
รายงานการประชุม 
คณะทํางานวิชาการ ด�านการศึกษา คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

โครงการสํารวจสถานการณ%เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ (MICS6)  
วันศุกร%ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  

ณ ห�องประชุม ๓๐๑ ช้ัน ๓ สํานักงานสถิติแห>งชาติ 
------------------------------------------ 

คณะทํางานที่เข�าประชุม 
๑. นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ�  ประธานคณะทํางาน 

รองผู�อํานวยการสํานักงานสถิติแห%งชาติ 
๒. นายอานนท� จันทวิช  รองประธานคณะทํางาน 

หัวหน�าผู�ตรวจราชการกรม 
๓. นางป+ทมา อมรสิริสมบูรณ�  รองประธานคณะทํางาน 

ผู�อํานวยการกองสถิติสังคม 
๔. ผู�อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร� สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   คณะทํางาน 

(นางสาวมนตร�ธิดา   ฟอลเล็ต ผู�แทน) 
๕. ผู�อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  คณะทํางาน 

(นายก�องเกียรติ   ป<=นกุมภีร� ผู�แทน) 
๖. นางสาวอภิรดี   กันเดช       คณะทํางาน 

ผู�อํานวยการกลุ%มแผนงาน สํานักงานส%งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
๗. ผู�อํานวยการกลุ%มงานนโยบายและแผน สํานักงานคณะกรรมการส%งเสริมการศึกษาเอกชน คณะทํางาน 

(นางปรานีย� คุณธรรมดี  ผู�แทน) 
๘. ผู�อํานวยการกองยุทธศาสตร�และแผนงาน กรมสุขภาพจิต    คณะทํางาน 

(นางพรทิพย�   ดํารงป+ทมา ผู�แทน) 
๙. ผู�อํานวยการกองส%งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท�องถ่ิน กรมส%งเสริมการปกครองท�องถ่ิน คณะทํางาน 

(นางสาวเอมอร   เสือจร ผู�แทน) 
๑๐. ผู�อํานวยการสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร     คณะทํางาน 

(นางสาวจารุวรรณ  ศิริเมืองจันทร� ผู�แทน) 
๑๑. Mr.Tomoo Okubo     คณะทํางาน 

องค�การยูนิเซฟประเทศไทย 
๑๒. นางสาวชญานิศ หวังดี     คณะทํางาน 

องค�การยูนิเซฟประเทศไทย 
๑๓. เจ�าหน�าท่ีด�านการศึกษา องค�การยูนิเซฟประเทศไทย     คณะทํางาน 

(ดร.รังสรรค� วิบูลย�อุปถัมภ�   ผู�แทน) 
๑๔. นายอภิชาติ ธัญญาหาร     คณะทํางาน 

นักวิชาการสถิติชํานาญการ  กองสถิติสังคม 
๑๕. นายจิรวัส พูลทรัพย�   คณะทํางานและเลขานุการ 

ผู�อํานวยการกลุ%มวางแผนและพัฒนาสถิติด�านสังคม 
๑๖. นางเทวี กณิกนันต�  คณะทํางานและผู�ช%วยเลขานุการ 

นักวิชาการสถิติชํานาญการ  กองสถิติสังคม 
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๑๗. นางสาวสิรินทร�นิชา ประภาวิลัย  คณะทํางานและผู�ช%วยเลขานุการ 
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ  กองสถิติสังคม 

คณะทํางานที่ไม>มาประชุม 
๑. ผู�อํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    คณะทํางาน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒. ผู�อํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา     คณะทํางาน 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
๓. ผู�แทนสํานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา    คณะทํางาน 
๔. ผู�อํานวยการสถาบันแห%งชาติเพ่ือพัฒนาเด็กและครอบครัว    คณะทํางาน 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
๕. นางสาวภัสธารีย� ปานมี   คณะทํางานและผู�ช%วยเลขานุการ 

สํานักงานสถิติแห%งชาติ 

ผู�เข�าร>วมประชุม 
๑. นางสาวภัณฑิกา สหายมิตร   สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๒. นางรสวันต� วรรณกะลัศ   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ 
๓. นายภูมิสุข  คณานุรักษ�  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ 
๔. นางสาวณัฐชา เสนีวงศ� ณ อยุธยา   สํานักงานสถิติแห%งชาติ 
๕. นางสาวนิตนภา หนุนภักดี    สํานักงานสถิติแห%งชาติ 
๖. นางสาวสุภัสสร บุบพันธุ�    สํานักงานสถิติแห%งชาติ 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
  นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ� รองผู�อํานวยการสํานักงานสถิติแห%งชาติ ประธานคณะทํางานกล%าว
เป<ดการประชุมคณะทํางานวิชาการ ด�านการศึกษา ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ โครงการสํารวจสถานการณ�เด็กและสตรี
ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ (MICS6) 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ�งให�ที่ประชุมทราบ 

 ประธานฯ ได�แจ�งคําส่ังสํานักงานสถิติแห%งชาติท่ี ๒๑๖/๒๕๖๑ เรื่องแต%งต้ังคณะกรรมการบริหาร
โครงการ และคณะทํางานวิชาการ โครงการสํารวจสถานการณ�เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
      การสํารวจสถานการณ�เด็กและสตรีในประเทศไทยจัดทํามาแล�ว ๓ รอบ  มีคณะกรรมการบริหาร
โครงการ  และคณะทํางานด�านวิชาการ ๓ ด�าน คือ  ด�านการศึกษา  ด�านสุขภาพ  และด�านการคุ�มครองเด็ก
และการคุ�มครองทางสังคม  และในครั้งน้ีเปZนการประชุมคณะทํางานการศึกษา  โดยจะมีการพิจารณาข�อถาม
ด�านการศึกษาในแบบสอบถาม ตลอดจนคํานิยามต%าง ๆ เพื่อให�เกิดความชัดเจนมากข้ึน ก%อนท่ีจะนํา
แบบสอบถามดังกล%าวไปดําเนินการต%อไป 

มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองเพ่ือทราบ 

  ๒.๑ สรุปสาระสําคัญของโครงการ 
   การสํารวจสถานการณ�เด็กและสตรีในประเทศไทยใช�ระเบียบวิธีการสํารวจพหุดัชนีแบบจัดกลุ%ม 
(Multiple Indicator Cluster Survey: MICS) ซ่ึงพัฒนาโดยองค�การยูนิเซฟในปi ค.ศ. ๑๙๙๐ โดยจัดเก็บ
ข�อมูลเก่ียวกับสถานการณ�ของเด็กและสตรีในระดับประเทศ เพ่ือการจัดทําตัวช้ีวัดท่ีเปZนสากลและสามารถ
เปรียบเทียบระหว%างประเทศได� รวมท้ังใช�ในการติดตามความก�าวหน�าของการบรรลุเปjาหมายการพัฒนาแห%ง
สหัสวรรษ (MDGs) รวมท้ังข�อตกลงระหว%างประเทศอ่ืน ๆ 

 สํานักงานสถิติแห%งชาติ (สสช.) ได�ดําเนินการจัดทําการสํารวจสถานการณ�เด็กและสตรีใน
ประเทศไทยข้ึนเปZนครั้งแรกในปi ๒๕๔๘-๔๙  ซึ่งตรงกับรอบการจัดทําครั้งท่ี ๓ ในระดับนานาชาติ จึงนิยม
เรียกกันว%า MICS3 ในครั้งน้ันได�ดําเนินการจัดเก็บข�อมูลเพ่ือนําเสนอท้ังในระดับประเทศและระดับจังหวัดรวม 
๒๖ จังหวัด 

 ในปi ๒๕๕๕ สสช. ได�จัดทําการสํารวจข้ึนเปZนคร้ังท่ี ๒ (ตรงกับรอบการจัดทําคร้ังท่ี ๔ ในระดับ
นานาชาติ จึงนิยมเรียกกันว%า MICS4) โดยจัดเก็บข�อมูลจากครัวเรือนตัวอย%างท่ัวประเทศรวม ๒๗,๐๐๐ 
ครัวเรือน ในระหว%างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน ๒๕๕๕  เพื่อนําเสนอข�อมูลเก่ียวกับสถานการณ�เด็กและสตรี
ในประเทศไทย และติดตามความเปล่ียนแปลงของสถานการณ�เด็กและสตรีอย%างต%อเน่ือง ในการดําเนิน
โครงการครั้งน้ีเปZนครั้งแรกท่ี สสช. ได�บูรณาการงบประมาณและทํางานร%วมกับกระทรวงและหน%วยงานต%าง ๆ 

 การสํารวจครั้งล%าสุดได�จัดทําในปi ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (ซึ่งตรงกับรอบการจัดทําครั้งท่ี ๕ ในระดับ
นานาชาติ หรือ MICS5)  ในครั้งน้ีนอกจากจะนําเสนอข�อมูลในระดับประเทศและระดับภาคแล�ว ยังมีการ
นําเสนอข�อมูลในระดับจังหวัดรวม ๑๔ จังหวัด ได�แก% จังหวัดในภาคใต�จํานวน ๕ จังหวัด (ป+ตตานี ยะลา 
นราธิวาส สงขลา และสตูล) ซึ่งถูกเลือกมาเพ่ือจะศึกษาป+ญหาความไม%เสมอภาคในเรื่องต%าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับ
เด็กและสตรี อีกท้ังเปZนพื้นท่ีท่ีเกิดป+ญหาความไม%สงบ  อีก ๙ จังหวัดท่ีเหลือใช�สัดส%วนคนจนในปi ๒๕๕๔ ของ 
สศช. เปZนเกณฑ�ในการคัดเลือก (แม%ฮ%องสอน ตาก ราชบุรี กาญจนบุรี บุรีรัมย� ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร 
และกาฬสินธุ�) นอกจากการสํารวจ ๒ ระดับแล�ว ในครั้งน้ี สสช. ได�สํารวจสถานการณ�เด็กและสตรีในชุมชน
ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให�ได�ข�อเท็จจริงท่ีเช่ือถือได�เก่ียวกับเด็ก ๆ ในพื้นท่ีซ่ึงมีข�อเสียเปรียบและความ
เปราะบางในเชิงโอกาสมากท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร จะเห็นได�ว%าการสํารวจ ๓ ครั้งท่ีผ%านมา สสช. ได�รับการ
สนับสนุนหลักด�านงบประมาณและองค�ความรู�จากองค�การยูนิเซฟ 

 การสํารวจดังกล%าวมีการนําแท็บเล็ตมาใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลแทนแบบสอบถามกระดาษ
ใน MICS4 และMICS5 นอกจากน้ี ยังมีการใช�เครื่องมืออ่ืน ๆ ในการเก็บรวบรวมข�อมูล ได�แก% ชุดทดสอบเกลือ
ไอโอดีน เครื่องช่ังนํ้าหนัก และท่ีวัดส%วนสูง การสํารวจข�อมูลจะทําการเก็บรวบรวมข�อมูลจากทุกจังหวัดท่ัว
ประเทศ เพื่อนําเสนอผลทั้งในระดับประเทศ และภาค และถ�ามีงบประมาณเพียงพอ อาจจะพิจารณาการ
นําเสนอผลระดับเขตตรวจราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี ส)วนการนําเสนอผลระดับจังหวัดจะนําเสนอ 5 
จังหวัดชายแดนภาคใต� และจังหวัดที่มีสัดส)วนคนจนสูง 10 ลําดับแรกของป/ 2560 ขนาดตัวอย)างที่ใช�ในการ
สํารวจประมาณ 33,000 ครัวเรือน แบบสอบถามใน MICS6 มี 5 ประเภท คือ แบบสอบถามครัวเรือน 
แบบสอบถามผู�หญิงอายุ 15-49 ป/ แบบสอบถามผู�ชายอายุ 15-49 ป/ แบบสอบถามเด็กอายุตํ่ากว)า 5 ป/ 
และแบบสอบถามที่เพิ่มข้ึนมาใน MICS6 คือ แบบสอบถามเด็กอายุ 5-17 ป/ คาบการสํารวจท่ีสําคัญ คือ อบรม
เจ�าหน�าที่ผู�ปฏิบัติงาน 10 วัน (พฤษภาคม 2562) การปฏิบัติงานสนามประมาณเดือนมิถุนายน 2562 – 
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กันยายน 2562 การจัดพิมพFรายงานสรุปผลที่สําคัญ และการจัดพิมพFรายงานฉบับสมบูรณF ในเดือน   
มกราคม 2563 และมีนาคม 2563 ตามลําดับ 

มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

 ๓.๑ แบบสอบถามสําหรับครัวเรือน 

 หัวข�อการศึกษา ท่ีประชุมได�ร%วมกันพิจารณาในประเด็นต%าง ๆ สรุปสาระสําคัญได�ดังน้ี 

  ๑) การศึกษาไม%นับรวมการเรียนในโรงเรียนปอเนาะท่ีไม%มีการสอนวิชาสามัญอย%างไรก็ตาม 
จากข�อมูลสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓ พบว%า การนับถือศาสนาอิสลามมีเพ่ิมข้ึน การศึกษาของ
โรงเรียนปอเนาะจึงมีความสําคัญ อาจพิจารณาทบทวนคํานิยามอีกครั้ง 

  ๒) การศึกษานอกระบบปกติจะรับเด็กท่ีอายุ ๑๕ ปiข้ึนไป ยกเว�นเด็กท่ีไม%ประสงค�จะเรียนใน
ระบบ จะต�องมีหนังสือส%งตัวจากสพฐ. เพ่ือให�เข�าเรียนในระบบกศน. การแบ%งระดับการศึกษาของ กศน. จะ
เหมือนกับสายสามัญ (ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต�น และมัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยระยะเวลาเรียนจะ
ส้ันกว%าสายสามัญ 

  ๓) การบันทึกแบบสอบถามสําหรับผู�ท่ีเรียน กศน. จะสามารถระบุได�เพียงระดับ แต%ไม%
สามารถระบุช้ันปiได� ต�องบันทึกช้ันปiว%า “ไม%ทราบ” ยกเว�นผู�ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับน้ัน จึงสามารถระบุช้ัน
ปiได� เช%น สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ช้ันปi คือ ประถมศึกษาปiท่ี ๖ 

  ๔) การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู�ตลอดชีวิตไม%ได�เปZนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไม%
สามารถระบุระดับและช้ันปiได� หากสามารถรวมในขอบข%ายของโครงการ MICSก็จะเปZนประโยชน�อย%างย่ิง 

  ๕) การศึกษา Home school หรือบ�านเรียน รวมอยู%ในขอบข%ายของ MICS ผู�ปกครองท่ี
จัดการเรียนดังกล%าวต�องไปขอรับใบอนุญาตจาก สพฐ. ตามท่ีกําหนด ผู�ท่ีเรียนในระบบน้ีต�องผ%านการทดสอบ 
จึงจะสามารถเทียบระดับและช้ันปiได� 

  ๖) ประเภทของโรงเรียนในข�อ ED11 (รัฐบาลองค�กรทางศาสนาเอกชน อ่ืน ๆ) อาจจะ
พิจารณาจากช่ือโรงเรียนไม%ได� เช%น โรงเรียนท่ีมีช่ือข้ึนต�นว%า “วัด” อาจไม%ได�จัดประเภทเปZนองค�กรทางศาสนา 
แต%เปZนโรงเรียนในสังกัดของรัฐบาล เช%น สพฐ.หรือโรงเรียนทางศาสนาคริสต�อาจจดทะเบียนเปZนโรงเรียน
เอกชน เปZนต�น ควรกําหนดคํานิยามให�ชัดเจนในคู%มือการปฏิบัติงานสนาม รวมท้ังยกตัวอย%างประกอบ 

  ๗) ชุดคําถาม ED11–ED14 (ความช%วยเหลือด�านการศึกษาจากนอกครัวเรือน) เปZนข�อถาม
ใหม%ใน MICS6 ควรกําหนดคํานิยามให�ชัดเจนในคู%มือการปฏิบัติงานสนาม รวมท้ังยกตัวอย%างประกอบ 

  ๘) การเพ่ิมคําถามเก่ียวกับค%าใช�จ%ายด�านการศึกษา ท่ีประชุมเห็นว%าไม%ควรสอบถามเร่ือง
ค%าใช�จ%ายในโครงการ MICS โดยอาจพิจารณาใช�ข�อมูลจากโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน 

  ๙) ควรพิจารณาปรับปรุงรหัสมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานสถิติแห%งชาติให�ครอบคลุม
สถานการณ�ป+จจุบันก%อนการจัดทําโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเฉพาะประเด็น 
Homeschool  

มติท่ีประชุม: ฝ}ายเลขานุการรับไปพิจารณาดําเนินการ  
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๓.๒ แบบสอบถามสําหรับเด็กอายุตํ่ากว>า 5 ปH 

      หัวข�อพัฒนาการของเด็ก ท่ีประชุมได�ร%วมกันพิจารณาในประเด็นต%าง ๆ สรุปสาระสําคัญได�ดังน้ี 

  ๑) การมีของเล%นสําหรับเด็กในข�อ EC2 อาจไปพิจารณาแผนพัฒนาปฐมวัยแห%งชาติ เพ่ือ
เปรียบเทียบความสอดคล�องกัน 

  ๒) การเล%นเครื่องเล%นอิเล็กทรอนิกส� แท็บเล็ตและโทรศัพท�มือถือ ควรพิจารณาแยกเปZนอีก
ข�อหน่ึงจาก EC2 เพ่ือไม%ให�กระทบกับตัวช้ีวัดเดิม 

มติท่ีประชุม: องค�การยูนิเซฟรับเปZนผู�พิจารณา โดยฝ}ายเลขานุการจะเปZนผู�ประสานงาน 

 ๓.๓ แบบสอบถามสําหรับเด็กอายุ ๕–๑๗ ปH 

      หัวข�อการมีส%วนร%วมของพ%อแม% ท่ีประชุมได�ร%วมกันพิจารณาในประเด็นต%าง ๆ สรุปสาระสําคัญได�
ดังน้ี 

  ๑) หัวข�อน้ีเปZนการสัมภาษณ�ข�อมูลเด็กอายุ ๗-๑๔ ปi จากพ%อแม%หรือผู�ปกครอง 

  ๒) เด็กอายุ ๗-๑๔ ปi ไม%ใช%กลุ%มเปjาหมายของ กศน. 

  ๓) คําถามหลายข�ออาจไม%เหมาะสมกับเด็กท่ีเรียนในระบบ กศน. หรือ Home school เช%น 
การมีคณะกรรมการโรงเรียนหรือสมาคมผู�ปกครอง งานกิจกรรมของโรงเรียนการป<ดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนในสถานการณ�ไม%ปกติ เปZนต�น 

  ๔) ข�อ PR9 แผนจัดการป+ญหาด�านการศึกษาท่ีสําคัญของโรงเรียน ควรรวมถึง แผนพัฒนา
การศึกษา/สถานศึกษาท่ีสําคัญของโรงเรียน 

  ๕) ข�อ PR12 ควรปรับตัวเลือกคําตอบเปZน “มี” และ“ไม%มี” 

  ๖) ข�อ PR13 พิจารณาปรับคําถามเพ่ือให�เข�าใจง%ายข้ึน เช%น มีบางวิชา/ช่ัวโมงท่ีเด็กไม%ได�เข�า
เรียน เพราะคุณครูไม%มาสอนหรือไม% 

 หัวข�อทักษะการเรียนรู� ข้ันพ้ืนฐาน ท่ีประชุมได�ร%วมกันพิจารณาในประเด็นต%าง ๆ สรุปสาระ 
สําคัญได�ดังน้ี 

๑) แนวทางในการปรับแต%งเน้ือเรื่องท่ีจะให�เด็กอ%าน มี ๓ แนวทาง ดังน้ี 

  - ปรับแต%งจากเน้ือเรื่องท่ีกําหนด 

  - แปลจากภาษาอังกฤษ และปรับแต%ง 

- สร�างเน้ือเรื่อง และคําถามข้ึนมาใหม% โดยอ�างอิงจากบทเรียนของช้ันประถมศึกษา 
ปiท่ี ๒ 

สําหรับในแบบสอบถามป+จจุบันจะยึดแนวทางท่ี ๒ 

  ๒) การแนะนําตัวเองของพนักงานสัมภาษณ�ในข�อ FL3 ในทางปฏิบัติไม%ควรใช�ประโยคท่ีเปZน
ทางการมากนัก 

  ๓) พิจารณาปรับช่ือตัวละคร เช%น “โมเสส” ให�เปZนช่ือตัวละครท่ีปรากฏในบทเรียน โดย
ปรึกษากับ สพฐ. ในภายหลัง 
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  ๔) ข�อถามเรื่องตัวเลข มีการกําหนดเวลา 2-3 วินาที หากเด็กไม%ตอบคําถามจะให�ทวน
คําถาม ซึ่งการกําหนดเวลาดังกล%าวค%อนข�างน�อยไป อาจต�องพิจารณาอีกคร้ังหลังจากนําแบบสอบถามไป
ทดสอบในพื้นท่ี 

  ๕) กรณีพบเด็กออทิสติก หรือเด็กท่ีมีความพิการทางสายตา หากไม%สามารถสัมภาษณ�ได�ให�
ระบุผลการสัมภาษณ�เปZนไม%สามารถให�สัมภาษณ�ได� หรือสัมภาษณ�ได�บางส%วน ตามความเหมาะสม 

  ๖) ในการอบรมพนักงานก%อนการปฏิบัติงานสนาม อาจมีการเชิญเจ�าหน�าท่ี สพฐ. มาเปZน
วิทยากรในหัวข�อทักษะการเรียนรู�ขั้นพื้นฐาน 

มติท่ีประชุม: ฝ}ายเลขานุการรับไปพิจารณาดําเนินการ โดยเฉพาะอย%างย่ิงการประสานงานกับ สพฐ. ในหัวข�อ  
ทักษะการเรียนรู�ข้ันพื้นฐาน 

 ๓.๔ แบบสอบถามสําหรับผู�หญิงอายุ ๑๕–๔๙ ปH 

 ๓.๕ แบบสอบถามสําหรับผู�ชายอายุ ๑๕–๔๙ ปH 

 ท่ีประชุมได�พิจารณาแล�วพบว%าแบบสอบถามท้ังสองน้ีในหมวดคําถามการศึกษามีเน้ือหาและ
ลักษณะคําถามคล�ายคลึงกับแบบสอบถามสําหรับครัวเรือน หัวข�อการศึกษา ดังน้ัน หากมีการปรับ
แบบสอบถามสําหรับครัวเรือนก็ให� พิจารณาปรับแบบสอบถามสําหรับผู�หญิงอายุ ๑๕–๔๙ ปi  และ
แบบสอบถามสําหรับผู�ชายอายุ ๑๕–๔๙ ปi ในส%วนท่ีเก่ียวข�อง 

มติท่ีประชุม: ฝ}ายเลขานุการรับไปพิจารณาดําเนินการ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ�ามี) 

 - 

เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๓๐ น. 

 

 
      (นางเทวี  กณิกนันต�) 
    ผู�บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
    (นายจิรวัส  พูลทรัพย�)                                     
   ผู�ตรวจรายงานการประชุม                            


