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ค าน า 
 

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้ 6 นโยบายหลัก เพื่อใช้ส าหรับการสื่อสารให้ทุก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ทราบทิศทางหรือแนวทางการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลในระหว่าง
ปีงบประมาณ โดยแต่ละส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะเสนอแผนงาน/โครงการส าคัญ (Flagship)  
ท่ีตอบสนองนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้นโยบายการตรวจราชการ และ
ติดตามประเมินผล และน ามาก าหนดกรอบประเด็นนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล ตัวชี้วัดตาม
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล เพื่ อให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค และจังหวัด เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดรับโครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล มีภารกิจหน้าท่ี
ในการด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการ 
ติดตาม และประเมินผลตามนโยบาย จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดท าคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกับคณะท างาน  
เพื่อน ามาใช้สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในระดับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ทางด้านข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าคู่มือในทุก
ขั้นตอน จนท าให้การด าเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยบรรลุตามท่ีคณะท างานก าหนดไว ้

  ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องท่ีให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ให้กับผู้ปฏิบัติระดับกระทรวง ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าใช้ในการปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลส าเร็จได้ตามความมุ่งหวังต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 

การตรวจราชการเป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินท่ีจะท าให้การปฏิบัติ
ราชการหรือการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
และนโยบายของรัฐบาล สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรค และก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนด้วยความโปร่งใส
เป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 บัญญัติว่า การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ โดยประชาชน ได้รับ
การอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงรับผิดชอบ  
และมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เฉพาะในขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของกระทรวง ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและปลัดกระทรวง 
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 9 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 บัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการ 
มีผู้ตรวจราชการของกระทรวงเพื่อท าหน้าท่ีในการตรวจราชการ และติดตาม ประเมินผลระดับนโยบาย การนิเทศ 
ให้ค าปรึกษา แนะน า เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ข้อ 5 (4) ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคมีอ านาจหน้า ท่ี
สนับสนุนการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ในพื้นท่ีรับผิดชอบและประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงาน
ศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 2.5 และ 4.5 
เกี่ยวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลของส านักงานศึกษาธิการภาค 
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

การตรวจ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลจึงเป็นภารกิจส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะต้อง
มีการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาท่ีถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ น าไปพิจารณาถึงสภาพการด าเนินการจัดการศึกษา
ของหน่วยงานต่างๆ และน าไปเป็นเครื่องมือในการวางแผน การตัดสินใจก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพสูงสุด ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยส านักตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผลได้ร่วมกับคณะท างานฝ่ายโปรแกรมเมอร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดท าและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ  
และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการขึ้นมาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เพื่อน ามาใช้สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และการติดตามประเมินผล 
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การด าเนินงานของหน่วยงานในระดับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 คณะท างานได้ร่วมกันพัฒนาระบบสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว และได้จัดท าคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปใช้ในการปฏิบัติงานท้ังในระดับภาคและจังหวัดต่อไป  
 
2.วัตถุประสงค ์

1) เพื่อใช้เป็นคู่มือในการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดตามกรอบประเด็นนโยบายการตรวจราชการ 
และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2) เพื่อน าไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 
3. ขอบเขต 
 1) คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ฉบับน้ี 
เป็นคู่มือการปฏิบัติงานในการน าเข้าข้อมูลตามตัวชี้วัดตามกรอบประเด็นนโยบายการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท้ังในระดับส่วนกลาง ภูมิภาค 
และจังหวัด เท่านั้น  
 2) คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาฉบับนี้ 
หน่วยงานหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ เช่น ผู้ช่วย
ผู้ตรวจราชการ ผู้สนับสนุนการตรวจราชการระดับกระทรวง ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวน 18 ภาค ระดับ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 77 จังหวัด และหน่วยงานการศึกษาท่ีเป็นผู้รับการตรวจ สามารถเข้าใช้งานและ
สามารถน าข้อมูลไปใช้เพื่อการรายงานผล 
  

4. ประโยชน์ของคู่มือ 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจัดท าคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ 

และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี้ 
1) กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานปลัดกระทรวง ส านักผู้ตรวจราชการและส านักตรวจราชการ 

และติดตามประเมินผล มีข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการฯ ต้ังแต่ขั้นเตรียมการตรวจราชการ การตรวจราชการ
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล รวมท้ังการรายงานผลการการตรวจราชการฯ ท้ังระดับกระทรวง  
ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและผู้รับการตรวจ ท่ีสอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน 

2) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตามอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ 

3) ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ท่ีรับผิดชอบงานสนับสนุนการตรวจ
ราชการฯใช้คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการฯ ประกอบการจัดท าข้อมูลในระดับหน่วยงานเพื่อใช้
สนับสนุนการตรวจราชการฯ ท้ังระดับกระทรวง ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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ส่วนที่ 2 
 

กระบวนการสนบัสนนุตรวจราชการ การตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการจดัการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

1. อ านาจ หน้าที่  
1.1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 
(1) ก าหนดนโยบาย การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
(2) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
(3) ก ากับ ดูแล ติดตาม และเสนอแนะการบริหารงบประมาณโครงการพิเศษ ในการบริหาร 

จัดการศึกษาของส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(4) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
(5) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบ และการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
(6) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ เพื่อด าเนินการใดๆ ตามอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
(7) ด าเนินการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
1.2 ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 7 ให้ผู้ตรวจราชการ 

มีอ านาจ หน้าที ่ดังต่อไปน้ี 
(1) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ถูกต้องตามกฎหมาย  

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือค าสั่งของนายกรัฐมนตรี 
(2) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติในเรื่องใดๆ  ในระหว่าง 

การตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ทางราชการหรือประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง
และเมื่อได้สั่งการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบหรือพิจารณาโดยด่วน 

(3) สั่งให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐชี้แจง ให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา 

(4) สอบข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับการร้องเรียน หรือ 
มีเหตุอันสมควร โดยประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

(5) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการตรวจ และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ 
(6) เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อชี้แจง แนะน า หรือปรึกษาหารือร่วมกัน 



4 | ห น้ า  
คู่ มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

นอกจากนั้น ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 ระบุว่าผู้ตรวจราชการมีหน้าท่ีตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ 
พ.ศ. 2548 และให้มีอ านาจ หน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

(1) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือค าสั่งของนายกรัฐมนตรี 

(2) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจ ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใดๆ ในระหว่าง  
การตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประชาชนอย่างร้ายแรง  
และเมื่อผู้ตรวจราชการได้สั่งการดังกล่าวแล้วให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบหรือพิจารณาโดยด่วน 

(3) สั่งให้ผู้รับการตรวจชี้แจง ให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

(4) สอบข้อเท็จจริง สืบสวนข้อเท็จจริง หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับการร้องเรียน  
หรือเมื่อมีเหตุอันควร โดยประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของผู้รับการตรวจ 

(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบายเพื่อนิเทศให้ค าปรึกษาแนะน า  
เพื่อปรับปรุงพัฒนา 

(6) แต่งต้ังบุคคลหรือคณะท างานเพื่อสนับสนุนการด าเนนิงานตามอ านาจหน้าท่ีได้ตามความเหมาะสม 
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

1.3 ผู้รับการตรวจราชการ 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  

การจัดการศึกษาพ.ศ. 2560 ข้อ 5 ผู้รับการตรวจราชการ ประกอบด้วย หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในหน่วยงานของรัฐในสังกัด หรือในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ัง โรงเรียนเอกชน 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และข้อ 15 ให้ผู้รับการตรวจ มีหน้าที ่ดังนี้ 

(1) อ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานแก่ผู้ตรวจราชการ หรือผู้ท าหน้าท่ีตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 

(2) จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หลักฐาน ในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนสมบูรณ ์พร้อมท่ีจะรับการตรวจ 
(3) ชี้แจงหรือตอบค าถาม พร้อมท้ังให้ข้อมูลใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการตรวจราชการ 
(4) จัดให้มีสมุดตรวจราชการตามแบบท่ีกฎหมายหรือระเบียบก าหนด 
(5) ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใด ๆ ท่ีผู้ตรวจราชการได้ตรวจและแนะน าในระหว่างการ

ตรวจราชการ หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบหรือพิจารณาและรายงานให้ผู้ตรวจ
ราชการทราบภายในสิบห้าวัน 

(6) รายงานความก้าวหน้า ความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการหรือข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ตรวจราชการ 

(7) ด าเนินการอื่นใดท่ีเป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ 
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1.4 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับส่วนราชการ 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

การจัดการศึกษาพ.ศ. 2560 ข้อ 22 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับส่วนราชการ 
เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาที่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการนั้นๆ ตามภารกิจ
และตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยให้ส่วนราชการด าเนินการ ดังนี ้

(1) ก าหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานการศึกษาในสังกัด 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
ของหน่วยงานการศึกษาในสังกัด 

(3) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา
ในสังกัดไปยังคณะกรรมการ 

1.5 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับภาค 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 5 (4) ให้มีส านักงานศึกษาธิการภาค มีอ านาจหน้าท่ีสนับสนุนการตรวจราชการ 
และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยข้อ 2.5 หน้าท่ีความรับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ด้านการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ดังนี้ 

(1) วางแผนการจัดระบบการประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ในพื้นที่รับผิดชอบ 

(2) ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของศึกษาธิการจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
(3) ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงา น

การศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 
(4) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  

ในพื้นที่รับผิดชอบ 
(5) จัดระบบประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ 

ทางการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบ  
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

การจัดการศึกษาพ.ศ. 2560 ข้อ 23 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับภาค 
เป็นการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของส านักงานศึกษาธิการภาคนั้นๆ 
ตามภารกิจและตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยให้ส านักงานศึกษาธิการภาคด าเนินการ ดังนี ้

(1) ก าหนดแนวทางการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การใช้จ่าย
งบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
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(2) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
ของหน่วยงานการศึกษา 

(3) ให้ ค าแนะน าหรือข้ อ เสนอแนะเพื่ อการปรับปรุ งระบบการติดตามประเมิ นผล 
การจัดการศึกษาและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับจังหวัด 

(4) รายงานผลการติ ดตาม  ตรวจสอบ  และประเมิ นผลการจั ดการศึ กษ าระดั บภาค 
ไปยังคณะกรรมการ 

(5) ติดตาม ตรวจสอบ  เฝ้าระวังเหตุการณ์ ต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบ และรายงานผลกระทบ 
ผลการด าเนินการต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

(6) จัดท าข้อมูลสารสนเทศ  เพื่ อประโยชน์ ในการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล 
การจัดการศึกษาในระดับภาค 

(7) ปฏบัิติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 
1.6 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับจังหวัด 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

ของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 11 (3)) ให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าท่ีสั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด
ติดตาม  และประเมินผลการปฏิ บั ติ งานของส่วนราชการหรือหน่ วยงานและสถานศึ กษาในสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  และ ข้อ 8 (6) ให้ กศจ. มีอ านาจหน้าท่ี 
ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 4.5 หน้า ท่ี  
ความรับผิดชอบ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีดังนี ้
 (1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะท างาน  
ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติราชการ ท่ีเป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ.และตามท่ี กศจ.มอบหมาย 
 (2) ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
ของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 
 (3) ส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษา  
ทุกระดับ ทุกประเภท รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 (4) ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 (5) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนการรองรับการ
ตรวจราชการ และด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ในการตรวจราชการ  
ติดตาม และประเมินผล ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

(6) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่ง เรียนรู้  
และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(7) สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
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(8) จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัด
ร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
 (9) ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การจัดการศึกษาพ.ศ. 2560 ข้อ 24 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับจังหวัดเป็นการ
ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึ กษ าและการนิ เทศการศึ กษ าท่ีอยู่ ในจั งหวัดนั้ นๆ 
ตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการโดยให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการ ดังนี ้

(1) ก าหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
การศึกษาในระดับจังหวัด 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงาน
การศึกษาในระดับจังหวัด 

(3) จัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาในระดับจังหวัด 

(4) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดและจัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานศึกษาธิการภาค 

(5) ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบและรายงานต่อผู้ตรวจราชการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

(6) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 
1.7 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  

การจัดการศึกษาพ.ศ. 2560 ข้อ 25 การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้น ท่ีการศึกษา 
เป็นการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
จากหน่วยงานภายนอก และข้อ 27 ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด าเนินการ ดังนี ้

(1) มอบหมายศึกษานิ เทศก์  หรือข้าราชการอื่นในสังกัด  ท าหน้าท่ี ติดตาม  ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(2) จัดท าแผนการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาประจ าปี ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ของเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ 

(3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา การบริหาร
การศึกษาโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อการเตรียมการรับการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายในและภายนอก 

(4) รายงานผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเสนอผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(5) ประสานให้หน่วยงานและเจ้าหน้าท่ี เพื่อชี้แจง ให้ถอ้ยค าหรือส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน 

(6) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ส่วนที่ 3 
 

กรอบประเด็นนโยบายและตัวชี้วัดการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล 
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
นโยบาย ประเด็นการตรวจราชการ  ตัวชี้วัด 

1. การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

1.1 หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผลผู้เรียน  

1.1.1 STEM/ STEAM / STREAM Ed.  
 
 

1.1.2 หลักสูตร Waldorf, Montesssori, 
High Scope , Brain Based Learning (BBL), 
Project based learning (PBL)  

1 .1 .3  การเรียนรู้ ด้ วยวิธีก าร Active 
Learning 

1.1.4 ทักษะการพูด อ่าน เขียน 

1 .1 .5  ก ารยก ระ ดับ ค วาม ส าม ารถ 
ทางภาษาของครู  
 

1.1.6 ทักษะการคิดวิเคราะห์  
 

1 .1 .7  ก า รฝึ ก อ บ รม พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
ภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVE) 
 

1.2 การจัดการศึกษาเพื่อการสร้างความ
เป็นพลเมือง (civic education) 
 

1.3 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและ
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
ร้ อ ย ล ะ ข อ งค รู ผู้ ส อ น วิ ท ย าศ าส ต ร์ 
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ท่ี ได้รับการ
พัฒนา STEM Education 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดหลักสูตร/การ
จัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
 
ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาการ
เรียนการสอนด้วยวิธีการ Active Learning   

ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ 

ร้อยละของครูท่ีผ่านการทดสอบทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 

ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ 

ร้อยละของผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVE) 
 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนสอนให้สอดคล้องกับทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมิน
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
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นโยบาย ประเด็นการตรวจราชการ  ตัวชี้วัด 

2. การลดความเหล่ือมล้ า
ทางการศึกษา 

2.1 การเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
ในทุกระดับการศึกษา  

2.1.1  การจัดการศึกษาปฐมวัย 
     
 
 
 
 

2.1.2 โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน
ระดับต าบล  
     
 
 
 
 

2.1.3 การจัดการศึกษาในกลุ่มเด็กตก
หล่นจากระบบการศึกษา 
 

2.2 โครงสร้างพื้นพื้นฐาน และส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ และการเข้าถึงองค์ความรู้  

 2.2.1  การเรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็น
เครื่องมือการเรียนรู้  

2.2.2 DLTV / DLIT  
 
 

2.2.3 ETV 

2.2.4 การแก้ปัญหาครูขาด ครไูม่ครบชั้น 
ครูไม่ครบวิชา 

 
 
1. สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (อนุบาล 3-5) ต่อ
ประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ป ี
2. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับ
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมท่ี
จะเข้ารับการศึกษา 
1. ครู กศน. ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาเป็นวิทยากรแกนน าตามหลักสูตร
แกนกลาง เพื่อการขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัล 
2. ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลจาก
วิทยากรแกนน า กศน. หลักสูตร Digital 
Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน ์

ร้อยละนักเรียนตกหล่นและนักเรียนออก
กลางคัน 
 

 
 
ระดับการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของนักเรียนจาก
เครือขา่ยช่องสัญญาณความเร็วสูงของโรงเรียน 

ร้อยละสถานศึกษาท่ีได้รับการจัดสรร 
DLTV/DLIT มีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ตนเองผ่านระบบ 

ร้อยละผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านระบบ ETV 

สัดส่วนนักเรียนต่อครูผู้สอนท่ีเป็นข้าราชการ 
พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
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นโยบาย ประเด็นการตรวจราชการ  ตัวชี้วัด 

3. การสร้างความเป็นเลิศ
และสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3.1 การเพิ่มศักยภาพผู้ส าเร็จการศึกษาให้
สอดคล้องกับกลไกการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ     
ของประเทศ นโยบายประเทศไทย 4.0  
และความสามารถในการแข่งขัน  
    3.1.1 ห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม  
 

    3.1.2 การยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษา
ทวิภาคี (Dual Vocational Education/DVE)/ 
สหกิจศึกษา (Work Integrated Learning/WIL)  
    3.1.3 การสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
(SMEs) 4.0/Start Up 
 

3.2 หลักสูตรการผลิตก าลังคนที่ตอบสนอง
ความต้องการของสถานประกอบการ       
    3.2.1 อาชีวะ 4.0/หลักสูตรอาชีวะ 
Premium 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 
 
 
 
ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาท่ี
จัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกบัการท างาน 

ร้อยละสถานศึกษาท่ีจัดการศกึษาทวิภาคี/
สหกิจศึกษา 
 
ร้อยละจ านวนสถานศึกษาท่ีมีการสร้างทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการ 
 

 
 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศกึษามีสมรรถนะ 
เป็นท่ีพึงพอใจของสถานประกอบการ 

4. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

4.1 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
4.1.1 โครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

     
 

4.1.2 การบริหารจัดการทรัพยากร 
เพื่อการศึกษา 

 
 

     4.1.3 Partnership School 
 

     4.1.4 การสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน/องค์กรต่างๆ ในสังคม
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 
     4.1.5 การจัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิต
และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

 
ร้อยละของสถานศึกษาได้เตรียมความพร้อม
ของครูเพื่ อเตรียมความพร้อมเข้าร่วม
โครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 
2. อัตราส่วนนักเรียนต่อคร ู
3. อัตราส่วนจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ต่อจ านวนนักเรียน 

ร้อยละของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
Partnership School 

ร้อยละของหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐ 
 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ระดับ
การศึกษาเพียงพอกับความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน 
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นโยบาย ประเด็นการตรวจราชการ  ตัวชี้วัด 

5. การบริหารงานบุคคล
ของข้ าราชการค รูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

5.1 การพัฒนาครูทั้งระบบ เพื่อการจัดการ
เรียนรู้แนวใหม่  
     5.1.1 การพัฒนาครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัย
ท่ีไม่จบวิชาเอกปฐมวัย  
 

     5.1.2 การพัฒนาครูรูปแบบใหม่ และ PLC 
 
  
 
 
 

     5.1.3 การฝึกงานในสถานประกอบการ
ของครูสายอาชีพ 

 
 
ร้อยละของครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัยท่ีไม่
จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพ 

1. ร้อยละของครูท่ีผ่านการพฒันาตามโครงการ
พัฒนาครูแบบครบวงจรน าผลการพัฒนามาใช้
ในการเรียนการสอน 
2. ร้อยละของครูท่ีผ่านการพัฒนาตาม
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
และน าผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอน 

ร้อยละของครูสายวิชาชพีท่ีได้รับการฝึกงาน 
ในสถานประกอบการ และตรงตามสาขาวิชา 
ท่ีสอนท่ีสอน 

6. การขับเคล่ือนนโยบาย           
การจัดการศึกษาในระดับ
ภูมิภาค 

6.1 การขับ เค ล่ือนการบูรณาการด้ าน
การศึกษาระดับภาค 
     6.1.1 การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
ท่ีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดและภาค   
 

     6.1.2 ความเชื่อมโยงการจัดหลักสูตร
การศึกษาทุกระดับเพื่อตอบสนองการพัฒนา
เชิงพื้นท่ี 
 
 

     6.1.3 การจัดการและบู รณาการข้อมู ล
สารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการวางแผน
การศึกษาเชิงพื้นท่ี 

 
 
ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สามารถขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
จังหวัดกลุ่มจังหวัดและภาค สู่การปฏิบัติได้ 

ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด มีการจัดท าแผนการพัฒนา
การศึกษาท่ีเชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษา
เพื่อตอบสนองการพัฒนาเชิงพื้นท่ี (Area - 
Based Education Management) 

ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สามารถจัดการและ
บูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
เพื่อการวางแผนการศึกษาเชิงพื้นที่ 
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ส่วนที่ 4 

การจัดเก็บขอ้มูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการ และติดตามประเมนิผล 
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ E-Inspection System 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง ก าหนดเครื่องมือส าหรับการตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดท าท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพตามกรอบประเด็นนโยบายการตรวจ
ราชการและตัวชี้วัด โดยวิธีการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละประเด็นนโยบายการตรวจราชการและตัวชี้วัด จะจัดเก็บ
ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ 2561 โดยคณะท างานฝ่ายโปรแกรมเมอร์ร่วมกับคณะท างาน 
ฝ่ายวิชาการ จัดท าและพัฒนาระบบนี้ขึ้นมา เพื่อน ามาใช้ในการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานในระดับส านักงานศึกษาธิการภาค
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งการน าเข้าข้อมูลในระบบในระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการฯ จะน าเข้า
ตามแบบเก็บข้อมูลตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ และตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนส าคัญ คือ  

1) ข้อมูลพื้นฐานท่ีหน่วยงานส่วนกลางสามารถน าเข้าข้อมูลในระบบโดยการประสานขอข้อมูล 
จากหน่วยงานต้นสังกัดท่ีเกี่ยวข้องตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการและตัวชี้วัด  

2) ข้อมูลท่ีต้องจัดเก็บเป็นการเฉพาะเรื่อง โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจะเป็นหน่วยงานในการรวบรวม
ข้อมูลจากหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดและน าเข้าข้อมูลในระบบ 

1. แบบเก็บข้อมูลตามกรอบประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ และตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อน าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 | ห น้ า  
คู่ มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
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ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล 

ตัวชี้วัดท่ี 1.1 ร้อยละของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ท่ีได้รับการพัฒนา STEM Education 

ศธจ. 

ตัวชี้วัดท่ี 1.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดหลักสูตร/การจัดการเรียน
การสอนปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 

ศธจ. 

ตัวชี้วัดท่ี 1.3   ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาการเรียนการสอน
ด้วยวิธีการ Active Learning    

ศธจ. 

ตัวชี้วัดท่ี 1.4   ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ศธจ. 

ตัวชี้วัดท่ี 1.5   ร้อยละของครูท่ีผ่านการทดสอบทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) 

ศธจ. 

ตัวชี้วัดท่ี 1.6 ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ 

ศธจ. 

ตัวชี้วัดท่ี 1.7 ร้อยละของผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVE) 

ศธจ. 

ตัวชี้วัดท่ี 1.8 ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (Civic Education) 

ศธจ. 

ตัวชี้วัดท่ี 1.9 ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ศธจ. 

 
  
 

 
 
 
 
 

นโยบายที่ 1  การยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
 



14 | ห น้ า  
คู่ มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
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การจัดเก็บข้อมูล      รอบที่  1 ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 (ปีการศึกษา 2561) 
 

ค าชี้แจง   
1.  ใชจ้ านวนครูท่ีได้รับการพัฒนาตามโครงการบูรณาการสเต็มศึกษาของ สสวท. 
2.  ตัวชี้วัดนีส้ านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 

สังกัด จ านวนครูผู้สอนวิทย์ฯ คณิตฯ คอมฯ จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาของ สสวท. 
STEM/STEAM/STREAM 

ระดับ 
ประถม 
(คน) 

ระดับ
ม.ต้น 
(คน) 

ระดับ
ม.ปลาย 
(คน) 

ระดับ
ปวช. 
(คน) 

ระดับ
ปวส. 
(คน) 

ระดับ 
ประถม 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ 
ม.ต้น 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ 
ม.ปลาย 

(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ 
ปวช. 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ 
ปวส. 
(คน) 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

สพป.1                
สพป.2                
สพป.3                
สพป…                
สพม.                
สช.                
สอศ.                
สกอ.                

คอลัมน์ที่ 1 หน่วยงานที่ให้ข้อมูล 
 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัด 
 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
 3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน) 

4. อาชีวศึกษาจังหวัด 
5. โรงเรียนสาธิตท่ีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 

คอลัมน์ 
1 

คอลัมน์ 2 คอลัมน์ 3 

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : สพป. , สพม. , ศธจ. , สอศ, โรงเรียนสำธิตในสังกัด สกอ. 

ตัวชี้วัดที่ 1.1  ร้อยละของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ท่ีได้รับการพัฒนา STEM Education 

ห ่ ย    ู้     ็บข้อ ู  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 



15 | ห น้ า  
คู่ มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

คอลัมน์ที่ 2  หมายถึง  
 จ านวนครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี โดยจ าแนกเป็น
ระดับประถม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 

คอลัมน์ที่ 3  หมายถึง  
 จ านวนของครูท่ีได้รับการพัฒนาตามโครงการบูรณาการสเต็มศึกษา ของ สสวท. โดยจ าแนกเป็นครูระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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การจัดเก็บข้อมูล     รอบที่ 1 ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 (ปีการศึกษา 2561) 
 รอบที่ 2 เมษายน - กันยายน 2562 (ปีการศึกษา 2562) 

ค าชี้แจง   
1.  ใช้จ านวนสถานศึกษาท่ีใช้หลักสูตร/การเรียนการสอนปฐมวัย เพื่อพัฒนาการเด็กให้สมวัยและพร้อม

เข้ารับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  
2.  ตัวชี้วัดนีส้ านักงานศกึษาธิการจังหวัด เป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. จะเป็นการน าข้อมูลปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 
 

 
 
สังกัด จ านวน

สถาน 
ศึกษา

ทั้งหมดที่จัด
การศึกษา
ปฐมวัย 
(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย ที่จัดหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
Waldorf Montesssori High Scope BBL PBL อื่นๆ 

ด าเนิน
การ 

(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนิน
การ 

(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนิน
การ 

(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนิน
การ 

(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนิน
การ 

(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนิน
การ 

(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป.1              

สพป.2              

สพป.3              

สพป..              

สช.              

สกอ.              

อปท.              

พม.              

อื่นๆ              

 

คอลัมน์ 
1 

คอลัมน์ 
2 

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : สพป. , ศธจ. , สกอ.(รร.สำธิต) , อปท. , พม. , อื่นๆ 

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

คอลัมน์ 3 

ตัวชี้วัดที่ 1.2  ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย  
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สังกัด จ านวน

สถาน 
ศึกษา

ทั้งหมดที่จัด
การศึกษา
ปฐมวัย 
(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย ที่จัดหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
Waldorf Montesssori High Scope BBL PBL อื่นๆ 

ด าเนิน
การ 

(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนิน
การ 

(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนิน
การ 

(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนิน
การ 

(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนิน
การ 

(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนิน
การ 

(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป.1              

สพป.2              

สพป.3              

สพป…              

สช.              
สกอ.              
อปท.              
พม.              
อื่นๆ              

คอลัมน์ที่ 1 หน่วยงานที่ให้ข้อมูล 
 1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน) 

3. โรงเรียนสาธิตท่ีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. สถานศึกษาในสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. สถานศึกษา/สถานรับเลี้ยงเด็ก สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
6. อื่นๆ หน่วยงานท่ีจัดการศึกษา (กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม) 

คอลัมน์ที่ 2 จ านวนสถานศึกษาทั้งหมด 
  หมายถึง จ านวนสถานศึกษาท้ังหมดท่ีเปิดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย (ช่วงอายุ 3  – 5 ปี) ท้ัง
ภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
คอลัมน์ที่ 3 จ านวนสถานศึกษาที่จัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561-2562 
 หมายถึง จ านวนสถานศึกษาท่ีจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา แยกตามหลักสูตร ดังนี ้

1. Waldorf 
2. Montesssori 
3. High Scope 
4. Brain Based Learning (BBL) 
5. Project Based Learning (PBL) 
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การจัดเก็บข้อมูล     รอบที่ 1 ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 (ปีการศึกษา 2561) 
 
ค าชี้แจง   

1.  จัดเก็บจ านวนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) และ
สถานศึกษามีการจัดท านวัตกรรมการจัดเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง โดยน ามาเปรียบเทียบสัดส่วนกับ
สถานศึกษาทั้งหมดในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   

2. ตัวชี้วัดนีส้ านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 
 

สังกัด จ านวนสถานศึกษา
ทั้งหมด (แห่ง) 

สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง 

(Active Learning) 

สถานศึกษาที่มีนวัตกรรม 
การจัดเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

(Active Learning) 

จ านวน (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 

สพป.......      

สพป......      

สพม...      

สช.      

สอศ.      

กศน.      

สกอ.      

 

คอลัมน์ 
1 

คอลัมน์ 2 คอลัมน์ 3 คอลัมน์ 4 

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : สพป. , สพม. , ศธจ. , สอศ., กศน., โรงเรียนสำธิตในสังกัด สกอ. 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยวิธีการ Active Learning    
 

ห ่ ย    ู้     ็บข้อ ู  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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คอลัมน์ที่ 1 หน่วยงานที่ให้ข้อมูล 
 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน) 

4. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5. สถานศึกษาในสังกัด กศน.  
6. โรงเรียนสาธิตท่ีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คอลัมน์ที่ 2 หมายถึง  
 จ านวนสถานศึกษาทั้งหมดภายในสังกัดหน่วยงานท่ีให้ข้อมูล ตามคอลัมน์ท่ี 1 
คอลัมน์ที่ 3 หมายถึง  
 จ านวนสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ในสังกัดของหน่วยงาน
ท่ีให้ข้อมูล ตามคอลัมน์ท่ี 1 จ านวนกี่แห่ง 
คอลัมน์ที่ 4 หมายถึง 
 จ านวนสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  มีนวัตกรรมการจัด
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง(Active Learning) จ านวนกี่แห่ง 
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การจัดเก็บข้อมูล     รอบที่ 1 ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 (ปีการศึกษา 2561) 

ค าชี้แจง   
 1. จัดเก็บข้อมูลจ านวนนักเรียน ชั้น ป.1 - ม.6 ท่ีเข้ารับการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 และมีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์และมีผลการประเมินในวิชา
ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี ขึ้นไป ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562  (ตามตารางเกณฑ์การวัดประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ด้านล่าง)  
 2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประสาน หน่วยรับตรวจในพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลผลการสอบของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 

สังกัด จ านวนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ป.1 – ม.6)  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  
ท่ีเข้ารับการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระ

ภาษาอังกฤษ (คน) 

จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์และประเมินผล          
ทักษะภาษาอังกฤษ       
ระดับดี ขึ้นไป (คน) 

จ านวนนักเรียน ร้อยละ 
สพป......    
สพม......    
สช.    
กศน.    
สกอ.    
คอลัมน์ที่ 1 หน่วยงานที่ให้ข้อมูล 
 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน) 
4. สถานศึกษาในสังกัด กศน.  
5. โรงเรียนสาธิตท่ีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คอลัมน์ 
1 

คอลัมน์ 2 คอลัมน์ 3 

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : สพป. , สพม. , ศธจ. , กศน. , โรงเรียนสำธิตในสังกัด สกอ. 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ (การอ่าน การเขียน ภาษาอังกฤษ) 

ห ่ ย    ู้     ็บข้อ ู  : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
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คอลัมน์ที่ 2 หมายถึง  
 จ านวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ป.1 - ม.6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ท่ีเข้ารับ 
การประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 
คอลัมน์ที่ 3 หมายถึง  
 จ านวนนักเรียนท่ีเข้ารับการท่ีเข้ารับการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษและมีผลการทดสอบ
วิชาภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ในระดับดี ขึ้นไป 
 
เกณฑ์การวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ดังนี้ 

ระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ 
ระบบที่ใช้ตัวสะท้อนมาตรฐาน 

5 ระดับ 4 ระดับ 2 ระดับ 
4 A 80-100 ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

ผ่าน 
3.5 B+ 75-79 

ดี 
ดี 3 B 70-74 

2.5 C+ 65-69 
พอใช ้

2 C 60-64 
ผ่าน 

ไม่ผ่าน 
1.5 D+ 55-59 

ผ่าน 
1 D 50-54 
0 E 0-49 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 
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ระยะการจัดเก็บข้อมูล     รอบที่ 1 ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 (ปีการศึกษา 2561) 
ค าชี้แจง   

1. จ านวนครูท่ีเข้ารับการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามแนวทาง CEFR และผ่านการทดสอบในระดับใดบ้าง  
2. ตัวชี้วัดนีส้ านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 

สังกัด ครูที่เข้ารับการ
ทดสอบทักษะ

การใช้
ภาษาอังกฤษ 
(CEFR) (คน) 

ครูที่ผ่านการ
ทดสอบ (CEFR)  

Below A1 

ครูที่ผ่านการ
ทดสอบ (CEFR)  

ระดับ A1 

ครูที่ผ่านการ
ทดสอบ (CEFR)  

ระดับ A2 

ครูที่ผ่านการ
ทดสอบ (CEFR)  

ระดับ B1 

ครูที่ผ่านการ
ทดสอบ (CEFR)  

ระดับ B2 

ครูที่ผ่านการ
ทดสอบ (CEFR)  

ระดับ C1 

ครูที่ผ่านการ
ทดสอบ (CEFR)  

ระดับ C2 
จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป...                
สพม.                
สอศ.                
กศน.                
สกอ.                

คอลัมน์ที่ 1 หน่วยงานที่ให้ข้อมูล 
 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน) 

3. โรงเรียนสาธิตท่ีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5. สถานศึกษาในสังกัด กศน.  

คอลัมน์ที่ 2 หมายถึง  
 จ านวนครูในสถานศึกษาที่เข้ารับการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (CEFR) 
คอลัมน์ที่ 3 - 9 หมายถึง  
 จ านวนครูในสถานศึกษาท่ีเข้ารับการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (CEFR) มีผลการทดสอบตาม
เกณฑ์ในระดับ ต่ ากว่า A1 / A1 / A2 / B1 / B2 / C1 และ C2  
 

คอลัมน์ 
1 

คอลัมน์ 
2 

คอลัมน์ 
3 

คอลัมน์ 
4 

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : สพป. , สพม. , สอศ., กศน., สกอ. (รร.สำธิต) 

ตัวชี้วัดที่ 1.5  ร้อยละของครูที่ผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) 

ห ่ ย    ู้     ็บข้อ ู  : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 

คอลัมน์ 
5 

คอลัมน์ 
6 

คอลัมน์ 
7 

คอลัมน์ 
8 

คอลัมน์ 
9 
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การจัดเก็บข้อมูล     รอบที่ 1 ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 (ปีการศึกษา 2561) 

  

ค าชี้แจง   
 1.  จ านวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ และจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมิน
ทักษะการคิดวิเคราะห์ในระดับดีหรือดีเด่น ตามแนวทางของสถานศึกษาหรือต้นสังกัด เพื่อเปรียบเทียบกับฐาน
จ านวนนกัเรียนท้ังหมด น ามาคิดสัดส่วนร้อยละท่ีจ าเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาต่อไปในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 

2.  ตัวชี้วัดนี้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 

 

สังกัด จ านวนนักเรียน/
นักศึกษา ทั้งหมด 
ปีการศึกษา 2561 

(คน) 

นักเรียน/นักศึกษาที่ไม่ผ่าน
การประเมินทักษะการคิด

วิเคราะห์ 

นักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินทักษะการคิด

วิเคราะห์ 

นักเรียน/นักศึกษาที่มีผลการ
ประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ 

ระดับดี หรือดีเด่น 

จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

สพป.        

สพป......        

สพม.        

สช.        

สอศ.        

กศน.        

ส ก อ .(ร ร .
สาธิต) 

       

 

คอลัมน์ 
1 

คอลัมน์ 2 คอลัมน์ 3 คอลัมน์ 4 คอลัมน์ 5 

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : สพป. , สพม. , สช. , สอศ. , กศน., สกอ. (รร.สำธิต) 

ตัวชี้วัดที่ 1.6 ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  

ห ่ ย    ู้     ็บข้อ ู  : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 



24 | ห น้ า  
คู่ มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

คอลัมน์ที่ 1 หน่วยงานที่ให้ข้อมูล 
 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน) 

4. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5. สถานศึกษาในสังกัด กศน.  
6. โรงเรียนสาธิตท่ีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คอลัมน์ที่ 2 หมายถึง  
 จ านวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด ประจ าปีการศึกษา 2561 จ าแนกเป็นรายสถานศึกษา และรายสังกัด 
คอลัมน์ที่ 3 หมายถึง  
 จ านวนนักเรียน/นักศึกษาท่ีไม่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามแนวทางของสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานต้นสังกัด (เทียบกับคอลัมน์ท่ี 2) 
คอลัมน์ที่ 4 หมายถึง  
 จ านวนนักเรียน/นักศึกษาท่ีผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามแนวทางของสถานศึกษาหรือ
หนว่ยงานต้นสังกัด (เทียบกับคอลัมน์ท่ี 2) 
คอลัมน์ที่ 5 หมายถึง  
 จ านวนนักเรียน/นักศึกษาท่ีมีผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับดี หรือดีเด่น ตามแนวทางของ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด (เทียบกับคอลัมน์ท่ี 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 | ห น้ า  
คู่ มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
การจัดเก็บข้อมูล     รอบที่ 2 เมษายน  – กันยายน 2562 (ปีการศึกษา 2562) 

ค าชี้แจง   
1.  จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินโครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 (กิจกรรม Re-

branding) เพื่อปรับภาพลักษณ์ขององค์กร ให้เป็นแหล่งผลิตก าลังคนท่ีมีคุณภาพ ท้ังด้านทักษะอาชีพและทักษะ
ทางภาษา ซึ่งเป็นท่ีต้องการในศตวรรษท่ี 21 โดยจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ 

2. วิธีการจัดเก็บข้อมูลโดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประสานอาชีวจังหวัดด าเนินการจัดเก็บผลการใช้
บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVE) ตามโครงการข้างต้น จ านวน 23 ศูนย์ท่ัวประเทศ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

 
 
 

 

(ตารางด้านล่างเป็นผลการขับเคลื่อนการพัฒนาครู/นักเรียน ท่ีได้รับการพัฒนาเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(ข้อมูลน าเข้าจากส่วนกลาง)) 

สังกัด 
จ านวนครูท่ีสอน
ภาษาอังกฤษ
ท้ังหมด (คน) 

จ านวน
นักเรียน/

นักศึกษา (คน) 

ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ 
(EchoVE) 

ครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ 
นักเรียน/นักศึกษาได้รับการอบรม

และขยายผล 
จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

สอศ.   1,500  134,617  

 

 

สังกัด 
จ านวนครูที่สอน
ภาษาอังกฤษ
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนนักเรียน/
นักศึกษา 

(คน) 

ผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVE) 
ครู นักเรียน/นักศึกษา 

จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
อศจ.       

คอลัมน์ 1 คอลัมน์ 2 คอลัมน์ 3 

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : สอศ. (อศจ.) 

ตัวชี้วัดที่ 1.7 ร้อยละของผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVE) 

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 



26 | ห น้ า  
คู่ มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

คอลัมน์ที่ 1 หน่วยงานที่ให้ข้อมูล 
 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
คอลัมน์ที่ 2 หมายถึง  
 จ านวนครูของสถานศึกษาที่ใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVE) 
คอลัมน์ที่ 3 หมายถึง   
 จ านวนนักเรียน/นักศึกษาของสถานศึกษาท่ีใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVE) 
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คู่ มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
ระยะการจัดเก็บข้อมูล    รอบที่ 2 เมษายน 2562 – กันยายน 2562 (ปีการศึกษา 2562) 
ค าชี้แจง   

1.  ใช้จ านวนสถานศึกษาท่ีพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนสอน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการจัดการศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) , การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย , หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , คุณธรรมจริยธรรม การสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาจิตส านึกเยาวชนไทย วิธีพุทธ การสร้างเสริมศักยภาพในการเป็นพลเมืองอาเซียนและการเตรีย ม 
สูก่ารเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน และการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2. ตัวชี้วัดนี้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 

สังกัด จ านวนสถานศึกษา
ท้ังหมด 
(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษาทีพ่ัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนสอน ให้
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ด าเนินการ (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 
สพป.1    
สพป.2    
สพป.3    
สพป…    
สพม...    
สช.    
สอศ.    
กศน.    
สกอ.    

 

คอลัมน์ 
1 

คอลัมน์ 
2 

คอลัมน์ 3 

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : , สพป. , สพม. , ศธจ. , สอศ. , กศน. , โรงเรียนสำธิตในสังกัด สกอ. 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.8  ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนสอน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้                       
ในศตวรรษท่ี 21  

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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คู่ มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

คอลัมน์ที่ 1 หน่วยงานที่ให้ข้อมูล  
1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน) 

 4. อาชีวศึกษาจังหวัด 
 5. ส านักงาน กศน. จังหวัด 

6. โรงเรียนสาธิตท่ีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
คอลัมน์ที่ 2 จ านวนสถานศึกษาทั้งหมด 
  หมายถึง จ านวนสถานศึกษาทั้งหมดของแต่ละหน่วยงานที่ให้ข้อมูล 
คอลัมน์ที่ 3 จ านวนสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนสอน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

  หมายถึง ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนสอน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการจัดการศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) , การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย , หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , คุณธรรมจริยธรรม และการสร้างจติส านึกด้านสิ่งแวดล้อม 
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คู่ มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
การจัดเก็บข้อมูล  รอบที่ 1 ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 (ปีการศึกษา 2561) 
 

ค าชี้แจง   
1. สถานศึกษาด าเนินการตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 
2. ด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 

สังกัด/
ระดับ 

สถานศึกษาทั้งหมด 
(จ าแนกตามระดับการศึกษา) 

สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  

ปฐมวัย 
(แห่ง) 

การศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน

(แห่ง) 

อาชีวศึกษา
(แห่ง) 

อุดมศึกษา
(แห่ง) 

ปฐมวัย การศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน 

อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป. ...             
สพป. ...             
สพป. ...             
สพม. ....             
สช.             
สอศ.             
กศน.             
สกอ.             

คอลัมน์ที่ 1 หน่วยงานที่ให้ข้อมูล 
 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน) 
 4. อาชีวศึกษาจังหวัด 

5. ส านักงาน กศน. จังหวัด 

คอลัมน์ 
1 

คอลัมน์ 2 คอลัมน์ 3 

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : สพป. สพม. ศธจ. สอศ. กศน.  สกอ. 

ตัวชี้วัดที่ 1.9  ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ห ่ ย    ู้     ็บข้อ ู  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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คู่ มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

6. โรงเรียนสาธิตท่ีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
คอลัมน์ที่ 2 หมายถึง 
 จ านวนสถานศึกษาท้ังหมด จ าแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา  
คอลัมน์ที่ 3  

จ านวนสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 
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ตัวชี้วัดท่ี ตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล 
ตัวชี้วัดท่ี 2.1  สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (อนุบาล 3-5) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี  ส่วนกลาง 

ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมท่ีจะเข้ารับการศึกษา  

ศธจ. 

ตัวชี้วัดท่ี 2.3 ครู กศน. ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรแกนน า
ตามหลักสูตรแกนกลาง เพื่อการขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัล  

ศธจ. 

ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจ
ดิจิทัลจากวิทยากรแกนน า กศน. หลักสูตร Digital Literacy และ
หลักสูตรการค้าออนไลน์  

ศธจ. 

ตัวชี้วัดท่ี 2.5 ร้อยละของนักเรียนตกหล่นและนักเรียนออกกลำงคัน ส่วนกลาง 
ตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระดับกำรเข้ำถึงอินเตอร์เน็ตของนักเรียนจำกเครือข่ำยช่องสัญญำณ

ควำมเร็วสูงของโรงเรียน 
ส่วนกลาง 

ตัวชี้วัดท่ี 2.7 สถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร DLTV/DLIT มีการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองผ่านระบบ 

ศธจ. 

ตัวชี้วัดท่ี 2.8 ผู้เรียนมีกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบ ETV ศธจ. 

ตัวชี้วัดท่ี 2.9 สัดส่วนนักเรียนต่อครูผู้สอนท่ีเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ครู
อัตราจ้าง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ส่วนกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 2  การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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การจัดเก็บข้อมูล     รอบที่ 1 ตุลาคม 2561  – มีนาคม 2562 (ปีการศึกษา 2561) 
       รอบที่ 2 เมษายน  – กันยายน 2562 (ปีการศึกษา 2562) 
ค าชี้แจง   

1.  ใช้จ านวนประชากรจากทะเบียนราษฎร์จากฐานข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและน า
จ านวนนักเรียนปฐมวัยจากหน่วยงานการศึกษาที่ได้จัดการศึกษาระดับปฐมวัยมาเปรียบเทียบสัดส่วน 

2. ตัวชี้วัดนี้ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลาง จากการจัดเก็บขอ้มูลปกีารศกึษา 2561 จ านวนประชากรตามช่วงอาย ุ 
ทร.14 จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (30 ธ.ค. 61) และจ านวนนักเรียนระดับปฐมวัย 3-5 ปี 
จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร สป.ศธ. (10 มิถุนายน 62)  หน่วยงานในระดับพื้นท่ีไม่ต้องกรอกข้อมูล 

3. น าข้อมูลในปีการศึกษา 2561 มีอยู่ในฐานข้อมูลเดิม เทียบกับข้อมูลปีการศึกษา 2562 
 

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลใน e – inspection systems 
 
 
 

กลุ่มอายุ  
3-5 ปี 

จ านวน
ประชากร
ตามช่วง

อายุ  
(ทร.14) 

จ านวนนักเรียนปฐมวัย แยกตามสังกัด ปีการศึกษา 2562 
สพป. สศศ. สกอ. สช.  อปท. อื่นๆ นักเรียนรวม 

จ านว
น (คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านว
น (คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านว
น (คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านว
น (คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านว
น (คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านว
น (คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

อายุ 3 ปี
อนุบาล 1 

               

อายุ 4 ป ี
อนุบาล 2 

               

อายุ 5 ป ี
อนุบาล 3 

               

รวม                

คอลัมน์ที่ 1 กลุ่มอายุ 3-5 ปี 
หมายถึง การเปรียบเทียบประชากรรายอายุ 3 ปี ท่ีเข้าศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 1 รายอายุ 4 ปี ท่ี

เข้าศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 2 และรายอายุ 5 ปี ท่ีเข้าศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล  

ห ่ ย    ู้     ็บข้อ ู  : หน่วยงานส่วนกลาง  

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย/หน่วยงำนในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

ตัวชี้วัดที่ 2.1  สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (อนุบาล 3-5) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี  

คอลัมน์ 
1 

คอลัมน์ 
2 

คอลัมน์ 3 



33 | ห น้ า  
คู่ มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

คอลัมน์ที่ 2 จ านวนประชากรตามช่วงอายุ (ทร.14) 
หมายถึง จ านวนประชากรอายุ 3 – 5 ปี รายจังหวัด (มีการสรุปข้อมูล เดือนธันวาคม ของทุกปี) เพื่อ

เป็นฐานน ามาค านวณเทียบสัดส่วนกับจ านวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 ซึ่งสามารถเข้าไปดูข้อมูลประชากร
รายอายุ (ทร.14) ได้ท่ีเว็บไซต์ http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php  

คอลัมน์ที่ 3 จ านวนนักเรียนปฐมวัย แยกตามสังกัด ปีการศึกษา 2561 
หมายถึง จ านวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 จ าแนกเป็นรายสังกัด  
1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สพฐ. 
2. ส านักงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) สพฐ.  
3. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิตในมหาวิทยาลัย)  
4. ส านักงานส่งเสริมคณะกรรมการการศึกษาเอกขน (สช.) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (กลุ่มส่งเสริม

การศึกษาเอกชน) 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท. (หมายถึง โรงเรียนเทศบาล / โรงเรียนสังกัด อปท / ศูนย์เด็กก่อน

วัยเรียน และในส่วนของ ศธจ.กทม. คอลัมน์นี้ให้ระบุเป็นข้อมูลของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร)  
6. อื่นๆ หน่วยงานท่ีจัดการศึกษา (กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา ส านักงานต ารวจแห่ งชาติ กระทรวง

วัฒนธรรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php
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การจัดเก็บข้อมูล  รอบที่ 1 ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 (ปีการศึกษา 2561) 
 

ค าชี้แจง   
1.  ใช้จ านวนนักเรียนระดับปฐมวัยอายุ 3 – 5 ปี ท่ีเข้ารับการศึกษาต้นปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561) 
2.  นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการพฒันาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ ์สังคม และสติปัญญาใชข้้อมูลเมือ่สิ้นสุด       
     ปีการศึกษา 2561 

 

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลใน e – inspection systems 
 
 
 

สถานศึกษา
สังกัด 

จ านวนนักเรียนระดับปฐมวัย  
อายุ 3-5 ปี (คน) 

จ านวนนักเรียนระดับปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น (คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

สพป.    
สศศ.    
สช.    
สกอ.    
อปท.    
อื่นๆ    
รวม    

คอลัมน์ที่ 1 สถานศึกษาสังกัด 
หมายถึง สถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 -3 /อายุ 3- 5 ปี) จ าแนกตามสังกัด 
1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สพฐ. 
2. ส านักงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) สพฐ.  
3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน) 

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : หน่วยงำนสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรท่ีเปิดสอนในระดับปฐมวัย 

ห ่ ย    ู้     ็บข้อ ู  : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 

ตัวชี้วัดที่ 2.2  ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และ
มีความพร้อมท่ีจะเข้ารับการศกึษา  
 

คอลัมน์ 1 คอลัมน์ 2 คอลัมน์ 3 
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4. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิตในมหาวิทยาลัย)  
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท. (หมายถึง โรงเรียนเทศบาล / โรงเรียนสังกัด อปท/ ศูนย์เด็กก่อนวัย

เรียน  และในส่วนของ ศธจ.กทม. คอลัมน์นี้ให้ระบุเป็นข้อมูลของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร)  
6. อื่นๆ หน่วยงานท่ีจัดการศึกษา (กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวง

วัฒนธรรม ส านักพุทธ)  

คอลัมน์ที่ 2 จ านวนนักเรียนปฐมวัย  
หมายถึง จ านวนนักเรียนในระดับปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี (ข้อมูลวันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 

คอลัมน์ที่ 3  
  หมายถึงจ านวนนักเรียนระดับปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ท่ีได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมท่ีจะเข้ารับการศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2561 
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ตัวชี้วัดที่ 2.3   ครู กศน. ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรแกนน าตามหลักสูตรแกนกลาง 
เพื่อการขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัล (เป้าหมายท้ังประเทศ จ านวน 8,429 คน) 
 

หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล : ส านักงาน กศน. จังหวัด 
 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

การจัดเก็บข้อมูล      รอบที่ 1 ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 (ปีการศึกษา 2561)  
 

ค าชี้แจง 
 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง ส านักงาน กศน. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
และบมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) (ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 61- กุมภาพันธ์ 62) 
 

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลใน e-inspection systems 
 
 
 
ประเภทของครู จ านวนครู กศน. 

ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ครูท่ีได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรแกนน าตามหลักสูตร

แกนกลางของส านักงาน กศน.  

จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ครู ก.    
ครู ข.    
ครู ค.    

รวม    
 

คอลัมน์ 1  ประเภทของครู คือ ครู กศน. ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน และผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ
ของส านักงาน กศน. ท่ีเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ประกอบด้วย 
 ครู ก. หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน และผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศของส านักงาน 
กศน. ระดับจังหวัด จะน าความรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดให้กับวิทยากรระดับอ าเภอ หรือ ครู ข. 
 ครู ข. หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน และผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศของส านักงาน 
กศน. ระดับอ าเภอ จะน าความรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดให้กับวิทยากรระดับอ าเภอ หรือ ครู ค. 
 ครู ค. หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน และผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศของส านักงาน 
กศน. ระดับต าบล จะน าความรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในพื้นท่ี กศน. ต าบล 

คอลัมน์ 1 คอลัมน์ 2 คอลัมน์ 3 
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คอลัมน์ 2 จ านวนครู คือ จ านวนครูท้ังหมดในการรับเข้าการอบรมเป็นวิทยากรแกนน าในภาพรวมระดับจังหวัด 
โดยเน้นกิจกรรมการขยายผลเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่างๆ 

คอลัมน์ 3 เป็นข้อมูลในภาพรวมระดับจังหวัด ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับการอบรมเป็นวิทยากรแกนน า 
เพื่อดูจ านวนครูท่ีได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรแกนน าตามหลักสูตรแกนกลาง เพื่อการขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัล  
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ตัวชี้วัดที่  2.4  ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลจากวิทยากรแกนน า 
กศน. หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์ (เป้าหมายท้ังประเทศ จ านวน 178,176 คน) 
 
หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล : ส านักงาน กศน.  
 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 
การจัดเก็บข้อมูล  รอบที่ 2 เมษายน  – กันยายน 2562 (ปีการศึกษา 2562) 
  
ค าชี้แจง  
  เป็นโครงการท่ีให้การอบรมประชาชนในพื้นท่ีได้รบัการเรียนรู้ ภายใน “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน” 
เพื่อใหส้ามารถน าความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
(ระยะเวลาด าเนินโครงการ มีนาคม - สิงหาคม 62) 
 
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลใน e-inspection systems 
 
 
 
 

จ านวน
ประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย
ท้ังหมด (คน) 

หลักสูตร 
Digital Literacy 

หลักสูตร 
การค้าออนไลน์ 

จ านวนรวม 
2 หลักสูตร 

เป้าหมาย 
(คน) 

จ านวน 
ผู้เข้าอบรม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

เป้าหมาย 
(คน) 

จ านวน 
ผู้เข้าอบรม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

         

 
คอลัมน์ 1  ประชาชน หมายถึง กลุ่มเป้าหมายระดับจังหวัด (ทุกต าบลในจังหวัดนั้น) 
คอลัมน์ 2 - 3 เป็นข้อมูลภาพรวมระดับจังหวัด ซึ่งพิจารณาจากผลการด าเนินงานของแหล่งเรียนรูร้ะดับต าบลท่ีให้ 

การอบรมประชาชนเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล ต าบลละ 2 หลักสูตร (Digital Literacy และการค้า
ออนไลน์) หลักสูตรละ 12 คน   
(ท้ังประเทศ 7,424 ต าบล x 12 คน x 2 หลักสูตร = 178,176 คน) 

คอลัมน์ 4 หมายถึง น าจ านวนรวม 2 หลักสูตร เทียบกับจ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายท้ังหมด (คน) คอลัมน์ท่ี 1 
 
 

คอลัมน์  
1 

คอลัมน ์
2 

คอลัมน ์
3 

คอลัมน ์
4 



39 | ห น้ า  
คู่ มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

 
 
 
 

 

 
การจัดเก็บข้อมูล  รอบที่ 2 เมษายน – กันยายน 2562 (ปีการศึกษา 2562) 
 

ค าชี้แจง   
1.  ใช้จ านวนประชากรท่ีอยู่ในวัยแรงงานท่ีมีอายุ 15-17 ปี จากทะเบียนราษฎร์จากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทยและจ านวนนักเรียนตามระดับการศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดมาเปรียบเทียบ 
2. ตัวชี้วัดนี้ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลาง โดยใช้ข้อมูลจ านวนประชากรตามช่วงอายุ 15-17 ปี (ทร.14) 

จากกระทรวงมหาดไทย (30 ธ.ค. 61) และจ านวนนักเรียนเข้าลงทะเบียนเข้าเรียนในสถานศึกษาตาม
ระดับการศึกษาสายสามัญ ม.4-ม.6/สายอาชีพ ปวช.1-ปวช.3 จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 
สป.ศธ. (10 มิถุนายน 62) หน่วยงานในระดับพื้นที่ไม่ต้องกรอกข้อมูล 

 

นักเรียนตกหล่น 

 

 
 
ระดับ
การศึกษา
สายสามัญ/
สายอาชีพ 

จ านวน
ประชากร 
ช่วงอายุ  
15-17 ปี 
(ทร.14) 

นักเรียนท่ีได้เข้าลงทะเบียนเข้าเรียนในสถานศึกษาตามระดับการศึกษา 
สพม. สศศ. สช. สอศ. สกอ. อปท. อื่นๆ นักเรียนรวม 

จ านว
น(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านว
น(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านว
น(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านว
น(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านว
น(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านว
น(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านว
น(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

อายุ 15 ปี 
ม.4/ปวช.1 

                 

อายุ 16 ปี 
ม.5/ปวช.2 

                 

อายุ 16 ปี 
ม.6/ปวช.3 

                 

รวม                  

คอลัมน์ที่ 1 ระดับการศึกษาสายสามัญ/สายอาชีพ 
  หมายถึง นักเรียนท่ีลงทะเบียนเข้าเรียนในสถานศึกษาสายสามัญ (ม.4-ม.6/อายุ 15-17 ปี)  และ

นักเรียนท่ีสายอาชีพ (ปวช.1-ปวช.3/อายุ 15-17 ปี) ข้อมูลวันท่ี 10 มิถุนายน 2562 

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด 

ตัวชี้วัดที่ 2.5  ร้อยละนักเรียนตกหล่นและนักเรียนออกกลางคัน 

ห ่ ย        ็บข้อ ู  : หน่วยงานส่วนกลาง 

คอลัมน์ 
1 

คอลัมน์ 
2 

คอลัมน์ 3 
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คอลัมน์ที่ 2 จ านวนประชากรตามช่วงอายุ 15-17 ปี (ทร.14) 
หมายถึง จ านวนประชากรอายุ อายุ 15-17 ปี (ทร.14) ข้อมูลวันท่ี 30 ธันวาคม 2561 

คอลัมน์ที่ 3 สถานศึกษาสังกัด 
หมายถึง สถานศึกษาที่เปิดสอนในสายสามัญและสายอาชีพ จ าแนกตามสังกัด 
1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สพฐ. 
2. ส านักงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) สพฐ.  
3. ส านักงานส่งเสริมคณะกรรมการการศึกษาเอกขน (สช.) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน) 
4. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิตในมหาวิทยาลัย)  
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท. (หมายถึง โรงเรียนเทศบาล / โรงเรียนสังกัด อปท/ ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน  

และในส่วนของ ศธจ.กทม. คอลัมน์นี้ให้ระบุเป็นข้อมูลของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร)  
7. อื่นๆ หน่วยงานท่ีจัดการศึกษา (กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวง

วัฒนธรรม ส านักพุทธศาสนา)  

นักเรียนออกกลางคัน 
 
 

ระดับการศึกษา/
ประเภท 

การออกกลางคัน 

จ านวนนักเรียน แยกตามสังกัด ปีการศึกษา 2561 
สพฐ. สช. สอศ. สกอ. กทม. อปท. อื่นๆ รวม 
จ านวน
(คน) 

จ านวน
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

ก่อนประถมศึกษา           
มีปัญหาในการปรับตัว          
สมรส          
ต้องคดี/ถูกจับ          
เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ          
หาเลี้ยงครอบครัว          
อพยพตามผู้ปกครอง          
ฐานะยากจน          
มีปัญหาครอบครัว          
กรณีอ่ืนๆ          
ประถมศึกษา           
มีปัญหาในการปรับตัว          
สมรส          

คอลมัน์ 
1 

คอลัมน์ 2 
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ระดับการศึกษา/
ประเภท 

การออกกลางคัน 

จ านวนนักเรียน แยกตามสังกัด ปีการศึกษา 2561 
สพฐ. สช. สอศ. สกอ. กทม. อปท. อื่นๆ รวม 
จ านวน
(คน) 

จ านวน
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

ต้องคดี/ถูกจับ          
เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ          
หาเลี้ยงครอบครัว          
อพยพตามผู้ปกครอง          
ฐานะยากจน          
มีปัญหาครอบครัว          
กรณีอ่ืนๆ          
มัธยมศึกษาตอนต้น           
มีปัญหาในการปรับตัว          
สมรส          
ต้องคดี/ถูกจับ          
เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ          
หาเลี้ยงครอบครัว          
อพยพตามผู้ปกครอง          
ฐานะยากจน          
มีปัญหาครอบครัว          
กรณีอ่ืนๆ          
มัธยมศึกษาตอนปลาย           
มีปัญหาในการปรับตัว          
สมรส          
ต้องคดี/ถูกจับ          
เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ          
หาเลี้ยงครอบครัว          
อพยพตามผู้ปกครอง          
ฐานะยากจน          
มีปัญหาครอบครัว          
กรณีอ่ืนๆ          

 

คอลัมน์ที่ 1 ระดับการศึกษา/ประเภทการออกกลางคัน 
 หมายถึง ระดับการจัดการศึกษา ก่อนประถมศึกษา ,ประถมศึกษา ,มัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษา

ตอนปลาย จ าแนกตามประเภทการออกกลางคัน 1) มีปัญหาในการปรับตัว 2) สมรส 3) ต้องคดี/ถูกจับ 
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4) เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ  5) หาเลี้ยงครอบครัว 6) อพยพตามผู้ปกครอง 7) ฐานะยากจน 8) มีปัญหา
ครอบครัว 9) กรณีอื่นๆ 

 

คอลัมน์ที่ 2 จ านวนนักเรียนแยกตามสังกัด ปีการศึกษา 2561 
1. สพฐ. คือ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และ
ส านักงานการศึกษาพิเศษ  

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน) 
3. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
4. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิตในมหาวิทยาลัย)  
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท. (ในส่วนของ ศธจ.กทม. คอลัมน์นี้ให้ระบุเป็นข้อมูลของส านัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร) 

6. อื่นๆ หน่วยงานท่ีจัดการศึกษา (กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม) 
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การจัดเก็บข้อมูล    รอบที่ 1 ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 (ปีการศึกษา 2561) 
    รอบที่ 2 เมษายน  – กันยายน 2562 (ปีการศึกษา 2562) 

ค าชี้แจง   

1. ใช้ผลการเข้าถงึอินเตอร์เน็ตของนักเรียนจากเครือข่ายช่องสัญญาณความเร็วสูง ปีการศึกษา 2561 - 2562 
2. ตัวชี้วัดนี้ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลาง หน่วยงานในระดับพื้นที่ไม่ต้องกรอกข้อมูล 

 

 

หน่วยงาน จ านวน
สถานศึกษา

ทั้งหมด 

ระดับการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของนักเรียนจากเครือข่ายช่องสัญญาณความเร็วสูงของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับ 1 

 
ร้อยละ ระดับ 2 

 
ร้อยละ ระดับ 3 

 
ร้อยละ ระดับ 4 

 
ร้อยละ ระดับ 5 

 
ร้อยละ 

สพป.            

สพม.            

สช.            

สอศ.            
กศน.
อ าเภอ 

           

กศน.
ต าบล 

           

สกอ. 
(ร.ร.สาธิต)  

           

รวม            

 

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                    

ตัวชี้วัดที่ 2.6  ระดับการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของนักเรียนจากเครือข่ายช่องสัญญาณความเร็วสูงของโรงเรียน 

คอลัมน์  3 

 

คอลัมน์ 2 

 

คอลัมน์ 
1 

 

ห ่ ย    ู้     ็บข้อ ู  : หน่วยงานส่วนกลาง 
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หน่วยงาน จ านวน

สถานศึกษา
ทั้งหมด 

ระดับการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของนักเรียนจากเครือข่ายช่องสัญญาณความเร็วสูงของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
ระดับ 1 

 
ร้อยละ ระดับ 2 

 
ร้อยละ ระดับ 3 

 
ร้อยละ ระดับ 4 

 
ร้อยละ ระดับ 5 

 
ร้อยละ 

สพป.            
สพม.            
สช.            
สอศ.            
กศน.
อ าเภอ 

           

กศน.
ต าบล 

           

สกอ. 
(ร.ร.สาธิต)  

           

รวม            

คอลัมน์ที่ 1 หน่วยงานที่ให้ข้อมูล 
 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เฉพาะสถานศึกษาที่อยู่ภายในจังหวัด 

3. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
4. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล /อ าเภอ 
6. โรงเรียนสาธิตท่ีสังกัดส านักงานคณะการการอุดมศึกษา 

คอลัมน์ที่ 2 จ านวนสถานศึกษาทั้งหมด 
  หมายถึง จ านวนสถานศึกษาที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
คอลัมน์ที่ 3 ระดับการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของนักเรียนจากเครือข่ายช่องสัญญาณความเร็วสูงของโรงเรียน 

 ปีการศึกษา 2561-2562 
  หมายถึง จ านวนโรงเรียนเทียบกับระดับการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของนักเรียนจากเครือข่ายช่องสัญญาณ
ความเร็วสูง 

ระดับ 1 จานดาวเทียมความเร็วสัญญาณ 8 -10 M 
ระดับ 2 สายสัญญาณทั่วไปความเร็วสัญญาณ 10 – 30 M 
ระดับ 3 สายเคเบิ้ล Super High Internet ความเร็วสัญญาณ 30 – 50 M 
ระดับ 4 สายเคเบิ้ล Super High Internet ความเร็วสัญญาณ 50 -100 M 

ระดับ 5 สายเคเบิ้ล Super High Internet ความเร็วสัญญาณ 100 M+ 
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การจัดเก็บข้อมูล     รอบที่ 1 ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 (ปีการศึกษา 2561) 

 รอบที่ 2 เมษายน 2561 – กันยายน 2562 (ปีการศึกษา 2562) 
ค าชี้แจง   
        ใชจ้ านวนสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้เพือ่ให้พัฒนาตนเองผ่านระบบ DLTV/DLIT ปีการศึกษา 2561-2562 
 

 
 
 

 
 
 

หน่วยงาน 

 
 

จ านวน
สถานศึกษา

ทั้งหมด 
(แห่ง) 

 

 
 

 
จ านวน

สถานศึกษา 
ที่ได้รับการจัดสรร 

(แห่ง) 
 

จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรและมีการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่านระบบ 

DLTV/DLIT ปีการศึกษา 2561 

จ านวนรวม
ทั้งสิ้น 
(แห่ง) 
(1)+(2) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

DLTV 
(แห่ง) 
(1) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

DLIT 
(แห่ง) 
(1) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

  

สพป.         
สพม.         

รวม         

 
 
 
 

หน่วยงาน 

 
 

จ านวน
สถานศึกษา

ทั้งหมด 
(แห่ง) 

 

 
 

 
จ านวน

สถานศึกษา 
ที่ได้รับการจัดสรร 

(แห่ง) 
 

จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรและมีการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่านระบบ 

DLTV/DLIT ปีการศึกษา 2562 

จ านวนรวม
ทั้งสิ้น 
(แห่ง) 
(1)+(2) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

DLTV 
(แห่ง) 
(1) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

DLIT 
(แห่ง) 
(1) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

  

สพป.         
สพม.         

รวม         

คอลัมน์ 
1 

คอลัมน์ 
2 

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : ส านักนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ตัวชี้วัดที่ 2.7 รอ้ยละสถำนศึกษำท่ีได้รับกำรจัดสรร DLTV/DLIT มีกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพฒันำตนเองผ่ำนระบบ  

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : ส านักนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

คอลัมน์ 
3 

คอลัมน์ 4 
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คอลัมน์ที่ 1 หน่วยงานที่ให้ข้อมูล  
   หมายถึง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
 

คอลัมน์ที่ 2 จ านวนสถานศึกษาทั้งหมด 
   หมายถึง จ านวนสถานศึกษาในสังกัด สังกัดส านักนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

คอลัมน์ที่ 3 จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรระบบ DLTV/DLIT 
หมายถึง จ านวนสถานศึกษาในสังกัด สังกัดส านักนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีได้รับการ

จัดสรรระบบ DLTV/DLIT ปีการศึกษา 2561-2562 
 

คอลัมน์ที่ 4 จ านวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่านระบบ DLTV/DLIT 
 หมายถึง จ านวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่านระบบ DLTV/DLIT 
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การจัดเก็บข้อมูล    รอบที่ 1 ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 (ปีการศึกษา 2561) 
 รอบที่ 2 เมษายน 2561 – กันยายน 2562 (ปีการศึกษา 2562) 

ค าชี้แจง   
ใชจ้ านวนนักเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้ผ่านระบบ ETV  

 

 
 

หน่วยงาน ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
จ านวนผู้เรียน 
ตามเป้าหมาย 

(คน) 

ผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านระบบ ETV  จ านวนผู้เรียน 
ตามเป้าหมาย 

(คน) 

ผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านระบบ ETV 
จ านวน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ านวนผู้เรียน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

กศน.       

 

คอลัมน์ที่ 1 หน่วยงานที่ให้ข้อมูล  
  หมายถึง ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
  
คอลัมน์ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
  หมายถึง จ านวนนักเรียนตามเป้าหมายในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย  และจ านวนผู้เรียนท่ีเรียนรู้ผ่านระบบ ETV  ปีการศึกษา 2561 
 
คอลัมน์ที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
 หมายถึง หมายถึง จ านวนนักเรียนตามเป้าหมายในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  และจ านวนผู้เรียนท่ีเรียนรู้ผ่านระบบ ETV ปีการศึกษา 2562 
 
 

คอลัมน์ 
1 

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ตัวชี้วัดที่ 2.8 ร้อยละผู้เรียนมีกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบ ETV 

คอลัมน์ 
2 

ห ่ ย    ู้     ็บข้อ ู  : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 

คอลัมน์ 
3 
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การจัดเก็บข้อมูล     รอบที่ 1 ตุลาคม 2561 – มนีาคม 2562 (ปีการศึกษา 2561) 
 

ค าชี้แจง   
        ใช้จ านวนครูผู้สอนในสถานศึกษาท่ีอยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเปรียบเทียบกับความสามารถท่ีสถานศึกษา
สามารถรับนักเรียน 
 
 
 
 
สัดส่วนนักเรียนต่อครู หน่วยงาน 

สพป. สพม. สศศ. 
ประถม มัธยมศึกษาตอนต้น 

(ขยายโอกาส) 
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ประถม มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

จ านวนครู        
จ านวนนักเรียน        
สัดส่วน        
 

คอลัมน์ที่ 1 สัดส่วนนักเรียนต่อครู 
หมายถึง จ านวนครูผู้สอนในสถานศึกษากับนักเรียน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

คอลัมน์ที่ 2 หน่วยงาน 
1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สพฐ. 
2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สพฐ. 
2. ส านักงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) สพฐ.  

 

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : 1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
       2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
       3. ส านักงานการศึกษาพเิศษ 
 

คอลัมน์ 
1 

 

คอลัมน์ 2 

 

ห ่ ย    ู้     ็บข้อ ู  : หน่วยงานส่วนกลาง 
           
 

ตัวชี้วัดที่ 2.9 สัดส่วนนักเรียนต่อครูผู้สอนท่ีเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 



49 | ห น้ า  
คู่ มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

 
 

 
 

ตัวชี้วัดท่ี ตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ 3.1  ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน

ท่ีบูรณาการกับการท างาน 

ศธจ. 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละสถานศึกษาท่ีจัดการศกึษาทวิภาคี/สหกิจศึกษา ศธจ. 

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละจ านวนสถานศึกษาที่มีการสร้างทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

ศธจ. 

ตัวชี้วัดที่ 3.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะเป็นท่ีพึงพอใจ 
ของสถานประกอบการ 

ศธจ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 3 การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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การจัดเก็บข้อมูล    รอบที่ 2 เมษายน 2561 – กันยายน 2562 (ปีการศึกษา 2562) 
 

ค าชี้แจง 
สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาท้ังของรัฐเอกชน(ห้องเรียนอาชีพ) สถานศึกษา

ระดับอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการท างาน  
สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และวิทยาลัยชุมชนท่ีจัดการเรียนการสอน 

ท่ีบูรณาการกับการท างาน (ระดับปริญญาตรี/ อนุปริญญา) ในรูปแบบสหกิจศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการท างาน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนท่ีผสมกลมกลืน

ระหว่างประสบการณ์การท างานทางวิชาชีพนอกห้องเรียน กับการเรียนในห้องเรียน อาจอยู่ในรูปของการฝึกงาน 
ทวิภาคี สหกิจศึกษาการท างานในสถานประกอบการ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

 
 

 
 

หน่วยงาน 
สถานศึกษา/

สถาบันอุดมศึกษา
ท้ังหมด (แห่ง) 

สถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา ท่ีจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการการท างาน (แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สพม.    
สช.    
สอศ.    
สกอ.    
    - ในก ากับ    
    - รัฐ    
    - เอกชน    
    - วชช.    

รวม    

ตัวชี้วัด 3.1 ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการท างาน 

หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล : สพม. สช. สอศ. และ สกอ. 

คอลัมน์ 1 คอลัมน์ 2 คอลัมน์ 3 

หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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คอลัมน์ที่ 1 หน่วยงานที่ให้ข้อมูล 
1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

 2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน) 
 3. อาชีวศึกษาจังหวัด 
 4. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แบ่งเป็นในก ากับ รัฐบาล เอกชน และ
วิทยาลัยชุมชน ในจังหวัด 
คอลัมน์ที่ 2 หมายถึง 
 จ านวนสถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดในจังหวัด โดยจ าแนกเป็นหน่วยงานตามคอลัมน์ท่ี 1 
คอลัมน์ที่ 3 หมายถึง 

จ านวนสถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการท างาน โดยจ าแนกเป็น
หน่วยงานตามคอลัมน์ 
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การจัดเก็บข้อมูล    รอบที่ 2 เมษายน 2561 – กันยายน 2562 (ปีการศึกษา 2562) 
 
ค าชี้แจง  

1. การยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษาทวิภาคี : ระดับอาชีวศึกษา 
2. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (สหกิจศึกษา) : ระดับอุดมศึกษา 
3.     ปีการศึกษา 61 มีข้อมูลอยู่ในระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการฯ 
 
 

 

หน่วยงาน 

จ านวนสถานศึกษา/สถาบันอุดม 
ที่จัดการศึกษาทวิภาคี/สหกิจศึกษา 

จ านวนผู้เรียนทวิภาคี/สหกิจศึกษา 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

เพิ่มขึ้น/
ลดลง 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

เพิ่มขึ้น/
ลดลง 

สอศ.       
สกอ.       
รวม       

 
คอลัมน์ที่ 1 หน่วยงานที่ให้ข้อมูล 

1. อาชีวศึกษาจังหวัด 
2. สถานศกึษาในสังกัดส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  

คอลัมน์ที่ 2 หมายถึง 
จ านวนสถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดในจังหวัด โดยจ าแนกเป็นหน่วยงานตามคอลัมน์ท่ี 1 

คอลัมน์ที่ 3 หมายถึง 
จ านวนสถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีผู้เรียนทวิภาคี/สหกิจศึกษา โดยจ าแนกเป็นหน่วยงานตาม

คอลัมน ์ 2 
 

หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล : สอศ และ สกอ. 

หน่วยงานผู้จัดเก็บข้อมูล : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

คอลัมน์ 1 คอลัมน์ 2 คอลัมน์ 3 

ตัวชี้วัด 3.2 ร้อยละสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิภาคี/สหกิจศึกษา  
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การจัดเก็บข้อมูล  รอบที่ 1 ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 (ปีการศึกษา 2561) 
 
ค าชี้แจง   
 ติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีการสร้าง
ทักษะของผู้ประกอบการในสถานศึกษาให้แก่นักเรียน/นักศึกษา โดยจ าแนกข้อมูลเป็นจ านวนสถานศึกษา และ
จ านวนนักเรียน/นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  
 
 
 

สถานศึกษา 
สังกัด สอศ. 

จ านวนสถานศึกษา จ านวนนักเรียน/นักศึกษา 
ทั้งหมด ที่มีการสร้างทักษะ 

การเป็นผู้ประกอบการ 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ทั้งหมด ที่ได้รับการสร้างทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการ 

(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

รัฐบาล       
เอกชน       
รวม       
 
คอลัมน์ที่ 1 หน่วยงานที่ให้ข้อมูล 
  อาชีวะศึกษาจังหวัด โดยจ าแนกเป็นสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 
คอลัมน์ที่ 2 หมายถึง 
 จ านวนสถานศึกษาทั้งหมดในสังกัดของอาชีวะศึกษาจังหวัด โดยจ าแนกเป็นสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 
คอลัมน์ที่ 3 หมายถึง 
 จ านวนสถานศึกษาท่ีมีการสร้างทักษะของผู้ประกอบการ ในสังกัดของอาชีวะศึกษาจังหวัด โดยจ าแนก
เป็นสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 
คอลัมน์ที่ 4 หมายถึง 
 จ านวนนักเรียน/นักศึกษาท้ังหมดในสังกัดของอาชีวะศึกษาจังหวัด โดยจ าแนกเป็นสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 
คอลัมน์ที่ 5 หมายถึง 
 จ านวนนักเรียน/นักศึกษาท่ีได้รับการสร้างทักษะของผู้ประกอบการในสังกัดของอาชีวะศึกษาจังหวัด 
โดยจ าแนกเป็นสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 

คอลัมน์ 1 คอลัมน์ 2 คอลัมน์ 3 คอลัมน์ 4 คอลัมน์ 5 

หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล : สอศ. 

หน่วยงานผู้จัดเก็บข้อมูล : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

3.3 ร้อยละจ านวนสถานศึกษาที่มีการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
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การจัดเก็บข้อมูล  รอบที่ 1 ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 (ปีการศึกษา 2561) 
 

ค าชี้แจง   
 ติดตามและรวบรวมข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดประจ าปีการศึกษา 
2561 และจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจ าปีการศึกษา 2561 ท่ีมีงานท าและมี
สมรรถนะเป็นท่ีพึงพอใจของสถานศึกษาประกอบการ 
 
 
 
สถานศึกษา
สังกัด สอศ. 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัอาชีวศึกษาทั้งหมด จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาที่มี
งานท า (คน) 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่
มีงานท ามีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถาน

ประกอบการ 
(คน) 

ผู้ส าเร็จการศึกษาที่
ไม่อยู่ในหลักสูตร
อาชีวะ Premium 
10 อุตสาหกรรม

เป้าหมด (คน) 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำใน
หลักสูตรอำชีวะ 
Premium 10 
อุตสำหกรรม

เป้ำหมำย (คน) 

รวม 

ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. 
คน คิดเป็นร้อยละ คน คิดเป็นร้อยละ 

รัฐบาล            
เอกชน            
รวม            
 

คอลัมน์ที่ 1 หน่วยงานที่ให้ข้อมูล 
  อาชีวะศึกษาจังหวัด โดยจ าแนกเป็นสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 
คอลัมน์ที่ 2 หมายถึง 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ในระดับ ปวช. และ ปวส.  
โดยจ าแนกเป็นสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 
คอลัมน์ที่ 3 หมายถึง 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ในระดับ ปวช. และ ปวส. ท่ีมีงานท า 
โดยจ าแนกเป็นสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 
คอลัมน์ที่ 4 หมายถึง 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ในระดับ ปวช. และ ปวส. ที่มีงาน
ท ามีสมรรถนะเป็นท่ีพึงพอใจของสถานประกอบการ โดยจ าแนกเป็นสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 

คอลัมน์ 1 คอลัมน์ 2 คอลัมน์ 3 คอลัมน์ 4 

หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล : สอศ. 

หน่วยงานผู้จัดเก็บข้อมูล : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

3.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ 
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ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล 

ตัวชี้วัดท่ี 4.1   ร้อยละของสถำนศึกษำได้เตรียมควำมพร้อมของครูเพื่อ เตรียม
ควำมพร้อมเข้ำร่วมโครงกำร 1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ 

ศธจ. 

ตัวชีวัดท่ี 4.2 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 
2. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 
3. อัตราส่วนจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจ านวนนักเรียน 

ส่วนกลาง 
ส่วนกลาง 

ศธจ. 
ตัวชีวัดท่ี 4.3 ร้อยละของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ Partnership School ศธจ. 
ตัวชีวัดท่ี 4.4 ร้อยละของหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วม

จัดการศึกษาแบบประชารัฐ 
ศธจ. 

ตัวชีวัดท่ี 4.5 
 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ระดับการศึกษาเพียงพอกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

ศธจ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 4  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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การจัดเก็บข้อมูล  รอบที่ 1 ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 (ปีการศึกษา 2561) 
 

ค าชี้แจง   
พิจารณาจากสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมท่ีเข้าร่วมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยในระยะแรกมีการด าเนินงานในการเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร 
แผน สื่อ อุปกรณ์ และมาตรฐานตัวชี้วัดเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่ได้รับเป็นโรงเรียนดีคุณภาพประจ าต าบล  

ระยะท่ี 1 ก.พ. - มี.ค. 62 มุ่งเน้นด้านความพร้อมของครูในสถานศึกษา จ านวน 3 ประเด็น ได้แก่ ครูครบ
ชั้น ครูครบวิชาเอก และครูครบวิชาชีพหรือวิชาเฉพาะด้านท่ีจัดการเรียนการสอน (ครูภูมิปัญญาหรือครูจากสถาน
ประกอบการ) 

 
 
 

สังกัด จ านวนโรงเรียน
ทั้งหมด 

โรงเรียนที่มีครูครบชั้น 
(แห่ง) 

โรงเรียนที่มีครูครบ
วิชาเอก (แห่ง) 

โรงเรียนที่มีครูครบวิชาชีพ
หรือวิชาเฉพาะด้านที่จัดการ

เรียนการสอน (แห่ง) 

โรงเรียนที่มีความ
พร้อมของครู ครบทั้ง 

3 ด้าน (แห่ง) 

จ านวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป.....          

สพป.....          

สพป.....          
รวม          

คอลัมน์ที่ 1 หน่วยงานที่ให้ข้อมูล 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัด 
คอลัมน์ที่ 2  หมายถึง  
 จ านวนโรงเรียนท้ังหมด ในก ากับของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ าแนกรายเขตพื้นท่ี 
คอลัมน์ที่ 3  หมายถึง  

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : สพป. 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของสถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมของครูเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ  
1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

 

คอลัมน์ 1 คอลัมน์ 2 คอลัมน์ 3 คอลัมน์ 4 คอลัมน์ 5 คอลัมน์ 6 

ห ่ ย    ู้     ็บข้อ ู  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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 จ านวนโรงเรียนท่ีมีครูครบชั้น ในก ากับของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษา จ าแนกรายเขตพื้นท่ี 
คอลัมน์ที่ 4  หมายถึง 
 จ านวนโรงเรียนท่ีมีครูครบวิชาเอก ในก ากับของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ าแนกรายเขตพื้นท่ี 
คอลัมน์ที่ 5  หมายถึง 
 จ านวนโรงเรียนท่ีมีครูครบวิชาชีพหรือวิชาเฉพาะด้านท่ีจัดการเรียนสอน (ครูภูมิปัญญาหรือครู  
จากสถานประกอบการ) ในก ากับของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ าแนกรายเขตพื้นที่ 
คอลัมน์ที่ 6  หมายถึง    
 จ านวนโรงเรียนท่ีมีความพร้อมของครูครบท้ัง 3 ด้าน ตามคอลัมน์ท่ี 3-5 ในก ากับของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ าแนกรายเขตพื้นที่ 
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การจัดเก็บข้อมูล  รอบที่ 1 ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 (ปีการศึกษา 2561) 
 

1) อ     ่       ีย  ่อห้อ   ีย  
2) อัตราส่วนนักเรียนต่อครู  

ค าชี้แจง   
พิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากองค์กรหลักท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดกระท าเป็นสารสนเทศ

เปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของประชากรนักเรียนต่อห้องเรียน ประชากรนักเรียนต่อครู ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หรือกรอบ
สัดส่วนท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ (น าข้อมูลเข้าจากส่วนกลาง) 
 

อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องจ าแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมลูพื้นฐาน)  
ระดับชั้น นักเรียน ห้องเรียน สัดส่วน 

ห้องเรียน : นักเรียน 
ก่อนประถม    
ประถมศึกษา    
มัธยมศึกษาตอนต้น    
มัธยมศึกษาตอนปลาย    
ปวช.    
ปวส.    
 

อัตราส่วนนักเรียนต่อครู จ าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศกึษา 2561 (ข้อมูลพื้นฐาน) 
ระดับชั้น นักเรียน ครู สัดส่วน 

ครู:นักเรียน 
ก่อนประถม    
ประถมศึกษา    
มัธยมศึกษาตอนต้น    
มัธยมศึกษาตอนปลาย    
ปวช.    
ปวส.    

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : สพป. สพม. สอศ. สช. 

ห ่ ย    ู้     ็บข้อ ู  : หน่วยงานส่วนกลาง 
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ตัวชี้วัดที่ 4.2  1) อ     ่       ีย  ่อห้อ   ีย  
2) อัตราส่วนนักเรียนต่อครู  
3) อัตราส่วนจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจ านวนนักเรียน 
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 3) อัตราส่วนจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจ านวนนักเรียน 
ค าชี้แจง 

1. ส ารวจจ านวนเครือ่งคอมพิวเตอร์ของสถานศกึษา เพื่อเปรียบเทียบกับจ านวนนักเรียน เพื่อทราบสัดส่วน 
ของทรัพยากรของสถานศึกษาที่จ าเป็นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2. หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นท่ีส ารวจจ านวนคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาในก ากับ 
3. ในตารางพื้นท่ี             ไม่ต้องกรอกข้อมูล (ตารางนี้ ศธจ. น าข้อมูลในระบบ) 

 
 
 

สังกัด จ านวนคอมพิวเตอร์ใน
สถานศึกษาที่ใช้ในการ
เรียนการสอนส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
หรือเทียบเท่า 

นักเรียนทั้งหมดในระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

นักเรียนทั้งหมดในระดับ 
ปวส. 

จ านวน 
(คน) 

อัตราส่วน 
นร : คอมฯ 

จ านวน 
(คน) 

อัตราส่วน 
นร : คอมฯ 

จ านวน 
(คน) 

อัตราส่วน 
นร : คอมฯ 

สพป......        
สพป......        
สพป......        
สพม.        
สช.        
สอศ.(รัฐบาล)        
สอศ.(เอกชน)        

รวม        
คอลัมน์ที่ 1 หน่วยงานที่ให้ข้อมูล 
 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัด 
 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
 3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน) 

4. อาชีวศึกษาจังหวัด 
คอลัมน์ที่ 2 หมายถึง 
 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาท่ีใช้ในการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  
คอลัมน์ที่ 3 หมายถึง 
 จ านวนนักเรียนท้ังหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
คอลัมน์ที่ 4 หมายถึง 
 จ านวนนักเรียนท้ังหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
คอลัมน์ที่ 5 หมายถึง 
 จ านวนนักเรียนท้ังหมดในระดับ ปวส. 

คอลัมน์ 1 คอลัมน์ 2 คอลัมน์ 3 คอลัมน์ 4 คอลัมน์ 5 
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การจัดเก็บข้อมูล   รอบที่ 1 ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 (ปีการศึกษา 2561) 

   รอบที่ 2 เมษายน 2562 – กันยายน 2562 (ปีการศึกษา 2562) 
ค าชี้แจง   

พิจารณาจากผลการด าเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนร่วมพัฒนาของสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยแบ่งการด าเนินงานไว้เป็น 2 รุ่น ได้แก่ 

 รุ่นท่ี 1 มีจ านวนโรงเรียนท่ีเข้ารว่มโครงการ จ านวน 50 แห่ง 
 รุ่นท่ี 2 มีจ านวนโรงเรียนท่ีเข้ารว่มโครงการ จ านวน 87 แห่ง 

 
 
 

สังกัด จ านวน
โรงเรียน
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  
Partnership School รุ่นที่ 1 

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  
Partnership School รุ่นที่ 2 

รวม 2 รุ่น 
(1) 
 

รวม 2 รุ่น 
(2) 
 

 

โรงเรียนที่ไม่มี 
School Partner 
แต่ได้รับการ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานภาคเอกชน 

มีการท าแผน
ร่วมกับ

ภาคเอกชน 
(1) 

ได้รับความ
ร่วมมือ/
สนับสนุนจาก
ภาคเอกชน (2) 

มีการท าแผน
ร่วมกับ

ภาคเอกชน 
(1) 

ได้รับความ
ร่วมมือ/
สนับสนุนจาก
ภาคเอกชน (2) 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป.                
สพม.                
รวม                

 

คอลัมน์ที่ 1 หน่วยงานที่ให้ข้อมูล 
 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด 
 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
คอลัมน์ที่ 2 หมายถึง 
 จ านวนโรงเรียนท้ังหมด โดยจ าแนกเป็น 2 หน่วยงาน ตามคอลัมน์ท่ี 1 
คอลัมน์ที่ 3 หมายถึง 
 จ านวนโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ Partnership School รุ่นท่ี 1 มีการจัดท าแผนร่วมกับภาคเอกชน 
จ านวนกี่แห่งและได้รับความร่วมมือ/สนับสนุนจากภาคเอกชน จ านวนกี่แห่ง 
คอลัมน์ที่ 4 หมายถึง 
 จ านวนโรงเรียนท่ีไม่มี School Partner แต่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน จ านวนกี่แห่ง 

คอลัมน์ 
1 

คอลัมน์ 
2 

คอลัมน์ 3 คอลัมน์ 4 

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : สพป. สพม. 

ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Partnership School  
 

ห ่ ย    ู้     ็บข้อ ู  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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ระยะการจัดเก็บข้อมูล  รอบที่ 2 เมษายน 2562 – กันยายน 2562 (ปีการศึกษา 2562) 
 

ค าชี้แจง   
การส่งเสริม สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ชุมชน สถาบัน/องค์กรต่างๆ รวมถึง พ่อแม่ 

ผูป้กครอง ต่อสถานศึกษาทุกๆ สังกัด 
 
 
 

 
คอลัมน์ที่ 1 หน่วยงานที่ให้ข้อมูล 
 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัด 
 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
 3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน) 

4. อาชีวศึกษาจังหวัด 
5. โรงเรียนสาธิตท่ีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. สถานศึกษาในสังกัด กศน. 

หน่วยงาน 
จ านวนโรงเรียนทั้งหมด  

(แห่ง) 

จ านวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน 
ที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐ  

(แห่ง) 
คิดเป็นร้อยละ 

สพป.    
สพม.    
สช.    
สอศ.    
สกอ.    
กศน.    
รวม    

คอลัมน์ 
1 

คอลัมน์ 2 คอลัมน์ 3 

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : สพป. สพม. สช. สอศ. กศน. สกอ.  

ตัวชี้วัดที่ 4.4 ร้อยละของหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐ 

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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คอลัมน์ที่ 2 หมายถึง 
จ านวนโรงเรียนท้ังหมด โดยจ าแนกเป็นรายหน่วยงานตามคอลัมน์ท่ี 1 

คอลัมน์ที่ 3 หมายถึง 
จ านวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน ท่ีมีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐ  
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การจัดเก็บข้อมูล    รอบที่ 2 เมษายน 2562 – กันยายน 2562  
 

ค าชี้แจง 
พิจารณาจากข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561  (เดือนพฤษภาคม 2562) และข้อมูลจ านวน

ความต้องการแรงงาน (เดือนเมษายน – กันยายน 2562) 
เพื่อให้สถานศึกษาทราบ และมีการจัดท าฐานข้อมูลการผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และข้อมูลความ

ต้องการแรงงานของสถานประกอบการในพื้นที่ 
 
 
 

 

ศูนย์ประสำนงำนกำรผลิตและ
พัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำระดับ

กลุ่มจังหวัด 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปี
กำรศึกษำ 2561 (คน) 

จ ำนวนควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนตอ่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ในแต่ระดับกำรศึกษำ (คน) แยกตำมกลุ่มจังหวัด 

ปวช. ปวส. ป.ตร ี หลักสูตร
ระยะสั้น 

จังหวัด ปวช. คิดเป็น
ร้อยละ 

ปวส. คิดเป็น
ร้อยละ 

ป.ตร ี คิดเป็น
ร้อยละ 

หลักสูตร
ระยะสั้น 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1.วิทยำลัยเทคนิครำชบุร ี     รำชบุร ี         
2.วิทยำลัยเทคนิคสมุทรปรำกำร     สมุทรปรำกำร         
3.วิทยำลัยเทคนิคสระบุร ี     สระบุร ี         
4.วิทยำลัยเทคนิคมีนบุรี     กทม.         
5.วิทยำลัยเทคนิคบำงแสนวิทยำลัย 
เทคนิคระยอง 

    ระยอง         

6.วิทยำลัยสำรพัดช่ำงฉะเชงิเทรำ     ฉะเชงิเทรำ         
7.วิทยำลัยพณิชยกำรบึงพระ   
พิษณุโลก 

    พิษณุโลก         

8.วิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม ่     เชียงใหม่         

9. วิทยำลัยเทคนิคนครสวรรค ์     นครสวรรค์         
10.วิทยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ด     ร้อยเอ็ด         
11.วิทยำลัยเทคนิคอุดรธำน ี     อุดรธำนี         
12.วิทยำลัยเทคนิคนครรำชสมีำ     นครรำชสีมำ         
13. วิทยำลัยเทคนิคอุบลรำชธำน ี     อุบลรำชธำน ี         

14. วิทยำลัยเทคนิคสกลนคร     สกลนคร         

15.วิทยำลัยเทคนิคภูเก็ต     ภูเก็ต         

16.วิทยำลัยเทคนิคสุรำษฎ์ธำน ี     สุรำษฎ์ธำนี         

17.วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษก 
ปัตตำน ี

    ปัตตำน ี         

                 

คอลมัน์ 1 คอลัมน์ 2 คอลัมน์ 3 

ตัวชี้วัดที่ 4.5  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ระดับการศึกษาเพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล :  ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด 

หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล :  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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คอลัมน์ที่ 1 หมำยถึง 
 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาแยกตามกลุ่มจังหวัด  
คอลัมน์ที่ 2 หมายถึง 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
คอลัมน์ที่ 3 หมายถึง 

ความต้องการของตลาดแรงงานต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ระดับการศึกษาแยกตามกลุ่มจังหวัด 
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ตัวชี้วัดท่ี ตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล 

ตัวชี้วัดท่ี 5.1   ร้อยละของครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัยท่ีไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับ
การพัฒนาเพื่อน าผลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนสอน 

ศธจ. 

ตัวชีวัดท่ี  5.2 ร้อยละของครูท่ีผ่านการพัฒนาตามโครงการพฒันาครูแบบครบ
วงจรน าผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน 

ศธจ. 

ตัวชีวัดท่ี  5.3 ร้อยละของครูท่ีผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) น าผลการพฒันามาปรับการเรียนการสอน 

ศธจ. 

ตัวชีวัดท่ี  5.4 ร้อยละของครูสายวิชาชีพท่ีได้รับการฝึกงานในสถานประกอบการ 
และตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 

ศธจ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 5  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
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การจัดเก็บข้อมูล  รอบที่ 2  เมษายน 2562 – กันยายน 2562 (ปีการศึกษา 2562) 
 
ค าชี้แจง   

เป็นการพัฒนาคร/ูครพูี่เลี้ยง/ครปูฐมวัยท่ีไม่จบวิชาเอกปฐมวัยให้มีความรู้ ทักษะท่ีเพิ่มขึ้น เพื่อน าผลมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

 
หน่วยงาน จ านวนครู/ครูพี่

เลี้ยง/ครูปฐมวัย 
ที่ท าการสอนระดับ
ปฐมวัยทั้งหมด (คน) 

จ านวนครู/ครูพี่
เลี้ยง/ครูปฐมวัยที่
จบวิชาเอกปฐมวัย 

(คน) 

จ านวนครู/ครูพี่
เลี้ยง/ครูปฐมวัยที่ไม่
จบวิชาเอกปฐมวัย 

(คน) 

จ านวนครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัย 
ที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนา 

เพื่อน าผลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
คน คิดเป็นร้อยละ 

สพป.      
สศศ.      
สช.      
สกอ.      
อปท.      
อื่นๆ      
รวม      

 
คอลัมน์ที่ 1 หน่วยงานที่ให้ข้อมูล 

หมายถึง สถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 -3 /อายุ 3- 5 ปี) จ าแนกตามสังกัด 
1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สพฐ. 
2. ส านักงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) สพฐ.  
3. ส านักงานส่งเสริมคณะกรรมการการศึกษาเอกขน (สช.) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (กลุ่มส่งเสริม

การศึกษาเอกชน) 

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : หน่วยงำนในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรท่ีเปิดสอนในระดับปฐมวัย 

ตัวชี้วัดที่ 5.1  ร้อยละของครูครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัยท่ีไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนาเพื่อน าผลมาใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอนสอน 

คอลัมน์ 1 คอลัมน์ 2 คอลัมน์ 3 

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 

คอลัมน์ 4 คอลัมน์ 5 
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4. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิตในมหาวิทยาลัย)  
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท. (หมายถึง โรงเรียนเทศบาล / โรงเรียนสังกัด อปท/ ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน

และในส่วนของ ศธจ.กทม. คอลัมน์นี้ให้ระบุเป็นข้อมูลของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร)  
6. อื่นๆ หน่วยงานท่ีจัดการศึกษา (กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวง

วัฒนธรรม ส านักพุทธ)  

คอลัมน์ที่ 2 หมายถึง 
ครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัยในสถานศึกษาที่ท าการสอนระดับปฐมวัยท้ังหมด แยกตามสังกัด 

คอลัมน์ที่ 3 หมายถึง 
 ครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัย ในสถานศึกษาที่จบวิชาเอกปฐมวัยท่ีท าการสอนระดับปฐมวัย แยกตามสังกัด 
คอลัมน์ที่ 4 หมายถึง 
 ครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัย ในสถานศึกษาที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยท่ีท าการสอนระดับปฐมวัย แยกตามสังกัด 
คอลัมน์ที่ 5 หมายถึง 
 ครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัยในสถานศึกษาท่ีไม่จบวิชาเอกปฐมวัยท่ีท าการสอนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนา
เพื่อน าผลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน (เทียบกับคอลัมน์ท่ี 4) 
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การจัดเก็บข้อมูล     รอบที่ 2 เมษายน  – กันยายน 2562 (ปีการศึกษา 2562) 
ค าชี้แจง   

1. ครูท่ีผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแบบครูบวงจรน าผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน
ตามประเด็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากการจัดการเรียนการสอนของครูเชื่อมโยงวิทยฐานะ  

2.    ปีการศึกษา 61 มีข้อมูลอยู่ในระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการฯ 
 

 
 

หน่วยงาน ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
จ านวนครูที่ผ่านการ

พัฒนาโครงการ
พัฒนาครูรูปแบบ

ครบวงจร 
(คน) 

จ านวนครูที่ผ่านการ
พัฒนา น าผลการ
พัฒนามาใช้ในการ

เรียนการสอน  
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวนครูที่ผ่านการ
พัฒนาโครงการ
พัฒนาครูรูปแบบ

ครบวงจร 
(คน) 

จ านวนครูที่ผ่านการ
พัฒนา น าผลการพัฒนา
มาใช้ในการเรียนการสอน  

(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป.       
สพม.       
สอศ.       
รวม       

 
คอลัมน์ที่ 1 หน่วยงานที่ให้ข้อมูล 
 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัด 
 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
 3. อาชีวศึกษาจังหวัด 
คอลัมน์ที่ 2 หมายถึง 

จ านวนครูท่ีผ่านการพัฒนาโครงการพัฒนาครรููปแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2562 
คอลัมน์ที่ 3 หมายถึง 
 จ านวนครูท่ีผ่านการพัฒนาโครงการพัฒนาครูรปูแบบครบวงจร และน าผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2562 
 

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

คอลัมน์ 1 คอลัมน์ 2 คอลัมน์ 3 

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : สพป. สพม. สอศ. 

ตัวชี้วัดที่ 5.2  ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรน าผลการพัฒนามาใช้ในการ
เรียนการสอน 
 
การสอน 
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การจัดเก็บข้อมูล     รอบที่ 2 เมษายน 2562 – กันยายน 2562 (ปีการศึกษา 2562) 
ค าชี้แจง   

1. ครูท่ีผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC) และน าผลการพัฒนามาปรับ
การเรียนการ สอนตามประเด็นการพัฒนารูปแบบใหม่ และ PLC  

2.    ปีการศึกษา 61 มีข้อมูลอยู่ในระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการฯ 
 
 

    
หน่วยงาน ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

จ านวนครูที่ผ่านการ
พัฒนาตาม

กระบวนการสร้าง
ชุมชนแห่งการ

เรยีนรู้ (PLC) (คน) 

จ านวนครูที่ผ่านการ
พัฒนา และน าผล
การพัฒนามาใช้ใน
การเรียนการสอน 

(คน) 

 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวนครูที่ผ่าน
การพัฒนาตาม

กระบวนการสร้าง
ชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ (PLC) (คน) 

จ านวนครูที่ผ่านการ
พัฒนา และน าผลการ

พัฒนามาใช้ในการเรียน
การสอน 

(คน) 

 
คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป.       
สพม.       
สอศ.       
กศน.       
รวม       

 

คอลัมน์ที่ 1 หน่วยงานที่ให้ข้อมูล 
 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัด 
 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
 3. อาชีวศึกษาจังหวัด 

4. สถานศึกษาในสังกัด กศน. 
คอลัมน์ที่ 2 หมายถึง 

จ านวนครูท่ีผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
คอลัมน์ที่ 3 หมายถึง 
 จ านวนครูท่ีผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC) และน าผลการพัฒนามาใช้
ในการเรียนการสอน 
 

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : สพป. สพม. สอศ. กศน. 

ตัวชี้วัดที่ 5.3  ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) น าผลการพัฒนามา
ใช้ในการเรียน 

คอลัมน์ 1 คอลัมน์ 2 คอลัมน์ 3 

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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การจัดเก็บข้อมูล   รอบที่ 1 ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 (ปีการศึกษา 61) 
                      รอบที่ 2 เมษายน 2562 – กันยายน 2562 (ปีการศึกษา 62) 
ค าชี้แจง   
                         ครูสายวิชาชีพ หมายถึง ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการท่ีสอบวิชาชีพในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามประเด็นการฝึกงานในสถานประกอบการของครูสายอาชีพ  
 
 

 
 
หน่วยงาน 

ปีการศึกษา 61 
จ านวนครูสายวิชาชีพที่ได้รับการฝึกงานในสถาน

ประกอบการ (คน) 
จ านวนครูสายวิชาชีพที่ได้รับการฝึกงานในสถาน

ประกอบการตรงตามสาขาวิชาที่สอน (คน) 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ข้าราชการครู   ครูอัตราจ้าง   พนักงานราชการ  รวม ข้าราชการครู   ครูอัตราจ้าง   พนักงานราชการ  รวม 

สอศ.          
 

 
หน่วยงาน 

ปีการศึกษา 62 
จ านวนครูสายวิชาชีพที่ได้รับการฝึกงานในสถาน

ประกอบการ (คน) 
จ านวนครูสายวิชาชีพที่ได้รับการฝึกงานในสถาน

ประกอบการตรงตามสาขาวิชาที่สอน (คน) 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ข้าราชการครู   ครูอัตราจ้าง   พนักงานราชการ  รวม ข้าราชการครู   ครูอัตราจ้าง   พนักงานราชการ  รวม 

สอศ.          

 
คอลัมน์ที่ 1 หน่วยงานที่ให้ข้อมูล 
  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
คอลัมน์ที่ 2 หมายถึง 
  จ านวนครูสายวิชาชีพท่ีได้รับการฝึกงานในสถานประกอบการ โดยจ าแนกเป็นข้าราชการครู ครู
อัตราจ้าง ครูพนักงานราชการ 
คอลัมน์ที่ 3 หมายถึง 
  จ านวนครูสายวิชาชีพท่ีได้รับการฝึกงานในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน  โดย
จ าแนกเป็นข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง ครูพนักงานราชการ 

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

ตัวชี้วัดที่ 5.4  ร้อยละของครูสายวิชาชีพท่ีได้รับการฝึกงานในสถานประกอบการ และตรงตามสาขาวิชาท่ีสอนท่ีสอน 

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : สถานศึกษาสังกัด สอศ.  

คอลัมน์ 1 คอลัมน์ 2 คอลัมน์ 3 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

 
 
 

 
ตัวชี้วัดท่ี ตัวชีว้ัด ผู้จัดเก็บข้อมูล 

ตัวชี้วัดท่ี 6.1   ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภาค สู่การปฏิบัติได้  

ศธภ. , ศธจ. 

ตัวชีวัดท่ี  6.2 สัดส่วนการศึกษาในจังหวัดท่ีได้จัดหลักสูตรการศึกษาแบบยึด
พื้นที่เป็นฐาน (Area - Based Education Management) 

ศธภ. , ศธจ. 

ตัวชีวัดท่ี  6.3 ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สามารถจัดการและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
เพื่อการวางแผนการศึกษาเชิงพื้นที่  
 

ศธภ. , ศธจ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 6 การขับเคล่ือนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมภิาค 
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ระยะการจัดเก็บข้อมูล   รอบที่ 2 เมษายน 2562 – กันยายน 2562 (ปีการศึกษา 2562) 
 

ค าชี้แจง   
ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  

ท่ีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภาค สู่การปฏิบัติได้ ตามประเด็นการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภาค 

 
 

 
 

ประเด็นกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำที่สอดคล้อง 
กับทิศทำงกำรพัฒนำจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภำค 

ระดับกำรปฏิบัติ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1. มีกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัด 

     

2. มีการบูรณาการการท างานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาค 

     

3. มีการบูรณาการทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ      
4. มกีารน าแผนงานโครงการไปสู่การปฏิบัติ      

         

คอลัมน์ที่ 1 การขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภาค หมายถึง 
1. หน่วยงานมีกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศกึษาท่ีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัด  
2. หน่วยงานมีการบูรณาการการท างานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาท่ีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดและภาค  
3. หน่วยงานมีการบูรณาการท้ังภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ  
4. หน่วยงานมีการน าแผนงานโครงการไปสู่การปฏิบัติ  

คอลัมน์ที่ 2 ระดับการปฏิบัติ หมายถึง 
กำรประเมินประเด็นกำรขับเคลือ่นคุณภำพกำรศกึษำท่ีสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภำค ให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ประเมินตนเอง 

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/ภาค 

ตัวชี้วัดที่ 6.1  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สำมำรถขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ
ท่ีสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภำค สู่กำรปฏิบัติได้  

คอลัมน์ 1 คอลัมน์ 2 
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ระยะการจัดเก็บข้อมูล   รอบที่ 2 เมษายน 2562 – กันยายน 2562 (ปีการศึกษา 2562) 
 
ค าชี้แจง   

ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้มีการด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนา
การศึกษาในจังหวัดท่ีเชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาทุกระดับเพื่อตอบสนองการพัฒนาเชิงพื้นท่ี  (Area - 
Based Education Management) 

 
 

 
ประเด็นกำรเชื่อมโยงกำรจัดหลักสูตรกำรศึกษำเพื่อ

ตอบสนองกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ (Area - Based 
Education Management) 

 

ระดับกำรปฏิบัติ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1. มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงการจัด
หลักสูตรการศึกษาตามบริบทเชิงพื้นที่ 

     

2. มีการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยง
การจัดหลักสูตรการศึกษาตามบริบทเชิงพื้นที่ 

     

         

 
คอลัมน์ที่ 1 การขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภาค หมายถึง 

1. หน่วยงานมีการจัดท าพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาตามบริบทเชิงพื้นท่ี 
2. หน่วยงานมกีารขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษา 

คอลัมน์ที่ 2 ระดับการปฏิบัติ หมายถึง 
กำรประเมินประเด็นกำรขับเคลือ่นคุณภำพกำรศกึษำท่ีสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำจังหวัดกลุ่มจังหวัด

และภำค ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ประเมินตนเอง 
 
 

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/ภาค 

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด มีกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
ท่ีเชื่อมโยงกำรจัดหลักสูตรกำรศึกษำเพื่อตอบสนองกำรพัฒนำเชิงพื้นท่ี (Area - Based Education Management) 

คอลัมน์ 1 
คอลัมน์ 2 
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การจัดเก็บข้อมูล  รอบที่ 2 เมษายน 2562 – กันยายน 2562 (ปีการศึกษา 2562) 
 

ค าชี้แจง   
ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถจัดการและบูรณาการข้อมูล

สารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการวางแผนการศึกษาเชิงพื้นท่ี  ตามประเด็นการจัดการและบูรณาการข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการวางแผนการศึกษาเชิงพื้นท่ี 

 
 

 
ประเด็นกำรจัดกำรและบูรณำกำรข้อมูลสำรสนเทศ 
ทำงกำรศึกษำเพื่อกำรวำงแผนกำรศึกษำเชิงพื้นที่ 

ระดับกำรปฏิบัติ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1. มีการจัดเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล      
2. มีการประมวลผลข้อมูลและจัดท าสาระสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลด้านการศึกษาของจังหวัด  

     

3. การจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  
และเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกต่อการน าไปใช้ 

     

4. การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในการวางแผน
การศึกษา 

     

         
 

คอลัมน์ที่ 1 การจัดการและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการวางแผนการศึกษาเชิงพื้นที่ หมายถึง 
1. หน่วยงานมีการจัดเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล 
2. หน่วยงานมีการประมวลผลขอ้มูลและจัดท าสาระสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศกึษาของจังหวัด 
3. หน่วยงานมกีารจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสะดวกต่อการน าไปใช้ 
4. หน่วยงานมีการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในการวางแผนการศึกษา 

คอลัมน์ที่ 2 ระดับการปฏิบัติ หมายถึง 
กำรประเมินประเด็นกำรขับเคลือ่นคุณภำพกำรศกึษำท่ีสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำจังหวัดกลุ่มจังหวัด

และภำค ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ประเมินตนเอง 

ห ่ ย    ู้ให้ข้อ ู  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/ภาค 

ตัวชี้วัดที่ 6.3  ส านักงานศึกษาธิการภาคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สามารถจัดการและบูรณาการข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการวางแผนการศึกษาเชิงพื้นท่ี 

คอลัมน์ 1 
คอลัมน์ 2 
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2. การเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศ e-Inspection 
1) การเข้าสู่ระบบเพื่อการใช้งานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

เข้าสู่ระบบตามลิงค์ http://sp.moe.go.th/sp_2562/spadmin จะปรากฏหน้าต่างให้เข้าสู่ระบบ
ด้วยการป้อน ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านท่ีก าหนด เพื่อเข้าสู่ระบบกรอกข้อมูลขั้นต่อไปตามภาพนี้  

2) การใชง้านในแต่ละแถบเมนใูนระบบเพื่อการกรอกข้อมูลของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

เมื่อผู้ใช้งานใส่ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านเข้ามาแล้วจะพบแถบเมนู 4 เมนู ประกอบด้วย 1. ข้อมูลพื้นฐาน
ของหน่วยงาน 2. ความก้าวหน้าการรายงานข้อมูล 3. บันทึกข้อมูลนโยบาย 6 ด้าน 4. Download  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sp.moe.go.th/sp_2562/spadmin
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1. แถบเมนู            ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน เป็นข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน เมื่อหน่วยงานกดเลือก 
ในแถบเมนูท่ี 1 จะปรากฏเมนูย่อยอีก 2 เมนู คือ 1.1 ท่ีต้ังส านักงาน 1.2 ข้อมูลบุคลากร  

1.1 ท่ีต้ังส านักงาน เมื่อหน่วยงานเลือกเข้าไปท่ีรายการดังกล่าว หน่วยงานสามารถเข้าไปปรับปรุง แก้ไข
รายละเอียดเกี่ยวกับท่ีต้ังของส านักงานในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ข้อมูลบุคลากร เมื่อหน่วยงานเลือกเข้าไปท่ีรายการดังกล่าว หน่วยงานสามารถเข้าไป เพิ่มข้อมูล
บุคลากร แก้ไข ลบ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากรภายในส านักงานให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1 
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2. แถบเมนู            ความก้าวหน้าการรายงานข้อมูล เป็นการตรวจสอบเช็คสถานะของหน่วยงานว่ามี
ความก้าวหน้าในการรายงานผลตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการและตัวชี้วัดอย่างไร หลังจากหน่วยงานได้น าเข้า
ข้อมูลในแถบเมนู           และกดยืนยันข้อมูล  

การกดเลือกในแถบเมนูท่ี 2 จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกรอบรายงานซึ่งจะมีให้เลือก 2 รอบ คือ รอบท่ี 1 
ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 และรอบท่ี 2 เมษายน – กันยายน 2562 เมื่อหน่วยงานเลือกรอบรายงานจะปรากฏ
หน้าต่างแสดงความก้าวหน้าการรายงานข้อมูลของหน่วยงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 
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3. แถบเมนูท่ี            บันทึกข้อมูล นโยบาย 6 ด้าน เป็นการน าเข้าข้อมูลตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการ
และตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งหน่วยงานจะต้องรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานการศึกษาภายในจังหวัด
ตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีตัวอย่างการกรอกข้อมูล ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ให้ท่านสังเกตรอบการตรวจราชการ จะพบรอบการตรวจราชการ ทั้ง 2 รอบ เป็นสีเขียว และด้านล่างจะ
สามารถเลือกรอบในการกรอกข้อมูลได้ ดังตัวอย่างภาพด้านล่าง 

 
 
 

3 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
ตัวอย่างท่ี 1 ประเด็น/ตัวชี้วัด มีการจัดเก็บข้อมูลท้ัง 2 รอบการตรวจราชการ 

 

ค าอธิบาย 
         แบบฟอร์มในระบบตามเครื่องมือการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จะมีแนวทางในการบันทึกข้อมูล 3 รูปแบบ โดยมีจุดสังเกตในส่วนของรอบการตรวจราชการ    
(ปีการศึกษา) ดังน้ี 

1.        - ประเด็น/ตัวชีว้ัด มีการจัดเก็บข้อมูลท้ัง 2 รอบการตรวจราชการ 
2.        - ประเด็น/ตัวชีว้ัด มีการจัดเก็บเฉพาะรอบการตรวจราชการท่ี 1 เท่านั้น 
3.        - ประเด็น/ตัวชีว้ัด มีการจัดเก็บเฉพาะรอบการตรวจราชการท่ี 2 เท่านั้น 
4. โดยทุกประเด็น/ตัวชี้วัดมีวิธีการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบท่ีเหมือนกัน สามารถด าเนินการตามตัวอย่างขั้นตอน 

ดังต่อไปน้ี 
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     การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
      เมื่อท่านเลือกรอบในการกรอกข้อมูลแล้ว ท่านจะพบกับตารางแบบเก็บข้อมูล ท่ีด้านล่างจะมีปุ่มสีแดง “แก้ไข
ข้อมูล” ให้ท่านเลือกกด เพื่อเข้าไปกรอกข้อมูล ดังภาพด้านล่าง 

 
 

      จากนั้นท่านท าการกรอกข้อมูลตามแบบท่ีได้จัดเก็บมา เป็นรายหน่วยงานภายในจังหวัด รวมถึงในส่วนของ
ผู้รายงานและผู้รับรองข้อมูล ให้ครบถ้วน  
      เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ดังภาพด้านล่าง 
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      เมื่อทา่นบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านกลับไปเลือกรอบการตรวจท่ีได้กรอกข้อมูลไปก่อนหน้าอีกครั้ง
หนึ่ง  ท่านจะพบ ปุ่ม “ยืนยันข้อมูล” สีฟ้า เพิ่มขึ้นมา (หากท่านตรวจสอบและแน่ใจของข้อมูลแล้ว ให้ท่านกดปุ่ม
ยืนยันข้อมูล เพื่อรายงานสถานะการกรอกข้อมูล ระบบจะแจ้งไปในส่วนของระบบการรายงานสถานะการกรอก
ข้อมูล เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตามการน าเข้าข้อมูล) ตามภาพด้านล่าง 
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       ข้อแนะน า  
       หากท่านต้องการกลับมาแก้ไขข้อมูล ท่านจะต้อง กดปุ่มสีเหลือง “ยกเลิกการยืนยันข้อมูล” ก่อน เพื่อ ให้ปุ่ม
สีแดง “แก้ไขข้อมูล” ปรากฎขึ้น   ภายหลังจากแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกดปุ่มสีฟ้า “ยืนยันข้อมูล” อีก
ครั้ง เพื่อให้ระบบส่งรายงานสถานะการกรอกข้อมูล ตามภาพด้านล่าง 

 
 
 

 
 
ให้ท่านสังเกตรอบการตรวจราชการ จะพบรอบการตรวจราชการท่ี 1 เป็นสีเขียว โดยด้านล่างท่านจะ

พบปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” เพื่อเข้าไปสู่การกรอกข้อมูลท่ีได้จัดเก็บมา ดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
ตัวอย่างที่ 2 ประเด็น/ตัวชีว้ัด มีการจัดเก็บเฉพาะรอบการตรวจราชการท่ี 1 เท่านั้น 
 



82 | ห น้ า  
คู่ มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

      จากนั้นท่านท าการกรอกข้อมูลตามแบบท่ีได้จัดเก็บมา เป็นรายหน่วยงานภายในจังหวัด รวมถึงในส่วนของ
ผู้รายงานและผู้รับรองข้อมูล ให้ครบถ้วน  
      เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ดังภาพด้านล่าง 

 
         หลังจากท่านบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ด้านล่างท่านจะพบปุ่มสีฟ้า “ยืนยันข้อมูล” เพิ่มขึ้นมา     
(หากท่านตรวจสอบและแน่ใจในข้อมูลแล้ว ให้ท่านกดปุ่มยืนยันข้อมูล เพื่อรายงานสถานะการกรอกข้อมูล ระบบ
จะแจ้งไปในส่วนของระบบการรายงานสถานะการกรอกข้อมูล เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตามการน าเข้า
ข้อมูล) ตามภาพด้านล่าง 

 
 



83 | ห น้ า  
คู่ มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

       

ข้อแนะน า 
หากท่านต้องการกลับมาแก้ไขข้อมูล ท่านจะต้อง กดปุ่มสีเหลือง “ยกเลิกการยืนยันข้อมูล” ก่อน เพื่อให้

ปุม่สีแดง “แก้ไขข้อมูล” ปรากฎขึ้น  ภายหลังจากแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านกดปุ่มสีฟ้า “ยืนยันข้อมูล” อีก
ครั้ง เพื่อให้ระบบส่งรายงานสถานะการกรอกข้อมูล ตามภาพด้านล่าง 

 
 



84 | ห น้ า  
คู่ มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

 
 
 
 
ให้ท่านสังเกตรอบการตรวจราชการ จะพบรอบการตรวจราชการท่ี 2 เป็นสีเขียว โดยด้านล่างท่านจะ

พบปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” เพื่อเข้าไปสู่การกรอกข้อมูลท่ีได้จัดเก็บมา ดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

      จากนั้นท่านท าการกรอกข้อมูลตามแบบท่ีได้จัดเก็บมา เป็นรายหน่วยงานภายในจังหวัด รวมถึงในส่วนของ
ผูร้ายงานและผู้รับรองข้อมูล ให้ครบถ้วน  
      เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ดังภาพด้านล่าง 

 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
ตัวอย่างที่ 3 ประเด็น/ตัวชีว้ัด มีการจัดเก็บเฉพาะรอบการตรวจราชการท่ี 2 เท่านั้น 



85 | ห น้ า  
คู่ มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

         หลังจากท่านบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ด้านล่างท่านจะพบปุ่มสีฟ้า “ยืนยันข้อมูล” เพิ่มขึ้นมา    
(หากท่านตรวจสอบและแน่ใจในข้อมูลแล้ว ให้ท่านกดปุ่มยืนยันข้อมูล เพื่อรายงานสถานะการกรอกข้อมูล ระบบ
จะแจ้งไปในส่วนของระบบการรายงานสถานะการกรอกข้อมูล เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตามการน าเข้า
ข้อมูล) ตามภาพด้านล่าง 

 
 

 
 

 



86 | ห น้ า  
คู่ มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

ข้อแนะน า 
หากท่านต้องการกลับมาแก้ไขข้อมูล ท่านจะต้อง กดปุ่มสีเหลือง “ยกเลิกการยืนยันข้อมูล” ก่อน เพื่อ ให้

ปุม่สีแดง “แก้ไขข้อมูล” ปรากฎขึ้น   ภายหลังจากแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกดปุ่มสีฟ้า “ยืนยันข้อมูล” 
อีกครั้ง เพื่อให้ระบบส่งรายงานสถานะการกรอกข้อมูล ตามภาพด้านล่าง 

 
 

4. แถบเมนูท่ี           Download หน่วยงานสามารถดาวโหลดแบบเก็บข้อมูลตามประเด็นนโยบายการตรวจ
ราชการ และติดตามประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ในแถบเมนูนี้ 
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87 | ห น้ า  
คู่ มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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88 | ห น้ า  
คู่ มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

 



89 | ห น้ า  
คู่ มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

  



90 | ห น้ า  
คู่ มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 | ห น้ า  
คู่ มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

 



92 | ห น้ า  
คู่ มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

 



93 | ห น้ า  
คู่ มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

 



94 | ห น้ า  
คู่ มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

 



95 | ห น้ า  
คู่ มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

 



96 | ห น้ า  
คู่ มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

 



97 | ห น้ า  
คู่ มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

 



98 | ห น้ า  
คู่ มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

 

 

 

 

 



99 | ห น้ า  
คู่ มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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