกลุ่มที่อายุ 12 ปี) x 100

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลจำนวนประชากร
วัยเรียนตามช่วงอายุ
จาก มท.
ระดับมัธยมศึกษา
ใช้ข้อมูลจากจำนวน
นักเรียนจากกระทรวง
1
< 90.00%
ปรับปรุง ศึกษาธิการ (สพฐ.,
สป.) กระทรวงการ
2
90.00-94.99%
พอใช้
3
95.00-97.49%
ดี
ท่องเที่ยวและกีฬา
4
>97.50%
ดีมาก
กระทรวงวัฒนธรรม
อัตราการเข้าเรียนสุทธิ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ ี 1 กระทรวงมหาดไทย
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย กรุงเทพมหานคร
สำนักนายกรัฐมนตรี
1
< 90.00%
ปรับปรุง กระทรวงการพัฒนา
2
90.00-94.99%
พอใช้
สังคมและความมัน่ คง
3
95.00-97.49%
ดี
ของมนุษย์ การศึกษา
4
>97.50%
ดีมาก
อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบระดับ สงฆ์ การศึกษาเฉพาะ
มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช. 1
ทาง/เฉพาะกลุ่ม
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย ระดับอาชีวศึกษา
1
< 60.00%
ปรับปรุง ใช้ขอ้ มูลจากกระทรวง
ศึกษาธิการ (สอศ.)
2
60.00-69.99%
พอใช้
3
70.00-79.99%
ดี
4
>80.00%
ดีมาก

(1.1.3) อัตราการเข้าเรียนระดับ (1.1.3) อัตราการเข้าเรียนของประชากร
มัธยมศึกษา ม.1-6/อาชีวศึกษา วัยเรียน ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
ปวช. 1-3
(ปวช.)
* อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ =
อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
(จำนวนนักเรียนระดับ ม.1 ทัง้ หมด/
ระดั
บ
ผลการวิ
เคราะห์ ความหมาย
จำนวนประชากรทีอ่ ายุ 12 ปี) x 100

แนวทางการวิเคราะห์

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด

* อัตราการเข้าเรียนแท้จริง =
(จำนวนนักเรียนอายุ 12-17 ปี
ทั้งหมด/จำนวนประชากรอายุ
12-17 ปี) x 100

* อัตราการเข้าเรียนสุทธิ =
(จำนวนนักเรียนระดับ ม.4 และ/
หรือ ปวช. 1 ทัง้ หมดทีอ่ ายุตาม
เกณฑ์ (15 ปี)/ จำนวนประชากร
กลุ่มที่อายุ 15 ปี) x 100

แนวทางการวิเคราะห์

1
2
3
4

< 75.00%
75.00-84.99%
85.00-94.99%
>95.00%

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

1
< 60.00%
ปรับปรุง
2
60.00-69.99%
พอใช้
3
70.00-79.99%
ดี
4
>80.00%
ดีมาก
อัตราการเข้าเรียนที่แท้จริงระดับ
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย

อัตราการเข้าเรียนสุทธิ ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช. 1
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย

เกณฑ์การพิจารณา

(1.1.4) ระดับอุดมศึกษา/ (1.1.4) อัตราการเข้าเรียนระดับ (1.1.4) อัตราการเข้าเรียนของประชากร
อาชีวศึกษา พิจารณาทีอ่ ตั รา อุดมศึกษา/อาชีวศึกษา
วัยเรียน ระดับอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา
การเข้าเรียนระดับชัน้ ปีท่ี 1/
อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบระดับชั้น
ปวส. 1
* อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ =
ปีที่ 1/ปวส. 1
(จำนวนนิสติ นักศึกษาระดับชัน้ ปีท่ี 1
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
และ/หรือ ปวส. 1 ทัง้ หมด/
จำนวนประชากรทีอ่ ายุ 18 ปี) x
1
< 60.00%
ปรับปรุง
2
60.00-69.99%
พอใช้
100
3
70.00-79.99%
ดี
4
>80.00%
ดีมาก

นิยาม

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

ระดับอุดมศึกษาใช้
ข้อมูลจากกระทรวง
ศึกษาธิการ (สกอ.)
ระดับอาชีวศึกษาใช้
ข้อมูลจากกระทรวง
ศึกษาธิการ (สอศ.)
* เฉพาะข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยปิด

แหล่งข้อมูล

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ

67

ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด

นิยาม

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

* อัตราการเข้าเรียนแท้จริง =
อัตราการเข้าเรียนแท้จริงระดับอุดมศึกษา/
อาชีวศึกษา
(จำนวนนิสิตนักศึกษาที่อายุ
ระดั
บ
ผลการวิ
เคราะห์ ความหมาย
18-21 ปี ทั้งหมด/จำนวน
ประชากรที่อายุ 18-21 ปี) x 100
1
< 60.00%
ปรับปรุง
2
60.00-69.99%
พอใช้
3
70.00-79.99%
ดี
4
>80.00%
ดีมาก

< 60.00%
60.00-69.99%
70.00-79.99%
>80.00%

อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชัน้ ปีท่ี 1/ปวส. 1
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย

* อัตราการเข้าเรียนสุทธิ =
(จำนวนนิสติ นักศึกษาระดับชัน้ ปีท่ี 1
และ/หรือ ปวส. 1 ทัง้ หมดทีม่ อี ายุ
ตามเกณฑ์ (18 ปี)/จำนวน
ประชากรกลุ่มที่อายุ 18 ปี) x
100
1
2
3
4

เกณฑ์การพิจารณา

แนวทางการวิเคราะห์

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)
แหล่งข้อมูล
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

ชื่อตัวชี้วัด

นิยาม

สะท้อนความ 1.2 งบห้องสมุดทีส่ ถานศึกษา 1.2 งบห้องสมุดทีส่ ถานศึกษา
เพียงพอของ ได้รบั จัดสรร : จำนวนผูเ้ รียน ได้รบั จัดสรรต่อจำนวน
งบห้องสมุด
ผู้เรียนแต่ละระดับ
ต่อหัว
นักเรียน
(1.2.1) ระดับปฐมวัย

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

เกณฑ์การพิจารณา

แหล่งข้อมูล

1.2 งบห้องสมุดทีส่ ถานศึกษาได้รบั
จัดสรรต่อจำนวนผูเ้ รียนแต่ละระดับ
= งบประมาณห้องสมุดที่ได้รับ
จัดสรรทั้งหมด/จำนวนผู้เรียน
ทั้งหมดในระดับนั้น
(1.2.1) งบห้องสมุดทีส่ ถานศึกษา (1.2.1) งบห้องสมุดทีไ่ ด้รบั จัดสรร :
สถานศึกษาทุกสังกัด
ได้รบั จัดสรรต่อจำนวนผูเ้ รียนระดับ จำนวนผู้เรียนระดับปฐมวัย
ได้แก่ กระทรวง
ปฐมวัย
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย ศึกษาธิการ (สพฐ.,
สป) กระทรวงการ
1
< 5.00%
ปรับปรุง ท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม
2
5.00-9.99%
พอใช้
กระทรวงมหาดไทย
3
10.00-14.99%
ดี
กรุงเทพมหานคร
4
>15.00%
ดีมาก
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
มัง่ คงของมนุษย์
การศึกษาสงฆ์
การศึกษาเฉพาะทาง/
เฉพาะกิจ เฉพาะกลุม่

แนวทางการวิเคราะห์

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด

(1.2.3) ระดับมัธยมศึกษา

(1.2.2) ระดับประถมศึกษา

นิยาม

เกณฑ์การพิจารณา

แหล่งข้อมูล

สถานศึกษาทุกสังกัด
ได้แก่ กระทรวง
ศึกษาธิการ (สพฐ.,
สป) กระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
มัง่ คงของมนุษย์
การศึกษาสงฆ์
การศึกษาเฉพาะทาง/
เฉพาะกิจ เฉพาะกลุม่
(1.2.3.) อัตราส่วนงบห้องสมุดที่ (1.2.3) อัตราส่วนงบห้องสมุดทีไ่ ด้รบั จัดสรร : สถานศึกษาทุกสังกัด
สถานศึกษาได้รบั จัดสรรต่อจำนวน ผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษา
ได้แก่ กระทรวง
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
กษาธิการ (สพฐ.,
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย ศึสป)
กระทรวงการ
1
< 5.00%
ปรับปรุง ท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม
2
5.00-9.99%
พอใช้
กระทรวงมหาดไทย
3
10.00-14.99%
ดี
กรุงเทพมหานคร
4
>15.00%
ดีมาก
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
มัง่ คงของมนุษย์
การศึกษาสงฆ์
การศึกษาเฉพาะทาง/
เฉพาะกิจ เฉพาะกลุม่

(1.2.2) งบห้องสมุดทีส่ ถานศึกษา (1.2.2) งบห้องสมุดทีไ่ ด้รบั จัดสรร : จำนวน
ได้รบั จัดสรรต่อจำนวนผูเ้ รียนระดับ ผูเ้ รียนระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
1
< 5.00%
ปรับปรุง
2
5.00-9.99%
พอใช้
3
10.00-14.99%
ดี
4
>15.00%
ดีมาก

แนวทางการวิเคราะห์

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด

(1.2.5) ระดับอุดมศึกษา

(1.2.4) ระดับอาชีวศึกษา

นิยาม

เกณฑ์การพิจารณา

< 7.50%
7.50-12.49%
12.50-17.49%
>17.50%

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

สถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
(สอศ.)

แหล่งข้อมูล

1
2
3
4

< 10.00%
10.00-14.99%
15.00-19.99%
>20.00%

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย

(1.2.5.) อัตราส่วนงบห้องสมุดที่ (1.2.5) อัตราส่วนงบห้องสมุดทีไ่ ด้รบั จัดสรร : สถาบันอุดมศึกษา
สถานศึกษาได้รบั จัดสรรต่อจำนวน ผูเ้ รียนระดับอุดมศึกษา จำแนกตามกลุม่ ได้แก่ สังกัดกระทรวง
ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ (สกอ.)
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

1
2
3
4

ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย

(1.2.4.) อัตราส่วนงบห้องสมุดที่ (1.2.4) อัตราส่วนงบห้องสมุดทีไ่ ด้รบั จัดสรร :
สถานศึกษาได้รบั จัดสรรต่อจำนวน ผูเ้ รียนระดับอาชีวศึกษา จำแนกตามสาขาวิชา
ผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา
ได้แก่ คหกรรม อุตสาหกรรม ศิลปกรรม
พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม

แนวทางการวิเคราะห์

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ด้าน

ชื่อตัวชี้วัด

เป็น
1.3 อัตราส่วนผู้เรียนต่อ
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้
ที่สอดคล้อง
กับยุคข้อมูล
ข่าวสารซึ่ง
ชี้ให้เห็นถึง
ความเพียงพอ
ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพีอ่ ื การเรียนรู้
ของผู้เรียน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

(1.3.2) ระดับอาชีวศึกษา

(1.3.1) ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

เกณฑ์การพิจารณา

แหล่งข้อมูล

(1.3.2) อัตราส่วนผู้เรียนระดับ
อาชีวศึกษาต่อคอมพิวเตอร์
ที่ใช้งานได้

1
2
3
4

> 21 : 1
16 : 1 - 20 : 1
11 : 1 - 15 : 1
< 10 : 1

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

(1.3.2) อัตราส่วนผูเ้ รียนระดับอาชีวศึกษา :
คอมพิวเตอร์ทใ่ ี ช้งานได้ จำแนกตามสาขาวิชา
ได้แก่ คหกรรม อุตสาหกรรม ศิลปกรรม
พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย

สถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
(สอศ.)

สถานศึกษาทุกสังกัด
ได้แก่ กระทรวง
ศึกษาธิการ (สพท.,
สป) กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม
(1.3.1) อัตราส่วนผูเ้ รียนระดับการศึกษา กระทรวงมหาดไทย
(1.3.1) อัตราส่วนผู้เรียนระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานต่อคอมพิวเตอร์ ขัน้ พืน้ ฐาน : คอมพิวเตอร์ทใ่ี ข้งานได้
กรุงเทพมหานคร
ที่ใช้งานได้
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนา
1
> 31 : 1
ปรับปรุง สังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
2
26 : 1 - 30 : 1
พอใช้
การศึกษาสงฆ์
3
21 : 1 - 25 : 1
ดี
การศึกษาเฉพาะทาง/
4
< 20 : 1
ดีมาก
เฉพาะกิจ เฉพาะกลุม่

แนวทางการวิเคราะห์

1.3 อัตราส่วนผูเ้ รียนทัง้ หมด 1.3 อัตราส่วนผูเ้ รียนต่อคอมพิวเตอร์
ในแต่ละระดับต่อคอมพิวเตอร์ ทีใ่ ช้งานได้ = จำนวนผูเ้ รียนระดับนัน้ /
ที่ใช้การได้ทั้งหมด
จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้
ทั้งหมด

นิยาม

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

ชื่อตัวชี้วัด
(1.3.3) อัตราส่วนผู้เรียนระดับ
อุดมศึกษาต่อคอมพิวเตอร์
ที่ใช้งานได้

(1.3.3) ระดับอุดมศึกษา

แหล่งข้อมูล

1
2
3
4

> 21 : 1
16 : 1 - 20 : 1
11 : 1 - 15 : 1
< 10 : 1

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย

1
2
3
4

< 60.00%
60.00-79.99%
80.00-89.99%
90.00-100.00%

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

สถานศึกษาทุกสังกัด
ได้แก่ กระทรวง
ศึกษาธิการ (สพท.,
สป.) กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนา
สังคมความมัน่ คง
ของมนุษย์
การศึกษาสงฆ์
การศึกษาเฉพาะทาง/
เฉพาะกิจ เฉพาะกล่มุ

(1.3.3) อัตราส่วนผูเ้ รียนระดับอุดมศึกษา : สถาบันอุดมศึกษา
คอมพิวเตอร์ทใ่ ี ช้งานได้ จำแนกตามกลุม่ ได้แก่ สังกัดกระทรวง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ (สกอ.)
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

เกณฑ์การพิจารณา

1.4 ร้อยละของสถานศึกษาระดับ
ต่างๆ ที่มีอินเทอร์เน็ต = (จำนวน
สถานศึกษาในระดับนัน้ ๆ ทัง้ หมดทีม่ ี
อินเทอร์เน็ตจำนวนสถานศึกษา
ระดับนั้นทั้งหมด) x 100
(1.4.1) ร้อยละของสถานศึกษาระ (1.4.1) ร้อยละของสถานศึกษาระดับ
ดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย

แนวทางการวิเคราะห์

นิยาม

สะท้อนถึง 1.4 ร้อยละของสถานศึกษา 1.4 ร้อยละของสถานศึกษา
ความเพียงพอ ทีม่ อี นิ เทอร์เน็ต
ระดับต่างๆ ทีม่ อี นิ เทอร์เน็ต
ของเทคโนโลยี
ที่ผู้เรียนมี
โอกาสได้รับ
บริการเพือ่ ใช้
(1.4.1) ระดับการศึกษา
ในการเรียน
ขั้นพื้นฐาน
ด้วยตนเอง

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ด้าน

ชื่อตัวชี้วัด

เป็นเป้าหมาย 1.5 อัตราส่วนแหล่งเรียนรู้
การศึกษา เพือ่ การเรียนรูต้ ลอดชีวติ :
ของชาติที่ ประชากร 40,000 คน
ต้องการให้
ประชาชนได้
เรียนรู้ตลอด
ชีวิตและให้
ประชาชนได้
มีส่วนร่วมใช้
แหล่งเรียนรู้

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

1.5 อัตราส่วนแหล่งเรียนรู้
เพือ่ การเรียนรูต้ ลอดชีวติ นอก
สถานศึกษาตามมาตรา 25
ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
ในรูปแบบต่างๆ เช่น ห้องสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ์ สวน
สาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์
อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและ
นันทนาการ ฯลฯ ต่อจำนวน
ประชากร 40,000 คน

(1.4.3) ระดับอุดมศึกษา

(1.4.2) ระดับอาชีวศึกษา

นิยาม

แหล่งข้อมูล

< 90.00%
90.00-94.99%
95.00-99.99%
100.00%

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

1.5 อัตราส่วนแหล่งเรียนรู้เพื่อ 1.5 อัตราส่วนแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ ต่อประชากร ตลอดชีวิต : ประชากร 40,000 คน
40,000 คน = จำนวนแหล่งเรียนรู้
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต/จำนวน ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
ประชากร 40,000 คน
1
1.00 - 1.99
ปรับปรุง
2
2.00 - 2.99
พอใช้
3
3.00 - 3.99
ดี
4
> 4.00
ดีมาก

1
2
3
4

ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย

(1.4.3) ร้อยละของสถานศึกษา (1.4.3) ร้อยละของสถานศึกษาระดับ
ระดับอุดมศึกษาที่มีอินเทอร์เน็ต อุดมศึกษาที่มีอินเทอร์เน็ต

สำนักบริหารการศึกษา
นอกโรงเรียน, สำนัก
การศึกษา
กรุงเทพมหานคร และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สถาบันอุดมศึกษา
สังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (สกอ.)

สถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาสังกัด
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย กระทรวงศึกษาธิการ
(สอศ.)
1
< 90.00%
ปรับปรุง
2
90.00-94.99%
พอใช้
3
95.00-99.99%
ดี
4
100.00%
ดีมาก

เกณฑ์การพิจารณา

(1.4.2) ร้อยละของสถานศึกษา (1.4.2) ร้อยละของสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาที่มีอินเทอร์เน็ต
อาชีวศึกษาที่มีอินเทอร์เน็ต

แนวทางการวิเคราะห์

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

1.6 อัตราการใช้บริการ
แหล่งเรียนรู้ เพือ่ การเรียนรู้
ตลอดชีวิต : ประชากร
100 คน ต่อปี

เป็นเป้าหมาย
การศึกษา
ของชาติที่
ต้องการให้
ประชาชนได้
เรียนรู้ตลอด
ชีวิตและให้
ประชาชนได้
มีส่วนร่วมใช้
แหล่งเรียนรู้

สะท้อนถึงการ 1.7 อัตราส่วนนักเรียน
มีสว่ นร่วมของ ภาครัฐ : เอกชน
ภาคเอกชน
ในการจัด
การศึกษา
ระดับต่างๆ

ชื่อตัวชี้วัด

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

(1.7.1) ระดับปฐมวัย

1.7 อัตราส่วนนักเรียนใน
สถาบันการศึกษาสังกัดรัฐบาล
ต่อนักเรียนในสถาบันการ
ศึกษาสังกัดเอกชนในระดับ
ต่างๆ

1.6 อัตราส่วนปริมาณการใช้
บริการทั้งหมดใน 1 เดือน
ของแหล่งเรียนรูต้ ลอดชีวติ
ต่อ ประชากร 100 คนต่อปี

นิยาม

เกณฑ์การพิจารณา

1
2
3
4

> 91 : < 9
86-90 : 10-14
81-85 : 15-19
50-80 : 20-50

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

1.7 อัตราส่วนนักเรียนภาครัฐ
ต่อเอกชน = (จำนวนนักเรียนทัง้ หมด
ในสถานศึกษาสังกัดรัฐบาล/จำนวน
นักเรียนทั้งหมดในสถานศึกษารัฐ
และเอกชน) x 100 ต่อ (จำนวน
นักเรียนทัง้ หมดในสถานศึกษาสังกัด
เอกชน/จำนวนนักเรียนทัง้ หมดใน
สถานศึกษารัฐและเอกชน) x 100
(1.7.1) อัตราส่วนนักเรียนภาครัฐต่อเอกชน
(1.7.1) อัตราส่วนนักเรียนภาครัฐ ในระดับปฐมวัย
ต่อเอกชนในระดับปฐมวัย
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย

1.6 อัตราการใช้บริการแหล่งการ 1.6 อัตราการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ เพื่อ
เรียนรูต้ อ่ ประชากร 100 คนต่อปี = การเรียนรู้ตลอดชีวิต ต่อปี ต่อประชากร
(จำนวนครัง้ ทีใ่ ช้บริการแหล่งเรียนรู้ 100 คน
แต่ละประเภท ใน 1 ปี/จำนวน
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
ประชากรทั้งหมด) x 100
1
< 200
ปรับปรุง
2
200-249
พอใช้
3
250-299
ดี
4
> 300
ดีมาก

แนวทางการวิเคราะห์

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

สถานศึกษาทุกสังกัด
ได้แก่ กระทรวง
ศึกษาธิการ (สพท.,
สป.) กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
การศึกษาสงฆ์
การศึกษาเฉพาะทาง/
เฉพาะกิจ เฉพาะกล่มุ

สำนักบริหารการศึกษา
นอกโรงเรียน, สำนัก
การศึกษา
กรุงเทพมหานคร และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

แหล่งข้อมูล

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด

(1.7.3) ระดับมัธยมศึกษา

(1.7.2) ระดับประถมศึกษา

นิยาม

เกณฑ์การพิจารณา

> 91 : < 9
86-90 : 10-14
81-85 : 15-19
50-80 : 20-50

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

สถานศึกษาทุกสังกัด
ได้แก่ กระทรวง
ศึกษาธิการ (สพท.,
สป.) กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
การศึกษาสงฆ์
การศึกษาเฉพาะทาง/
เฉพาะกิจ เฉพาะกล่มุ

แหล่งข้อมูล

(1.7.3) อัตราส่วนนักเรียนภาครัฐ (1.7.3) อัตราส่วนนักเรียนภาครัฐต่อเอกชน สถานศึกษาทุกสังกัด
ต่อเอกชนในระดับมัธยมศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษา
ได้แก่ กระทรวง
ศึกษาธิการ (สพท.,
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย สป.) กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
1
> 91 : < 9
ปรับปรุง กระทรวงวัฒนธรรม
2
86-90 : 10-14
พอใช้
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
3
81-85 : 15-19
ดี
สำนักนายกรัฐมนตรี
4
50-80 : 20-50
ดีมาก
กระทรวงการพัฒนา
สังคม และความ
มัน่ คงของมนุษย์
การศึกษาสงฆ์
การศึกษาเฉพาะทาง/
เฉพาะกิจ เฉพาะกล่มุ

1
2
3
4

(1.7.2) อัตราส่วนนักเรียนภาครัฐ (1.7.2) อัตราส่วนนักเรียนภาครัฐต่อเอกชน
ในระดับประถมศึกษา
ต่อเอกชนในระดับประถมศึกษา
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย

แนวทางการวิเคราะห์

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

เพือ่ เป็นข้อมูล
พืน้ ฐานในการ
ส่งเสริม
สังคมในภาค
อุตสาหกรรม
ของประเทศ

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

1.8 อัตราส่วนนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญ : สายอาชีพ (ม.4-6/
ปวช.1-3)

ชื่อตัวชี้วัด

(1.7.5) อัตราส่วนผูเ้ รียนภาครัฐ
ต่อเอกชนในระดับอุดมศึกษา

(1.7.5) ระดับอุดมศึกษา

แหล่งข้อมูล

> 91 : < 9
86-90 : 10-14
81-85 : 15-19
50-80 : 20-50

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

1
2
3
4

> 91 : < 9
86-90 : 10-14
81-85 : 15-19
50-80 : 20-50

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

กลาโหม กระทรวง
วัฒนธรรม
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
(สพฐ.),
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร,
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา,
สำนักนายกรัฐมนตรี,
กระทรวงการพัฒนา
สังคมความมัน่ คง
ของมนุษย์ และ
กระทรวงกลาโหม

(1.7.5) อัตราส่วนผูเ้ รียนภาครัฐต่อเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ในระดับอุดมศึกษา
(สกอ.) สำนักการ
กรุงเทพ
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย แพทย์
มหานคร กระทรวง

1
2
3
4

ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย

(1.7.4) อัตราส่วนผูเ้ รียนภาครัฐต่อเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ในระดับอาชีวศึกษา
(สอศ. สช. กศน.)

เกณฑ์การพิจารณา

1.8 อัตราส่วนนักเรียนมัธยมศึกษา 1.8 อัตราส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ
ตอนปลายสายสามัญต่อสายอาชีพ = ต่อสายอาชีพ
จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษา
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
ตอนปลายสายสามัญ (ม.4-ม.6)
ทัง้ หมด/จำนวนนักเรียนสายอาชีพ
1
> 65 : < 35
ปรับปรุง
(ปวช.1-3 ทั้งหมด)
2
60-64 : 36-40
พอใช้
3
55-59 : 41-45
ดี
4
50-54 : 46-50
ดีมาก

(1.7.4) อัตราส่วนผูเ้ รียนภาครัฐ
ต่อเอกชนในระดับอาชีวศึกษา

(1.7.4) ระดับอาชีวศึกษา

1.8 อัตราส่วนนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4ม.6) ต่อนักเรียนสายอาชีพ
(ปวช.1-3)

แนวทางการวิเคราะห์

นิยาม

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ

77

ด้าน

ชื่อตัวชี้วัด

1.9 อัตราส่วนนิสติ นักศึกษา
อุดมศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
3 กล่มุ สาขาวิชา มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์,
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

เป็นข้อมูล
พืน้ ฐานในการ
ส่งเสริมสังคม
ในภาค
อุตสาหกรรม
ของประเทศ

(1.9.2) อัตราส่วนจำนวน
นิสิตนักศึกษา อุดมศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี, และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

1.9 อัตราส่วนนิสติ นักศึกษา
อุดมศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
3 กล่มุ วิชา ได้แก่ มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์,
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(1.9.1) อัตราส่วนจำนวน
นิสิตนักศึกษา อุดมศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, และ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

นิยาม

เกณฑ์การพิจารณา

(1.9.2) อัตราส่วนจำนวนนิสิต
(1.9.2) อัตราส่วนจำนวนนิสติ นักศึกษา
นักศึกษา อุดมศึกษาเปรียบเทียบ อุดมศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุม่ สาขาวิชา
ระหว่างกลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, และวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี, และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
สุขภาพ = จำนวนนิสิตนักศึกษาที่
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
ศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี/จำนวนนิสิตนักศึกษา
1
60-99 : 1-34
ปรับปรุง
ที่ศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
2
61-65 : 35-39
พอใช้
สุขภาพ
3
56-60 : 40-44
ดี
4
50-55 : 45-50
ดีมาก

(1.9.1) อัตราส่วนจำนวนนิสิต
(1.9.1) อัตราส่วนจำนวนนิสิตนักศึกษา
นักศึกษา อุดมศึกษาเปรียบเทียบ อุดมศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มสาขา
ระหว่างกลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, และ
และสังคมศาสตร์, และวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
เทคโนโลยี = จำนวนนิสติ นักศึกษาที่
ศึกษาในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
สังคมศาสตร์/จำนวนนิสติ นักศึกษา
1
60-99 : 1-34
ปรับปรุง
ในสาชาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
2
61-65 : 35-39
พอใช้
3
56-60 : 40-44
ดี
4
50-55 : 45-50
ดีมาก

1.9 อัตราส่วนนิสิตนักศึกษา
อุดมศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
3 กลุ่มวิชา ได้แก่ มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

แนวทางการวิเคราะห์

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

กระทรวงศึกษาธิการ
(สกอ.), กระทรวง
วัฒนธรรม, กระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา
กรุงเทพมหานคร,
สำนักนายกรัฐมนตรี,
กระทรวงกลาโหม,
กระทรวงคมนาคม,
กระทรวงสาธารณสุข,
สภากาชาดไทย

แหล่งข้อมูล
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด
(1.9.3) อัตราส่วนจำนวน
นิสิตนักศึกษา อุดมศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

นิยาม

เกณฑ์การพิจารณา

(1.9.3) อัตราส่วนจำนวนนิสิต
(1.9.3) อัตราส่วนจำนวนนิสติ นักศึกษา
นักศึกษา อุดมศึกษาเปรียบเทียบ อุดมศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุม่ สาขาวิชา
ระหว่างกลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, และ
และสังคมศาสตร์, และวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
สุขภาพ = จำนวนนิสิตนักศึกษาที่
ศึกษาในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
1
60-99 : 1-34
ปรับปรุง
สังคมศาสตร์/จำนวนนิสติ นักศึกษา
2
61-65 : 35-39
พอใช้
ที่ศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
3
56-60 : 40-44
ดี
สุขภาพ
4
50-55 : 45-50
ดีมาก

แนวทางการวิเคราะห์

ตารางที่ รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ 3.2 (ต่อ)
แหล่งข้อมูล

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชีถ้ งึ โอกาสใน
การเรียนรู้ที่
สังคมจัดให้
ประชากร
ระหว่างเพศ
พืน้ ที่ และ
กลุม่

ด้าน

2. ความเสมอภาค
และเป็นธรรม
(Equality and
Equity

2.1 อัตราการเข้าเรียน
เปรียบเทียบ ระหว่าง เพศ
พื้นที่ (ใน/นอกเมือง) และ
กลุ่มรายได้

ชื่อตัวชี้วัด

เกณฑ์การพิจารณา

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลจำนวนประชากร
วัยเรียนตามช่วงอายุ
จากกระทรวง
มหาดไทย (มท.)
ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาข้อมูล
จำนวนนักเรียนจาก
(2.1.1) เพศ (ชาย-หญิง) (2.1.1) อัตราการเข้าเรียน ป.1, (2.1.1) อัตราการเข้าเรียน ป.1, ม.1, ม.4/ กระทรวงศึกษาธิการ
(สพฐ., สป.) กระทรวง
ม.1, ม.4/ปวช.1 และอุดมศึกษา ปวช.1 และอุดมศึกษาชัน้ ปีท่ี 1/ปวส.1
การท่องเทีย่ วและกีฬา
ชั้นปีที่ 1/ปวส.1 เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบระหว่างเพศ
กระทรวงวัฒนธรรม
ระหว่างเพศ = ร้อยละการเข้าเรียน ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
ของประชากรหญิง/ร้อยละการ
1 < 0.70 หรือ >1.30 ปรับปรุง สำนักนายกรัฐมนตรี
เข้าเรียนของประชากรชาย
กระทรวงการพัฒนา
2
0.70-0.79 หรือ
พอใช้
สังคมและความ
1.21-1.30
มัน่ คงของมนุษย์
3
0.80-0.89 หรือ
ดี
การศึกษาสงฆ์
1.11-1.20
การศึกษาเฉพาะทาง/
4
0.90-1.10
ดีมาก
เฉพาะกลุ่ม
ระดับอาชีวศึกษา
ใช้ขอ้ มูลจากกระทรวง
ศึกษาธิการ (สอศ.)
ระดับอุดมศึกษา
ใช้ขอ้ มูลจากกระทรวง
ศึกษาธิการ (สกอ.)

แนวทางการวิเคราะห์

2.1 อัตราการเข้าเรียน
2.1 อัตราการเข้าเรียนเปรียบเทียบ
เปรียบเทียบในระดับต่างๆ ในระดับต่างๆ วิเคราะห์ได้ดังนี้
(ป.1, ม.1, ม.4/ปวช.1 และ
อุดมศึกษาชัน้ ปีท่ี 1/ปวส. 1)
เมือ่ อายุถงึ เกณฑ์เปรียบเทียบ
ระหว่าง

นิยาม

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด
(2.1.2) พื้นที่ (ในเมืองนอกเมือง) โดยพิจารณา
ดังนี้
(2.1.2.1) กรุงเทพฯ
ในเมือง = เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
กทม.เขต 1
นอกเมือง = เขตพื้นที่การ
ศึกษา กทม.เขต 2 และ 3
(2.1.2.2) ต่างจังหวัด
ในเมือง = ในอำเภอเมือง
นอกเมือง = นอกอำเภอเมือง

นิยาม

เกณฑ์การพิจารณา

(2.1.2) อัตราการเข้าเรียน ป.1, (2.1.2) อัตราการเข้าเรียน ป.1, ม.1, ม.4/
ม.1, ม.4/ปวช.1 และอุดมศึกษา ปวช.1 และอุดมศึกษาชัน้ ปีท่ี 1/ปวส.1
ชั้นปีที่ 1/ปวส.1 เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบระหว่างพืน้ ที่
ระหว่างพืน้ ที่ = ร้อยละการเข้าเรียน
ของประชากรนอกเมือง/ร้อยละ ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
1 < 0.70 หรือ >1.30 ปรับปรุง
การเข้าเรียนของประชากรในเมือง
2
0.70-0.79 หรือ
พอใช้
1.21-1.30
3
0.80-0.89 หรือ
ดี
1.11-1.20
4
0.90-1.10
ดีมาก

แนวทางการวิเคราะห์

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

ข้อมูลจำนวนประชากร
วัยเรียนตามช่วงอายุ
จากมท.
ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาข้อมูล
จำนวนนักเรียนจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
(สพฐ., สป.) กระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
การศึกษาสงฆ์
การศึกษาเฉพาะทาง/
เฉพาะกลุ่ม
ระดับอาชีวศึกษา
ใช้ขอ้ มูลจากกระทรวง
ศึกษาธิการ (สอศ.)
ระดับอุดมศึกษา
ใช้ขอ้ มูลจากกระทรวง
ศึกษาธิการ (สกอ.)

แหล่งข้อมูล

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด
(2.1.3) อัตราการเข้าเรียน ป.1,
ม.1, ม.4/ปวช.1 และอุดมศึกษา
ชั้นปีที่ 1/ปวส.1 เปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มรายได้

(2.1.3) กลุ่มรายได้ (สูงปานกลาง-ต่ำ) โดยพิจารณา
นักเรียนทีม่ าจากครอบครัวที่
ผูป้ กครองมีรายได้อยูใ่ นระดับ
สูง ปานกลาง และต่ำ ตาม
เกณฑ์ของสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(2.1.3.1) อัตราการเข้า
เรียน ป.1, ม.1, ม.4/ปวช.1
และอุดมศึกษาปีท่ี 1/ปวส.1
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
รายได้สูงกับกลุ่มรายได้
ปานกลาง
(2.1.3.1) อัตราการเข้าเรียน
ป.1, ม.1, ม.4/ปวช.1 และอุดมศึกษา
ปีท่ี 1/ปวส.1 เปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่มรายได้สูงกับกลุ่มรายได้ปาน
กลาง = (จำนวนประชากรวัยเรียน
ในกลุม่ รายได้สงู ทีเ่ ข้าเรียน ป.1, ม.1,
ม.4/ปวช.1 และอุดมศึกษาปีที่ 1/
ปวส.1)/(จำนวนประชากรวัยเรียน
ในกลุม่ รายได้ปานกลางทีเ่ ข้าเรียน
ป.1, ม.1, ม.4/ปวช.1 และอุดมศึกษา
ปีที่1/ปวส.1)

แนวทางการวิเคราะห์

นิยาม

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลจำนวนประชากร
วัยเรียนตามช่วงอายุ
จากกระทรวง
มหาดไทย (มท.)
ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาข้อมูล
จำนวนนักเรียนจาก
(2.1.3.1) อัตราการเข้าเรียน ป.1, ม.1, กระทรวงศึกษาธิการ
ม.4/ปวช.1 และอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1/ปวส.1 (สพฐ., สป.) กระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มรายได้สูงกับ
กลุ่มรายได้ปานกลาง
กระทรวงวัฒนธรรม
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
1 < 0.70 หรือ >1.30 ปรับปรุง
สำนักนายกรัฐมนตรี
2
0.70-0.79 หรือ
พอใช้
กระทรวงการพัฒนา
1.21-1.30
สังคมและความ
3
0.80-0.89 หรือ
ดี
1.11-1.20
มัน่ คงของมนุษย์
4
0.90-1.10
ดีมาก
การศึกษาสงฆ์
การศึกษาเฉพาะทาง/
เฉพาะกลุ่ม

เกณฑ์การพิจารณา

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)
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ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด

< 0.70 หรือ >1.30
0.70-0.79 หรือ
1.21-1.30
0.80-0.89 หรือ
1.11-1.20
0.90-1.10

1
2

4

3

ผลการวิเคราะห์

ระดับ

ดีมาก

ดี

ปรับปรุง
พอใช้

ความหมาย

(2.1.3.3) อัตราการเข้าเรียน ป.1, ม.1,
ม.4/ปวช.1 และอุดมศึกษาชัน้ ปีท่ี 1/ปวส.1
เปรียบเทียบระหว่างกลุม่ รายได้ปานกลาง
กับกลุม่ รายได้ตำ่

(2.1.3.3) อัตราการเข้าเรียน
ป.1, ม.1, ม.4/ปวช.1 และอุดมศึกษา
ปีท่ี 1/ปวส.1 เปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่มรายได้สูงกับกลุ่มรายได้ต่ำ =
(จำนวนประชากรวัยเรียนในกลุ่ม
รายได้สูงที่เข้าเรียน ป.1, ม.1, ม.4/
ปวช.1 และอุดมศึกษาปีท่ี 1/ปวส.1)/
(จำนวนประชากรวัยเรียนในกลุ่ม
รายได้ตำ่ ทีเ่ ข้าเรียนป.1, ม.1, ม.4/
ปวช.1 และอุดมศึกษาปีท่ี 1/ปวส.1)

(2.1.3.3) อัตราการเข้า
เรียน ป.1, ม.1, ม.4/ปวช.1
และอุดมศึกษาปีท่ี 1/ปวส.1
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
รายได้สูงกับกลุ่มรายได้ต่ำ

เกณฑ์การพิจารณา

(2.1.3.2) อัตราการเข้าเรียน
(2.1.3.2) อัตราการเข้าเรียน ป.1, ม.1,
ป.1, ม.1, ม.4/ปวช.1 และอุดมศึกษา ม.4/ปวช.1 และอุดมศึกษาชัน้ ปีท่ี 1/ปวส.1
ปีท่ี 1/ปวส.1 เปรียบเทียบระหว่าง เปรียบเทียบระหว่างกลุม่ รายได้ปานกลาง
กลุม่ รายได้ปานกลางกับกลุม่ รายได้ กับกลุม่ รายได้ตำ่
ต่ำ = (จำนวนประชากรวัยเรียนใน ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
กลุ่มรายได้ปานกลางที่เข้าเรียน
1 < 0.70 หรือ >1.30 ปรับปรุง
ป.1, ม.1, ม.4/ปวช.1 และอุดมศึกษา
2
0.70-0.79 หรือ
พอใช้
ปีที่1/ปวส.1)/(จำนวนประชากร
1.21-1.30
วัยเรียนในกลุม่ รายได้ตำ่ ทีเ่ ข้าเรียน
3
0.80-0.89 หรือ
ดี
ป.1, ม.1, ม.4/ปวช.1 และอุดมศึกษา
1.11-1.20
4
0.90-1.10
ดีมาก
ปีที่1/ปวส.1)

แนวทางการวิเคราะห์

(2.1.3.2) อัตราการเข้า
เรียน ป.1, ม.1, ม.4/ปวช.1
และอุดมศึกษาปีท่ี 1/ปวส.1
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
รายได้ปานกลางกับกลุ่ม
รายได้ต่ำ

นิยาม

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

ระดับอาชีวศึกษา
ใช้ขอ้ มูลจากกระทรวง
ศึกษาธิการ (สอศ.)
ระดับอุดมศึกษา
ใช้ขอ้ มูลจากกระทรวง
ศึกษาธิการ (สกอ.)

แหล่งข้อมูล

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ด้าน

2.2 อัตราส่วนผูส้ อน : ผูเ้ รียน
2..2.1 ร้อยละของ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและ
อาชีวศึกษาที่มีอัตราส่วน
ของครูผสู้ อน (ไม่รวมอัตรา
จ้างและผูบ้ ริหาร) ต่อผูเ้ รียน
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
เปรียบเทียบระหว่างพื้นที่
(ใน/นอกเมือง) และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้หลัก 5
กลุ่มสาระ/ประเภทวิชา
(5 ประเภทวิชา)

ชี้ถึงระดับ
ตัวป้อนด้าน
ทรัพยากร
มนุษย์ (ครู)
เพื่อแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างจำนวน
ครูกับขนาด
ผู้เรียนและ
สะท้อนความ
เสมอภาคใน
การจัดการ
เรียนการสอน
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้
กับผู้เรียนใน
กลุ่มต่างๆ
และที่เรียน
กลุ่มวิชา
ต่างกัน

2.2 ร้อยละของจำนวน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชีวศึกษาที่มีอัตราส่วน
ของบุคลากรที่ทำหน้าที่
ปฏิบตั กิ ารสอน (ไม่รวม
อัตราจ้างและผู้บริหาร)
ต่อผู้เรียน เป็นไปตาม
เกณฑ์ในแต่ละระดับ
การศึกษา

นิยาม
2.2 ร้อยละของจำนวนสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาที่มี
อัตราส่วนของบุคลากรที่ทำหน้าที่
ปฏิบัติการสอน (ไม่รวมอัตราจ้าง
และผูบ้ ริหาร) ต่อผูเ้ รียน
เป็นไปตามเกณฑ์ในแต่ละระดับ
การศึกษา วิเคราะห์ได้ดังนี้

แนวทางการวิเคราะห์

เกณฑ์การพิจารณา

(2.2.1.1) ระดับการ
(2.2.1.1) ระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2.2.1.1.1) ร้อยละของจำนวน
(2.2.1.1.1) เปรียบเทียบ
(2.2.1.1.1) เปรียบเทียบ
(2.2.1.1.1) ร้อยละของสถานศึกษา
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีม่ อี ตั ราส่วน ขัน้ พืน้ ฐานทีม่ อี ตั ราส่วนผูส้ อนต่อผูเ้ รียนเป็นไป
ระหว่างพื้นที่ (ในเมือง- ระหว่างพื้นที่ (ในเมืองผู้สอนต่อผู้เรียนตามเกณฑ์เปรียบ ตามเกณฑ์ทก่ี ำหนดเปรียบเทียบระหว่างพืน่ ที่
นอกเมือง
นอกเมือง
เทียบระหว่างพื้นที่ (ในเมือง-นอก
เมือง) = ร้อยละของจำนวน
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
สถานศึกษา ระดับการศึกษา
1 < 0.70 หรือ >1.30 ปรับปรุง
ขั้นพื้นฐานนอกเมืองที่มีอัตราส่วน
2
0.70-0.79 หรือ
พอใช้
ผูส้ อนต่อผูเ้ รียน เป็นไปตามเกณฑ์
1.21-1.30
ของ ก.ค.ศ คือ 1:22 ถึง 1:28
3
0.80-0.89 หรือ
ดี
สำหรับระดับปฐมวัยและ
ประถมศึกษา 1:18 - 1:22
1.11-1.20
สำหรับระดับมัธยมศึกษา/ร้อยละ
4
0.90-1.10
ดีมาก
ของจำนวนสถานศึกษาในเมือง
ทีม่ อี ตั ราส่วนผูส้ อนต่อผูเ้ รียนเป็น
ไปตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ เปรียบ
เทียบแยกรายระดับ ได้แก่
• ปฐมวัย
• ประถมศึกษา
• มัธยมศึกษา

ชื่อตัวชี้วัด

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

กระทรวงศึกษาธิการ
(สพท.)
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ และ
กระทรวงกลาโหม

แหล่งข้อมูล
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ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

นิยาม

แนวทางการวิเคราะห์

เกณฑ์การพิจารณา

(2.2.1.2) ระดับอาชีวศึกษา
(2.2.1.2.1) เปรียบเทียบ
(2.2.1.2.1) เปรียบเทียบ
(2.2.1.2.1) ร้อยละของจำนวน
ระหว่างพื้นที่ (ในเมือง- ระหว่างพื้นที่ (ในเมืองสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มี
นอกเมือง
นอกเมือง
อัตราส่วนผูส้ อนต่อผูเ้ รียนตามเกณฑ์
เปรียบเทียบระหว่างพืน้ ที่ (ในเมืองนอกเมือง) = ร้อยละของจำนวน
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษานอก
เมืองทีม่ อี ตั ราส่วนผูส้ อนต่อผูเ้ รียน
เป็นไปตามเกณฑ์/ร้อยละของ
จำนวนสถานศึกษาในเมืองที่มี
อัตราส่วนผู้สอนต่อผู้เรียนเป็นไป
ตามเกณฑ์

< 0.70 หรือ >1.30
0.70-0.79 หรือ
1.21-1.30
0.80-0.89 หรือ
1.11-1.20
0.90-1.10

1
2

4

3

ผลการวิเคราะห์

ระดับ

ดีมาก

ดี

ปรับปรุง
พอใช้

ความหมาย

(2.2.1.2.1) ร้อยละของจำนวนสถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาทีม่ อี ตั ราส่วนผูส้ อนต่อ
ผูเ้ รียนตามเกณฑ์ทก่ี ำหนดเปรียบเทียบ
ระหว่างพืน่ ที่

2.2.1.1.2) จำแนกตาม
(2.2.1.2.2) เปรียบเทียบ
(2.2.1.1.2) ร้อยละของจำนวน
(.2.1.1.2) ร้อยละของจำนวนสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ระหว่างพื้นที่ (ในเมืองสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีม่ อี ตั ราส่วน ขัน้ พืน้ ฐานทีม่ อี ตั ราส่วนผูส้ อนต่อผูเ้ รียนตาม
(5 กลุ่มสาระ)
นอกเมือง
ผูส้ อนต่อผูเ้ รียนตามเกณฑ์จำแนก เกณฑ์ทก่ี ำหนดจำแนกตามกลุม่ สาระการ
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
เรียนรูห้ ลัก
(คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
และภาษาต่างประเทศ
1
<70.00%
ปรับปรุง
2
70.00-79.99%
พอใช้
3
80.00-89.99%
ดี
4
>90.00%
ดีมาก

ชื่อตัวชี้วัด

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

กระทรวงศึกษาธิการ
(สอศ. สช. กศน.
และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง)

กระทรวงศึกษาธิการ
(สพท.)
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ และ
กระทรวงกลาโหม

แหล่งข้อมูล

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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สะท้อนความ
เสมอภาคใน
การจัดบริการ
อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิิทยานิพนธ์
ให้กับผู้เรียน
สาขาวิชา
ต่างๆ เพื่อ
การพัฒนา
คุณภาพของ
วิทยานิพนธ์
อย่างเท่า
เทียมกัน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

2.2.2 ร้อยละของสถาบัน
อุดมศึกษาที่มีอัตราส่วน
อาจารย์ประจำทีค่ วบคุมงาน
วิทยานิพนธ์ตอ่ ผูเ้ รียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ของ สกอ. (ไม่เกิน
10 คน ต่อ อาจารย์ 1 คน)
จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
3 กลุม่ (มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี, และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ)

(2.2.1.2.2) จำแนกตาม
ประเภทวิชา (คหกรรม
อุตสาหกรรม ศิลปกรรม
พาณิชยกรรม และ
เกษตรกรรม)

(2.2.1.2.2) จำแนกตาม
ประเภทวิชา (คหกรรม
อุตสาหกรรม ศิลปกรรม
พาณิชยกรรม และ
เกษตรกรรม)

2.2.2 ร้อยละของสถาบัน
อุดมศึกษาที่มีอัตราส่วน
อาจารย์ประจำที่ควบคุม
งานวิทยานิพนธ์ต่อผู้เรียน
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
3 กลุม่ (มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี, และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ)

นิยาม

ชื่อตัวชี้วัด

2.2.2 ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษา
ทีม่ อี ตั ราส่วนอาจารย์ประจำทีค่ วบคุม
งานวิทยานิพนธ์ต่อผู้เรียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำแนกตาม
กลุม่ สาขาวิชา (มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี, และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ) = (จำนวนสถาบันอุดม
ศึกษาทัง้ หมดที่มีอัตราส่วน
อาจารย์ประจำที่ควบคุมงาน
วิทยานิพนธ์ต่อผู้่เรียนตามเกณฑ์
ที่กำหนดในสาขาวิชานั้น/จำนวน
สถาบันอุดมศึกษาทัง้ หมดทีเ่ ปิด
สอนสาขานัน้ ) x 100

(2.2.1.2.2) ร้อยละของจำนวน
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มี
อัตราส่วนผูส้ อนต่อผูเ้ รียนตามเกณฑ์
จำแนกตามประเภทวิชา (คหกรรม
อุตสาหกรรม ศิลปกรรม
พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม)

แนวทางการวิเคราะห์

<70.00%
70.00-79.99%
80.00-89.99%
>90.00%

1
2
3
4

ผลการวิเคราะห์
<70.00%
70.00-79.99%
80.00-89.99%
>90.00%

ระดับ
1
2
3
4

กระทรวงศึกษาธิการ
(สอศ. สช. กศน.)
กรุงเทพมหานคร
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
ความหมาย สำนักนายกรัฐมนตรี
ปรับปรุง กระทรวงกลาโหม
พอใช้
ดี
ดีมาก

(2.2.2) ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาทีม่ ี
อัตราส่วนผูส้ อนต่อผูเ้ รียนตามเกณฑ์
เปรียบเทียบระหว่างกลุม่ สาขาวิชา ได้แก่
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

ผลการวิเคราะห์

ระดับ

แหล่งข้อมูล

กระทรวงศึกษาธิการ
(สอศ. สช. กศน.)
กรุงเทพมหานคร
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักนายกรัฐมนตรี
ความหมาย
กระทรวงกลาโหม
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

(2.2.1.2.2) ร้อยละของจำนวนสถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาทีม่ อี ตั ราส่วนผูส้ อนต่อ
ผูเ้ รียนตามเกณฑ์ทก่ี ำหนด จำแนกตาม
ประเภทวิชา ได้แก่ คหกรรม อุตสาหกรรม
ศิลปกรรม พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม

เกณฑ์การพิจารณา

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

สะท้อนถึง
ความสำเร็จ
ของการจัด
การการศึกษา
ตามแผน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษาของ
กระทรวง
ศึกษาธิการ

ด้าน

3. คุณภาพการ
ศึกษา (quality)
(ครอบคลุมทั้ง
ผู้เรียน ครู และ
ผูบ้ ริหาร)

3.1 ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
(3.1.1) ร้อยละของจำนวน
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน (ป.3, ป.6, ม.3 และ
ม.6) ที่มีผลการทดสอบ
มาตรฐานระดับชาติอยู่ใน
ระดับดีจำแนกตามกลุม่ สาระ
การเรียนรูห้ ลัก (คณิตศาสตร์
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และภาษาต่าง
ประเทศ)

ชื่อตัวชี้วัด

(3.1.1) ร้อยละของจำนวนผูเ้ รียน
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีม่ ผี ลการ
ทดสอบ O-NET อยูใ่ นระดับดี
ทุกช่วงชั้น จำแนกตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ (คณิตศาสตร์
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และภาษาต่างประเทศ)
วิเคราะห์ได้ดังนี้

(3.1.1.1) ร้อยละของจำนวน
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ ป.3 และ ป.6 ที่ผลการ
ทดสอบมาตรฐานระดับชาติอยู่ใน
ระดับดี = (จำนวนผูเ้ รียนระดับ ป.3
และ ป.6 ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานระดับชาติ/จำนวนผูเ้ รียน
ป.3 และ ป.6 ที่เข้าสอบ) x 100

(3.1.1.1) ระดับ
ประถมศึกษา

แนวทางการวิเคราะห์

(3.1.1) ร้อยละของจำนวน
ผูเ้ รียนระดับการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (ป.3, ป.6, ม.3 และ
ม.6) ทีม่ ผี ลการทดสอบ
O-NET อยูใ่ นระดับดี
(ได้คะแนนไม่ตำ่ กว่าขีด
จำกัดล่างของค่าเฉลีย่ ของ
ผลการทดสอบ O-NET
ในแต่ละวิชาของประเทศ)
ทุกช่วงชัน้ จำแนกตามกลุม่
สาระการเรียนรู่้
(คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
และภาษาต่างประเทศ)

นิยาม

ผลการวิเคราะห์
<50.00%
50.00-64.99%
65.00-89.99%
>90.00%

ระดับ
1
2
3
4

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

ความหมาย

(3.1.1.1) ร้อยละของจำนวนผูเ้ รียนระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระดับ ป.3 และ ป.6 ทีม่ ี
ผลการทดสอบ O-NET อยูใ่ นระดับดี
จำแนกตามกลุม่ สาระการเรียนรู้
(คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และภาษาต่างประเทศ)

เกณฑ์การพิจารณา

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ
(สทศ.)

แหล่งข้อมูล

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

(3.1.2) ร้อยละของจำนวน
ผูเ้ รียนระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาที่มีคะแนนผล
การเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) ในระดับ 3 ขึ้นไป
จำแนกตามประเภทวิชา/
กลุ่มสาขาวิชา

ชื่อตัวชี้วัด

(3.1.2) ร้อยละของจำนวน
ผูเ้ รียนระดับอาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษาที่มีระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม 3 ขึ้นไป
จำแนกตามประเภทวิชา/
สาขาวิชา
(3.1.2.1.) ระดับ
อาชีวศึกษา

(3.1.1.2) ระดับ
มัธยมศึกษา

นิยาม

ผลการวิเคราะห์
<50.00%
50.00-64.99%
65.00-89.99%
>90.00%

ระดับ
1
2
3
4

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

ความหมาย

(3.1.1.2) ร้อ่ ยละของจำนวนผูเ้ รียนระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระดับ ม.3 และ ม.6 ที่
ผ่านเกณฑ์การทดสอบ O-NET อยูใ่ นระดับดี
จำแนกตามกลุม่ สาระการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ)

เกณฑ์การพิจารณา

แหล่งข้อมูล

1
2
3
4

<30.00%
30.00-39.99%
40.00-49.99%
>50.00%

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

ระดับอาชีวศึกษาใช้
ข้อมูลจากกระทรวง
ศึกษาธิการ (สอศ.
สช.)
และระดับอุดมศึกษา
ใช้ขอ้ มูลจากกระทรวง
(3.1.2.1) ร้อยละของจำนวน
(3.1.2.1) ร้อยละของจำนวนผูเ้ รียนระดับ ศึกษาธิการ (สกอ.)
ผูเ้ รียนระดับอาชีวศึกษาทีม่ ผี ลการ อาชีวศึกษาทีม่ ผี ลการเรียนเฉลีย่ สะสม ระดับ และกระทรวงอื่น
เรียนเฉลี่ยสะสมระดับ 3 ขึ้นไป = 3 ขึน้ ไป จำแนกตามสาขาวิชา ได้แก่ คหกรรม ที่เกี่ยวข้อง
(จำนวนผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ศิลปกรรม และ
ทัง้ หมดทีม่ ผี ลการเรียนเฉลีย่ สะสม เกษตรกรรม
ระดับ 3 ขึน้ ไป/จำนวนผูเ้ รียนระดับ
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
อาชีวศึกษาทั้งหมด) x 100

(3.1.2) ร้อยละของจำนวนผูเ้ รียน
ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
ที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
3 ขึ้นไป จำแนกตามประเภทวิชา/
สาขาวิชา วิเคราะห์ได้ดังนี้

(3.1.1.2) ร้อยละของจำนวน
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ ม.3 และ ม.6 ทีผ่ า่ นเกณฑ์การ
ทดสอบมาตรฐานระดับชาติ =
(จำนวนผูเ้ รียนระดับ ม.3 และ ม.6
ทีผ่ า่ นเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน
ระดับชาติ/จำนวนผูเ้ รียน ม.3
และ ม.6 ที่เข้าสอบ) x 100

แนวทางการวิเคราะห์

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด
(3.1.2.2) ระดับ
อุดมศึกษา

นิยาม
(3.1.2.2) ร้อยละของจำนวน
ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาที่มีระดับ
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ระดับ 3
ขึ้นไป = (จำนวนผู้เรียนระดับ
อุดมศึกษาทัง้ หมดทีม่ ผี ลการเรียน
เฉลีย่ สะสมระดับ 3 ขึน้ ไป/จำนวน
ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาทั้งหมด)
x 100

แนวทางการวิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์
<30.00%
30.00-39.99%
40.00-49.99%
>50.00%

ระดับ
1
2
3
4

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

ความหมาย

(3.1.2.2) ร้อยละของจำนวนผูเ้ รียนระดับ
อุดมศึกษาทีม่ ผี ลการเรียนเฉลีย่ สะสม ระดับ
3 ขึน้ ไป จำแนกตามสาขาวิชา ได้แก่
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

เกณฑ์การพิจารณา

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)
แหล่งข้อมูล

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ด้าน

ชี้ให้เห็นถึง
สมรรถนะใน
การเรียนของ
ผูเ้ รียนในระดับ
อาชีวศึกษา
และ
อุดมศึกษา
เพือ่ การสะสม
ประสบการณ์
ในการทำงาน
จริง

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

นิยาม

(3.2.2) ร้อยละของผูเ้ รียน (3.2.2) ร้อยละของผูเ้ รียน
อุดมศึกษาที่ได้ฝึกงานใน อุดมศึกษาที่ได้ฝึกงานใน
สถานประกอบการ จำแนก สถานประกอบการ จำแนก
ตามกลุ่มสาขาวิชา
ตามกลุ่มสาขาวิชา ได้แก่
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

3.2 ร้อยละผูเ้ รียนอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาที่ได้ฝึกงาน
ในสถานประกอบการ จำแนก
ตามประเภทวิชา/กลุ่ม
สาขาวิชา
(3.2.1) ร้อยละของผูเ้ รียน (3.2.1) ร้อยละของผูเ้ รียน
อาชีวศึกษาที่ได้ฝึกงานใน อาชีวศึกษาที่ได้ฝึกงานใน
สถานประกอบการ จำแนก สถานประกอบการ จำแนก
ตามประเภทวิชา
ตามประเภทวิชา ได้แก่
คหกรรม อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม ศิลปกรรมและ
เกษตรกรรม

ชื่อตัวชี้วัด

(3.2.2) ร้อยละของผูเ้ รียน
อุดมศึกษาที่ได้ฝึกงานในสถาน
ประกอบการจำแนกตามกล่มุ สาขา
วิชา = (จำนวนผู้เรียนระดับ
อุดมศึกษาทัง้ หมดในกลุม่ สาขาวิชา
นัน้ ทีไ่ ด้ฝกึ งาน/จำนวนผูเ้ รียนระดับ
อุดมศึกษาทัง้ หมดในกลุม่ สาขาวิชา
นั้น) x 100

(3.2.1) ร้อยละของผูเ้ รียน
อาชีวศึกษาที่ได้ฝึกงานในสถาน
ประกอบการ จำแนกตามประเภท
วิชา = (จำนวนผู้เรียนระดับ
อาชีวศึกษาทัง้ หมดในประเภทวิชา
นัน้ ทีไ่ ด้ฝกึ งาน/จำนวน
ผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาทั้งหมด)
x 100

แนวทางการวิเคราะห์

แหล่งข้อมูล

<85.00%
85.00-89.99%
90.00-94.99%
>95.00%

1
2
3
4

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

ความหมาย

ผลการวิเคราะห์
<85.00%
85.00-89.99%
90.00-94.99%
>95.00%

ระดับ
1
2
3
4

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

ความหมาย

(3.2.2) ร้อยละของผูเ้ รียนอุดมศึกษาทีไ่ ด้
ฝึกงานในสถานประกอบการ จำแนกตามกลุม่
สาขาวิชา ได้แก่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

ผลการวิเคราะห์

ระดับ

กระทรวงศึกษาธิการ
(สกอ.) และ
กระทรวงอื่นที่
เกี่ยวข้อง

(3.2.1) ร้อยละของผูเ้ รียนอาชีวศึกษาทีไ่ ด้ กระทรวงศึกษาธิการ
ฝึกงานในสถานประกอบการ จำแนกตาม
(สอศ. สช.)
ประเภทวิชา ได้แก่ คหกรรม อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม ศิลปกรรม และเกษตรกรรม

เกณฑ์การพิจารณา

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

ชื่อตัวชี้วัด

3.3 ร้อยละของจำนวน
สถานศึกษาที่ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ ใน
ระดับดีขึ้นไป

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

สะท้อนถึง
ความสำเร็จ
ของการจัด
การการศึกษา
ตามแผน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษาของ
กระทรวง
ศึกษาธิการ

(3.3.2) ร้อยละของจำนวน
สถานศึกษาที่ผู้เรียนระดับประถม
มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ตามผลการประเมิน
ภายนอกของ สมศ. อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป

(3.3.2) ระดับประถมศึกษา

(3.3.1) ระดับปฐมวัย

3.3 ร้อยละของจำนวนสถานศึกษา
ที่ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ตามผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป =
(จำนวนสถานศึกษาที่ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ตามผลการประเมินอยู่
ในระดับดีขน้ึ ไป/จำนวนสถานศึกษา
ทั้งหมด) x 100
(3.3.1) ร้อยละของจำนวน
สถานศึกษาที่ผู้เรียนระดับปฐมวัย
มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ตามผลการประเมิน
ภายนอกของ สมศ. อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป

แนวทางการวิเคราะห์

3.3 ร้อยละของจำนวน
สถานศึกษาที่ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย ประถมและ
มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมพึงประสงค์ตามผล
การประเมินภายนอกของ
สมศ. อยู่ในระดับดีขึ้นไป

นิยาม

แหล่งข้อมูล

ผลการประเมิน
ภายนอกระดับ
ปฐมวัยของสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย (สมศ.)
1
<50.00%
ปรับปรุง
2
50.00-74.99%
พอใช้
3
75.00-89.99%
ดี
4
>90.00%
ดีมาก
(3.3.2) ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่ ผลการประเมิน
ภายนอกระดับการ
ผูเ้ รียนระดับประถมมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
และค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ตามผลการประเมิน ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของ
สำนักงานรับรอง
ภายนอกของ สมศ. อยูใ่ นระดับดีขน้ึ ไป
มาตรฐานและ
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย ประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)
1
<50.00%
ปรับปรุง
2
50.00-74.99%
พอใช้
3
75.00-89.99%
ดี
4
>90.00%
ดีมาก

(3.3.1) ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่
ผูเ้ รียนระดับปฐมวัยมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
และค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ตามผลการประเมิน
ภายนอกของ สมศ. อยูใ่ นระดับดีขน้ึ ไป

เกณฑ์การพิจารณา

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด

แนวทางการวิเคราะห์
(3.3.3) ร้อยละของจำนวน
สถานศึกษาทีผ่ เ้ ู รียนระดับมัธยมศึกษา
มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ตามผลการประเมิน
ภายนอกของ สมศ. อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป

(3.3.4) ร้อยละของจำนวน
สถานศึกษาทีผ่ เ้ ู รียนระดับอาชีวศึกษา
มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ตามผลการประเมิน
ภายนอกของ สมศ. อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป

(3.3.5) ร้อยละของจำนวนสถาบัน
อุดมศึกษาทีผ่ เู้ รียนระดับอุดมศึกษา
มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป

นิยาม
(3.3.3) ระดับมัธยมศึกษา

(3.3.4) ระดับอาชีวศึกษา

(3.3.5) ระดับอุดมศึกษา

แหล่งข้อมูล

ระดับ
1
2
3
4

ผลการวิเคราะห์
<50.00%
50.00-74.99%
75.00-89.99%
>90.00%

ความหมาย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

1
<50.00%
ปรับปรุง
2
50.00-74.99%
พอใช้
3
75.00-89.99%
ดี
4
>90.00%
ดีมาก
(3.3.3) ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่
ผูเ้ รียนระดับอุดมศึกษามีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
และค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ตามผลการประเมิน
ภายนอกของ สมศ. อยูใ่ นระดับดีขน้ึ ไป

ควรกำหนดให้
สถาบันอุดมศึกษา
จัดเก็บข้อมูล
ดังกล่าว

ผลการประเมิน
ภายนอกระดับการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของ
สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและ
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย ประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)
1
<50.00%
ปรับปรุง
2
50.00-74.99%
พอใช้
3
75.00-89.99%
ดี
4
>90.00%
ดีมาก
(3.3.4) ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่ ผลการประเมิน
ผูเ้ รียนระดับอาชีวศึกษามีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ภายในของสำนักงาน
และค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ตามผลการประเมิน คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
ภายนอกของ สมศ. อยูใ่ นระดับดีขน้ึ ไป
(สอศ.)
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย

(3.3.3) ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่
ผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษามีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
และค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ตามผลการประเมิน
ภายนอกของ สมศ. อยูใ่ นระดับดีขน้ึ ไป

เกณฑ์การพิจารณา

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

ชี้ถึงองค์
ประกอบ
สำคัญของ
ความเป็น
มนุษย์ที่
สมบูรณ์ตาม
เจตนารมณ์
ของพระราช
บัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542
และที่แก้ไข
เพิม่ เติม
พ.ศ. 2545

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

3.4 ร้อยละของจำนวน
สถานศึกษาที่ผู้เรียน มี
สุขนิสัย สุภาพกาย และ
สุขภาพจิตในระดับดี

ชื่อตัวชี้วัด

(3.4.2) ระดับประถมศึกษา

3.4 ร้อยละของจำนวน
สถานศึกษาที่ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย ประถมและ
มัธยมศึกษามีสขุ นิสยั สุขภาพ
กาย สุขภาพจิตที่ดีตามผล
การประเมินภายนอกของ
สมศ. อยู่ในระดับดีขึ้นไป
(3.4.1) ระดับปฐมวัย

นิยาม

เกณฑ์การพิจารณา

<50.00%
50.00-74.99%
75.00-89.99%
>90.00%

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

1
2
3
4

<50.00%
50.00-74.99%
75.00-89.99%
>90.00%

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

(3.4.2) ร้อยละของจำนวน
(3.4.2) ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่
สถานศึกษาที่ผู้เรียนระดับประถม ผู้เรียนระดับประถมมีสุขนิสัย สุขภาพกาย
มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ
และสุขภาพจิตที่ดีตามผลการประเมินของ
สุขภาพจิตที่ดีตามผลการประเมิน สมศ. อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ของ สมศ. อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย

1
2
3
4

3.4 ร้อยละของจำนวนสถานศึกษา
ทีผ่ เู้ รียนมีสขุ นิสยั สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตทีด่ อี ยูใ่ นระดับดีขน้ึ ไป =
(จำนวนสถานศึกษาทีผ่ เู้ รียนมีสขุ นิสยั
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตตามผล
การประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป/
จำนวนสถานศึกษาทัง้ หมด) x 100
(3.4.1) ร้อยละของจำนวน
(3.4.1) ร้อยละของจำนวนสถานศึกษา
สถานศึกษาผู้เรียนระดับปฐมวัย ผูเ้ รียนระดับปฐมวัย มีสขุ นิสยั สุขภาพกาย
มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ
และสุขภาพจิตทีด่ ตี ามผลการประเมินของ
สุขภาพจิตที่ดีตามผลการประเมิน สมศ. อยูใ่ นระดับดีขน้ึ ไป
ของ สมศ. อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย

แนวทางการวิเคราะห์

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

ผลการประเมิน
ภายนอกระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)

ผลการประเมิน
ภายนอกระดับ
ปฐมวัยของสำนักงาน
รับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)

แหล่งข้อมูล

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด
(3.4.3) ร้อยละของจำนวน
สถานศึกษาที่ผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษามีสุขนิสัย สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดีตามผลการ
ประเมินของ สมศ. อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป

(3.4.5) ร้อยละของจำนวน
สถานศึกษาที่ผู้เรียนระดับ
อุดมศึกษามีสุขนิสัย สุขภาพที่ดี
ตามผลการประเมินของ สมศ.
อยู่ในระดับดีขึ้นไป

(3.4.3) ระดับมัธยมศึกษา

(3.4.5) ระดับอุดมศึกษา

ผลการวิเคราะห์

ความหมาย

ผลการวิเคราะห์
<50.00%
50.00-74.99%
75.00-89.99%
>90.00%

ระดับ
1
2
3
4

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

ความหมาย

1
<50.00%
ปรับปรุง
2
50.00-74.99%
พอใช้
3
75.00-89.99%
ดี
4
>90.00%
ดีมาก
(3.4.5) ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่
ผูเ้ รียนระดับอุดมศึกษามีสขุ นิสยั สุขภาพทีด่ ี
ตามผลการประเมินของ สมศ. อยูใ่ นระดับ
ดีขน้ึ ไป

ระดับ

(3.4.3) ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่
ผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษา มีสขุ นิสยั สุขภาพ
กาย และสุขภาพจิตทีด่ ตี ามผลการประเมิน
ของ สมศ. อยูใ่ นระดับดีขน้ึ ไป

เกณฑ์การพิจารณา

แหล่งข้อมูล

ควรกำหนดให้
สถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษา จัดเก็บ
ข้อมูลดังกล่าว

ผลการประเมิน
ภายนอกระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและ
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย ประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)
1
<50.00%
ปรับปรุง
2
50.00-74.99%
พอใช้
3
75.00-89.99%
ดี
4
>90.00%
ดีมาก
(3.4.4) ระดับอาชีวศึกษา (3.4.4) ร้อยละของจำนวน
(3.4.4) ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่ ควรกำหนดให้
สถานศึกษาที่ผู้เรียนระดับ
กษาระดับ
เ้ รียนระดับอาชีวศึกษามีสขุ นิสยั สุขภาพทีด่ ี สถานศึ
อาชีวศึกษามีสุขนิสัย สุขภาพที่ดี ผูตามผลการประเมิ
อาชี
ว
ศึ
ก
จัดเก็บ
นของ สมศ. อยูใ่ นระดับ ข้อมูลดังษา
ตามผลการประเมินของ สมศ. ดีขน้ึ ไป
กล่าว
อยู่ในระดับดีขึ้นไป

แนวทางการวิเคราะห์

นิยาม

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)
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กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

ชี้ถึง
ผลสัมฤทธิ์
พื้นฐาน
ที่จำเป็นของ
ผู้เรียน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

นิยาม

แนวทางการวิเคราะห์

เกณฑ์การพิจารณา

3.5 อัตราการเรียนรูห้ นังสือ 3.5 อัตราการรู้หนังสือ
3.5 อัตราการรูห้ นังสือเปรียบเทียบ
ของประชากรอายุ 15 ปี เปรียบเทียบเมื่ออายุ 15 ปี วิเคราะห์ได้ดังนี้
ขึน้ ไป เปรียบเทียบระหว่าง ขึ้นไป เปรียบเทียบระหว่าง
เพศและพื้นที่(ใน/นอก
เมือง)
(3.5.1) เพศ (ชาย-หญิง) (3.5.1) อัตราการรู้หนังสือ
(3.5.1) อัตราการรู้หนังสือเปรียบเทียบ
เปรียบเทียบระหว่างเพศ = ร้อยละ ระหว่างเพศ
การรู้หนังสือของประชากรหญิง/ ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
ร้อยละการรูห้ นังสือของประชากร
1 < 0.70 หรือ >1.30 ปรับปรุง
ชาย
2
0.70-0.79 หรือ
พอใช้
1.21-1.30
3
0.80-0.89 หรือ
ดี
1.11-1.20
4
> 0.90-1.10
ดีมาก
(3.5.2) พืน้ ที่ (ในเมือง-นอก (3.5.2) อัตราการรู้หนังสือ
(3.5.2) อัตราการรู้หนังสือเปรียบเทีียบ
เมือง) โดยพิจารณาดังนี้ เปรียบเทียบระหว่างพืน้ ที่ = ร้อยละ ระหว่างพื้นที่
กรุงเทพฯ
การรู้หนังสือของประชากรนอก
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
ในเมือง = เขตพื้นที่การ เมือง/ร้อยละการรู้หนังสือของ
ศึกษา กทม.เขต 1
ประชากรในเมือง
1 < 0.70 หรือ >1.30 ปรับปรุง
นอกเมือง = เขตพืน้ ทีก่ าร
2
0.70-0.79 หรือ
พอใช้
1.21-1.30
ศึกษา กทม.เขต 2 และเขต 3
3
0.80-0.89 หรือ
ดี
ต่างจังหวัด
1.11-1.20
ในเมือง = ในอำเภอเมือง
4
> 0.90-1.10
ดีมาก
นอกเมือง = นอกอำเภอ
เมือง

ชื่อตัวชี้วัด

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ

สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ

แหล่งข้อมูล

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชี้ให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
จำนวนห้อง
กับขนาด
ผู้เรียน

ด้าน

4. ประสิทธิภาพ
(efficiency)

4.1 อัตราส่วนผูเ้ รียน : ห้อง
-ร้อยละของสถานศึกษาทีม่ ี
อัตราส่วนผู้เรียนต่อห้อง
เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนด

ชื่อตัวชี้วัด

(4.1.2) ระดับประถมศึกษา
ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่มี
อัตราส่วนผูเ้ รียนต่อห้องเป็นไปตาม
เกณฑ์ ของ ก.ค.ศ. = (จำนวน
สถานศึกษาที่มีอัตราส่วนผู้เรียน
ต่อห้อง 36 : 1 ถึง 44 : 1)/จำนวน
สถานศึกษาทัง้ หมดทีจ่ ดั การศึกษา
ระดับประถมศึกษา) x 100

(4.1.2) ระดับประถมศึกษา

แหล่งข้อมูล

กระทรวงศึกษาธิการ
(สพท.)
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
และกระทรวง
กลาโหม
(4.1.2) ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่มี กระทรวงศึกษาธิการ
อัตราส่วนผู้เรียนต่อห้องเป็นไปตามเกณฑ์ (สพท.)
กระทรวงมหาดไทย
ของ ก.ค.ศ.ในระดับประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย กระทรวงวัฒนธรรม
1
<50.00%
ปรับปรุง กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
2
50.00-74.99%
พอใช้
สำนักนายกรัฐมนตรี
3
75.00-89.99%
ดี
กระทรวงการพัฒนา
4
>90.00%
ดีมาก
สังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
และกระทรวง
กลาโหม

เกณฑ์การพิจารณา

4.1 ร้อยละของจำนวนสถานศึกษา
ทีม่ อี ตั ราส่วนผูเ้ รียนต่อห้องเป็นไป
ตามเกณฑ์ในแต่ละระดับการศึกษา
วิเคราะห์ได้ดังนี้
(4.1.1) ระดับปฐมวัย
(4.1.1) ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่มี
ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่มี อัตราส่วนผู้เรียนต่อห้องเป็นไปตามเกณฑ์
อัตราส่วนผูเ้ รียนต่อห้องเป็นไปตาม ของ ก.ค.ศ.ในระดับปฐมวัย
เกณฑ์ ของ ก.ค.ศ. = (จำนวน
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
สถานศึกษาที่มีอัตราส่วนผู้เรียน
1
<50.00%
ปรับปรุง
ต่อห้อง 27 : 1 ถึง 31 : 1)/จำนวน
2
50.00-74.99%
พอใช้
สถานศึกษาทัง้ หมดทีจ่ ดั การศึกษา
3
75.00-89.99%
ดี
ระดับปฐมวัย) x 100
4
>90.00%
ดีมาก

แนวทางการวิเคราะห์

4.1 ร้อยละของจำนวน
สถานศึกษาที่มีอัตราส่วน
ผู้เรียนต่อห้องเป็นไปตาม
เกณฑ์ในแต่ระดับการศึกษา
(4.1.1) ระดับปฐมวัย

นิยาม

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)
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กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด

(4.1.4) ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่มี กระทรวงศึกษาธิการ
(4.1.4) ระดับอาชีวศึกษา
ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่มี อัตราส่วนผู้เรียนต่อห้องเป็นไปตามเกณฑ์ (สอศ.)
อัตราส่วนผูเ้ รียนต่อห้องเป็นไปตาม ของกลุ่มสาขาวิชา ในระดับอาชีวศึกษา
เกณฑ์ของกลุม่ สาขาวิชา = (จำนวน ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
สถานศึกษาที่มีอัตราส่วนผู้เรียน
1
<50.00%
ปรับปรุง
ต่อห้อง 31 : 1 ถึง 44 : 1)/จำนวน
2
50.00-74.99%
พอใช้
สถานศึกษาทัง้ หมดทีจ่ ดั การศึกษา
3
75.00-89.99%
ดี
ระดับอาชีวศึกษา) x 100
4
>90.00%
ดีมาก

กระทรวงศึกษาธิการ
(สพท.)
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของ
มนุษย์และกระทรวง
กลาโหม

แหล่งข้อมูล

(4.1.4) ระดับอาชีวศึกษา

เกณฑ์การพิจารณา

(4.1.3) ระดับมัธยมศึกษา
(4.1.3) ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่มี
ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่มี อัตราส่วนผู้เรียนต่อห้องเป็นไปตามเกณฑ์
อัตราส่วนผูเ้ รียนต่อห้องเป็นไปตาม ของ ก.ค.ศ.ในระดับมัธยมศึกษา
เกณฑ์ ของ ก.ค.ศ. = (จำนวน
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
สถานศึกษาที่มีอัตราส่วนผู้เรียน
ต่อห้อง 36 : 1 ถึง 44 : 1)/จำนวน
1
<50.00%
ปรับปรุง
สถานศึกษาทัง้ หมดทีจ่ ดั การศึกษา
2
50.00-74.99%
พอใช้
ระดับมัธยม) x 100
3
75.00-89.99%
ดี
4
>90.00%
ดีมาก

แนวทางการวิเคราะห์

(4.1.3) ระดับมัธยมศึกษา

นิยาม

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ด้าน

ชื่อตัวชี้วัด

ชี้ถึง
4.2 อัตราการสำเร็จ
กระบวนการ การศึกษา
บริหารจัดการ
หลักสูตรและ
การเรียน
การสอน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

แนวทางการวิเคราะห์

แหล่งข้อมูล

กระทรวงศึกษาธิการ
(สพท.)
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
และกระทรวง
กลาโหม
(4.2.2) ระดับมัธยมศึกษา (4.2.2) ระดับมัธยมศึกษา (ช่วงชัน้ (4.2.2) ร้อยละของจำนวนผูจ้ บช่วงชัน้ ใน กระทรวงศึกษาธิการ
(ช่วงชั้นที่ 3 : ม.3,
ที่ 3 : ม.3, ช่วงชั้นปีที่ 4 : ม.6)
ระดับมัธยมศึกษา (ช่วงชัน้ ที่ 3 : ม.3, ช่วงชัน้ (สพท.)
กระทรวงมหาดไทย
ช่วงชั้นที่ 4 : ม.6)
* ร้อยละของจำนวนผูจ้ บช่วงชัน้ ที่ 4 : ม.6)
กรุงเทพมหานคร
ที่ 3 = (จำนวนผู้เรียนที่จบใน
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย กระทรวงวัฒนธรรม
แต่ละช่วงชั้น/จำนวนผู้เรียน
ทั้งหมดในช่วงชั้นนั้น) x 100
1
<85.00%
ปรับปรุง กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
2
85.00-89.99%
พอใช้
สำนักนายกรัฐมนตรี
3
90.00-94.69%
ดี
กระทรวงการพัฒนา
4
>95.00%
ดีมาก
สังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
และกระทรวง
กลาโหม

เกณฑ์การพิจารณา

(4.2.1) ระดับประถมศึกษา (4.2.1) ระดับประถมศึกษา
(4.2.1) ร้อยละของจำนวนผูจ้ บช่วงชัน้ ใน
(ช่วงชัน้ ที่ 2 : ป.6)
(ช่วงชั้นที่ 2 : ป.6)
ระดับประถมศึกษา (ช่วงชัน้ ที่ 2 : ป.6)
* ร้อยละของจำนวนผูจ้ บช่วงชัน้
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
ที่ 2 = (จำนวนผู้เรียนที่จบการ
ศึกษาระดับ ป.6/จำนวนผู้เรียน
1
<96.50%
ปรับปรุง
ป.6 ทั้งหมด) x 100
2
96.50-96.99%
พอใช้
3
97.00-97.49%
ดี
4
>97.50%
ดีมาก

4.2 ร้อยละของจำนวนผู้จบ 4.2 ร้อยละของจำนวนผูจ้ บช่วงชัน้ /
ช่วงชั้น/ผู้สำเร็จการศึกษา ผูส้ ำเร็จการศึกษา วิเคราะห์ได้ดงั นี้

นิยาม

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด

เกณฑ์การพิจารณา

(สอศ. สช.)

แหล่งข้อมูล

2
3
4

80.00-84.99%
85.00-89.99%
>90.00%

พอใช้
ดี
ดีมาก

(4.2.4) ร้อยละของจำนวนผู้จบการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ในระดับอุดมศึกษา
(สกอ.)
ร้อยละของจำแนกผู้จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จำแนกตามกล่มุ สาขาวิชา 3 กล่มุ
ได้แก่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

(4.2.3) ระดับอาชีวศึกษา
(4.2.3) ร้อยละของจำนวนผู้จบช่วงชั้น
* ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จ ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.)
การศึกษา = (จำนวนผู้เรียนที่จบ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษา/จำนวน
ผู้เรียนที่เข้าศึกษาทั้งหมดในปีการ
ศึกษานั้น) x 100
2
85.00-89.99%
พอใช้
3
90.00-94.69%
ดี
4
>95.00%
ดีมาก

แนวทางการวิเคราะห์

(4.2.4.) ระดับอุดมศึกษา (4.2.4) ระดับอุดมศึกษา
(ปริญญาตรี ปริญญาโท
* ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จ
ปริญญาเอก) ตามกำหนด การศึกษา = (จำนวนผูเ้ รียนทีส่ ำเร็จ
ระยะเวลาของหลักสูตร
การศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาเอก)/จำนวนผู้เรียนที่เข้า
ศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษานั้น) x
100

(4.2.3) ระดับอาชีวศึกษา

นิยาม

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ด้าน

ชื่อตัวชี้วัด

ชี้ถึงคุณภาพ 4.3 อัตราการซ้ำชั้น
ของการ
บริหารจัดการ
ปัจจัยทางการ
ศึกษาในการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

แนวทางการวิเคราะห์

(4.3.1) ระดับประถมศึกษา

แหล่งข้อมูล

ผลการวิเคราะห์
<40.00%
40.00-49.99%
50.00-59.99%
>60.00%

ระดับ
1
2
3
4

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

ความหมาย

กระทรวงศึกษาธิการ
(สพท.)
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
และกระทรวง
กลาโหม

ร้อยละของจำแนกผู้จบการศึกษาระดับ กระทรวงศึกษาธิการ
ปริญญาโท และปริญญาเอก จำแนกตาม (สกอ.)
กลุ่มสาขาวิชา 3 กลุ่ม ได้แก่ มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เกณฑ์การพิจารณา

(4.3.1) ระดับประถมศึกษา
(4.3.1) ร้อยละของผูเ้ รียนทีซ่ ำ้ ชัน้ ในระดับ
* ร้อยละของจำนวนผูเ้ รียนทีซ่ ำ้ ประถมศึกษา
ชั้น = (จำนวนผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาทีซ่ ำ้ ชัน้ /จำนวนผูเ้ รียน ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
ระดับประถมศึกษาทั้งหมดในช่วง
1
>3.50%
ปรับปรุง
ชั้นนั้น) x 100
2
3.01-3.50%
พอใช้
3
2.51-3.00%
ดี
4
<2.50%
ดีมาก

4.3 ร้อยละของผูเ้ รียนที่
4.3 ร้อยละของผูเ้ รียนทีเ่ รียนซ้ำชัน้
เรียนซ้ำชัน้ เดิมในระดับต่างๆ ในระดับต่างๆ วิเคราะห์ได้ดังนี้

นิยาม

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

100

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

ชี้ถึงคุณภาพ
ของการ
ติดตามแก้
ปัญหาการให้
การสนับสนุน
และส่งเสริม
ผู้เรียน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

4.4 อัตราการออกกลางคัน
-ร้อยละของผู้เรียนที่ออก
กลางคัน (ลาออกหรือไม่ได้
มาเรียน ในขณะที่ยังไม่จบ
การศึกษา) ต่อผู้เรียนใน
แต่ละระดับการศึกษา

ชื่อตัวชี้วัด

เกณฑ์การพิจารณา

(4.3.2) ระดับมัธยมศึกษา
(4.3.2) ร้อยละของผูเ้ รียนทีซ่ ำ้ ชัน้ ในระดับ
* ร้อยละของจำนวนผูเ้ รียนทีซ่ ำ้ มัธยมศึกษา
ชั้น = (จำนวนผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาทีซ่ ำ้ ชัน้ /จำนวนผูเ้ รียน ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
ระดับมัธยมศึกษาทั้งหมดในช่วง
1
>6.00%
ปรับปรุง
ชั้นนั้น) x 100
2
5.51-6.00%
พอใช้
3
5.01-5.50%
ดี
4
<5.00%
ดีมาก

แนวทางการวิเคราะห์

4.4 ร้อยละของจำนวนผูเ้ รียน 4.4 ร้อยละของจำนวนผูเ้ รียนทีอ่ อก
ทีล่ าออกหรือไม่ได้มาเรียนใน กลางคันในระดับต่างๆ วิเคราะห์
ขณะทีย่ งั ไม่สำเร็จการศึกษา ได้ดงั นี้
ในระดับต่างๆ
(4.4.1) ระดับประถมศึกษา (4.4.1) ระดับประถมศึกษา
(4.4.1) ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่ออก
* ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่ กลางคันในระดับประถมศึกษา
ออกกลางคัน = (จำนวนผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาทีอ่ อกกลางคัน ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
หรือไม่ได้มาเรียน/จำนวนผู้เรียน
1
>3.50%
ปรับปรุง
ระดับประถมศึกษาทั้งหมดในช่วง
2
3.01-3.50%
พอใช้
ชั้นนั้น) x 100
3
2.51-3.00%
ดี
4
<2.50%
ดีมาก

(4.3.2) ระดับมัธยมศึกษา

นิยาม

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

กระทรวงศึกษาธิการ
(สพท.)
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
และกระทรวง
กลาโหม

กระทรวงศึกษาธิการ
(สพท.)
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
และกระทรวง
กลาโหม

แหล่งข้อมูล

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด

(4.4.3) ระดับอาชีวศึกษา
(4.4.3) ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่ออก กระทรวงศึกษาธิการ
* ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่ กลางคันในระดับอาชีวศึกษา
(สอศ.)
ออกกลางคัน = (จำนวนผู้เรียน
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
ระดับอาชีวศึกษาที่ออกกลางคัน
1
>10.00%
ปรับปรุง
หรือไม่ได้มาเรียน/จำนวนผู้เรียน
2
7.51-10.00%
พอใช้
ระดับอาชีวศึกษาทั้งหมดในปี
3
5.01-7.50%
ดี
การศึกษานั้น) x 100
4
<5.00%
ดีมาก

กระทรวงศึกษาธิการ
(สพท.)
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
และกระทรวง
กลาโหม

แหล่งข้อมูล

(4.4.3) ระดับอาชีวศึกษา

เกณฑ์การพิจารณา

(4.4.2) ระดับมัธยมศึกษา
(4.4.2) ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่ออก
* ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่ กลางคันในระดับมัธยมศึกษา
ออกกลางคัน = (จำนวนผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาที่ออกกลางคัน ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
หรือไม่ได้มาเรียน/จำนวนผู้เรียน
1
>15.00%
ปรับปรุง
ระดับมัธยมศึกษาทัง้ หมดในช่วงชัน้
2
10.01-15.00%
พอใช้
นั้น) x 100
3
5.00-10.00%
ดี
4
<5.00%
ดีมาก

แนวทางการวิเคราะห์

(4.4.2) ระดับมัธยมศึกษา

นิยาม

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด
(4.4.4) ระดับอุดมศึกษา

นิยาม

เกณฑ์การพิจารณา

แหล่งข้อมูล

>15.00%
12.51-15.00%
10.01-12.50%
<10.00%

1
2
3
4

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

ความหมาย

ผลการวิเคราะห์
>15.00%
12.51-15.00%
10.01-12.50%
<10.00%

ระดับ
1
2
3
4

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

ความหมาย

(4.4.4.3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผลการวิเคราะห์

ระดับ

(4.4.4.2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

(4.4.4) ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่ออก กระทรวงศึกษาธิการ
(4.4.4) ระดับอุดมศึกษา
(สกอ.)
* ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่ กลางคันในระดับอุดมศึกษา
(4.4.4.1) สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
ออกกลางคัน = (จำนวนผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษาที่ออกกลางคัน สังคมศาสตร์
หรือไม่ได้มาเรียน/จำนวนผู้เรียน ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
ระดับอุดมศึกษาทั้งหมดในปี
1
>13.50%
ปรับปรุง
การศึกษานั้น) x 100
2
10.01-13.50%
พอใช้
3
7.50-10.50%
ดี
4
<7.50%
ดีมาก

แนวทางการวิเคราะห์

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ด้าน

ชื่อตัวชี้วัด

4.5 ร้อยละของครูทส่ี อนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมีคุณวุฒิตรงกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู/้ วิชาทีส่ อน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

แสดงถึง
คุณภาพและ
ศักยภาพด้าน
ทรัพยากร
มนุษย์ (ครู)
ในการจัดการ
เรียนการสอน

แนวทางการวิเคราะห์

เกณฑ์การพิจารณา

4.5 ร้อยละของครูที่สอนในระดับ
การศึกษาต่างๆทีม่ คี ณ
ุ วุฒติ รงตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชาที่สอน
วิเคราะห์ได้ดังนี้
(4.5.1) ระดับปฐมวัย
(4.5.1) ร้อยละของครูทส่ี อนระดับปฐมวัย
* ร้อยละของครูทส่ี อนตรงตาม มีคณ
ุ วุฒติ รงกับกลุม่ สาระการเรียนรู/้
วิชาเอก/โท หรือความถนัด =
วิชาทีส่ อน
(จำนวนครูระดับปฐมวัยสายผูส้ อน
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
ที่สอนตรงตามวิชาเอก/โทหรือ
ความถนัด/จำนวนครูระดับปฐมวัย
1
<50.00%
ปรับปรุง
ทั้งหมด) x 100
2
50.00-74.99%
พอใช้
3
75.00-89.99%
ดี
4
>90.00%
ดีมาก
(4.5.2) ระดับประถมศึกษา (4.5.2) ระดับประถมศึกษา
(4.5.2) ร้อยละของครูทส่ี อนระดับ
* ร้อยละของครูทม่ี วี ฒ
ุ ติ รงกับ ประถมศึกษาและมีคณ
ุ วุฒติ รงกับกลุม่ สาระ
กลุม่ สาระการเรียนรูท้ ส่ี อน/ความ การเรียนรู/้ วิชาทีส่ อน
ถนัด = (จำนวนครูระดับประถมศึกษา
สายผูส้ อนทีม่ วี ฒ
ุ ติ รงกับกลุม่ สาระ ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
การเรียนรูท้ ส่ี อน/จำนวนครูระดับ
1
<50.00%
ปรับปรุง
ประถมศึกษาสายผูส้ อนทัง้ หมดใน
2
50.00-74.99%
พอใช้
กลุม่ สาระการเรียนรูท้ ส่ี อน) x 100
3
75.00-89.99%
ดี
4
>90.00%
ดีมาก

4.5 ร้อยละของครูที่สอนใน
ระดับการศึกษาต่างๆที่มี
คุณวุฒิตรงตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้/วิชาที่สอน
(4.5.1) ระดับปฐมวัย

นิยาม

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

ผลการประเมิน
ภายนอกระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)

ผลการประเมิน
ภายนอกระดับ
ปฐมวัยของสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ
การศึึกษา (สมศ.)

แหล่งข้อมูล

104

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

ชี้ถึงระดับ
การพัฒนา
คุณภาพครู
ให้ได้ถงึ เกณฑ์
ตามทีก่ ำหนด
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

4.6 ร้อยละของครูทส่ี อนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และได้รับการพัฒนาตาม
เกณฑ์คุรุสภา

ชื่อตัวชี้วัด

(4.6.1) ระดับปฐมวัย

4.6 ร้อยละของครูที่สอนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และได้รบั การพัฒนาไม่ตำ่ กว่า
20 ชั่วโมงต่อปี

(4.5.3) ระดับมัธยมศึกษา

นิยาม

เกณฑ์การพิจารณา

ผลการประเมิน
ภายนอกระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)

แหล่งข้อมูล

4.6 ร้อยละของครูที่สอนในระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและได้รบั การ
พัฒนาตามเกณฑ์ครุ สุ ภา = (จำนวน
ครูระดับชั้นนั้นที่ได้รับการพัฒนา
ไม่ตำ่ กว่า 20 ชัว่ โมงต่อปี/จำนวน
ครูระดับชั้นนั้นสายผู้สอน
ทั้งหมด) x 100
(4.6.1) ร้อยละของครูที่สอนระดับปฐมวัย ผลการประเมิน
(4.6.1) ร้อยละของครูระดับ
และได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์คุรุสภา
ภายนอกระดับ
ปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาตาม
เกณฑ์คุรุสภา
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย ปฐมวัยของสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและ
1
<50.00%
ปรับปรุง
ประเมินคุณภาพ
2
50.00-74.99%
พอใช้
การศึึกษา (สมศ.)
3
75.00-89.99%
ดี
4
>90.00%
ดีมาก

(4.5.3) ระดับมัธยมศึกษา
(4.5.3) ร้อยละของครูที่สอนระดับ
* ร้อยละของครูทม่ี วี ฒ
ุ ติ รงกับ มัธยมศึกษาและมีคุณวุฒิตรงกับกลุ่มสาระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน =
การเรียนรู้/วิชาที่สอน
(จำนวนครูระดับมัธยมศึกษาสาย ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
ผูส้ อนทีม่ วี ฒ
ุ ติ รงกับกล่มุ สาระการ
1
<50.00%
ปรับปรุง
เรียนรู้ที่สอน/จำนวนครูระดับ
2
50.00-74.99%
พอใช้
มัธยมศึกษาสายผู้สอนทั้งหมดใน
3
75.00-89.99%
ดี
กลุม่ สาระการเรียนรูท้ ส่ี อน) x 100
4
>90.00%
ดีมาก

แนวทางการวิเคราะห์

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ด้าน

ชี้ถึง
ศักยภาพของ
ทรัพยากร
มนุษย์ (ครู)
ในการจัดการ
ศึกษาระดับ
อุดมศึกษา

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

4.7 ร้อยละของอาจารย์
ประจำในสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าต่ออาจารย์
ประจำทั้งหมด

ชื่อตัวชี้วัด

4.7 ร้อยละของอาจารย์
ประจำในสถาบันอุดมศึกษา
ที่สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด

(4.6.3) ร้อยละของครูระดับ
ผลการประเมิน
(4.6.3) ร้อยละของครูทส่ี อนระดับ
มัธยมศึกษาทีไ่ ด้รบั การพัฒนาตาม มัธยมศึกษาและได้รบั การพัฒนาตามเกณฑ์ ภายนอกระดับ
เกณฑ์คุรุสภา
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
คุรสุ ภา
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย ของสำนักงานรับรอง
1
<50.00%
ปรับปรุง มาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ
2
50.00-74.99%
พอใช้
3
75.00-89.99%
ดี
การศึกษา (สมศ.)
4
>90.00%
ดีมาก
4.7 ร้อยละของอาจารย์ประจำใน (4.7) ร้อยละของอาจารย์ประจำทีม่ วี ฒ
ุ ิ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีวุฒิปริญญา ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ
เอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
= (จำนวนอาจารย์ประจำในสถาบัน
1
<25.00%
ปรับปรุง
อุดมศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
2
25.00-49.99%
พอใช้
50.00-74.99%
ดี
ปริญญาเอก/จำนวนอาจารย์ประจำ 3
4
>75.00%
ดี
ม
าก
ทัง้ หมดในสถาบันอุดมศึกษา) x 100

ผลการวิเคราะห์
<50.00%
50.00-74.99%
75.00-89.99%
>90.00%

(4.6.3) ระดับมัธยมศึกษา

ระดับ
1
2
3
4

สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
(ก.พ.ร.) และ
กระทรวงศึกษาธิการ
(สกอ.)

ผลการประเมิน
ภายนอกระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ความหมาย ของสำนักงานรับรอง
ปรับปรุง มาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ
พอใช้
ดี
การศึกษา (สมศ.)
ดีมาก

(4.6.2) ร้อยละของครูที่สอนระดับ
ประถมศึกษาและที่ได้รับการพัฒนาตาม
เกณฑ์คุรุสภา

(4.6.2) ร้อยละของครูระดับ
ประถมศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ตามเกณฑ์คุรุสภา

(4.6.2) ระดับประถมศึกษา

แหล่งข้อมูล

เกณฑ์การพิจารณา

แนวทางการวิเคราะห์

นิยาม

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

ชื่อตัวชี้วัด

ชี้ถึงระดับ 4.8 ร้อยละของอาจารย์
ประสบการณ์ ประจำที่มีวิทยฐานะ หรือ
และความ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เชี่ยวชาญใน
การจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

(4.8.1) ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

4.8 ร้อยละของอาจารย์
ประจำที่สอนในระดับต่างๆ
ทีม่ วี ทิ ยฐานะ (ครูชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ เชีย่ วชาญ
เชี่ยวชาญพิเศษ) หรือดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ (ผูช้ ว่ ย
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์)

นิยาม

เกณฑ์การพิจารณา

4.8 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่
สอนในระดับต่างๆ ที่มี วิทยฐานะ
(ครูชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ) หรือ
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ผูช้ ว่ ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์) = (จำนวนครู
หรืออาจารย์ประจำทีส่ อนในระดับ
นั้นที่ดำรงตำแหน่งวิทยฐานะ/
จำนวนครูหรืออาจารย์ประจำ
ทั้งหมดที่สอนในระดับนั้น) x 100
(4.8.1) ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (4.8.1) ร้อยละของอาจารย์ประจำทีส่ อนใน
* ร้อยละของอาจารย์ประจำ ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีม่ วี ทิ ยฐานะ
ทีม่ วี ทิ ยฐานะ = (จำนวนครูประจำที่ (ครูชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชีย่ วชาญ
สอนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานที่ เชีย่ วชาญพิเศษ)
ดำรงตำแหน่งวิทยฐานะ/จำนวนครู ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
ประจำที่สอนในระดับการศึกษา
1
<25.00%
ปรับปรุง
ขั้นพื้นฐานทั้งหมด) x 100
2
25.00-49.99%
พอใช้
3
50.00-74.99%
ดี
4
>75.00%
ดีมาก

แนวทางการวิเคราะห์

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

กระทรวงศึกษาธิการ
(สพท.)
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ และ
กระทรวงกลาโหม

แหล่งข้อมูล

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด

แนวทางการวิเคราะห์
(4.8.2) ระดับอาชีวศึกษา
* ร้อยละของอาจารย์ประจำที่
ดำรงตำแหน่งวิทยฐานะ =
(จำนวนอาจารย์ประจำที่สอนใน
ระดับอาชีวศึกษาที่ดำรงตำแหน่ง
วิทยฐานะ/จำนวนอาจารย์ประจำ
ทัง้ หมดทีส่ อนในระดับอาชีวศึกษา) x
100
(4.8.3) ระดับอุดมศึกษา
* ร้อยละของอาจารย์ประจำที่
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ =
(จำนวนอาจารย์ประจำที่สอนใน
ระดับอุดมศึกษาที่ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ/จำนวนอาจารย์ประจำ
ทีส่ อนในระดับอุดมศึกษาทัง้ หมด) x
100

นิยาม
(4.8.2) ระดับอาชีวศึกษา

(4.8.3) ระดับอุดมศึกษา

แหล่งข้อมูล

<25.00%
25.00-49.99%
50.00-74.99%
>75.00%

1
2
3
4

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

ความหมาย

ผลการวิเคราะห์
<25.00%
25.00-49.99%
50.00-74.99%
>75.00%

ระดับ
1
2
3
4

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

ความหมาย

(4.8.3) ร้อยละของอาจารย์ประจำทีส่ อนใน
ระดับอุดมศึกษาทีด่ ำรงตำแหน่งทางวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
(สกอ.)
(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์)

ผลการวิเคราะห์

ระดับ

(4.8.2) ร้อยละของอาจารย์ประจำทีส่ อนใน กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับอาชีวศึกษาทีม่ วี ทิ ยฐานะ (ครูชำนาญการ (สอศ.)
ชำนาญการพิเศษ เชีย่ วชาญ เชีย่ วชาญพิเศษ)

เกณฑ์การพิจารณา

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

ชื่อตัวชี้วัด

นิยาม

เป็นสาร
4.9 อัตราส่วนความเร็วใน 4.9 อัตราส่วนความเร็วใน
สนเทศที่
การเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต : การเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตต่อ
สอดคล้องกับ ผู้เรียน
จำนวนผูเ้ รียนในแต่ละระดับ
ยุคข้อมูล
ข่าวสาร
ชี้ให้เห็นถึง
(4.9.1) ระดับประถมศึกษา
ความสามารถ
ในการเข้าถึง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ต่างๆ

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

เกณฑ์การพิจารณา

1
2
3
4

< 1.00 : 1
1.00 : 1 - 2.99 : 1
3.00 : 1 - 4.99 : 1
>5.00 : 1

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

(4.9.1) อัตราส่วนความเร็วในการ (4.9.1) อัตราส่วนความเร็วในการเชือ่ มต่อ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต : ผู้เรียนใน อินเทอร์เน็ต : ผูเ้ รียนในระดับประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย

4.9 อัตราส่วนความเร็วในการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่อผู้เรียน =
ความเร็วในการเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (กิโลบิตต์/
วินาที)/จำนวนผู้เรียนทั้งหมด

แนวทางการวิเคราะห์

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

สถานศึกษาทุกสังกัด
ได้แก่ กระทรวง
ศึกษาธิการ (สพท.,
สป.) กระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
การศึกษาสงฆ์
การศึกษา
เฉพาะทาง/
เฉพาะกิจ ฉพาะกล่มุ

แหล่งข้อมูล

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด

(4.9.3) ระดับอาชีวศึกษา

(4.9.2) ระดับมัธยมศึกษา

นิยาม

เกณฑ์การพิจารณา

< 1.00 : 1
1.00 : 1 - 2.99 : 1
3.00 : 1 - 4.99 : 1
>5.00 : 1

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

1
2
3
4

< 4.00 : 1
4.00 : 1 - 6.99 : 1
7.00 : 1 - 9.99 : 1
>10.00 : 1

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

(4.9.3) อัตราส่วนความเร็วในการ (4.9.3) อัตราส่วนความเร็วในการเชือ่ มต่อ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต : ผู้เรียนใน อินเทอร์เน็ต : ผูเ้ รียนในระดับอาชีวศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย

1
2
3
4

(4.9.2) อัตราส่วนความเร็วในการ (4.9.2) อัตราส่วนความเร็วในการเชือ่ มต่อ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต : ผู้เรียนใน อินเทอร์เน็ต : ผูเ้ รียนในระดับมัธยมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย

แนวทางการวิเคราะห์

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

สถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
(สอศ.)

สถานศึกษาทุกสังกัด
ได้แก่ กระทรวง
ศึกษาธิการ (สพท.,
สป.) กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
การศึกษาสงฆ์
การศึกษาเฉพาะทาง/
เฉพาะกิจ เฉพาะกล่มุ

แหล่งข้อมูล
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

ชี้ให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพ
ของการจัด
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ด้านการมี
ส่วนร่วมของ
องค์กรต่างๆ
นอกเหนือ
จากภาครัฐ
เอกชนและ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเป็นทาง
เลือกให้
ประชากร
กลุ่มต่างๆ
ได้พัฒนา
ตนเองโดย
การมีสว่ นร่วม
จัดการศึกษา

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

4.10 อัตราการเพิ่มการมี
ส่วนร่วมจัดการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานขององค์กรต่างๆ
ตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ

ชื่อตัวชี้วัด

4.10 อัตราการเพิ่มการมี
ส่วนร่วมจัดการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานขององค์กรต่างๆ
ตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ ได้แก่
บุคคลและครอบครัว
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และอืน่ ๆ

(4.9.4) ระดับอุดมศึกษา

นิยาม

เกณฑ์การพิจารณา

4.10 อัตราการเพิ่มการมีส่วนร่วม
จัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานขององค์กร
ต่างๆ ตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ= (จำนวนองค์กร
นอกเหนือจากภาครัฐที่มีส่วนร่วม
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น
มาจากปีที่แล้ว/จำนวนองค์กร
นอกเหนือจากภาครัฐที่มีส่วนร่วม
จัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของ
ปีทแ่ี ล้ว) x 100

< 4.00 : 1
4.00 : 1 - 6.99 : 1
7.00 : 1 - 9.99 : 1
>10.00 : 1

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

สถาบันระดับ
อุดมศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
(สกอ.)

แหล่งข้อมูล

4.10 อัตราการเพิม่ การมีสว่ นร่วมจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ขัน้ พืน้ ฐานขององค์กรต่างๆ ตามมาตรา 12 (สพท.)
ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย กระทรวงวัฒนธรรม
1
<30.00%
ปรับปรุง กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
2
30.00-39.99%
พอใช้
สำนักนายกรัฐมนตรี
3
40.00-49.99%
ดี
กระทรวงการพัฒนา
4
>50.00%
ดีมาก
สังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
และกระทรวง
กลาโหม

1
2
3
4

(4.9.4) อัตราส่วนความเร็วในการ (4.9.3) อัตราส่วนความเร็วในการเชือ่ มต่อ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต : ผู้เรียนใน อินเทอร์เน็ต : ผูเ้ รียนในระดับอุดมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย

แนวทางการวิเคราะห์

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ด้าน

ชื่อตัวชี้วัด

4.11 ร้อยละของจำนวน
สถานศึกษาที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานในภาพรวม
ของสถานศึกษา

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

สะท้อนถึง
ความสำเร็จ
ของการจัด
การศึกษา
ตามแผน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา
ของ
กระทรวง
ศึกษาธิการ

(4.11.2) ระดับประถมศึกษา

(4.11.1) ระดับปฐมวัย

4.11 ร้อยละของจำนวน
สถานศึกษาทีไ่ ด้รบั การรับรอง
มาตรฐานสถานศึกษาใน
ภาพรวม

นิยาม

เกณฑ์การพิจารณา

<25.00%
25.00-49.99%
50.00-74.99%
>75.00%

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

1
2
3
4

<25.00%
25.00-49.99%
50.00-74.99%
>75.00%

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

(4.11.2) ร้อยละของจำนวนสถานศึกษา
(4.11.2) ร้อยละของจำนวน
ระดั
บประถมศึกษาที่ได้รับการรับรอง
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่
มาตรฐานในภาพรวมของสถานศึกษา
ได้รับการรับรองมาตรฐานใน
ภาพรวมของสถานศึกษา
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย

1
2
3
4

4.11 ร้อยละของจำนวนสถานศึกษา
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สถานศึกษาในภาพรวม = (จำนวน
สถานศึกษาที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานสถานศึกษาในภาพรวม
จาก สมศ./จำนวนสถานศึกษา
ทั้งหมด) x 100
(4.11.1) ร้อยละของจำนวน
(4.11.1) ร้อยละของจำนวนสถานศึกษา
สถานศึกษาระดับปฐมวัยที่ได้รับ ระดับปฐมวัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การรับรองมาตรฐานในภาพรวม ในภาพรวมของสถานศึกษา
ของสถานศึกษา
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย

แนวทางการวิเคราะห์

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

ผลการประเมิน
ภายนอกระดับการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของ
สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ
(สมศ.)

ผลการประเมิน
ภายนอกระดับ
ปฐมวัยของสำนักงาน
รับรองมาตรฐาน
และประเมิน
คุณภาพ (สมศ.)

แหล่งข้อมูล
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด

(4.11.4) ร้อยละของจำนวนสถานศึกษา
(4.11.4) ร้อยละของจำนวน
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่ได้ ระดับอาชีวศึกษาทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐาน
รับการรับรองมาตรฐานในภาพรวม ในภาพรวมของสถานศึกษา
ของสถานศึกษา
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย

ผลการประเมินภาย
นอกระดับอาชีวศึกษา
ของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ
(สมศ.)

1
<25.00%
ปรับปรุง
2
25.00-49.99%
พอใช้
3
50.00-74.99%
ดี
4
>75.00%
ดีมาก
(4.11.5) ร้อยละของจำนวนสถานศึกษา ผลการประเมิน
(4.11.5) ระดับอุดมศึกษา (4.11.5) ร้อยละของจำนวน
ระดั
บอุดมศึกษาทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐาน ภายนอกระดับ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้
รับการรับรองมาตรฐานในภาพรวม ในภาพรวมของสถานศึกษา
อุดมศึกษาของ
ของสถานศึกษา
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและ
1
<25.00%
ปรับปรุง ประเมินคุณภาพ
2
25.00-49.99%
พอใช้
(สมศ.)
3
50.00-74.99%
ดี
4
>75.00%
ดีมาก

<25.00%
25.00-49.99%
50.00-74.99%
>75.00%

1
2
3
4
(4.11.4) ระดับอาชีวศึกษา

ผลการวิเคราะห์

ระดับ

แหล่งข้อมูล

ผลการประเมิน
ภายนอกระดับการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของ
ความหมาย สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและ
ปรับปรุง ประเมินคุณภาพ
พอใช้
(สมศ.)
ดี
ดีมาก

(4.11.3) ร้อยละของจำนวนสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานในภาพรวมของสถานศึกษา

เกณฑ์การพิจารณา

(4.11.3) ร้อยละของจำนวน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานใน
ภาพรวมของสถานศึกษา

แนวทางการวิเคราะห์

(4.11.3) ระดับมัธยมศึกษา

นิยาม

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ด้าน

นิยาม

เกณฑ์การพิจารณา

แหล่งข้อมูล

(4.12.1) ร้อยละของงบประมาณ (4.12.1) ร้อยละของงบประมาณการศึกษา สำนักงบประมาณ
การศึกษาต่องบประมาณของ
ต่องบประมาณของทัง้ ประเทศ
ประเทศทั้งหมด = (งบดำเนินการ ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
ของรัฐบาลในการจัดการศึกษา/
1
<15.00%
ปรับปรุง
งบประมาณรายจ่ายทั้งหมดของ
2
15.00-17.49%
พอใช้
3
17.50-19.99%
ดี
ประเทศ) x 100
4
>20.00%
ดีมาก

แนวทางการวิเคราะห์

(4.12.2) ร้อยละงบประมาณ (4.12.2) งบประมาณแต่ละระดับ
แต่ละระดับการศึกษา
การศึกษาเทียบกับงบประมาณทาง
(ปฐมวัย ประถมศึกษา
การศึกษาทัง้ หมด วิเคราะห์ได้ดงั นี้
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา) เฉพาะใน
สังกัดรัฐบาลเท่านั้น
(4.12.2.1) ระดับปฐมวัย
(4.12.2.1) ระดับปฐมวัย
(4.12.2.1) ร้อยละงบประมาณการศึกษา สำนักงบประมาณ
และระดับประถมศึกษา
*ร้อยละของงบประมาณการ ระดับปฐมวัยเทียบกับงบประมาณทางการ
ศึกษาแต่ละระดับเทียบกับงบ
ศึกษาทัง้ หมด
ประมาณทางการศึกษาทัง้ หมด = ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
(งบดำเนินการของรัฐบาลใน
1
<40.00%
ไม่เหมาะสม
ระดับปฐมวัย/งบประมาณรายจ่าย
2
40.00-50.00% เหมาะสม
ด้านการศึกษาทั้งหมด) x 100

4.12 งบประมาณด้าน
การศึกษา
(4.12.1) ร้อยละของ
(4.12.1) ร้อยละของ
งบประมาณการศึกษาต่อ งบประมาณทางการศึกษา
งบประมาณของประเทศ เฉพาะในสังกัดรัฐบาลต่อ
งบประมาณของประเทศ
ทั้งหมดทุกด้าน

ชื่อตัวชี้วัด

ชีถ้ งึ ระดับการ (4.12.2) ร้อยละของ
ให้น้ำหนัก งบประมาณการศึกษาแต่ละ
ความสำคัญ ระดับเทียบกับงบประมาณ
ต่อการพัฒนา ทางการศึกษาทั้งหมด
การศึกษาใน
แต่ละระดับ
และเป็นการ
ช่วยกำหนด
แนวทางการ
ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ
ในการใช้
งบประมาณ

ชี้ถึงระดับ
ความสำคัญ
ที่รัฐบาลให้
ต่อการจัด
การศึกษา
ของ
ประเทศ

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด

(4.12.2.3) ระดับ
อาชีวศึกษา

(4.12.2.2) ระดับ
มัธยมศึกษา

นิยาม

(4.12.2.2) ระดับมัธยมศึกษา
*ร้อยละของงบประมาณการ
ศึกษาแต่ละระดับเทียบกับ
งบประมาณทางการศึกษา
ทัง้ หมด = (งบดำเนินการของ
รัฐบาลในระดับมัธยมศึกษา/
งบประมาณรายจ่ายด้านการ
ศึกษาทั้งหมด) x 100
(4.12.2.3) ระดับอาชีวศึกษา
*ร้อยละของงบประมาณการ
ศึกษาแต่ละระดับเทียบกับ
งบประมาณทางการศึกษา
ทัง้ หมด = งบดำเนินการของ
รัฐบาลในระดับอาชีวศึกษา/
งบประมาณรายจ่ายด้านการ
ศึกษาทั้งหมด) x 100

แนวทางการวิเคราะห์

แหล่งข้อมูล

ความหมาย
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม

ระดับ ผลการวิเคราะห์
1
< 10.00%
2
10.00 - 15.00%

ความหมาย
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม

(4.12.2.3) ร้อยละงบประมาณการศึกษา สำนักงบประมาณ
ระดับอาชีวศึกษาเทียบกับงบประมาณ
ทางการศึกษาทัง้ หมด

ระดับ ผลการวิเคราะห์
1
< 25.00%
2
25.00 - 30.00%

(4.12.2.2) ร้อยละงบประมาณการศึกษา สำนักงบประมาณ
ระดับมัธยมศึกษาเทียบกับงบประมาณ
ทางการศึกษาทัง้ หมด

เกณฑ์การพิจารณา

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ด้าน

ชื่อตัวชี้วัด

(4.12.2.4) ระดับ
อุดมศึกษา

นิยาม

ชี้ถึงระดับ
4.12.3 ร้อยละของ
4.12.3 ร้อยละของ
ความสำคัญ งบประมาณการศึกษาต่อ งบประมาณการศึกษาต่อ
ที่รัฐบาลให้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ต่อการจัด ประเทศ
ประเทศ (GDP)
การศึกษา
ของประเทศ

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

เกณฑ์การพิจารณา

แหล่งข้อมูล

4.12.3 ร้อยละของงบประมาณ 4.12.3 ร้อยละของงบประมาณการศึกษา สำนักงบประมาณ
การศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ภายในประเทศ = (งบดำเนินการ ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
ของรัฐบาลในการจัดการศึกษา/
1
<3.00%
ปรับปรุง
งบประมาณผลิตภัณฑ์มวลรวม
2
3.00-3.99%
พอใช้
(GDP)) x 100
3
4.00-4.99%
ดี
4
>5.00%
ดีมาก

(4.12.2.4) ระดับอุดมศึกษา
(4.12.2.4) ร้อยละงบประมาณการศึกษา สำนักงบประมาณ
*ร้อยละของงบประมาณการ ระดับอุดมศึกษาเทียบกับงบประมาณ
ศึกษาแต่ละระดับเทียบกับ
ทางการศึกษาทั้งหมด
งบประมาณทางการศึกษา
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
ทัง้ หมด = งบดำเนินการของ
1
< 10.00%
ไม่เหมาะสม
รัฐบาลในระดับอุดมศึกษา/
2
10.00 - 15.00% เหมาะสม
งบประมาณรายจ่ายด้านการ
ศึกษาทั้งหมด) x 100
• งบประมาณทีล่ ดลงต้องนำไปสนับสนุน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระดับอาชีวศึกษา

แนวทางการวิเคราะห์

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)
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ด้าน

ชื่อตัวชี้วัด

4.12.4 ร้อยละของงบ
ดำเนินการที่จัดสรรเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาให้กับสถานศึกษา
ขนาดเล็กของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานหรือสถานศึกษา
ที่ประสบปัญหา ได้แก่
สถานศึกษาใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และ
สถานศึกษาตามแนวชาย
ขอบ

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชี้ถึงระดับ
ความสำคัญ
ที่รัฐบาลให้
ต่อการพัฒนา
คุณภาพของ
สถานศึกษา
ขนาดเล็กและ
สถานศึกษา
ที่ประสบ
ปัญหาจาก
ภัยธรรมชาติ
หรือปัญหา
ของประเทศ

4.12.4 ร้อยละของงบ
ดำเนินการที่จัดสรรเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาให้กับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่
เกิน 120 คน) ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานหรือสถานศึกษา
ที่ประสบปัญหา ได้แก่
สถานศึกษาใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และ
สถานศึกษาตามแนวชายขอบ

นิยาม

4.12.4 ร้อยละของงบดำเนินการ
ที่จัดสรรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้กับสถานศึกษาขนาด
เล็กของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานหรือสถานศึกษา
ที่ประสบปัญหา = (งบประมาณ
ทั้งหมดที่จัดสรรสำหรับพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้กบั สถานศึกษา
ขนาดเล็กของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
หรือสถานศึกษาที่ประสบปัญหา
ได้แก่ สถานศึกษาใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และสถานศึกษา
ตามแนวชายขอบทีจ่ ดั สรรเพิม่ จาก
ปีที่แล้ว/งบประมาณทั้งหมดที่
จัดสรรสำหรับพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาให้กับสถานศึกษาขนาดเล็ก
ของสำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสถานศึกษา
ที่ประสบปัญหาในปีที่แล้ว) x 100

แนวทางการวิเคราะห์

แหล่งข้อมูล

ระดับ
1
2
3
4

ผลการวิเคราะห์
<10.00%
10.00-14.99%
15.00-19.99%
>20.00%

ความหมาย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

4.12.4 ร้อยละของงบดำเนินการที่จัดสรร สำนักงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับ
สถานศึกษาขนาดเล็กของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
สถานศึกษาที่ประสบปัญหา

เกณฑ์การพิจารณา

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ

117

ด้าน

ชื่อตัวชี้วัด

ชี้ถึงความ 4.13 ร้อยละของ
สัมพันธ์ของ งบประมาณอุดหนุนจาก
ระดับ
ภาคเอกชน
งบประมาณ
ที่ใช้ในการ
จัดการศึกษา
ของภาครัฐ
และภาค
เอกชน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

แนวทางการวิเคราะห์

เกณฑ์การพิจารณา

แหล่งข้อมูล

(4.13.2) ระดับประถมศึกษา

ผลการวิเคราะห์
<20.00%
20.00-24.99%
25.00-29.99%
>30.00%

ความหมาย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

(4.13.2) ร้อยละของงบประมาณ (4.13.2) ร้อยละของงบประมาณอุดหนุน ได้จากการทำวิจัย
อุดหนุนระดับประถมศึกษาจาก ระดับประถมศึกษาจากภาคเอกชน
เชิงลึก
ภาคเอกชน
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
1
<20.00%
ปรับปรุง
2
20.00-24.99%
พอใช้
3
25.00-29.99%
ดี
4
>30.00%
ดีมาก

ระดับ
1
2
3
4

4.13 ร้อยละของงบประมาณ 4.13 ร้อยละของงบประมาณอุดหนุน
อุดหนุนจากภาคเอกชนของ จากภาคเอกชน = (งบประมาณ
สถาบันการศึกษาระดับต่างๆ ทางการศึกษาทั้งหมดที่สนับสนุน
โดยหน่วยงานภาคเอกชน/งบ
ประมาณทางการศึกษาทั้งหมด
ทีส่ นับสนุนโดยทุกหน่วยงาน) x 100
(4.13.1) ระดับปฐมวัย
(4.13.1) ร้อยละของงบประมาณ (4.13.1) ร้อยละของงบประมาณอุดหนุน ได้จากการทำวิจัย
อุดหนุนระดับปฐมวัยจากภาคเอกชน ระดับปฐมวัยจากภาคเอกชน
เชิงลึก

นิยาม

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด

(4.13.4) ร้อยละของงบประมาณ (4.13.4) ร้อยละของงบประมาณอุดหนุน ได้จากการทำวิจัย
เชิงลึก
อุดหนุนระดับอาชีวศึกษาจาก
ระดับอาชีวศึกษาจากภาคเอกชน
ภาคเอกชน
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
1
<30.00%
ปรับปรุง
2
30.00-39.99%
พอใช้
3
40.00-49.99%
ดี
4
>50.00%
ดีมาก
(4.13.5) ร้อยละของงบประมาณ (4.13.5) ร้อยละของงบประมาณอุดหนุน ได้จากการทำวิจัย
ระดับอุดมศึกษาจากภาคเอกชน
อุดหนุนระดับอุดมศึกษาจาก
เชิงลึก
ภาคเอกชน
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
1
<30.00%
ปรับปรุง
2
30.00-39.99%
พอใช้
3
40.00-99.99%
ดี
4
>50.00%
ดีมาก

(4.13.5) ระดับอุดมศึกษา

แหล่งข้อมูล

(4.13.4) ระดับอาชีวศึกษา

เกณฑ์การพิจารณา

(4.13.3) ร้อยละของงบประมาณ (4.13.3) ร้อยละของงบประมาณอุดหนุน ได้จากการทำวิจัย
ระดับมัธยมศึกษาจากภาคเอกชน
เชิงลึก
อุดหนุนระดับมัธยมศึกษาจาก
ภาคเอกชน
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
1
<20.00%
ปรับปรุง
2
20.00-24.99%
พอใช้
3
25.00-29.99%
ดี
4
>30.00%
ดีมาก

แนวทางการวิเคราะห์

(4.13.3) ระดับมัธยมศึกษา

นิยาม

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ

119

ด้าน

ชื่อตัวชี้วัด

4.14 ค่าใช้จ่ายรายหัว
จำแนกตามระดับ
การศึกษา (ไม่รวมงบ
เงินเดือน งบที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง งบดำเนินการ
ของโครงการอื่นๆ ฯลฯ)

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชี้ถึงความ
สำคัญในการ
ลงทุนทาง
การศึกษา
สำหรับ
ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
(4.14.1) ระดับปฐมวัย

4.14 ค่าใช้จ่ายทางการ
ศึกษาทั้งหมดต่อจำนวน
นักเรียนของสถานศึกษา
สังกัดรัฐบาลเท่านั้น

นิยาม

4.14 ค่าใช้จ่ายรายหัวที่สำนัก
งบประมาณจัดสรรจำแนกตาม
ระดับการศึกษา ในแต่ละระดับ
การศึกษา (ไม่รวมงบเงินเดือน
งบทีด่ นิ สิง่ ก่อสร้าง งบดำเนินการ
ของโครงการอื่นๆ ฯลฯ)
(4.14.1) ค่าใช้จ่ายรายหัวระดับ
ปฐมวัย

แนวทางการวิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์

ความหมาย
1
> 2,050.00
ปรับปรุง
2 2,000.00-2,049.99
พอใช้
3 1,500.00-1,999.99
ดี
4
< 1,500.00
ดีมาก
* เมื่อใช้เกณฑ์นี้ไประยะหนึ่งแล้วควรทำ
วิจัยเพื่อพัฒนาเกณฑ์ต่อไป

ระดับ

(4.14.1) ค่าใช้จา่ ยรายหัวระดับปฐมวัย
ถ้ามีการคงคุณภาพการศึกษา สามารถ
แปลผลค่าใช้จา่ ยรายหัวได้ตามเกณฑ์ตอ่ ไปนี้
แต่ถา้ จะให้ดกี ว่านีค้ วรเพิม่ ค่าใช้จา่ ยรายหัว
เพือ่ เพิม่ คุณภาพการศึกษา

เกณฑ์การพิจารณา

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

สำนักงบประมาณ

แหล่งข้อมูล

120

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด

แนวทางการวิเคราะห์

(4.14.2) ค่าใช้จ่ายรายหัวระดับ
ประถมศึกษา

(4.14.3) ค่าใช้จ่ายรายหัวระดับ
มัธยมศึกษา

นิยาม

(4.14.2) ระดับประถมศึกษา

(4.14.3) ระดับมัธยมศึกษา

แหล่งข้อมูล

ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
1
> 4.300.00
ปรับปรุง
2 4,200.00-4,299.99
พอใช้
3 4,100.00-4,199.99
ดี
4
< 4,100.00
ดีมาก
* เมื่อใช้เกณฑ์นี้ไประยะหนึ่งแล้วควรทำ
วิจัยเพื่อพัฒนาเกณฑ์ต่อไป

(4.14.3) ค่าใช้จา่ ยรายหัวระดับมัธยมศึกษา สำนักงบประมาณ
ถ้ามีการคงคุณภาพการศึกษา สามารถ
แปลผลค่าใช้จา่ ยรายหัวได้ตามเกณฑ์ตอ่ ไปนี้
แต่ถา้ จะให้ดกี ว่านีค้ วรเพิม่ ค่าใช้จา่ ยรายหัว
เพือ่ เพิม่ คุณภาพการศึกษา

ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
1
> 2,300.00
ปรับปรุง
2 2,250.00-2,299.99
พอใช้
3
2,200-2,249.99
ดี
4
< 2,200.00
ดีมาก
* เมื่อใช้เกณฑ์นี้ไประยะหนึ่งแล้วควรทำ
วิจัยเพื่อพัฒนาเกณฑ์ต่อไป

(4.14.2) ค่าใช้จา่ ยรายหัวระดับประถมศึกษา สำนักงบประมาณ
ถ้ามีการคงคุณภาพการศึกษา สามารถ
แปลผลค่าใช้จา่ ยรายหัวได้ตามเกณฑ์ตอ่ ไปนี้
แต่ถา้ จะให้ดกี ว่านีค้ วรเพิม่ ค่าใช้จา่ ยรายหัว
เพือ่ เพิม่ คุณภาพการศึกษา

เกณฑ์การพิจารณา

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ

121

ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด

(4.14.4) ระดับอาชีวศึกษา

นิยาม

เกณฑ์การพิจารณา

แหล่งข้อมูล

* เมื่อใช้เกณฑ์นี้ไประยะหนึ่งแล้วควรทำ
วิจัยเพื่อพัฒนาเกณฑ์ต่อไป

ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
1
> 4,500.00
ปรับปรุง
2 4,400.00-4,499.99
พอใช้
3 4,300.00-4,399.99
ดี
4
< 4,300.00
ดีมาก

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

* เมื่อใช้เกณฑ์นี้ไประยะหนึ่งแล้วควรทำ
วิจัยเพื่อพัฒนาเกณฑ์ต่อไป

ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
1
> 4,500.00
ปรับปรุง
2 4,400.00-4,499.99
พอใช้
3 4,300.00-4,399.99
ดี
4
< 4,300.00
ดีมาก

ประเภทวิชาคหกรรม

(4.14.4) ค่าใช้จ่ายรายหัวระดับ (4.14.4) ค่าใช้จา่ ยรายหัวระดับอาชีวศึกษา สำนักงบประมาณ
อาชีวศึกษา (จำแนกตามประเภท ถ้ามีการคงคุณภาพการศึกษา สามารถ
วิชา ได้แก่ คหกรรม อุตสาหกรรม แปลผลค่าใช้จา่ ยรายหัวได้ตามเกณฑ์ตอ่ ไปนี้
พาณิชยกรรม ศิลปกรรม และ แต่ถา้ จะให้ดกี ว่านีค้ วรเพิม่ ค่าใช้จา่ ยรายหัว
เกษตรกรรม)
เพือ่ เพิม่ คุณภาพการศึกษา

แนวทางการวิเคราะห์

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด

นิยาม

แนวทางการวิเคราะห์

ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
1
> 4,500.00
ปรับปรุง
2 4,400.00-4,499.99
พอใช้
3 4,300.00-4,399.99
ดี
4
< 4,300.00
ดีมาก
* เมื่อใช้เกณฑ์นี้ไประยะหนึ่งแล้วควรทำ
วิจัยเพื่อพัฒนาเกณฑ์ต่อไป

ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
1
> 4,500.00
ปรับปรุง
2 4,400.00-4,499.99
พอใช้
3 4,300.00-4,399.99
ดี
4
< 4,300.00
ดีมาก
* เมื่อใช้เกณฑ์นี้ไประยะหนึ่งแล้วควรทำ
วิจัยเพื่อพัฒนาเกณฑ์ต่อไป
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
1
> 4,500.00
ปรับปรุง
2 4,400.00-4,499.99
พอใช้
3 4,300.00-4,399.99
ดี
4
< 4,300.00
ดีมาก
* เมื่อใช้เกณฑ์นี้ไประยะหนึ่งแล้วควรทำ
วิจัยเพื่อพัฒนาเกณฑ์ต่อไป
ประเภทวิชาศิลปกรรม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

เกณฑ์การพิจารณา

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)
แหล่งข้อมูล

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด

(4.14.5) ระดับอุดมศึกษา

นิยาม

เกณฑ์การพิจารณา

แหล่งข้อมูล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
1 37,000 + มากกว่า 9,000 ปรับปรุง
2 37,000 + 6,000 ถึง 9,000 พอใช้
3 37,000 + 3,000 ถึง 6,000
ดี
4
37,000 + 3,000
ดีมาก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
1 20,000 + มากกว่า 9,000 ปรับปรุง
2 20,000 + 6,000 ถึง 9,000 พอใช้
3 20,000 + 3,000 ถึง 6,000
ดี
4
20,000 + 3,000
ดีมาก

(4.14.5) ค่าใช้จ่ายรายหัวระดับ (4.14.5) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรายหัวระดับ สำนักงบประมาณ
อุดมศึกษา (จำแนกตามสาขาวิชา อุดมศึกษา
ได้แก่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
1 16,000 + มากกว่า 6,000 ปรับปรุง
2 16,000 + 4,000 ถึง 6,000 พอใช้
3 16,000 + 2,000 ถึง 4,000
ดี
4
16,000 + 2,000
ดีมาก

แนวทางการวิเคราะห์

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง
สะท้อนให้เห็น
ถึงความสำเร็จ
ของการจัด
การศึกษา
ตามแผน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษาของ
กระทรวง
ศึกษาธิการ
สะท้อนให้เห็น
ถึงความสำเร็จ
ของการจัด
การศึกษา
ตามแผน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษาของ
กระทรวง
ศึกษาธิการ
และเพื่อมอง
คุณภาพของ
ประชากร
วัยแรงงาน
ในอนาคตด้วย

แนวทางการวิเคราะห์

เกณฑ์การพิจารณา

แหล่งข้อมูล

4.15 จำนวนปีการศึกษาเฉลีย่ 4.15 จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของ 4.15 จำนวนปีการศึกษาเฉลีย่ ของประชากร สำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ของประชากรอายุ 15 ปีขน้ึ ไป ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป = จำนวนปี อายุ 15 ปีขน้ึ ไป
การศึกษารวมของผู้มีอายุ 15 ปี ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
ขึน้ ไปทัง้ หมด/จำนวนผูม้ อี ายุ 15 ปี
1
<7
ปรับปรุง
ขึ้นไป
2
7-9
พอใช้
3
10-12
ดี
4
> 12
ดีมาก

นิยาม

4.16 ร้อยละของแรงงาน 4.16 ร้อยละของแรงงาน 4.16 ร้อยละของกำลังแรงงาน 4.16 ร้อยละของกำลังแรงงานทีจ่ บการศึกษา กระทรวงแรงงาน
ที่จบการศึกษามัธยมศึกษา ที่จบการศึกษามัธยมศึกษา ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึน้ ไป
และสวัสดิการสังคม
ตอนปลายขึ้นไป
ตอนปลายขึ้นไป
ตอนปลายขึน้ ไป = (จำนวนแรงงาน ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
ทั้งหมดที่จบการศึกษาระดับ
< 50.00%
ปรับปรุง
มัธยมศึกษาตอนปลายขึน้ ไป/จำนวน 1
2
50.00
59.99%
พอใช้
แรงงานทั้งหมด) x 100
3
60.00 - 69.99%
ดี
4
> 70.00%
ดีมาก

4.15 จำนวนปีการศึกษา
เฉลี่ยของประชากรอายุ
15 ปีขึ้นไป

ชื่อตัวชี้วัด

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ด้าน
4.17 อัตราส่วนห้องส้วมทีใ่ ช้การได้
ทั้งหมดในสถานศึกษาต่อผู้เรียน
ทั้งหมดในสถานศึกษา = จำนวน
ผู้เรียน/จำนวนห้องส้วมทั้งหมด
ที่ใช้การได้ในสถานศึกษา
(4.17.1) ระดับปฐมวัย

แนวทางการวิเคราะห์

(4.17.2) ระดับประถมศึกษา (4.17.2) ระดับประถมศึกษา

ความสำคัญ/
ชื่อตัวชี้วัด
นิยาม
จำเป็น ความ
คาดหวัง
เป็นข้อมูล 4.17 อัตราส่วนห้องส้วม : 4.17 อัตราส่วนห้องส้วมที่ใช้
ทีแ่ สดง
ผู้เรียน
การได้ทง้ั หมดในสถานศึกษา
สภาพแวดล้อม
ต่อผู้เรียน
ของ
สถานศึกษา
ในเชิง
(4.17.1) ระดับปฐมวัย
สาธารณสุข

แหล่งข้อมูล

(4.17.2) อัตราส่วนห้องส้วม : ผูเ้ รียนระดับ กระทรวงศึกษาธิการ
(สพท.)
ประถมศึกษา
กระทรวงมหาดไทย
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย กรุงเทพมหานคร
1
> 1 : 26
ปรับปรุง กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการ
2
1 : 21 - 1 : 25
พอใช้
ท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักนายกรัฐมนตรี
3
1 : 16 - 1 : 20
ดี
กระทรวงการพัฒนา
4
< 1 : 15
ดีมาก
สังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์และ
กระทรวงกลาโหม

(4.17.1) อัตราส่วนห้องส้วม : ผูเ้ รียนระดับ กระทรวงศึกษาธิการ
(สพท.)
ปฐมวัย
กระทรวงมหาดไทย
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย กรุงเทพมหานคร
กระทรวงวัฒนธรรม
1
> 1 : 26
ปรับปรุง กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
2
1 : 21 - 1 : 25
พอใช้
สำนักนายกรัฐมนตรี
3
1 : 16 - 1 : 20
ดี
กระทรวงการพัฒนา
4
< 1 : 15
ดีมาก
สังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์และ
กระทรวงกลาโหม

เกณฑ์การพิจารณา

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด

แนวทางการวิเคราะห์

(4.17.3) ระดับมัธยมศึกษา (4.17.3) ระดับมัธยมศึกษา

นิยาม

แหล่งข้อมูล

(4.17.3) อัตราส่วนห้องส้วม: ผูเ้ รียนระดับ กระทรวงศึกษาธิการ
มัธยมศึกษา
(สพท.)
กระทรวงมหาดไทย
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย กรุงเทพมหานคร
1
> 1 : 26
ปรับปรุง กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการ
2
1 : 21 - 1 : 25
พอใช้
ท่องเที่ยวและกีฬา
3
1 : 16 - 1 : 20
ดี
สำนักนายกรัฐมนตรี
4
< 1 : 15
ดีมาก
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์และ
กระทรวงกลาโหม

เกณฑ์การพิจารณา

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ด้าน

ความสำคัญ/
ชื่อตัวชี้วัด
จำเป็น ความ
คาดหวัง
ชี้ให้เห็นถึง 4.18 จำนวนกิจกรรมที่
การมีสว่ นร่วม ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
ในระบอบ ในสถานศึกษา
ประชาธิปไตย
ของ
สถานศึกษา
4.18 จำนวนกิจกรรม/โครงการ
ทั้งหมดที่สนับสนุนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษา
ในระดับต่างๆ
(4.18.1) จำนวนกิจกรรม/โครงการ
ที่สนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา

4.18 จำนวนกิจกรรม/โครงการ
ทีส่ นับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา
ระดับต่างๆ ใน 1 ปีการศึกษา
(4.18.1) ระดับมัธยมศึกษา

เกณฑ์การพิจารณา

แหล่งข้อมูล

1
2
3
4

<3
4
5
>6

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

(4.18.1) จำนวนกิจกรรม/โครงการที่
กระทรวงศึกษาธิการ
สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย (สพท.)
กระทรวงมหาดไทย
ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย กรุงเทพมหานคร
กระทรวงวัฒนธรรม
1
<3
ปรับปรุง กระทรวงการ
2
4
พอใช้
ท่องเที่ยวและกีฬา
3
5
ดี
สำนักนายกรัฐมนตรี
4
>6
ดีมาก
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์และ
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงศึกษาธิการ
(4.18.2) ระดับอาชีวศึกษา (4.18.2) จำนวนกิจกรรม/โครงการ (4.18.2) จำนวนกิจกรรม/โครงการที่
ที่สนับสนุนการปกครองระบอบ สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย (สอศ.)
ประชาธิปไตยในสถานศึกษาระดับ ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย

แนวทางการวิเคราะห์

นิยาม

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

5. ประสิทธิผล
(effectiveness)

ด้าน

ชื่อตัวชี้วัด

สะท้อนถึง 5.1 อัตราการเรียนต่อใน
ความสามารถ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในการรับเข้า อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
เรียนในระดับ
สูงขึ้นถัดไป
และสะท้อน
ปัญหาความ
เชื่อมต่อ
ของระบบ
การศึกษา

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

5.1 อัตราการเรียนต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นของผู้สำเร็จ
การศึกษาแต่ละระดับ
(5.1.1) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ระดับชั้น ม.4)

(4.18.3) ระดับอุดมศึกษา

นิยาม

เกณฑ์การพิจารณา

แหล่งข้อมูล

<3
4
5
>6

1
2
3
4

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

ความหมาย

5.1 อัตราการเรียนต่อในระดับที่
สูงขึ้นของผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละ
ระดับวิเคราะห์ได้ดังนี้
(5.1.1) ร้อยละของจำนวนผูเ้ รียน (5.1.1) ร้อยละของจำนวนผูเ้ รียนทีเ่ รียนต่อ
ทีเ่ รียนต่อ = (จำนวนผูเ้ รียนทีเ่ ข้าเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ต่อในระดับ ม. 4 ในปีปัจจุบัน/
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
จำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา
1
> 80.00%
ปรับปรุง
ชั้น ม. 3 ในปีที่ผ่านมา) x 100
2
70.01-80.00%
พอใช้
3
60.01-70.00%
ดี
4
<60.00%
ดีมาก

ผลการวิเคราะห์

ระดับ

กระทรวงศึกษาธิการ
(สพท.)
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์และ
กระทรวงกลาโหม

(4.18.3) จำนวนกิจกรรม/โครงการ (4.18.3) จำนวนกิจกรรม/โครงการที่
ควรกำหนดให้สถาบัน
ที่สนับสนุนการปกครองระบอบ สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อุดมศึกษาได้เก็บ
ประชาธิปไตยในสถาบันอุดมศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา
ข้อมูลดังกล่าว

แนวทางการวิเคราะห์

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด

แนวทางการวิเคราะห์

เกณฑ์การพิจารณา

แหล่งข้อมูล

(5.1.2.2) ร้อยละของจำนวน
(5.1.2.2) ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่
ผู้เรียนที่เรียนต่อระดับ ปวส. 1 = เรียนต่อระดับ ปวส. 1
(จำนวนผู้เรียนที่เข้าเรียนต่อใน
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
ระดับปวส. 1 ในปีปัจจุบัน/จำนวน
1
< 30.00%
ปรับปรุง
ผูเ้ รียนทีส่ ำเร็จการศึกษาชัน้ ปวช. 1)
2
30.00-39.99%
พอใช้
3
40.00-49.99%
ดี
ในปีที่ผ่านมา x 100
4
>50.00%
ดีมาก
(5.1.3) ภาพรวมระดับ
(5.1.3) ร้อยละของจำนวนผูเ้ รียน (5.1.3) ร้อยละของจำนวนนักเรียนทีเ่ รียน กระทรวงศึกษาธิการ
มัธยมศึกษาตอนต้น ต่อ
ต่อในภาพรวมระดับมัธยมศึกษา ต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(สพฐ. สช. สอศ.)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.3 ตอนปลายต่อมัธยมศึกษาตอนต้น = ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
ต่อ ม.4 และ ปวช.1)
(จำนวนผู้เรียนที่เรียนต่อระดับ
1
< 80.00%
ปรับปรุง
ม.4 และ ปวช.1 ในปัจจุบนั /จำนวน
2
80.00-89.99%
พอใช้
3
90.00-94.99%
ดี
ผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 ในปีที่
4
>95.00%
ดีมาก
ผ่านมา) x 100

(5.1.2) ระดับอาชีวศึกษา (5.1.2) ร้อยละของจำนวนผูเ้ รียน (5.1.2) ร้อยละของจำนวนผูเ้ รียนทีเ่ รียนต่อ กระทรวงศึกษาธิการ
(ระดับ ปวช. 1 และ ปวส. 1) ทีเ่ รียนต่อระดับอาชีวศึกษา วิเคราะห์ ระดับอาชีวศึกษา
(สอศ. สช. สกอ.)
ได้ดังนี้
(5.1.2.1) ร้อยละของจำนวน
(5.1.2.1) ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่
ผู้เรียนที่เรียนต่อระดับ ปวช. 1 = เรียนต่อระดับ ปวช. 1
(จำนวนผู้เรียนที่เข้าเรียนต่อใน
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
ระดับปวช. 1 ในปีปัจจุบัน/จำนวน
1
< 20.00%
ปรับปรุง
ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 3
2
20.00-29.99%
พอใช้
3
30.00-39.99%
ดี
ในปีที่ผ่านมา) x 100
4
>40.00%
ดีมาก

นิยาม

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด

แนวทางการวิเคราะห์

แหล่งข้อมูล

1
2
3
4

< 20.00%
20.00-29.99%
30.00-39.99%
>40.00%

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย

(5.1.4.1.1) อัตราการเรียนต่อระดับ
ปริญญาตรี ไม่นับรวมมหาวิทยาลัยเปิดและ
เอกชน

(5.1.4) ร้อยละของจำนวนผูเ้ รียนทีเ่ รียนต่อ กระทรวงศึกษาธิการ
(สกอ.)
ระดับอุดมศึกษา
(5.1.4.1) อัตราการเรียนต่อระดับปริญญาตรี

เกณฑ์การพิจารณา

(5.1.4.1.2) อัตราการเรียนต่อระดับ
(5.1.4.1.2) ร้อยละของจำนวน
ผูท้ เ่ี รียนต่อระดับปริญญาตรีนบั รวม ปริญญาตรี นับรวมมหาวิทยาลัยเปิดและ
มหาวิทยาลัยเปิดและเอกชน = เอกชน
(จำนวนผู้เรียน ที่เข้าเรียนต่อใน
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 นับรวม
1
50.00-69.99% ปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเปิดและเอกชนในปี
2
60.00-69.99%
พอใช้
ปัจจุบัน/จำนวนผู้เรียนที่สำเร็จ
3
70.00-79.99%
ดี
การศึกษาชั้น ม. 6 และปวช. 3
4
>80.00%
ดีมาก
ในปีที่ผ่านมา) x 100

(5.1.4) ระดับอุดมศึกษา
(5.1.4) ร้อยละของจำนวนผูเ้ รียน
(ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่เรียนต่อระดับอุดมศึกษา ดังนี้
ปริญญาโทชั้นปีที่ 1 และ
(5.1.4.1) ร้อยละของจำนวน
ปริญญาเอกชั้นปีที่ 1)
ผูท้ เ่ี รียนต่อระดับปริญญาตรีชน้ั ปีท่ี 1
(5.1.4.1.1) ร้อยละของจำนวน
ผูเ้ รียนต่อระดับปริญญาตรีไม่นบั รวม
มหาวิทยาลัยเปิดและเอกชน =
(จำนวนผูเ้ รียนทีเ่ ข้าเรียนต่อในระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ไม่นับรวม
มหาวิทยาลัยเปิดและเอกชนในปี
ปัจจุบนั /จำนวนผูท้ ส่ี ำเร็จการศึกษา
ชัน้ ม. 6 และปวช. 3 ในปีทผ่ี า่ นมา) x
100

นิยาม

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ

131

ด้าน

ชื่อตัวชี้วัด

นิยาม

แนวทางการวิเคราะห์

เกณฑ์การพิจารณา

(5.1.4.2) ร้อยละของจำนวน
(5.1.4.2) ร้อยละของจำนวนผูเ้ รียนทีเ่ รียน
ผูเ้ รียนเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโท ต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
ชัน้ ปีท่ี 1 = (จำนวนผูเ้ รียนทีเ่ ข้าเรียน ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
ต่อในระดับปริญญาโทชัน้ ปีท่ี 1 ในปี
1
<10.00%
ปรับปรุง
ปัจจุบัน/จำนวนผู้เรียนที่สำเร็จ
2
10.00-19.99%
พอใช้
3
20.00-29.99%
ดี
การศึกษาระดับปริญญาตรีในปี
4
>30.00%
ดี
ม
าก
ที่ผ่านมา) x 100
(5.1.4.3) ร้อยละของจำนวนผูเ้ รียน
ที่เรียนต่อระดับปริญญาเอก
ชั้นปีที่ 1 = (จำนวนผู้เรียนที่
เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาเอก
ชัน้ ปีท่ี 1/จำนวนผู้เรียนที่สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท
ในปีที่ผ่านมา) x 100
ชี้ถึงความ 5.2 อัตราการได้งานทำของ 5.2 ร้อยละของจำนวนผูส้ ำเร็จ 5.2 ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จ
สอดคล้อง ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ การศึกษาระดับต่างๆที่ได้ การศึกษาที่ได้งานทำ = (จำนวน
ของผลผลิต อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
งานทำ หรือประกอบอาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือ
ของหลักสูตร และการศึกษานอกระบบ อิสระภายใน 1 ปี
ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี/
ว่าสามารถ หลังจากจบการศึกษา
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
ตอบสนองต่อ มาแล้ว 1 ปี
ทั้งหมด) x 100
ความต้องการ
ทางเศรษฐกิจ
และสังคม
ระดับประเทศ

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)
แหล่งข้อมูล
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ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด

(5.2.1) ระดับอาชีวศึกษา

นิยาม

(5.2.1) อัตราการได้งานทำของ
ผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
จำแนกตามสาขาวิชา ได้แก่ คหกรรม
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
ศิลปกรรมและเกษตรกรรม

แนวทางการวิเคราะห์

<30.00%
30.00-39.99%
40.00-49.99%
>50.00%

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

1
2
3
4

<40.00%
40.00-49.99%
50.00-59.99%
>60.00%

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย

(5.2.1.2) อัตราการได้งานทำของผูส้ ำเร็จ
การศึกษาระดับ ปวส.

1
2
3
4

ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย

(5.2.1.1) อัตราการได้งานทำของผูส้ ำเร็จ
การศึกษาระดับ ปวช.

(5.2.1) อัตราการได้งานทำของผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษา จำแนกตาม
สาขาวิชา ได้แก่ คหกรรม อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม ศิลปกรรมและเกษตรกรรม

เกณฑ์การพิจารณา

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

สำนักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
(กพร. )

แหล่งข้อมูล

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ด้าน

ชื่อตัวชี้วัด

(5.2.2) อัตราการได้งานทำของ
บัณฑิต จำแนกตามสาขาวิชา 3
สาขาวิชา ได้แก่ มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

(5.2.2) ระดับอุดมศึกษา

5.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บริการผูส้ ำเร็จการศึกษา/บัณฑิต =
ร้อยละของผูใ้ ช้บริการ/ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ทีพ่ งึ พอใจในระดับมากขึน้ ไปในกรณี
พิจารณาระดับสถาบันและค่าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ/
ผู้ใช้บัณฑิตเพื่อประเมินด้วยมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับในกรณี
พิจารณาระดับประเทศ

แนวทางการวิเคราะห์

นิยาม

ชี้ถึงคุณภาพ 5.3 ระดับความพึงพอใจของ 5.3 ระดับความพึงพอใจของ
ผลผลิตของ ผูใ้ ช้บริการ/ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตหรือ ผูใ้ ช้บริการผูส้ ำเร็จการศึกษา/
หลักสูตร
ผู้จบอาชีวศึกษา
บัณฑิต
เกี่ยวกับ
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้
บริการ

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

1
2
3
4

<50.00%
50.00-59.99%
60.00-69.99%
>70.00%

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย

(5.2.2) อัตราการได้งานทำของบัณฑิต
จำแนกตามสาขาวิชา 3 สาขาวิชา ได้แก่
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

เกณฑ์การพิจารณา

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

สำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
(กพร.)

แหล่งข้อมูล

134

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด

(5.3.1) ระดับอาชีวศึกษา

นิยาม

เกณฑ์การพิจารณา

แหล่งข้อมูล

< 50.00%
50.00-59.99%
60.00-74.99%
>75.00%

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

ระดับ
1
2
3
4

ผลการวิเคราะห์
1.00 - 2.49
2.50 -3.49
3.50 - 4.49
> 4.50

ผลการประเมิน
ภายนอกระดับ
อาชีวศึกษา
ของสำนักงาน
ความหมาย รับรองมาตรฐาน
ปรับปรุง และประเมิน
คุณภาพการศึกษา
พอใช้
(สมศ.)
ดี
ดีมาก

(5.3.1.2) พิจารณาระดับประเทศ
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บริการ/ผู้ใช้บัณฑิต เมื่อประเมินด้วย
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ

1
2
3
4

ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย

(5.3.1) ระดับความพึงพอใจของ (5.3.1) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ กระทรวงศึกษาธิการ
ผูใ้ ช้บริการผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับ ผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
(สอศ. สช. และ
อาชีวศึกษา
(5.3.1.1) พิจารณาระดับสถาบัน
สกอ.)
ร้อยละของผู้ใช้บริการ/ผู้ใช้บัณฑิตที่
พึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

แนวทางการวิเคราะห์

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ

135

ด้าน

ชื่อตัวชี้วัด

(5.3.2) ระดับอุดมศึกษา

นิยาม

ชี้ถึงสภาพ 5.4 อัตราส่วนการทะเลาะ 5.4 อัตราส่วนจำนวนครัง้ ของ
การอยูร่ ว่ มกัน วิวาทในสถานศึกษา : ผูเ้ รียน การทะเลาะวิวาทของผูเ้ รียน
ในสังคม
ทั้งหมดใน 1 ปีการศึกษา
ในแต่ละระดับ

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

เกณฑ์การพิจารณา

แหล่งข้อมูล

5.4 อัตราส่วนการทะเลาะวิวาทใน
สถานศึกษาต่อผูเ้ รียน = จำนวนครัง้
ทัง้ หมดทีท่ ะเลาะวิวาทในสถานศึกษา
ใน 1 ปีการศึกษา

ระดับ
1
2
3
4

ผลการวิเคราะห์
1.00 - 2.49
2.50 -3.49
3.50 - 4.49
> 4.50

ความหมาย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

(5.3.2.2) พิจารณาระดับประเทศ
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บริการ/ผู้ใช้บัณฑิต เมื่อประเมินด้วย
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ

ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
1
< 50.00%
ปรับปรุง
2
50.00-59.99%
พอใช้
3
60.00-74.99%
ดี
4
>75.00%
ดีมาก
กระทรวงศึกษาธิการ
(สกอ.)

(5.3.2) ระดับความพึงพอใจของ (5.3.2) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ใช้บริการบัณฑิต
บัณฑิต
(สกอ.)
(5.3.2.1) พิจารณาระดับสถาบัน
ร้อยละของผู้ใช้บริการ/ผู้ใช้บัณฑิตที่
พึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

แนวทางการวิเคราะห์

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด

เกณฑ์การพิจารณา

(5.4.1) อัตราส่วนการทะเลาะวิวาท (5.4.1) อัตราส่วนการทะเลาะวิวาทใน
ในสถานศึกษาในระดับปฐมวัย
สถานศึกษาในระดับปฐมวัย

แนวทางการวิเคราะห์

แหล่งข้อมูล

กระทรวงศึกษาธิการ
(สพท.)
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย กระทรวงมหาดไทย
1
>2
ปรับปรุง กรุงเทพมหานคร
กระทรวงวัฒนธรรม
2
2
พอใช้
กระทรวงการ
3
1
ดี
ท่องเที่ยวและกีฬา
4
0
ดีมาก
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ และ
กระทรวงกลาโหม
(5.4.2) ระดับประถมศึกษา (5.4.2) อัตราส่วนการทะเลาะวิวาท (5.4.2) อัตราส่วนการทะเลาะวิวาทใน
กระทรวงศึกษาธิการ
ในสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา สถานศึกษาในระดับประถมศึกษา
(สพท.)
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
1
>2
ปรับปรุง
กระทรวงวัฒนธรรม
2
2
พอใช้
กระทรวงการ
3
1
ดี
ท่องเที่ยวและกีฬา
4
0
ดีมาก
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ และ
กระทรวงกลาโหม
(5.4.1) ระดับปฐมวัย

นิยาม

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด

เกณฑ์การพิจารณา

(5.4.3) อัตราส่วนการทะเลาะวิวาท (5.4.3) อัตราส่วนการทะเลาะวิวาทใน
ในสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

แนวทางการวิเคราะห์

แหล่งข้อมูล

กระทรวงศึกษาธิการ
(สพท.)
กระทรวงมหาดไทย
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย กรุงเทพมหานคร
1
>2
ปรับปรุง กระทรวงวัฒนธรรม
2
2
พอใช้
กระทรวงการ
3
1
ดี
ท่องเที่ยวและกีฬา
4
0
ดีมาก
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ และ
กระทรวงกลาโหม
(5.4.4) ระดับอาชีวศึกษา (5.4.4) อัตราส่วนการทะเลาะวิวาท (5.4.4) อัตราส่วนการทะเลาะวิวาทใน
ควรกำหนดให้
ในสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
สถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาจัดเก็บ
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย ข้อมูลดังกล่าว
1
>2
ปรับปรุง
2
2
พอใช้
3
1
ดี
4
0
ดีมาก
(5.4.5) ระดับอุดมศึกษา
(5.4.5) อัตราส่วนการทะเลาะวิวาท (5.4.5) อัตราส่วนการทะเลาะวิวาทใน
ควรกำหนดให้สถาบัน
ในสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
อุดมศึกษาจัดเก็บ
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย ข้อมูลดังกล่าว
1
>2
ปรับปรุง
2
2
พอใช้
3
1
ดี
4
0
ดีมาก

(5.4.3) ระดับมัธยมศึกษา

นิยาม

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

ความสำคัญ/
ชื่อตัวชี้วัด
จำเป็น ความ
คาดหวัง
เป็นข้อมูลที่ 5.5 อัตราส่วนอุบัติเหตุใน
แสดงสภาพ สถานศึกษา : ผู้เรียน
สาธารณภัย 1,000 คน ใน 1 ปีการศึกษา
ในสถานศึกษา

แนวทางการวิเคราะห์

เกณฑ์การพิจารณา

แหล่งข้อมูล

5.5 อัตราส่วนอุบตั เิ หตุในสถานศึกษา
ต่อผู้เรียน = (จำนวนครั้งทั้งหมดที่
เกิดอุบตั เิ หตุกบั ผูเ้ รียนในสถานศึกษา
ใน 1 ปีการศึกษา/จำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด) x 1,000 คน
(5.5.1) อัตราส่วนอุบัติเหตุใน
(5.5.1) อัตราส่วนอุบัติเหตุในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สถานศึกษาต่อผูเ้ รียนในระดับปฐมวัย ต่อผู้เรียนในระดับปฐมวัย
(สพท.)
กระทรวงมหาดไทย
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย กรุงเทพมหานคร
1
> 20
ปรับปรุง กระทรวงวัฒนธรรม
2
16 - 20
พอใช้
กระทรวงการ
3
11 - 15
ดี
ท่องเที่ยวและกีฬา
4
< 10
ดีมาก
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ และ
กระทรวงกลาโหม
(5.5.2) อัตราส่วนอุบัติเหตุในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
(5.5.2) ระดับประถมศึกษา (5.5.2) อัตราส่วนอุบัติเหตุใน
ต่อผู้เรียนในระดับประถมศึกษา
สถานศึกษาต่อผู้เรียนในระดับ
(สพท.)
ประถมศึกษา
กระทรวงมหาดไทย
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย กรุงเทพมหานคร
1
> 20
ปรับปรุง กระทรวงวัฒนธรรม
2
16 - 20
พอใช้
กระทรวงการ
3
11 - 15
ดี
ท่องเที่ยวและกีฬา
4
< 10
ดีมาก
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ และ
กระทรวงกลาโหม

5.5 อัตราส่วนจำนวนครั้งที่
เกิดอุบัติเหตุกับนักเรียนใน
สถานศึกษาใน 1 ปีการศึกษา
ต่อผู้เรียน 1,000 คน ใน
แต่ละระดับ
(5.5.1) ระดับปฐมวัย

นิยาม

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด
(5.5.3) อัตราส่วนอุบัติเหตุใน
สถานศึกษาต่อผู้เรียนในระดับ
มัธยมศึกษา

แนวทางการวิเคราะห์

เกณฑ์การพิจารณา

แหล่งข้อมูล

(5.5.3) อัตราส่วนอุบัติเหตุในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ต่อผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา
(สพท.)
กระทรวงมหาดไทย
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย กรุงเทพมหานคร
1
> 20
ปรับปรุง กระทรวงวัฒนธรรม
2
16 - 20
พอใช้
กระทรวงการ
3
11 - 15
ดี
ท่องเที่ยวและกีฬา
4
< 10
ดีมาก
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์และ
กระทรวงกลาโหม
(5.5.4) ระดับอาชีวศึกษา (5.5.4) อัตราส่วนอุบัติเหตุใน
(5.5.4) อัตราส่วนอุบัติเหตุในสถานศึกษา ควรกำหนดให้
สถานศึกษาต่อผู้เรียนในระดับ
สถานศึกษาระดับ
ต่อผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษาจัดเก็บ
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย ข้อมูลดังกล่าว
1
> 25
ปรับปรุง
2
21 - 25
พอใช้
3
16 - 20
ดี
4
< 15
ดีมาก
(5.5.5) ระดับอุดมศึกษา
(5.5.5) อัตราส่วนอุบัติเหตุของ (5.5.5) อัตราส่วนอุบัติเหตุของผู้เรียนใน ควรกำหนดให้สถาบัน
ผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษา
อุดมศึกษาจัดเก็บ
สถาบันอุดมศึกษา
ข้อมูลดังกล่าว
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
1
> 20
ปรับปรุง
2
16 - 20
พอใช้
3
11 - 15
ดี
4
< 10
ดีมาก

(5.5.3) ระดับมัธยมศึกษา

นิยาม

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

เกณฑ์การพิจารณา

แหล่งข้อมูล

1
2

>0
0

ปรับปรุง
ดีมาก

5.6 อัตราส่วนการเสพบุหรีแ่ ละสุรา :
ผูเ้ รียน 1,000 คน ใน 1 ปีการศึกษา =
(จำนวนผู้เรียนที่ติดสิ่งเสพติด
(บุหรี่ และสุรา) / ผูเ้ รียนทัง้ หมด
ใน 1 ปีการศึกษา) x 1,000
(5.6.1) อัตราส่วนการเสพบุหรีแ่ ละ (5.6.1) อัตราส่วนการเสพบุหรี่และสุรา : ควรกำหนดให้
สุรา : ผู้เรียนในระดับปฐมวัย
ผู้เรียนในระดับปฐมวัย
สถานศึกษาทุกสังกัด
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย จัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

แนวทางการวิเคราะห์

(5.6.3) ระดับมัธยมศึกษา

1
2

>0
0

ปรับปรุง
ดีมาก

(5.6.3) อัตราส่วนการเสพบุหรีแ่ ละ (5.6.3) อัตราส่วนการเสพบุหรี่และสุรา : ควรกำหนดให้
สุรา : ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา
สถานศึกษาทุกสังกัด
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย จัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

(5.6.2) ระดับประถมศึกษา (5.6.2) อัตราส่วนการเสพบุหรีแ่ ละ (5.6.2) อัตราส่วนการเสพบุหรี่และสุรา : ควรกำหนดให้
สุรา : ผูเ้ รียนในระดับประถมศึกษา ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา
สถานศึกษาทุกสังกัด
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย จัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
1
>0
ปรับปรุง
2
0
ดีมาก

ชื่อตัวชี้วัด
นิยาม
ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง
เป็นข้อมูลที่ 5.6 อัตราส่วนการเสพบุหรี่ 5.6 อัตราส่วนการเสพบุหรี่
ชี้ถึง
และสุรา : ผูเ้ รียน 1,000 คน และสุรา : ผูเ้ รียน 1,000 คน
ใน 1 ปีการศึกษา
สภาพแวดล้อม ใน 1 ปีการศึกษา
และ
สภาพสังคม
ของผูเ้ รียนใน
(5.6.1) ระดับปฐมวัย
สถานศึกษา

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ด้าน

เป็นข้อมูลที่
ชี้ถึง
สภาพแวดล้อม
และ
สภาพสังคม
ของผูเ้ รียนใน
สถานศึกษา

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

5.7 อัตราส่วนการเสพ
สิ่งเสพติด (ยาบ้า ยาอี
และสารระเหย) : ผู้เรียน
1,000 คน ใน 1 ปีการศึกษา

ชื่อตัวชี้วัด

(5.7.1) ระดับปฐมวัย

5.7 อัตราส่วนการเสพ
สิง่ เสพติด (ยาบ้า ยาอี และ
สารระเหย) ต่อผู้เรียน
1,000 คน ใน 1 ปีการศึกษา

(5.6.5) ระดับอุดมศึกษา

(5.6.4 ) ระดับอาชีวศึกษา

นิยาม

แหล่งข้อมูล

>3
1-3
0

ปรับปรุง
พอใช้
ดีมาก

5.7 อัตราส่วนการเสพสิ่งเสพติด
(ยาบ้า ยาอี และสารระเหย) : ผูเ้ รียน
1,000 คนใน 1 ปีการศึกษา = (จำนวน
ผูเ้ รียนทัง้ หมดทีต่ ดิ สิง่ เสพติด (ยาบ้า
ยาอี และสารระเหย) / ผู้เรียน
ทัง้ หมดใน 1 ปีการศึกษา) x 1,000
(5.7.1) อัตราส่วนการเสพ
(5.7.1) อัตราส่วนการเสพสิ่งเสพติด :
ควรกำหนดให้
สิ่งเสพติด : ผู้เรียน 1,000 คน ใน ผู้เรียน 1,000 คน ในระดับปฐมวัย
สถานศึกษาทุกสังกัด
ระดับปฐมวัย
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย จัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
1
>0
ปรับปรุง
2
0
ดีมาก

1
2
3

1
>3
ปรับปรุง
2
1-3
พอใช้
3
0
ดีมาก
(5.6.5) อัตราส่วนการเสพบุหรีแ่ ละ (5.6.5) อัตราส่วนการเสพบุหรี่และสุรา : ควรกำหนดให้สถาบัน
สุรา : ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา
อุดมศึกษาจัดเก็บ
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย ข้อมูลดังกล่าว

เกณฑ์การพิจารณา

(5.6.4) อัตราส่วนการเสพบุหรีแ่ ละ (5.6.4) อัตราส่วนการเสพบุหรี่และสุรา : ควรกำหนดให้
สุรา : ผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษา ผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษา
สถานศึกษาทุกสังกัด
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย จัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

แนวทางการวิเคราะห์

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน

ความสำคัญ/
จำเป็น ความ
คาดหวัง

ชื่อตัวชี้วัด

แนวทางการวิเคราะห์

1
2

ปรับปรุง
ดีมาก

(5.7.4) อัตราส่วนการเสพ
ควรกำหนดให้
(5.7.4) อัตราส่วนการเสพสิ่งเสพติด :
สิ่งเสพติด : ผู้เรียน 1,000 คน ใน ผู้เรียน 1,000 คน ในระดับอาชีวศึกษา
สถานศึกษาทุกสังกัด
ระดับอาชีวศึกษา
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย จัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
1
>3
ปรับปรุง
2
1-3
พอใช้
3
0
ดีมาก
(5.7.5) อัตราส่วนการเสพสิ่งเสพติด :
(5.7.5) อัตราส่วนการเสพ
ควรกำหนดให้สถาบัน
สิ่งเสพติด : ผู้เรียน 1,000 คน ใน ผู้เรียน 1,000 คน ในระดับอุดมศึกษา
อุดมศึกษาจัดเก็บ
ระดับอุดมศึกษา
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย ข้อมูลดังกล่าว
1
>3
ปรับปรุง
2
1-3
พอใช้
3
0
ดีมาก

(5.7.5) ระดับอุดมศึกษา

ควรกำหนดให้
สถานศึกษาทุกสังกัด
จัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

ควรกำหนดให้
สถานศึกษาทุกสังกัด
จัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

แหล่งข้อมูล

(5.7.4) ระดับอาชีวศึกษา

>0
0

เกณฑ์การพิจารณา

(5.7.2) ระดับประถมศึกษา (5.7.2) อัตราส่วนการเสพ
(5.7.2) อัตราส่วนการเสพสิ่งเสพติด :
สิ่งเสพติด : ผู้เรียน 1,000 คน ใน ผู้เรียน 1,000 คน ในระดับประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
1
>0
ปรับปรุง
2
0
ดีมาก
(5.7.3) ระดับมัธยมศึกษา (5.7.3) อัตราส่วนการเสพ
(5.7.3) อัตราส่วนการเสพสิ่งเสพติด :
สิ่งเสพติด : ผู้เรียน 1,000 คน ใน ผู้เรียน 1,000 คน ในระดับมัธยมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย

นิยาม

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ด้าน

แนวทางการวิเคราะห์

เกณฑ์การพิจารณา

5.8 ร้อยละของจำนวนผู้เรียน
ทั้งหมดที่ใช้สิทธิ์ออกเสียง
เลือกตัง้ = (จำนวนผูเ้ รียนทัง้ หมดที่
ใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง/จำนวน
ผู้เรียนทั้งหมดที่มีสิทธิเลือกตั้ง
ในแต่ละระดับ) x 100
(5.8.1) ระดับมัธยมศึกษา (5.8.1) ร้อยละของผู้เรียนระดับ (5.8.1) ร้อยละของผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาที่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียง ทีไ่ ด้ใช้สทิ ธิอ์ อกเสียงเลือกตัง้
เลือกตั้ง
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
1
< 50.00%
ปรับปรุง
2
50.00 - 59.99%
พอใช้
3
60.00 - 69.99%
ดี
4
> 70.00%
ดีมาก
(5.8.2) ระดับอาชีวศึกษา (5.8.2) ร้อยละของผู้เรียนระดับ (5.8.2) ร้อยละของผูเ้ รียนระดับอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษาที่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียง ทีไ่ ด้ใช้สทิ ธิอ์ อกเสียงเลือกตัง้
เลือกตั้ง
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
1
< 50.00%
ปรับปรุง
2
50.00 - 59.99%
พอใช้
3
60.00 - 69.99%
ดี
4
> 70.00%
ดีมาก
(5.8.3) ระดับอุดมศึกษา
(5.8.3) ร้อยละของผู้เรียนระดับ (5.8.3) ร้อยละของผูเ้ รียนระดับอุดมศึกษา
อุดมศึกษาที่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียง ทีไ่ ด้ใช้สทิ ธิอ์ อกเสียงเลือกตัง้
เลือกตั้ง
ระดับ ผลการวิเคราะห์ ความหมาย
1
< 50.00%
ปรับปรุง
2
50.00 - 59.99%
พอใช้
3
60.00 - 69.99%
ดี
4
> 70.00%
ดีมาก

ความสำคัญ/
ชื่อตัวชี้วัด
นิยาม
จำเป็น ความ
คาดหวัง
แสดงถึงความ 5.8 ร้อยละของผู้เรียนที่ไป 5.8 ร้อยละของจำนวนผูเ้ รียน
มีสว่ นร่วมของ ใช้สทิ ธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ทั้งหมดที่ใช้สิทธิ์ออกเสียง
การเมือง
เลือกตั้ง
ของผูเ้ รียน

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

ควรกำหนดให้
สถานศึกษาทุกสังกัด
จัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

ควรกำหนดให้
สถานศึกษาทุกสังกัด
จัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

ควรกำหนดให้
สถานศึกษาทุกสังกัด
จัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

แหล่งข้อมูล

จากตารางที่ 3.2 สามารถสรุปจำนวนตัวชี้วัดหลัก และจำนวนตัวชี้วัดย่อยสำหรับ
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ 5 ด้าน ได้ดังตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 จำนวนตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดย่อยสำหรับการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาของประเทศ
ผลการจัดการศึกษา
1. ความครอบคลุมทั่วถึงและเพียงพอ
2. ความเสมอภาคและเป็นธรรม
3. คุณภาพการศึกษาในเชิงผลสัมฤทธิ์
4. ประสิทธิภาพ
5. ประสิทธิผล
รวม

จำนวนตัวชี้วัด
หลัก
9
2
5
18
8
42

ย่อย
11
3
6
21
8
49

จากตารางที่ 3.3 สรุปตัวชีว้ ดั ทีพ่ ฒ
ั นาได้วา่ ตัวชีว้ ดั สำหรับการติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาของประเทศทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีทง้ั หมด 42 ตัวชีว้ ดั หลัก 49 ตัวชีว้ ดั ย่อย ซึง่ ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดด้านความครอบคลุมทั่วถึงและเพียงพอ จำนวน 9 ตัวชี้วัดหลัก และ 11 ตัวชี้วัดย่อย
ตัวชี้วัดด้านความเสมอภาคและเป็นธรรม จำนวน 2 ตัวชี้วัดหลัก 3 ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัด
ด้านคุณภาพของการศึกษาในเชิงผลสัมฤทธิ์ จำนวน 5 ตัวชี้วัดหลัก 6 ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัด
ด้านประสิทธิภาพ จำนวน 18 ตัวชี้วัดหลัก 21 ตัวชี้วัดย่อย และตัวชี้วัดด้านประสิทธิผล
จำนวน 8 ตัวชี้วัดหลัก 8 ตัวชี้วัดย่อย
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บทที่

4

ผลการพัฒนาระบบข้อมูลและ
ระบบการประมวลผลข้อมูล
เมือ่ ได้มกี ารพัฒนาตัวชีว้ ดั และเกณฑ์การประเมินแล้ว คณะผูว้ จิ ยั ได้ดำเนินการพัฒนา
ระบบข้อมูลและระบบการประมวลผลข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้

การพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผลข้อมูล

>> แนวคิด หลักการ โครงสร้างของระบบข้อมูล
ระบบงานคอมพิวเตอร์ทกุ ระบบงานในปัจจุบนั ต้องการกระบวนการทีส่ ามารถเข้าถึง
(Access) ข้อมูลทีต่ อ้ งการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ดังนัน้ นักวิเคราะห์ระบบจึงพยายาม
ออกแบบฐานข้อมูล (Databases) ให้เกิดความสะดวกและลดความซ้ำซ้อนกันของข้อมูลให้ได้
มากที่สุด เพื่อลดความยุ่งยากในการบำรุงรักษาฐานข้อมูลและการใช้ฐานข้อมูลได้ ระบบ
คอมพิวเตอร์จำเป็นที่จะต้องได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับฐานข้อมูลทั้งซอฟต์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์ดว้ ย เช่น หน่วยความจำ (Memory) ต้องมีให้เพียงพอ ทางด้านซอฟต์แวร์จะต้อง
มีระบบบริหารฐานข้อมูล (DBMS หรือ Data Base Management System) มาเป็นตัวกลาง
เพือ่ ทีจ่ ะเชือ่ มโยงระหว่างระบบงานคอมพิวเตอร์กบั ฐานข้อมูล
โครงสร้างของระบบฐานข้อมูลมี 3 แบบ คือ ระบบ Relational Data Base ระบบ
Hierarchical Data Base และระบบ Network Data Base ซึง่ ทัง้ สามระบบต่างก็มขี อ้ ดี
ข้อเสียแตกต่างกัน ในระบบ Relational Data Base ซึง่ กำลังเป็นทีน่ ยิ มใช้กนั อย่างแพร่หลาย
ตัง้ แต่ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ไปจนถึงระบบเมนเฟรมหรือซูเปอร์คอมพิวเตอร์นน้ั เป็นระบบ
ทีม่ ขี อ้ ดีหลายอย่าง เช่น ระบบ Relational Data Base จะให้ความยืดหยุน่ ของโครงสร้าง
ฐานข้อมูลได้ดี การเข้าถึงข้อมูลสามารถทำได้โดยง่ายโดยผ่านทางคียฟ์ ลิ ด์ (Key Field) ผูใ้ ช้
ระบบสามารถเรียนรูแ้ ละเข้าใจได้งา่ ยกว่าระบบอืน่ ในขณะเดียวกัน ระบบ Relational Data
Base ก็มขี อ้ เสีย คือ การเกิดความซ้ำซ้อนของคียฟ์ ลิ ด์ และการประมวลผลของระบบ โดยทัว่ ไป
จะใช้เวลานานกว่าระบบ Hierarchical Data Base และระบบ Network

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
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ส่วนในระบบ Hierarchical Data Base และระบบ Network จึงมีขอ้ ดีทเ่ี หมือนกัน คือ
ไม่เกิดความซ้ำซ้อนกันของคียฟ์ ลิ ด์ และการประมวลผลในฐานข้อมูลทัง้ สองชนิดจะใช้เวลาที่
น้อยกว่าแบบ Relational Data Base แต่ขอ้ เสียซึง่ ส่งผลอย่างมากทีท่ ำให้ระบบทัง้ สองชนิด
ไม่เป็นที่นิยมก็คือ ความไม่ยืดหยุ่นของโครงสร้างฐานข้อมูลทำให้การบำรุงรักษาฐานข้อมูล
ทำได้ลำบากเมือ่ เทียบกับระบบ Relational Data Base นอกจากนีก้ ารจัดทำระบบเข้าถึงข้อมูล
ค่อนข้างจะซับซ้อนไม่ตรงไปตรงมาเหมือนกับแบบ Relational Data Base ซึง่ ส่งผลทำให้ผใู้ ช้
เกิดความสับสนได้งา่ ย
โดยระบบการประมวลผลข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
จึงได้เลือกระบบ Relational Data Base ในการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล เนือ่ งจากมีความ
ยืดหยุน่ สูงทีส่ ดุ
รายการข้อมูลทีจ่ ดั เก็บ แหล่งข้อมูล และวิธกี ารจัดเก็บ
ในการดำเนินการศึกษาและออกแบบฐานข้อมูลเพื่อใช้เก็บข้อมูลต่างๆ ของระบบ
ทัง้ หมด โดยใช้ขน้ั ตอนการแปลงข้อมูลเข้าสูร่ ปู แบบมาตรฐาน (Normalization) เป็นวิธกี าร
หลักในการออกแบบฐานข้อมูล และจัดทำ ER-Diagram แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลรวมถึง
กำหนดพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เพือ่ กำหนดลักษณะและประเภทของข้อมูล
ในแต่ละตารางและแต่ละฟิลด์ในฐานข้อมูล สำหรับระบบฐานข้อมูลที่เลือกนำมาใช้ในการ
ทดสอบการประมวลผลเบือ้ งต้นใช้ Excel หรือ Access ซึง่ เป็นระบบฐานข้อมูล ทีใ่ ช้งาน
ได้งา่ ยมีขนาดเล็กและสามารถรองรับฟังก์ชนั ต่างๆ ทางสถิตไิ ด้อย่างดี
ER-Diagram (Entity-Relationship Model)
หรือเรียกอีกอย่างว่า “E-R Model” เป็น Data Model เป็นทีน่ ยิ มอย่างแพร่หลาย
เป็นเครือ่ งมือทีด่ มี ากและมีโครงสร้างสำคัญเพิม่ ขึน้ มา คือ “E-R Diagram” ใช้แสดงความ
สัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในฐานข้อมูล (ดังตัวอย่างในแผนภาพที่ 4.1)
Data Dictionary
ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบจึงต้องมีการเขียนคำอธิบายข้อมูล (Data Description)
หรือพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ซึง่ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ หมด รายละเอียด
คำอธิบายข้อมูลต่างๆ ในระบบงาน
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แผนภาพที่ 4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในฐานข้อมูล

>> แนวทางการประมวลผล
เมือ่ ทำการศึกษาความสัมพันธ์ของรายการข้อมูลปัจจัยนำเข้า (input) และรายการ
ผลผลิตทีต่ อ้ งการ (output) ว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างไร ซับซ้อนมากน้อยเพียงใดแล้ว จึง
กำหนดขัน้ ตอนการประมวลผลตามความสัมพันธ์ (ดังแผนภาพที่ 4.2) ซึง่ การประมวลผลสำหรับ
การวิจยั นีไ้ ด้ทดลอง ทำกับตัวอย่างข้อมูลทีจ่ ดั เก็บมา โดยการประมวลผลจะให้ผลลัพธ์ของ
การประมวลเป็นรายการเปรียบเทียบแบบตารางแผนภูมิ หรือเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์
ของผลลัพธ์ทไ่ี ด้ ซึง่ จะนำเสนอผลการทดลองในหัวข้อถัดไป

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
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แผนภาพที่ 4.2 ขั้นตอนการประมวลผล

ดังนี้

ทัง้ นี้ กระบวนการไหลของข้อมูลเข้ามาเริม่ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นลำดับขัน้ ตอน

1. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาจาก สพฐ., สอศ., สกอ.,
สมศ. และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิม่ เติมจากแหล่งอืน่ ดังตัวอย่างแบบฟอร์มการกรอกข้อมูล
ดังต่อไปนี้

แผนภาพที่ 4.3 ตัวอย่างแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลตัวชี้วัดอัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ
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2. กระบวนการประมวลผลของการนำเข้าข้อมูล (Input Data Processing) เตรียม
ข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรอง และมีความจำเป็นต่อระบบ เพื่อเข้าสู่กระบวนการประมวลผล
ตามตัวชี้วัดต่อไป
ข้อมูลจาก สพฐ.
สอศ. สกอ.
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ประมวลผล

เกณฑ์ความทั่วถึงและเพียงพอ
เกณฑ์ความเสมอภาคและเป็นธรรม
เกณฑ์คุณภาพของการศึกษา
เกณฑ์ประสิทธิภาพ
เกณฑ์ประสิทธิผล

แผนภาพที่ 4.4 กระบวนการประมวลผลตัวชี้วัด

ผลการทดลองประมวลผลตัวชีว้ ดั ทีก่ ำหนด

>> การคัดเลือกตัวชีว้ ดั สำคัญเพือ่ การทดลอง
คณะผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกตัวชีว้ ดั สำคัญ เพือ่ การทดลองระบบประมวลผลข้อมูลทัง้ หมด
6 ตัวชีว้ ดั ครอบคลุมผลการจัดการศึกษา 5 ด้าน คือ ความครอบคลุมทัว่ ถึงและเพียงพอ
ความเสมอภาคและเป็นธรรม คุณภาพการศึกษา (ครอบคลุมทัง้ ผูเ้ รียน ครู และผูบ้ ริหาร)
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ตัวชีว้ ดั สำคัญทีค่ ดั เลือกเพือ่ ใช้ในการทดลองระบบประมวลผลข้อมูล
ด้าน
ตัวชีว้ ดั ทีเ่ ลือก
1, ความครอบคลุมทัว่ ถึง 1.1 อัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน
และเพียงพอ
1.1.1 อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ
(Gross Intake Rate)
2. ความเสมอภาคและ 2.1 อัตราการเข้าเรียน เปรียบเทียบระหว่าง เพศ
เป็นธรรม
พื้นที่ (ใน/นอกเมือง) และกลุ่มรายได้

หมายเหตุ
ทดลองเฉพาะอัตรา
การเข้าเรียน ชั้น ป.1
ม.1 ม.4
ทดลองเฉพาะระหว่าง
พืน้ ที่ (ใน/นอกเมือง)

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
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ตารางที่ 4.1 ตัวชีว้ ดั สำคัญทีค่ ดั เลือกเพือ่ ใช้ในการทดลองระบบประมวลผลข้อมูล (ต่อ)
ด้าน
ตัวชีว้ ดั ทีเ่ ลือก
หมายเหตุ
3. คุณภาพการศึกษา 3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(ครอบคลุม ทัง้ ผูเ้ รียน 3.1.1 ร้อยละของจำนวนผู้เรียนระดับการ
ทดลองเฉพาะระดับ
ครู และผูบ้ ริหาร)
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.3, ป.6, ม.3 และ ม.6) ม. 6
ทีม่ ผี ลการทดสอบมาตรฐานระดับชาติอยูใ่ น
ระดับดีจำแนกตามกลุม่ สาระการเรียนรูห้ ลัก
(คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
และภาษาต่างประเทศ)
3.3 ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาทีผ่ เู้ รียนระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีม่ คี ณ
ุ ธรรมจริยธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป
4. ประสิทธิภาพ
4.8 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวิทยฐานะ
			
หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
5. ประสิทธิผล

5.1 อัตราการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

ทดลองเฉพาะระดับ
ม. 3 ต่อ ม.4

>> การจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล
		 1. การจัดเก็บข้อมูล
		 ในการเก็บข้อมูล จะนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงให้อยูใ่ นรูปแบบ
ทีจ่ ะใช้สำหรับการประมวลผล ซึง่ ในการทดลองประมวลผลข้อมูลสำหรับตัวชีว้ ดั 6 ตัว ได้ทำ
การเก็บข้อมูล ดังนี้
		 (1) ตัวชีว้ ดั ที่ 1.1 อัตราการเข้าเรียน
				 ตัวชีว้ ดั ที่ 1.1.1 อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ
				 ข้อมูลทีต่ อ้ งการ
				 (1.1) จำนวนนักเรียนชัน้ ป.1 ม.1 ม.4 จำแนกตามรายเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ปีการศึกษา 2550
ทีม่ าของข้อมูล : ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกระทรวงวัฒนธรรม รวมทัง้ ข้อมูล
จากส่วนงานสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวง
มหาดไทย (กรมการปกครองส่วนท้องถิน่ ) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ (กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน)
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(1.2) จำนวนประชากรอายุ 6, 12 และ 15 ปี จำแนกตามรายเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
					 ปีการศึกษา 2550
ทีม่ าของข้อมูล : เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ตัวอย่างข้อมูลทีจ่ ดั เก็บได้ ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 จำนวนนักเรียนและประชากรปี 2550 จำแนกตามระดับชัน้ และจังหวัด
จำนวนนักเรียนและประชากร ปี 2550
ชือ่ จังหวัด

กระบี่
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม่
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช

ป. 1

ม. 1

จำนวนประชากร จำนวนนักเรียน จำนวนประชากร
อายุ 6 ปี
อายุ 12 ปี

6559
131966
9747
11828
6365
8363
13399
3511
13608
6195
12410
16163
8714
2616
877
2908
9808
10042
32514
20131

3451
128033
7845
10057
8015
9124
19974
3515
11024
7021
14894
14105
8534
3042
8307
3314
11241
8766
29340
15357

7347
176560
11646
15239
7808
10215
15754
4566
16718
7760
16528
21386
10493
3388
8287
3663
12787
11015
38524
24350

ม. 4
จำนวนนักเรียน

จำนวนประชากร
อายุ 15 ปี

จำนวนนักเรียน

10553
67889
15031
15241
10922
9936
17660
2939
10529
7287
19649
22981
13694
2990
12427
5442
15927
9115
28603
18046

7208
164592
11765
15980
7752
10308
14981
4846
17480
7309
17356
22554
10535
3286
8035
3702
12440
11015
38968
24263

9506
66154
7044
8070
4478
4609
14945
1230
4963
3970
13007
15690
6033
1409
6329
2468
8365
4883
15485
11506

		 (2) ตัวชีว้ ดั ที่ 2.1 อัตราการเข้าเรียน เปรียบเทียบระหว่าง เพศ พืน้ ที่ (ใน/นอกเมือง)
และกลุม่ รายได้ (ทดลองเฉพาะระหว่างพืน้ ที่ (ใน/นอกเมือง))
				 ข้อมูลทีต่ อ้ งการ
				 (2.1) จำนวนนักเรียนชัน้ ป.1 ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2549 จำแนกตาม
						 อำเภอ และตำบล
ทีม่ าของข้อมูล : ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) รวมทัง้ ข้อมูลจากส่วนงานสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
				 (2.2) จำนวนประชากรอายุ 6, 12 และ 15 ปี จำแนกตามอำเภอ และตำบล
รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ตัวอย่างข้อมูลนักเรียนทีจ่ ดั เก็บได้ ดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 ตัวอย่างข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2550 ชัน้ ป.1 ม.1 และ ม.4
			 ของจังหวัดนนทบุรี จำแนกตามอำเภอและตำบล
ที่

ชือ่ โรงเรียน

เขต

ป. 1

ม. 1

ม. 4

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1

กลาโหมอุทศิ

ในเมือง

32

37

0

0

0

0

2

ชุมชนวัดบางไกรใน

นอกเมือง

6

4

0

0

0

0

3

ชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยูพ่ นู ราษฎร์บำรุง)

ในเมือง

41

41

0

0

0

0

4

ชุมชนวัดส้มเกลีย้ ง

นอกเมือง

7

6

0

0

0

0

5

ชุมชนวัดไทรม้า

ในเมือง

34

40

35

29

0

0

6

ทานสัมฤทธิว์ ทิ ยา

ในเมือง

58

52

0

0

0

0

7

ท่าทรายประชาอุปถัมภ์

ในเมือง

26

27

0

0

0

0

8

นนทบุรพี ทิ ยาคม

ในเมือง

0

0

166

133

63

105

9

นุม่ ประสงค์วทิ ยา

นอกเมือง

7

5

9

15

0

0

นอกเมือง

0

0

209

146

29

72

10 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

		 (3) ตัวชีว้ ดั ที่ 3.1 ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
				 ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.1.1 ร้อยละของจำนวนผูเ้ รียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (ป.3, ป.6,
ม.3 และ ม.6) ทีม่ ผี ลการทดสอบมาตรฐานระดับชาติอยูใ่ นระดับดีจำแนกตามกลุม่ สาระการ
เรียนรูห้ ลัก (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและ
ภาษาต่างประเทศ) ทดลองการวิเคราะห์คา่ ตัวชีว้ ดั เฉพาะผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
ชัน้ ม.6
				 ข้อมูลทีต่ อ้ งการ
				 (3.1) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลของนักเรียนชั้น ม.6
						 จำแนกตามกลุม่ สาระการเรียนรูห้ ลัก ปีการศึกษา 2549
				 (3.2) คะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนชัน้ ม.6 รายโรงเรียน
						 จำแนกตามกลุม่ สาระการเรียนรูห้ ลักปีการศึกษา 2549
						 ทีม่ าของข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(สทศ.) ซึง่ ครอบคลุมข้อมูลของ สพฐ. , กทม., สช.
					 ตัวอย่างข้อมูลดังตารางที่ 4.4 และ ตารางที่ 4.5 ดังนี้
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ตารางที่ 4.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2549
			 จำแนกตามกลุม่ สาระการเรียนรูห้ ลัก

ตารางที่ 4.5 ข้อมูลผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนรายโรงเรียน ปีการศึกษา 2549
			 จำแนกตามกลุม่ สาระการเรียนรูห้ ลัก

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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		 (4) ตัวชีว้ ดั ที่ 3.3 ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาทีผ่ เู้ รียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
				 ข้อมูลทีต่ อ้ งการ
				 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ด้านผูเ้ รียน มาตรฐานที่ 1 รอบสอง
จำแนกรายโรงเรียน รายเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
				 ทีม่ าของข้อมูล : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ซึง่ ครอบคลุมข้อมูลของ สพฐ., สช., สกอ., กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงมหาดไทย
สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
				 ตัวอย่างข้อมูลดังตารางที่ 4.6 ดังนี้
ตารางที่ 4.6 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานรอบสอง
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน รอบสอง จำนวน 15,284 แห่ง
ลำดับ

รหัส
โรงเรียน

ชือ่ โรงเรียน

เขตพิน้ ทีก่ ารศึกษา

ปีทป่ี ระเมิน

ผลการประเมิน
ด้านผูเ้ รียน
มฐ.1

133

1402 โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

2549

3.74

134

1569 โรงเรียนดาราคาม

กรุงเทพมหานคร เขต 1

2549

3.10

135

2032 โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์

กรุงเทพมหานคร เขต 1

2549

3.71

136

23643 โรงเรียนปทุมคงคา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

2549

3.24

137

23950 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

กรุงเทพมหานคร เขต 1

2549

3.88

138

33023 โรงเรียนวรรณวิทย์

กรุงเทพมหานคร เขต 1

2550

3.25

139

31880 โรงเรียนวัดคลองเตย

กรุงเทพมหานคร เขต 1

2549

3.78

140

31990 โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ

กรุงเทพมหานคร เขต 1

2549

2.26

141

33027 โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์

กรุงเทพมหานคร เขต 1

2549

3.75

142

30411 โรงเรียนสายน้ำทิพย์

กรุงเทพมหานคร เขต 1

2549

3.56

143

36025 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

กรุงเทพมหานคร เขต 1

2550

3.85

144

40756 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

กรุงเทพมหานคร เขต 1

2549

3.78

145

33124 โรงเรียนแม่พระฟาติมา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

2549

3.76

			 (5) ตัวชี้วัดที่ 4.8 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวิทยฐานะหรือดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ
				 ในทีน่ ส้ี ำรวจข้อมูลอาจารย์ทม่ี วี ทิ ยฐานะ จำแนกตามระดับวิทยฐานะและเขต
พื้นที่การศึกษา ซึ่งแหล่งข้อมูล คือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
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ทางการศึกษา (กคศ.) ครอบคลุมครู อาจารย์ในสังกัด สพฐ. สอศ. สช. กระทรวงวัฒนธรรม
และกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
				 ตัวอย่างข้อมูลดังตารางที่ 4.7 ดังนี้
ตารางที่ 4.7 จำนวนอาจารย์ที่มีวิทยฐานะ จำแนกตามระดับและเขตพื้นที่การศึกษา
			 ปีการศึกษา 2549
ที่
1
2
3
4
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
กระบี่
กรุงเทพมหานคร เขต 1
กรุงเทพมหานคร เขต 2
กรุงเทพมหานคร เขต 3
ปัตตานี เขต 2
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
พะเยา เขต 1
พะเยา เขต 2
พังงา
พัทลุง
พิจติ ร เขต 1
พิจติ ร เขต 2
พิษณุโลก เขต 1

ครู-อาจารย์
ไม่มวี ทิ ยฐานะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชีย่ วชาญ
890
2,128
33
345
4,012
577
46
512
3,432
521
39
282
3,081
431
18
871
1,363
5
482
2,380
155
3
420
1,669
132
4
287
1,326
98
2
529
1,237
80
456
1,359
29
841
3,813
103
3
514
1,637
56
1
432
1,575
54
341
2,175
197
12

รวม
3,051
4,980
4,504
3,812
2,239
3,020
2,225
1,713
1,846
1,844
4,760
2,208
2,061
2,725

ร้อยละของอาจารย์
ทีม่ วี ทิ ยฐานะ
70.83
93.07
88.63
92.60
61.10
84.04
81.12
83.25
71.34
75.27
82.33
76.72
79.04
87.49

หมายเหตุ : ปี 2549 ไม่มีผู้ที่มีตำแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ

		 (6) ตัวชีว้ ดั ที่ 5.1 อัตราการเรียนต่อของผูส้ ำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (ทดลองเฉพาะเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย (จบ
ม.3 เรียนต่อ ม.4))
				 ข้อมูลที่ต้องการ
				 (6.1) จำนวนนักเรียนทีจ่ บ ม.3 ปีการศึกษา 2549 รายเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
				 (6.2) จำนวนนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2550 รายเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
				 ที่มาของข้อมูล : สพฐ.
				 ตัวอย่างข้อมูลดังตารางที่ 4.8 และ ตารางที่ 4.9 ดังนี้
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ตารางที่ 4.8 จำนวนนักเรียนทีจ่ บชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2549 จำแนกตาม
			 เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระบี่
กรุงเทพมหานคร เขต 1
กรุงเทพมหานคร เขต 2
กรุงเทพมหานคร เขต 3
ชุมพร เขต 1
ชุมพร เขต 2
เชียงราย เขต 1
เชียงราย เขต 2
เชียงราย เขต 3
เชียงราย เขต 4
เชียงใหม่ เขต 1
เชียงใหม่ เขต 2
เชียงใหม่ เขต 3
เชียงใหม่ เขต 4

จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ม.3
5450
16700
21500
16700
3632
2753
4364
3666
3881
2953
3422
3290
3077
2366

ตารางที่ 4.9 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2550 จำแนกตาม
			 เขตพื้นทีก่ ารศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา
กระบี่
กรุงเทพมหานคร เขต 1
กรุงเทพมหานคร เขต 2
กรุงเทพมหานคร เขต 3
กาญจนบุรี เขต 1
กาญจนบุรี เขต 2
กาญจนบุรี เขต 3
กาฬสินธุ์ เขต 1
กาฬสินธุ์ เขต 2
กาฬสินธุ์ เขต 3
กำแพงเพชร เขต 1
กำแพงเพชร เขต 2
ขอนแก่น เขต 1
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จำนวนนักเรียน ม.4
2522
13420
14002
9750
1874
1420
723
3193
1882
2509
2300
1466
3824

		 2. วิธกี ารประมวลผลตัวชีว้ ดั หลักสำคัญ		
		 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับการประมวลผลจะพิจารณาจากจำนวนข้อมูลและวิธกี าร
ทีใ่ ช้คำนวณทีไ่ ม่มคี วามซับซ้อนมากจะใช้ฟงั ก์ชนั ทีอ่ ยูใ่ นส่วนโปรแกรม Excel แต่หากมีความซับซ้อน
มากอาจใช้โปรแกรม Visual Basic ทีม่ กี ารติดต่อกับข้อมูลได้จำนวนมากและสามารถเขียน
โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาโปรแกรมจะมีการสร้าง output ต่างๆ ตามทีไ่ ด้
ทำการออกแบบระบบตัวชีว้ ดั ไว้แล้ว การพัฒนาระบบจะเป็นการพัฒนาระบบทีใ่ ช้ฐานข้อมูลและ
โปรแกรมการประมวลผลอยูใ่ นเครือ่ งคอมพิวเตอร์เครือ่ งเดียวกัน เนือ่ งจากยังไม่มกี ารเชือ่ มต่อ
ข้อมูลจากภายนอกและการทำงานมีความสะดวกในการพัฒนาและทดสอบ
		 กระบวนการประมวลผลตัวชีว้ ดั เมือ่ เราได้ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการเก็บข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ แล้วจะนำเอาเงือ่ นไขหรือเกณฑ์การพิจารณา และวิธกี ารคิดตัวชีว้ ดั ต่างๆ มาทำประมวลผล
และออกรายงานต่างๆ ตามความต้องการของระบบ เช่น อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 มีสตู รการคำนวณ คือ (จำนวนนักเรียนระดับ ป.1 ทัง้ หมด/
จำนวนประชากรทีอ่ ายุ 6 ปี) x 100 และมีเกณฑ์การพิจารณา ดังตัวอย่างในตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินของตัวชีว้ ดั อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ
			 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1
ระดับ
1
2
3
4

ผลการวิเคราะห์
< 90.00 %
90.00- 94.99 %
95.00 - 99.99 %
100.00 %

ความหมาย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

			 ระบบจะทำการประมวลผล หาอัตราการเข้าเรียนตามสูตรทีไ่ ด้ และนำผลมา
เปรียบเทียบ เช่น (9000/10000) x 100 = 90.00 % ดังนัน้ อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบก็จะมีผล
การวิเคราะห์ออกมาในเกณฑ์ทพ่ี อใช้

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
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>> การนำเสนอผลการประเมิน
		 รูปแบบรายงานต่างๆ รูปแบบการแสดงผลจะเป็นตารางทีแ่ สดงผลการคิดวิเคราะห์
จากสูตรทีก่ ำหนด โดยสีของตัวเลขจะบอกถึงเกณฑ์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลอีกด้วย ดังตัวอย่าง
การทดลองประมวลผลข้อมูลตัวชีว้ ดั 6 ตัว ซึง่ ทดลองเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต้นสังกัด
ดังกล่าวข้างต้น สรุปผลการวิเคราะห์ ดังนี้ี
		 1) ตัวชีว้ ดั ที่ 1.1.1 อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ
			 เมือ่ จัดเก็บข้อมูลจำนวนนักเรียนทีร่ บั เข้ากับจำนวนประชากรทีม่ อี ายุตามเกณฑ์
แล้ว นำมาประมวลผลตามสูตรการคำนวณ แล้วนำเสนอผลการประเมินในระดับประเทศใน
ลักษณะของตารางและแผนภาพ ดังแสดงในตารางที่ 4.11 และแผนภาพที่ 4.5 และนำเสนอ
ผลประเมินในระดับจังหวัด ซึง่ ในทีน่ ย้ี กตัวอย่างเป็นกรุงเทพมหานคร ดังแสดงในตารางที่ 4.12
และแผนภาพที่ 4.6
ตารางที่ 4.11 อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ ปีการศึกษา 2550 จำแนกตามจังหวัด
จังหวัด

ป.1
52.61
97.02
80.49
94.21
104.98
86.82
72.55
106.38

กระบี่
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทยั ธานี
อุบลราชธานี
ทัว่ ประเทศ

ร้อยละ
100

ม.1
143.64
38.45
129.07
56.08
168.69
38.17
25.68
79.55

ม.4
131.88
40.19
59.87
43.03
78.38
18.19
15.88
47.74

back to index
หมายเหตุ: สีน้ำเงิน
สีเขียว
สีดำ
สีแดง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

106.38
79.55
47.74

50

ป.1

ม.1

ม.4

แผนภาพที่ 4.5 อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบในภาพรวมระดับประเทศ ปีการศึกษา 2550
					 จำแนกตามระดับชัน้
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ระดับประเทศ
			 จากการพิจารณาผลการประเมินอัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ ในภาพรวมระดับ
ประเทศ จากข้อมูลทีร่ วบรวมได้ซง่ึ ยังไม่ครอบคลุมทุกสังกัดทีเ่ กีย่ วข้อง ในตารางที่ 4.11 และ
แผนภาพที่ 4.5 พบว่า อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 อยูใ่ นระดับปรับปรุง โดยมีอตั ราการเข้าเรียนอย่างหยาบเท่ากับ 79.55 และ
47.74 ตามลำดับ ส่วนอัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบในระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 อยูใ่ นระดับ
ดีมาก
			 หมายเหตุ : ค่าร้อยละทีเ่ กิน 100 เนือ่ งจากแหล่งข้อมูลจำนวนประชากรอายุ
6, 12 และ 15 ปี มาจาก สพฐ. ซึง่ อาจไม่ครอบคลุมข้อมูลจำนวนประชากรทัง้ หมด
ระดับจังหวัด
			 จากการพิจารณาผลการประเมินอัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานคร ในตารางที่ 4.11 พบว่า อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบในระดับมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี 4 อยูใ่ นระดับปรับปรุง คือ มีอตั ราการเข้าเรียนอย่างหยาบเท่ากับ
38.45 และ 40.19 ตามลำดับ ส่วนอัตราการเข่าเรียนอย่างหยาบในระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 อยู่
ในระดับดี
ตารางที่ 4.12 อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบของกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2550
				 จำแนกตามเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา

ป.1

ม.1

ม.4

กรุงเทพมหานคร เขต 1

33.93

30.54

25.86

กรุงเทพมหานคร เขต 2

30.48

23.04

12.33

กรุงเทพมหานคร เขต 3

35.10

19.23

5.97

ร้อยละ
40
35

33.93 30.43

35.10

30

30.54
23.04

25
20

5
0

เขต เขต
1
2
ป.1

เขต
3

เขต เขต
1
2
ม.1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

25.86
19.23

15
10

หมายเหตุ: สีน้ำเงิน
สีเขียว
สีดำ
สีแดง

เขต
3

12.33
เขต เขต
1 2

5.97
เขต
3

ม.4

แผนภาพที่ 4.6 อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบของกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2550
			 จำแนกตามเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และระดับชัน้
รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
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ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
			 เมือ่ พิจารณาอัตรการเข้าเรียนจำแนกตามเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากรุงเทพมหานคร
ทั้ง 3 เขตพื้นที่การศึกษา ในตารางที่ 4.12 และแผนภาพที่ 4.6 พบว่า อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ
ในทุกระดับการศึกษาของทัง้ 3 เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ได้แก่ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1
และมัธยมศึกษาปีท่ี 4 อยูใ่ นระดับปรับปรุง โดยเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีม่ อี ตั ราการเข้าเรียน
อย่างหยาบสูงสุดในระดับ ป.1 คือ พืน้ ทีก่ ารศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 รองลงมา คือ เขต 1
และเขต 2 ตามลำดับ ส่วนในระดับ ม.1 และ ม.4 เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีม่ อี ตั ราการเข้าเรียนอย่าง
หยาบสูงสุดคือ เขต 1 รองลงมาคือ เขต 2 และเขต 3 ตามลำดับ
2) ตัวชีว้ ดั ที่ 2.1 อัตราการเข้าเรียนเปรียบเทียบระหว่างเพศ พืน้ ที่ (ใน/นอกเมือง)
และกลุม่ รายได้ ซึง่ ในทีน่ ศ้ี กึ ษาเฉพาะระหว่างพืน้ ที่ (ใน/นอกเมือง)
		 เมือ่ จัดเก็บข้อมูลจำนวนนักเรียนในพืน้ ทีใ่ นเมือง (เฉพาะในเขตอำเภอเมือง) และ
นอกเมือง (อำเภออืน่ นอกเหนือจากอำเภอเมือง) แล้วนำมาคำนวณตามสูตรคำนวณ นำเสนอ
ผลการประเมินในระดับประเทศในลักษณะของตารางและแผนภาพ ดังแสดงในตารางที่ 4.13
แผนภาพที่ 4.7 และนำเสนอผลการประเมินในระดับจังหวัด ซึง่ ในทีน่ ย้ี กตัวอย่างเป็นจังหวัด
นนทบุรี ดังแสดงในตารางที่ 4.14 และแผนภาพที่ 4.8
ตารางที่ 4.13 อัตราการเข้าเรียนชัน้ ป.1 ม.1 และ ม.4 ระหว่างพืน้ ทีใ่ นเมืองและนอกเมือง
			 ปีการศึกษา 2550
จังหวัด
กระบี่
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
นนทบุรี
ทั่วประเทศ

ป.1
1.00
0.30
0.95
0.48
0.82

ม.1
1.00
0.44
0.52
0.66
0.82

ม.4
1.00
0.84
0.45
1.33
0.87

back to index
หมายเหตุ: สีน้ำเงิน
สีเขียว
สีดำ
สีแดง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

อัตราการเขาเรียนระหว่างพื้นที่ในเมืองกับนอกเมือง ทั่วประเทศ ปี 2550
ร้อยละ
1.0
0.9
0.8

0.82

0.82

ป.1

ม.1

0.87

0.7
0.6
0.5

ม.4

แผนภาพที่ 4.7 อัตราการเข้าเรียนระหว่างพืน้ ทีใ่ นเมืองและนอกเมือง ในภาพรวมระดับประเทศ
			 ปีการศึกษา 2550 จำแนกตามระดับชัน้
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ระดับประเทศ
			 จากการพิจารณาผลการประเมินอัตราการเข้าเรียนระหว่างพื้นที่ในเมืองและ
นอกเมืองในภาพรวมระดับประเทศ ในตารางที่ 4.13 และแผนภาพที่ 4.7 พบว่า อัตราการเข้าเรียน
เปรียบเทียบระหว่างพืน้ ทีใ่ นเมืองและนอกเมืองในทุกระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับประถมศึกษา
ปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี 4 อยูใ่ นระดับดี โดยมีอตั ราการเข้าเรียนเท่ากับ 0.82,
0.82 และ 0.87 ตามลำดับ
ระดับจังหวัด
			 จากการพิจารณาผลการประเมินอัตราการเข้าเรียนเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่
ในเมืองและนอกเมืองในภาพรวมของจังหวัดนนทบุรี ในตารางที่ 4.13 พบว่า อัตราการเข้าเรียน
เปรียบเทียบระหว่างพืน้ ทีใ่ นเมืองและนอกเมือง ทุกระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับชัน้ ประถมศึกษา
ปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี 4 อยูใ่ นระดับปรับปรุง คือ มีอตั ราการเข้าเรียน
เปรียบเทียบเท่ากับ 0.48 0.66 และ 1.33 ตามลำดับ
			 และเมือ่ พิจารณาจำนวนนักเรียนเข้าเรียนในจังหวัดนนทบุรี เปรียบเทียบระหว่าง
พืน้ ทีใ่ นเมือง (อำเภอเมือง) และนอกเมือง (นอกเหนือจากอำเภอเมือง) ในตารางที่ 4.14
และแผนภาพที่ 4.8 พบว่า นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีจำนวนนักเรียนในพืน้ ทีใ่ นเมืองมากกว่า
พืน้ ทีน่ อกเมือง ส่วนนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีจำนวนนักเรียนในพืน้ ที่
ในเมืองน้อยกว่าพืน้ ทีน่ อกเมือง
ตารางที่ 4.14 จำนวนนักเรียนเข้าเรียน เปรียบเทียบระหว่างพืน้ ทีใ่ นเมืองและนอกเมือง
			 ของจังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2550
เขตพื้นที่
นนทบุรี เขตอำเภอเมือง
นนทบุรี เขตนอกเมือง

ป.1
2,007
4,141

ม.1
4,422
6,656

ม.4
2,540
1,913

back to index

ร้อยละ
8,000

พื้นที่ในเมือง
พื้นที่นอกเมือง

6,656

6,000

4,141

4,422

4,000

2,540

2,007

1,913

2,000
0
ป.1

ม.1

ม.4

แผนภาพที่ 4.8 จำนวนนักเรียนเข้าเรียนเปรียบเทียบระหว่างพืน้ ทีใ่ นเมืองและนอกเมือง
			 ของจังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2550
รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
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3) ตัวชีว้ ดั 3.1 ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ตัวชีว้ ดั ที่ 3.1.1 ร้อยละของจำนวนผูเ้ รียน
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6) ทีม่ ผี ลการทดสอบมาตรฐานระดับชาติ
อยูใ่ นระดับดี จำแนกตามกลุม่ สาระการเรียนรูห้ ลัก (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ) ซึง่ ในทีน่ ศ้ี กึ ษาเฉพาะระดับชัน้ ม. 6
เมือ่ จัดเก็บข้อมูลคะแนนผลสัมฤทธิข์ องการเรียน(O-NET)ของนักเรียนม.6รายบุคคล
และรายโรงเรียน จำแนกแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักแล้ว จากนั้นนำมาคำนวณด้วย
สูตรการคำนวณ นำเสนอผลการประเมินในระดับประเทศ ในลักษณะของตารางและแผนภาพ
ดังแสดงในตารางที่ 4.15 และแผนภาพที่ 4.9 และนำเสนอผลการประเมินในระดับจังหวัด
ซึง่ ในทีน่ ย้ี กตัวอย่างเป็นกรุงเทพมหานคร ดังแสดงในตารางที่ 4.16 และแผนภาพที่ 4.10
รวมทัง้ นำเสนอผลการประเมินแต่ละโรงเรียนในแต่ละเขตพืน้ ที่
ซึง่ ในทีน่ ย้ี กตัวอย่างเป็น
กรุงเทพมหานครเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เขต 1 ดังแสดงในตารางที่ 4.16
ตารางที่ 4.15 ร้อยละของจำนวนโรงเรียนทีน่ กั เรียนมีคะแนนการทดสอบมาตรฐานระดับชาติ
			 อยูใ่ นระดับดี จำแนกตามกลุม่ สาระการเรียนรูห้ ลักและจังหวัด ปีการศึกษา 2549
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ

ผลรวมทุกวิชา

จำนวน
โรงเรี
ยน
โรงเรียน ร้อยละ โรงเรียน ร้อยละ โรงเรียน ร้อยละ โรงเรียน ร้อยละ โรงเรียน ร้อยละ โรงเรียน ร้อยละ

กรุงเทพมหานคร

5

4.24

19

16.10

22

18.64

64 54.24

12

10.17

16

13.56

118

สมุทรปราการ

1

5

2

10.00

2

10.00

12 60.00

1

5.00

2

10.00

20

นนทบุรี

0

0

1

4.76

1

4.76

13 61.90

2

9.52

1

4.76

21

นราธิวาส

0

0

0

0.00

0

0.00

4 22.22

0

0.00

0

0.00

18

56

2.17

139

5.38

124

4.8

1027 39.76

134

5.19

109

4.22

2583

รวมทัง้ ประเทศ

ร้อยละ
45

หมายเหตุ:
สีน้ำเงิน หมายถึง ดีมาก
สีเขียว หมายถึง ดี
สีดำ
หมายถึง พอใช้
สีแดง หมายถึง ปรับปรุง

39.76

40
35
30
25
20
15
10
5
0

5.38

2.17
คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

4.8
วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

5.19

4.22

ภาษาอังกฤษ

รวมทุกวิชา

แผนภาพที่ 4.9 ร้อยละของจำนวนโรงเรียนทีน่ กั เรียนมีคะแนนการทดสอบมาตรฐานระดับชาติอยูใ่ นระดับดี
			 จำแนกตามกลุม่ สาระการเรียนรูห้ ลักในภาพรวมของประเทศ ปีการศึกษา 2549
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ระดับประเทศ
			 จากการพิจารณาผลการประเมินร้อยละของจำนวนผูเ้ รียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 ทีม่ ผี ลการทดสอบมาตรฐานระดับชาติอยูใ่ นระดับดี จำแนกตามกลุม่ สาระการเรียนรูห้ ลัก
ในภาพรวมของประเทศปี 2549 โดยพิจารณาจากจำนวนโรงเรียนทีผ่ เู้ รียนมีผลการทดสอบ
มาตรฐานระดับชาติอยูใ่ นระดับดี ในตารางที่ 4.15 และแผนภาพที่ 4.9 พบว่ามีจำนวนโรงเรียนที่
นักเรียนมีผลการทดสอบมาตรฐานระดับชาติอยูใ่ นระดับดี ในสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม มากทีส่ ดุ (ร้อยละ 39.76) รองลงมา คือ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 5.38 5.19 4.8 และ 2.17 ตามลำดับ
ระดับจังหวัด
ตารางที่ 4.16 ร้อยละของจำนวนโรงเรียนทีน่ กั เรียนมีการทดสอบระดับชาติอยูใ่ นระดับดี
			 จำแนกตามกลุม่ สาระการเรียนรูห้ ลัก ของกรุงเทพมหานคร ปี 2549
เขตพื้นที่การศึกษา

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

ผลรวมทุกวิชา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

9.52

19.05

26.19

50.00

11.90

21.43

กรุงเทพมหานคร เขต 2

2.94

20.59

20.59

50.00

14.71

11.76

กรุงเทพมหานคร เขต 3

0.00

9.52

9.52

61.90

4.76

7.14

กรุ งเทพมหานคร เขต 1

กรุ งเทพมหานคร เขต 2

กรุ งเทพมหานคร เขต 3

ร้อยละ
100

80
50.00 50.00

60
40
20 9.52
0

2.940.00

คณิตศาสตร์

19.05 20.59
9.52

ภาษาไทย

26.16

20.59
9.52

วิทยาศาสตร์

61.90

14.71 21.43
11.90 4.76
11.76 7.14

สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวมทุกวิชา

แผนภาพที่ 4.10		 ร้อยละของจำนวนโรงเรียนทีน่ กั เรียนมีการทดสอบระดับชาติอยูใ่ นระดับดี
				 จำแนกตามกลุม่ สาระการเรียนรูห้ ลัก ของกรุงเทพมหานคร ปี 2549

			 จากการพิจารณาผลการประเมินร้อยละของจำนวนโรงเรียนทีน่ กั เรียนมีผลการ
ทดสอบมาตรฐานระดับชาติอยูใ่ นระดับดี จำแนกตามกลุม่ สาระการเรียนรูห้ ลัก และเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาของกรุงเทพมหานคร ในตารางที่ 4.16 และแผนภาพที่ 4.10 พบว่า

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
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1. ในสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีจำนวนโรงเรียนที่นักเรียน
มีผลการทดสอบมาตรฐานระดับชาติอยู่ในระดับดี ในพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1
มากที่สุด รองลงมาคือ เขต 2 และเขต 3 ตามลำดับ
2. ในสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีจำนวนโรงเรียนที่นักเรียนมี
ผลการทดสอบมาตรฐานระดับชาติอยูใ่ นระดับระดับดี ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 2 มากที่สุด รองลงมา คือ เขต 1 และเขต 3 ตามลำดับ
3. ในสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีจำนวนโรงเรียนทีน่ กั เรียน
มีผลการทดสอบมาตรฐานระดับชาติอยู่ในระดับดี ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 3 มากที่สุด รองลงมา คือ เขต 1 และ เขต 2 ตามลำดับ
4. โดยภาพรวมทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ มีจำนวนโรงเรียนทีน่ กั เรียนมีผลการทดสอบ
มาตรฐานระดับชาติอยู่ในระดับดี ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 มากที่สุด
รองลงมา คือ เขต 2 และเขต 3 ตามลำดับ
ตารางที่ 4.17 ร้อยละของจำนวนนักเรียนทีม่ กี ารทดสอบมาตรฐานระดับชาติอยูใ่ นระดับดี
			 ของกรุงเทพมหานคร เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา 1 ปี 2549 จำแนกตามกลุม่ สาระ
			 การเรียนรูห้ ลักและรายโรงเรียน
โรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่
สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เขต 1
สตรีวิทยา
กรุงเทพมหานคร เขต 1
วัดบวรนิเวศ
กรุงเทพมหานคร เขต 1
วัดราชบพิธ
กรุงเทพมหานคร เขต 1
เบญจมราชาลัย
กรุงเทพมหานคร เขต 1
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร เขต 1
วัดสังเวช
กรุงเทพมหานคร เขต 1
วัดราชาธิวาส
กรุงเทพมหานคร เขต 1
มัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร เขต 1
โยธินบูรณะ
กรุงเทพมหานคร เขต 1
วัดน้อยนพคุณ
กรุงเทพมหานคร เขต 1
ราชวินิต มัธยม
กรุงเทพมหานคร เขต 1
เศรษฐเสถียร ในพระ--ฯ กรุงเทพมหานคร เขต 1
สตรีวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร เขต 1
พุทธจักรวิทยา
กรุงเทพมหานคร เขต 1
เตรียมอุดมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1
วัดสระเกศ
กรุงเทพมหานคร เขต 1
เทพศิรินทร์
กรุงเทพมหานคร เขต 1
สายปัญญา ในพระ--ฯ กรุงเทพมหานคร เขต 1
พระโขนงพิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร เขต 1
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คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
57.71
77.90
60.82
92.27
24.32
54.05
20.38
42.39
53.43
78.57
40.88
62.77
14.50
31.30
10.34
33.62
6.52
32.61
40.55
79.27
16.25
61.25
36.16
80.78
41.67
50.00
37.27
58.80
33.33
77.08
73.73
96.98
15.69
15.69
55.78
62.01
34.88
78.84
14.39
45.83

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ผลรวมทุกวิชา
71.05
71.05
69.33
65.71
51.03
91.75
70.79
75.43
13.51
60.54
18.38
22.16
37.23
29.62
36.96
26.09
77.43
89.43
38.00
60.00
32.12
26.28
59.12
43.07
15.27
54.20
25.19
15.27
14.66
20.69
12.07
8.62
9.78
46.74
14.13
8.70
46.19
73.17
46.34
51.07
10.00
62.50
26.25
18.75
38.11
62.21
51.47
44.95
50.00
29.17
33.33
33.33
70.88
59.95
45.60
45.60
69.79
78.13
47.92
65.63
78.06
97.86
86.42
87.99
15.69
21.57
3.92
7.84
55.02
80.70
46.20
56.23
35.81
70.47
42.79
43.72
39.77
63.64
19.32
22.73

			 เมือ่ พิจารณาเป็นรายโรงเรียนในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 โดยยก
ตัวอย่างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (ตารางที่ 4.17) พบว่า มีนกั เรียนทีม่ ผี ลการทดสอบใน
ระดับดีใน 4 กลุม่ สาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ และมีผลการทดสอบในระดับพอใช้ ในสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
4) ตัวชีว้ ดั ที่ 3.3 ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาทีผ่ เู้ รียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
เมือ่ จัดเก็บข้อมูลจำนวนสถานศึกษาทีม่ ผี เู้ รียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ จาก สมศ. แล้วนำมาคำนวณด้วยสูตรการคำนวณ
นำเสนอผลการประเมินในระดับประเทศในลักษณะของตาราง ดังแสดงในตารางที่ 4.18
และนำเสนอผลการประเมินในระดับจังหวัด ดังแสดงในตารางที่ 4.19 และแผนภาพที่ 4.11
รวมทัง้ นำเสนอผลการประเมินของแต่ละโรงเรียนในแต่ละเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ซึง่ ในทีน่ ย้ี กตัวอย่าง
เป็นกรุงเทพมหานครเขต 1 ดังแสดงในตารางที่ 4.20
ตารางที่ 4.18 ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาทีผ่ เู้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยม
		 อันพึงประสงค์ ตามผลการประเมินภายนอกของ สมศ. อยูใ่ นระดับดี
			 ปี 2549 จำแนกตามจังหวัด
ชื่อจังหวัด
กระบี่
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
รวมทั้งหมด

มาตรฐาน 1
84.78
74.3
90.37
79.62
83.13
83.87
74.19
84.94
81.36

ระดับประเทศ
		 จากการพิจารณาผลการประเมินร้อยละของจำนวนสถานศึกษาทีผ่ เู้ รียนมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ในภาพรวมระดับประเทศ ในตารางที่ 4.18 พบว่า มีจำนวน
สถานศึกษาอยูใ่ นระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.36

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ระดับจังหวัด
เมื่อพิจารณาผลการประเมินในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า อยู่ในระดับพอใช้
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จากการพิจารณาผลการประเมินร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ตามผลการประเมินภายนอกของ สมศ. อยู่ในระดับดี
ปี 2549 จำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ในตารางที่ 4.19 และแผนภาพที่
4.11 พบว่า พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 มีจำนวนสถานศึกษาดังกล่าวอยู่ในระดับดี
คิดเป็นร้อยละ 77.22 รองลงมา คือ เขต 2 และ เขต 1 ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ
73.37 และ 72.40 ตามลำดับ
ตารางที่ 4.19 ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาทีผ่ เู้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยม
			 อันพึงประสงค์ ตามผลการประเมินภายนอกของ สมศ. อยูใ่ นระดับดี
			 ปี 2549 จำแนกตามเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาของกรุงเทพมหานคร
เขตพื้นที่การศึกษา

ร้อยละของจำนวนสถานศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

72.40

กรุงเทพมหานคร เขต 2

73.37

กรุงเทพมหานคร เขต 3

77.22

หมายเหตุ: สีน้ำเงิน
สีเขียว
สีดำ
สีแดง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ร้อยละ

77.22

78
76
74
72

72.40

73.37

70
68

กทม.
เขต 1

กทม.
เขต 2

กทม.
เขต 3

แผนภาพที่ 4.11		 ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาทีผ่ เู้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและค่านิยม
				 อันพึงประสงค์ ตามผลการประเมินภายนอกของ สมศ. อยูใ่ นระดับดี
				 ปี 2549 จำแนกตามเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากรุงเทพมหานคร
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ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ตารางที่ 4.20 ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาทีผ่ เู้ รียนมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและค่านิยม
			 อันพึงประสงค์ของกรุงเทพมหานคร เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา 1 ปี 2549
			 จำแนกตามโรงเรียน
ลำดับ รหัสโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน

เขตพื้นที่การศึกษา

1

1569

โรงเรียนดาราคาม

ปีที่ประเมิน ผลการประเมิน
ด้านผู้เรียน
มฐ.1
กรุงเทพมหานคร เขต 1
2549
3.10

2

2032

โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์

กรุงเทพมหานคร เขต 1

2549

3.71

3

23643

โรงเรียนปทุมคงคา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

2549

3.24

4

23950

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

กรุงเทพมหานคร เขต 1

2549

3.88

5

31880

โรงเรียนวัดคลองเตย

กรุงเทพมหานคร เขต 1

2549

3.78

6

31990

โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ

กรุงเทพมหานคร เขต 1

2549

2.26

7

33027

โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์

กรุงเทพมหานคร เขต 1

2549

3.75

8

30411

โรงเรียนสายน้ำทิพย์

กรุงเทพมหานคร เขต 1

2549

2.56

9

40756

โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

กรุงเทพมหานคร เขต 1

2549

3.78

10

33124

โรงเรียนแม่พระฟาติมา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

2549

3.78

11

29999

โรงเรียนวิชากร

กรุงเทพมหานคร เขต 1

2549

3.74

12

30001

โรงเรียนวิชูทิต

กรุงเทพมหานคร เขต 1

2549

3.78

ระดับสถานศึกษา
		 เมือ่ พิจารณาเป็นรายโรงเรียนในพืน้ ทีก่ ารศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยยก
ตัวอย่างโรงเรียนดาราคาม (ตารางที่ 4.20) พบว่า มีนกั เรียนทีม่ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยม
อันพึงประสงค์ในระดับดี คือ ได้คะแนนผลการประเมินจาก สมศ. ในมาตรฐานที่ 1 เท่ากับ 3.10
5) ตัวชีว้ ดั 4.8 ร้อยละของอาจารย์ประจำทีม่ วี ทิ ยฐานะหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เมือ่ จัดเก็บข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำทีม่ วี ทิ ยฐานะหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ได้แล้ว นำมาคำนวณตามสูตรการคำนวณ (ในทีน่ ส้ี ำรวจเฉพาะอาจารย์ทม่ี วี ทิ ยฐานะจาก กคศ.)
นำเสนอผลการประเมินในระดับประเทศในลักษณะของตาราง ดังตัวอย่างทีแ่ สดงในตาราง
ที่ 4.21 และ นำเสนอผลการประเมินในระดับจังหวัด ดังตัวอย่างข้อมูลในกรุงเทพมหานคร
ทีแ่ สดงในตารางที่ 4.22 และแผนภาพที่ 4.12

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
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ตารางที่ 4.21 ร้อยละของอาจารย์ทส่ี อนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และการอาชีวศึกษา
			 ทีม่ วี ทิ ยฐานะ ปี 2549 จำแนกตามจังหวัด
ร้อยละของอาจารย์
ที่มีวิทยฐานะ
70.83

ชื่อจังหวัด
กระบี่

ผลการวิเคราะห์
ดี

กรุงเทพมหานคร

91.43

ดีมาก

กาญจนบุรี

71.95

ดี

หนองคาย

64.00

ดี

หนองบัวลำภู

65.90

ดี

อ่างทอง

84.71

ดีมาก

อำนาจเจริญ

72.28

ดี

อุดรธานี

76.16

ดีมาก

อุตรดิตถ์

82.84

ดีมาก

อุทัยธานี

73.44

ดี

อุบลราชธานี

73.72

ดี

รวมทั่วประเทศ

76.12

ดีมาก

หมายเหตุ: สีน้ำเงิน
สีเขียว
สีดำ
สีแดง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

back to index

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ระดับประเทศ
จากการพิจารณาผลการประเมินร้อยละของอาจารย์ที่สอนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และการอาชีวศึกษาที่มีวิทยฐานะในภาพรวมระดับประเทศ ในตารางที่ 4.21 พบว่า
ปริมาณอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาที่มีวิทยฐานะตามเกณฑ์ที่
กำหนด มีอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 76.12)
ระดับจังหวัด
จากการพิจารณาผลการประเมินร้อยละของอาจารย์ที่สอนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และการอาชีวศึกษาที่มีวิทยฐานะในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า มีอยู่ในระดับ
ดีมาก
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ตารางที่ 4.22		 ร้อยละของอาจารย์ทส่ี อนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และการ
				 อาชีวศึกษาทีม่ วี ทิ ยฐานะ ปี 2549 จำแนกตามเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
				 กรุงเทพมหานคร
เขตพื้นที่การศึกษา

ร้อยละของอาจารย์ที่มีวิทยฐานะ

ผลการวิเคราะห์

กรุงเทพมหานคร เขต 1

93.07

ดีมาก

กรุงเทพมหานคร เขต 2

88.63

ดีมาก

กรุงเทพมหานคร เขต 3

ร้อยละ
100

92.60
หมายเหตุ: สีน้ำเงิน หมายถึง
สีเขียว หมายถึง
สีดำ หมายถึง
สีแดง หมายถึง

93.07

ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

88.63

92.60
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กทม.
กทม.
กทม.
เขต 1
เขต 2
เขต 3
แผนภาพที่ 4.12 ร้อยละของอาจารย์ประจำทีป่ ฏิบตั งิ านในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ วี ทิ ยฐานะ

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
		 จากการพิจารณาผลการประเมินร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวิทยฐานะของ
กรุงเทพมหานคร จำแนกตามเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในตารางที่ 4.22 และแผนภาพที่ 4.12 พบว่า
พืน้ ทีก่ ารศึกษากรุงเทพมหานครทัง้ 3 เขต (เขต 1, 2 และ 3) มีจำนวนอาจารย์ประจำทีม่ ี
วิทยฐานะอยูใ่ นระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 93.07, 88.63 และ 92.60 ตามลำดับ
6) ตัวชีว้ ดั 5.1 อัตราการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา ซึง่ ในทีน่ ศ้ี กึ ษาเฉพาะนักศึกษาระดับ ม.3 เรียนต่อระดับ ม.4
		 เมื่อจัดเก็บข้อมูลจำนวนนักเรียน ม.3 ที่เรียนต่อ ม.4 แล้วนำมาคำนวณตาม
สูตรการคำนวณ นำเสนอผลการประเมินในระดับประเทศ ในลักษณะของตาราง และแผนภาพ
ดังตัวอย่างทีแ่ สดงในตารางที่ 4.23 และแผนภาพที่ 4.13 และนำเสนอผลการประเมินในระดับ
จังหวัด ดังตัวอย่างทีแ่ สดงในตารางที่ 4.24 และแผนภาพที่ 4.14
รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
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ตารางที่ 4.23 อัตราการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2550
			 จำแนกตามจังหวัด
จังหวัด

ม.3 ต่อ ม.4
46.28
67.71
9.85
52.86
44.49
46.75

กระบี่
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
ชุมพร
รวมทั่วประเทศ
หมายเหตุ: สีน้ำเงิน
สีเขียว
สีดำ
สีแดง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ร้อยละ
100
75
50

46.75

25
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ม.3 ต่อ ม.4

แผนภาพที่ 4.13		 อัตราการเรียนต่อในระดับ ม.ปลาย (ม.3 ต่อ ม.4) ในภาพรวมระดับประเทศ
				 ปีการศึกษา 2550

ระดับประเทศ
จากการพิจารณาผลการประเมินอัตราการเรียนต่อของผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3
เรียนต่อในระดับ ม.4 ในภาพรวมระดับประเทศ ตารางที่ 4.23 และแผนภาพที่ 4.13 พบว่า มีอตั รา
การเรียนต่ออยูใ่ นระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 46.75
ระดับจังหวัด
เมือ่ พิจารณาผลการประเมินอัตราการเรียนต่อของผูส้ ำเร็จการศึกษาชัน้ ม.3 เรียนต่อ
ในระดับ ม.4 ในกรุงเทพมหานคร พบว่า มีอัตราการเรียนต่ออยู่ในระดับพอใช้

170

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ตารางที่ 4.24 อัตราการเรียนต่อในระดับ ม.ปลาย ของจังหวัดชุมพร ปีการศึกษา 2550
			 จำแนกตามเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา
ชุมพร เขต 1
ชุมพร เขต 2
หมายเหตุ: สีน้ำเงิน
สีเขียว
สีดำ
สีแดง

ม.3 ต่อ ม.4
42.26
47.44
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ร้อยละ
100
80
60

42.26

47.44

ชุมพร เขต 1

ชุมพร เขต 2

40
20
0

แผนภาพที่ 4.14		 อัตราการเรียนต่อในระดับ ม.ปลาย (ม.3 ต่อ ม.4) ในจังหวัดชุมพร
				 ปีการศึกษา 2550 จำแนกตามเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
		 จากการพิจารณาผลการประเมินอัตราการเรียนต่อของผูส้ ำเร็จการศึกษา ชัน้ ม.3
เรียนต่อในระดับชัน้ ม.4 ของจังหวัดชุมพร จำแนกตามเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในตารางที่ 4.24
และแผนภาพที่ 4.14 พบว่า พืน้ ทีก่ ารศึกษาชุมพร ทัง้ เขต 1 และเขต 2 มีอตั ราการเรียนต่อใน
ระดับปรับปรุง โดยในเขต 2 มีอัตราการเรียนต่อร้อยละ 47.44 และเขต 1 มีอัตรา
การเรียนต่อร้อยละ 42.26

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
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ห้ามนำข้อมูลสถิติในบทที่ 4 ไปใช้อ้างอิง
เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ใช้เฉพาะการออกแบบและทดสอบ
ระบบการประมวลผลข้อมูล
เท่านั้น
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บทที่

5

บทสรุป
ในการศึกษาครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ กำหนดตัวชีว้ ดั หลัก และเกณฑ์การประเมินสำหรับ
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศทุกระดับ และประเภทการศึกษา และ
เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบประเภทข้อมูล แหล่งข้อมูล พร้อมทัง้ ระบบการ
ประมวลผลข้อมูล เพือ่ ใช้ในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ ตาม
ตัวชีว้ ดั หลักที่ กำหนด โดยตัวชีว้ ดั หลักทีก่ ำหนดขึน้ ครอบคลุมผลการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ
5 ด้าน ประกอบด้วย ความครอบคลุมทัว่ ถึงและเพียงพอ (coverage and adequacy)
ความเสมอภาคและเป็นธรรม (equality and equity) คุณภาพของการศึกษา (quality)
ในเชิงผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) และเป็นตัว
ชีว้ ดั ในระดับนโยบายเพือ่ การตัดสินใจ และกำหนดนโยบายการศึกษา และกำหนดเกณฑ์การ
ประเมินครอบคลุม ทัง้ มิตดิ า้ นเวลา พืน้ ทีแ่ ละกลุม่ เป้าหมาย รวมทัง้ จำแนกตามระดับและ
ประเภทการศึกษาด้วย และมีการระบุรายการข้อมูล แหล่งข้อมูล วิธกี ารจัดเก็บข้อมูล รวมถึง
วิธกี ารประมวลผลจากรายการข้อมูลในแต่ละตัวชีว้ ดั หลักทีส่ ำคัญ
วิธดี ำเนินงานประกอบด้วย 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ นโยบายการศึกษา การประกันคุณภาพ การพัฒนา
ตัวชีว้ ดั ผลการจัดการศึกษา การพัฒนาระบบข้อมูลและประมวลผลข้อมูล ระยะที่ 2 พัฒนา
ตัวชีว้ ดั และเกณฑ์การประเมิน โดยร่างและเสนอผูบ้ ริหารการศึกษา พิจารณาความต้องการ
ความเหมาะสมและให้ขอ้ เสนอแนะในการกำหนดตัวชีว้ ดั หลักและเกณฑ์การประเมิน และเสนอ
ผูท้ รงคุณวุฒเิ พือ่ ปรับปรุงแก้ไข ระยะที่ 3 พัฒนาระบบข้อมูลและประมวลผล ออกแบบ
โครงสร้างระบบฐานข้อมูลและระบบประมวลผลข้อมูล ทดลองประมวลผลกับตัวอย่างข้อมูลที่
จัดเก็บ เสนอผูท้ รงคุณวุฒเิ พือ่ ปรับปรุงแก้ไข และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
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สรุปผลการวิจยั

1. สรุปผลการพัฒนาตัวชีว้ ดั และเกณฑ์การประเมิน
จากการศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง และได้ยกร่างตัวชีว้ ดั และนำเสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิ
ทัง้ หมด 3 ครัง้ ทำให้ได้ขอ้ สรุปจำนวนตัวชีว้ ดั สำหรับการติดตามและประเมินผลการจัดการ
ศึกษาของประเทศทัง้ หมด 42 ตัวชีว้ ดั หลัก 49 ตัวชีว้ ดั ย่อย ซึง่ ประกอบด้วย ตัวชีว้ ดั ด้าน
ความครอบคลุมทัว่ ถึง และเพียงพอ จำนวน 9 ตัวชีว้ ดั หลัก 11 ตัวชีว้ ดั ย่อย ตัวชีว้ ดั ด้าน
ความเสมอภาคและเป็นธรรม จำนวน 2 ตัวชีว้ ดั หลัก 3 ตัวชีว้ ดั ย่อย ตัวชีว้ ดั ด้านคุณภาพของ
การศึกษาในเชิงผลสัมฤทธิ์ จำนวน 5 ตัวชีว้ ดั หลัก 6 ตัวชีว้ ดั ย่อย ตัวชีว้ ดั ด้านประสิทธิภาพ
จำนวน 18 ตัวชีว้ ดั หลัก 21 ตัวชีว้ ดั ย่อย และตัวชีว้ ดั ด้านประสิทธิผล จำนวน 8 ตัวชีว้ ดั หลัก
8 ตัวชีว้ ดั ย่อย รายละเอียดจำนวนตัวชีว้ ดั หลักและตัวชีว้ ดั ย่อย จำแนกตามผลการจัดการศึกษา
5 ด้าน แสดงดังตาราง 5.1
ตารางที่ 5.1 จำนวนและชือ่ ตัวชีว้ ดั หลักและย่อย จำแนกตามผลการจัดการศึกษา 5 ด้าน
ผลการจัดการศึกษา
1. ความครอบคลุม
ทั่วถึง และเพียงพอ
(Coverage and
Adequacy)
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ตัวชี้วัด
1.1 อัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน
1.1.1 อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ
(Gross Intake Rate)
1.1.2 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net Intake Rate)
1.1.3 อัตราการเข้าเรียนแท้จริง
1.2 งบห้องสมุดที่สถานศึกษาได้รับจัดสรร : จำนวน
ผู้เรียน
1.3 อัตราส่วนผู้เรียน : คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้
1.4 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีอินเทอร์เน็ต
1.5 อัตราส่วนแหล่งเรียนรู้ เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต : ประชากร 40,000 คน
1.6 อัตราการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต : ประชากร 100 คนต่อปี
1.7 อัตราส่วนนักเรียนภาครัฐ : เอกชน
1.8 อัตราส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญ : สายอาชีพ (ม.4-6/ปวช.1-3)
1.9 อัตราส่วนนิสิต นักศึกษา อุดมศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่าง 3 กลุ่มสาขาวิชา (มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี,
วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ตารางที่ 5.1 จำนวนและชือ่ ตัวชีว้ ดั หลักและย่อย จำแนกตามผลการจัดการศึกษา 5 ด้าน (ต่อ)
ผลการจัดการศึกษา
2. ความเสมอภาค
และเป็นธรรม
(Equality and
Equity)

3, คุณภาพการศึกษา
(quality)
(ครอบคลุมทั้งผู้เรียน
ครู และผู้บริหาร)

จำนวนตัวชี้วัด
หลัก
ย่อย
2
3

5

6

ตัวชี้วัด
2.1 อัตราการเข้าเรียน เปรียบเทียบระหว่าง เพศ
พื้นที่ (ใน/นอกเมือง) และกลุ่มรายได้
2.2 อัตราส่วน ผู้สอน : ผู้เรียน
2.2.1 ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชีวศึกษาที่มีอัตราส่วนของครูผู้สอน
(ไม่รวมอัตราจ้างและผู้บริหาร) ต่อผู้เรียน
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดเปรียบเทียบ
ระหว่างพื้นที่(ใน/นอกเมือง) และจำแนก
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก/ประเภท
วิชา (5 กลุ่มสาระ)/ (5 ประเภทวิชา)
2.2.2 ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
อัตราส่วนอาจารย์ประจำที่ควบคุมงาน
วิทยานิพนธ์ต่อผู้เรียน เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนด จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 3 กลุ่ม
(มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ)
3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.1.1 ร้อยละของจำนวนผู้เรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ป.3, ป.6, ม.3 และ ม.6) ที่มี
ผลการทดสอบมาตรฐานระดับชาติอยู่ใน
ระดับดีจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
หลัก (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ)
3.1.2 ร้อยละของจำนวนผู้เรียนระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่มีคะแนนผล
การเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับ 3
ขึ้นไป จำแนกตามประเภทวิชา /
กลุ่มสาขาวิชา
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ตารางที่ 5.1 จำนวนและชือ่ ตัวชีว้ ดั หลักและย่อย จำแนกตามผลการจัดการศึกษา 5 ด้าน (ต่อ)
ผลการจัดการศึกษา

4. ประสิทธิภาพ
(efficency)
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จำนวนตัวชี้วัด
หลัก
ย่อย

18

21
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ตัวชี้วัด
3.2 ร้อยละผู้เรียนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่ได้
ฝึกงานในสถานประกอบการจำแนกตามประเภท/
กลุ่มสาขาวิชา
3.3 ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่ผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป
3.4 ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่ผู้เรียนมี
สุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตในระดับดี
3.5 อัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ 15 ปี
ขึ้นไป เปรียบเทียบระหว่างเพศ และพื้นที่
(ใน/นอกเมือง)
4.1 อัตราส่วน ผู้เรียน : ห้อง
- ร้อยละของสถานศึกษาที่มีอัตราส่วนผู้เรียนต่อ
ห้องเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
4.2 อัตราการสำเร็จการศึกษา
4.3 อัตราการซ้ำชั้น
4.4 อัตราการออกกลางคัน
- ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคัน (ลาออก
หรือไม่ได้มาเรียนในขณะที่ยังไม่จบการศึกษา)
ต่อผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา
4.5 ร้อยละของครูที่สอนในระดับการศึกษาขั้น
พืน้ ฐานและมีคณ
ุ วุฒติ รงกับกลุม่ สาระการเรียนรู/้
สาขาวิชาที่สอน
4.6 ร้อยละของครูที่สอนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์คุรุสภา
4.7 ร้อยละของอาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์
ประจำทั้งหมด
4.8 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวิทยฐานะ หรือ
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
4.9 อัตราส่วนความเร็วในการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต : ผู้เรียน

ตารางที่ 5.1 จำนวนและชือ่ ตัวชีว้ ดั หลักและย่อย จำแนกตามผลการจัดการศึกษา 5 ด้าน (ต่อ)
ผลการจัดการศึกษา

จำนวนตัวชี้วัด
หลัก
ย่อย

ตัวชี้วัด
4.10 อัตราการเพิ่มการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานขององค์กรต่างๆ ตามมาตรา 12 ของ
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
4.11 ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานในภาพรวมของสถานศึกษา
4.12 งบประมาณด้านการศึกษา
4.12.1 ร้อยละของงบประมาณการศึกษาต่อ
งบประมาณของประเทศ
4.12.2 ร้อยละของงบประมาณการศึกษาแต่ละ
ระดับเทียบกับงบประมาณทางการ
ศึกษาทั้งหมด
4.12.3 ร้อยละของงบประมาณการศึกษาต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
4.12.4 ร้อยละของงบดำเนินการที่จัดสรรเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับ
สถานศึกษาขนาดเล็กของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสถานศึกษาที่ประสบปัญหา ได้แก่
สถานศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และสถานศึกษาตามแนวชายขอบ
4.13 ร้อยละของงบประมาณอุดหนุนจากภาคเอกชน
4.14 ค่าใช้จ่ายรายหัว จำแนกตามระดับการศึกษา
(ไม่รวมงบเงินเดือน งบที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
งบดำเนินการของโครงการอื่นๆ ฯลฯ)
4.15 จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ
15 ปี ขึ้นไป
4.16 ร้อยละของแรงงานที่จบการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลายขึ้นไป
4.17 อัตราส่วนห้องส้วม : ผู้เรียน
4.18 จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
ในสถานศึกษา

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
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ตารางที่ 5.1 จำนวนและชือ่ ตัวชีว้ ดั หลักและย่อย จำแนกตามผลการจัดการศึกษา 5 ด้าน (ต่อ)
ผลการจัดการศึกษา
5. ประสิทธิผล
(effectiveness)

รวม

จำนวนตัวชี้วัด
หลัก
ย่อย
8
8

42

ตัวชี้วัด
5.1 อัตราการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
5.2 อัตราการได้งานทำของผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษา
นอกระบบ หลังจากจบการศึกษามาแล้ว 1 ปี
5.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ/ ผู้ใช้
บัณฑิต หรือผู้จบอาชีวศึกษา
5.4 อัตราส่วนการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา :
ผู้เรียนใน 1 ปีการศึกษา
5.5 อัตราส่วนอุบัติเหตุในสถานศึกษา : ผู้เรียน
1,000 คน ใน 1 ปีการศึกษา
5.6 อัตราส่วนการเสพบุหรี่ และสุรา : ผู้เรียน
1,000 คน ใน 1 ปีการศึกษา
5.7 อัตราส่วนการเสพสิ่งเสพติด (ยาบ้า ยาอี และ
สารระเหย) : ผู้เรียนใน 1 ปีการศึกษา
5.8 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง

49

2. สรุปผลการพัฒนาระบบข้อมูล การประมวลผล และการทดลองใช้
ระบบงานคอมพิวเตอร์สำหรับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูลและระบบประมวลผลข้อมูล โดยการออกแบบโครงสร้าง
ฐานข้อมูล ควรเป็นระบบ Relational Data Base เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงที่สุด
ส่วนการออกแบบการประมวลผล ประกอบด้วยการเก็บข้อมูลทีเ่ ป็นไฟล์ขอ้ มูลอิเล็กทรอนิกส์
ทีไ่ ด้มาจากวิธกี ารจัดเก็บจากแหล่งต่างๆ เช่น สพฐ., สอศ., สกอ., สมศ., สทศ. และอืน่ ๆ เป็นต้น
การประมวลผลข้อมูลทีน่ ำเข้าตามสูตรการคำนวณของตัวชีว้ ดั ต่างๆ ผลทีไ่ ด้นำไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินความครอบคลุมทัว่ ถึงและเพียงพอ ความเสมอภาคและเป็นธรรม คุณภาพ
ของการศึกษา ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพือ่ รายงานตามรูปแบบของผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ทต่ี อ้ งการ
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ในการทดลองระบบข้อมูลและระบบการประมวลผลข้อมูลนั้นได้ทำการเก็บข้อมูล
ตัวอย่างตามตัวชีว้ ดั ทีไ่ ด้เลือก 6 ตัวได้แก่ 1) ตัวชีว้ ดั ที่ 1.1.1 อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ
ในที่นี้ศึกษาเฉพาะอัตราการเข้าเรียนชั้น ป.1 ม.1 และ ม.4 2) ตัวชี้วัดที่ 2.1 อัตราการ
เข้าเรียนเปรียบเทียบระหว่างเพศ พื้นที่ (ใน/นอกเมือง) และกลุ่มรายได้ ซึ่งในที่นี้ศึกษา
เฉพาะระหว่างพืน้ ที่ (ใน/นอกเมือง) 3) ตัวชีว้ ดั ที่ 3.1.1 ร้อยละของจำนวนผูเ้ รียนระดับการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (ป. 3, ป.6, ม.3 และ ม.6) ทีม่ ผี ลการทดสอบมาตรฐานระดับชาติอยูใ่ นระดับดี
จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ) ซึง่ ในทีน่ ศ้ี กึ ษาเฉพาะระดับชัน้ ม. 6 4) ตัวชีว้ ดั ที่
3.3 ร้อยละ ของจำนวนสถานศึกษาทีผ่ เู้ รียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์ 5) ตัวชีว้ ดั ที่ 4.8 ร้อยละของอาจารย์ประจำทีม่ วี ทิ ยฐานะหรือดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ ในทีน่ ศ้ี กึ ษาเฉพาะอาจารย์ทส่ี อนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการ
อาชีวศึกษาที่มีวิทยฐานะ และ 6) ตัวชี้วัดที่ 5.1 อัตราการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ซึง่ ในทีน่ ศ้ี กึ ษาเฉพาะนักเรียนทีจ่ บระดับ ม. 3 เรียนต่อ
ระดับ ม. 4 ซึง่ ได้ขอ้ มูลจากหลายแหล่งข้อมูลในแต่ละตัวชีว้ ดั ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงมหาดไทย (กรม
การปกครองส่วนท้องถิน่ ) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน) เพือ่ นำมาประมวลผลในแต่ละตัวชีว้ ดั โดยได้นำข้อมูล
ทีไ่ ด้จดั เก็บมาทำการปรับปรุงให้มรี ปู แบบและประเภทข้อมูลเดียวกัน และมีการจัดกลุม่ ให้อยูใ่ น
อำเภอ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และ จังหวัด เพือ่ นำมาประมวลผลในแต่ละระดับ ตามตัวชีว้ ดั ทีก่ ำหนดไว้
หลังจากนัน้ ได้นำข้อมูลทีป่ รับปรุงแล้วมาทำการประมวลผลตามรูปแบบและเงือ่ นไขทีก่ ำหนดใน
ตัวชีว้ ดั และแสดงผลของการประมวลผลในรูปแบบของตารางข้อมูลซึง่ มีการให้สขี องผลลัพธ์ท่ี
แตกต่างกันไปตามระดับของเกณฑ์การประเมินทีก่ ำหนด และมีการแสดงผลการเปรียบเทียบใน
รูปแบบกราฟในแต่ละตัวชีว้ ดั โดยการประมวลผลจะสามารถดู ได้ในระดับประเทศ จังหวัด
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ผลของการทดลองประมวลผลข้อมูลตามตัวชี้วัดจำนวน 6 ตัวชี้วัดโดยใช้ข้อมูล
ที่ได้จัดเก็บมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ นั้น การทดสอบตัวชี้วัดด้านจำนวนผู้เรียนระดับการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีม่ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ใช้ขอ้ มูลจาก สมศ. เพียง
แหล่งเดียว และตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนใช้มูลจาก สทศ. เพียงแห่งเดียวเช่นกัน
ส่วนตัวชีว้ ดั ด้านอัตราการเข้าเรียน อัตราการเรียนต่อ อัตราการเข้าเรียนในเมือง/นอกเมือง
รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
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เป็นตัวชี้วัดที่มีข้อมูลจากหลายแหล่ง คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสาธิต โรงเรียนในสังกัด ตชด. โรงเรียนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง
การท่องเที่ยวและการกีฬา และการปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ การทดลองสามารถแสดงผล
ได้ในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสามารถให้ผลลัพธ์เป็นไปตาม
เกณฑ์ทก่ี ำหนดไว้

อภิปรายผล
1. อภิปรายผลตัวชีว้ ดั และเกณฑ์
		 ในการพัฒนาตัวชีว้ ดั และเกณฑ์การประเมินในครัง้ นี้ มีประเด็นทีน่ า่ สนใจ ดังนี้
		 1) ตัวชีว้ ดั หลักทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จำนวน 42 ตัวในครัง้ นี้ มีความครอบคลุมผลการจัดการ
ศึกษาทัง้ 5 ด้าน ซึง่ ประกอบด้วย ความครอบคลุมทัว่ ถึงและเพียงพอ (coverage and
adequacy) ความเสมอภาคและเป็นธรรม (equality and equity) คุณภาพของการศึกษา
(quality) ในเชิงผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) โดย
ตัวชีว้ ดั แต่ละตัวเป็นการพัฒนาจากตัวชีว้ ดั สากล ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางและผ่านการ
พิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒใิ นหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ในระดับนโยบาย และระดับปฏิบตั ิ ทัง้ ยังตอบ
สนองต่อยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาโดยภาพรวม
		 2) ในการกำหนดเกณฑ์การประเมินตามตัวชีว้ ดั ตัวชีว้ ดั ส่วนใหญ่สามารถกำหนด
เกณฑ์การประเมินได้ตามมาตรฐานการศึกษาและข้อมูลพืน้ ฐานทีไ่ ด้จากการศึกษา จึงสามารถ
ใช้เป็นบรรทัดฐานเพือ่ การประเมินได้อย่างเหมาะสม สำหรับตัวชีว้ ดั บางตัวยังไม่มกี ารกำหนด
มาตรฐานใดๆ เป็นบรรทัดฐานเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การประเมินมาก่อน เช่น ตัวชี้วัดเรื่อง
งบประมาณด้านการศึกษา ในการศึกษาครัง้ นีค้ ณะผูว้ จิ ยั จึงได้มกี ารกำหนดเกณฑ์ไว้เป็นเกณฑ์
เบื้องต้น ซึ่งจำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์ในเชิงประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
สำหรับนำมาใช้กำหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานทีส่ อดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ
2. อภิปรายผลการพัฒนาระบบข้อมูลและการประมวลผล
		 1) ตัวชีว้ ดั 42 ตัวหลักทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ ค่อนข้างสมบูรณ์และกว้างขวาง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศจึงควรดำเนินการกำหนด
ตัวชีว้ ดั ให้นง่ิ หรือให้เป็นทีแ่ น่นอนก่อน จากนัน้ จึงควรออกแบบระบบฐานข้อมูลการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทง้ั หมด เพิม่ เติมจากระบบประมวล
ผลข้อมูลทีพ่ ฒ
ั นาในการวิจยั ครัง้ นี้ แล้วดำเนินการออกแบบฐานข้อมูลมายังหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ในการจัดทำและดูแลระบบฐานข้อมูลดังกล่าวต่อไป
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		 2) การพัฒนาระบบข้อมูลและการประมวลผลตามตัวชี้วัดได้ทำการพัฒนาระบบ
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวชีว้ ดั ทีค่ ดั เลือก 6 ตัวนัน้ ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้มาจากแหล่งต่างๆ มีหลายรูปแบบ
และมีรายการข้อมูลทีแ่ ตกต่างกันมากและมีขอ้ มูลทีไ่ ม่ครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนัน้ ค่าทีไ่ ด้จาก
การประมวลผลจึงเป็นการประมวลผลจากตัวอย่างข้อมูลบางส่วนเท่านัน้ และผลลัพธ์ทม่ี กี าร
แสดงการเปรียบเทียบเป็นเพียงตัวอย่างของการทดสอบตัวชีว้ ดั ทีส่ ร้างขึน้ มาโดยมีการกำหนด
ค่าและสีของตัวอักษรทีก่ ำหนดให้กบั เกณฑ์ในระดับต่างๆ ของตัวชีว้ ดั โดยใช้ตวั อย่างของข้อมูล
ทีจ่ ดั เก็บมา
		 ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการประมวลผลในการทดลองนีถ้ อื เป็นตัวอย่างทีใ่ ช้เป็นแนวทางใน
การประมวลผลและเป็นแนวทางในการแสดงผลลัพธ์และการเปรียบเทียบผลลัพธ์ในรูปแบบ
ต่างๆ ของแต่ละตัวชีว้ ดั เท่านัน้ หากต้องการให้ได้ผลลัพธ์ทใ่ี ช้งานได้จริง ควรมีการตรวจสอบ
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนทำการประมวล

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจยั ไปใช้
		 จากผลการศึกษาครัง้ นีท้ ำให้ได้ตวั ชีว้ ดั และเกณฑ์การประเมิน รวมทัง้ ระบบข้อมูลและ
ระบบประมวลผลข้อมูล และเพือ่ ให้การนำผลการวิจยั ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะผูว้ จิ ยั มี
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจยั ไปใช้ ดังนี้
		 1) ควรได้มกี ารนำเสนอผลทีไ่ ด้จากการวิจยั ครัง้ นีเ้ ข้าสูค่ ณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับประเทศ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ประธาน เพือ่ รับทราบและกำหนดนโยบายเกีย่ วกับตัวชีว้ ดั หลักและเกณฑ์การประเมินรวมทัง้
ระบบข้อมูลและระบบประมวลผลข้อมูลทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ เพือ่ กำหนดผูร้ บั ผิดชอบในการพิจารณา
คัดเลือกตัวชีว้ ดั ทีจ่ ะดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในระยะแรกและระยะต่อๆ ไป
		 2) ควรมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลระดับประเทศ
ซึง่ ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารการศึกษา จากทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาทัง้ ในและ
นอกกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักติดตามประเมินผลของทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ควรร่วม
กันจัดทำคูม่ อื สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวชีว้ ดั ทีเ่ ป็นมาตรฐานร่วมกัน
		 3) ควรมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนและพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์การ
ประเมินเป็นระยะๆ หลังจากได้มกี ารใช้ระบบไประยะหนึง่ แล้ว เช่น ทุกรอบ 3 ปี จึงควรมี
การทบทวนความเหมาะสมของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน เพื่อให้ได้ตัวชี้วัดและเกณฑ์ท่ี
เหมาะสมกับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของไทยมากยิง่ ขึน้

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผล
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		 4) ควรมีการกำหนดตัวชีว้ ดั เกีย่ วกับการจัดทำระบบข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามตัวชีว้ ดั หลักร่วมกัน เพือ่ ใช้เป็นมาตรการหนึง่ ในการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงาน
ของสำนักติดตามประเมินผลการศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษา
2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจยั ต่อไป
		 1) ควรได้มกี ารศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพือ่ การติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา ให้มคี วามครบถ้วน ครอบคลุมทุกตัวชีว้ ดั 		
		 2) ควรได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเกณฑ์ที่เหมาะสมของตัวชี้วัดและควร
ดำเนินการอย่างต่อเนือ่ งให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองการปกครอง
		 3) ควรมีการวิจัยพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของต่าง
ประเทศ โดยมีการปรับปรุงตัวชีว้ ดั และเกณฑ์ให้สามารถเชือ่ มโยงเปรียบเทียบกับผลการจัดการ
ศึกษาของต่างประเทศได้
		 4) ควรมีการพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจยั ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชีว้ ดั เฉพาะ
บางตัวที่ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลของหน่วยงานที่จัดการศึกษา เช่น ตัวชี้วัดในเรื่องอัตราการ
ทะเลาะวิวาทในสถานศึกษาต่อผู้เรียนใน 1 ปีการศึกษา อัตราส่วนการเสพบุหรี่และสุราต่อ
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เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรของชาติให้คุ้มค่า
หากท่านไม่ใช้หนังสือเล่มนี้แล้ว
โปรดมอบให้ผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

