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คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่
ความเป็นมาและความสาคัญ (Background and Significance)
กระแสการเปลี่ย นแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ส่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเมืองของทุกประเทศ โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารอันไร้ ขีดจากัดที่เกิดขึ้น ทาให้โ ลกทั้งโลกเชื่อมโยงและสื่อสารถึงกันได้อย่าง
รวดเร็ว เป็นโลกไร้พรมแดน ซึ่งทุกประเทศในประชาคมโลกให้ความสาคัญและเร่งพัฒนาเพื่อให้ก้าวทันกับ
สถานการณ์ทเี่ ปลี่ยนแปลง และสามารถแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ในโลกได้ จึงจาเป็นต้องมีการเตรียมความ
พร้อมหลายด้านโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างรอบด้านและสมดุล เพื่อเป็นฐานหลักของการ
พัฒ นาประเทศ ซึ่ งการศึก ษามี บ ทบาทส าคัญ โดยตรงต่อการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย์ใ ห้ มีคุ ณภาพและ
ศักยภาพ มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เหมาะสม ตรงตามความต้องการใช้
กาลังคนของประเทศและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ดังนั้น การศึกษาจึงมีความสาคัญและจาเป็น
ของประเทศ ประเทศไทยได้เห็นความสาคัญของการศึกษา โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาไว้ใน
กฎหมายและนโยบายต่าง ๆ ของประเทศ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่
กาหนดนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐให้ต้องดาเนินการตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นโยบาย
รัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ) แผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตร์ประเทศ (อนาคตประเทศไทย 2020) ได้กาหนดยุทธศาสตร์หลักการพัฒนา
ประเทศ โดยให้ความสาคัญของการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและโลก ยกระดับ
สถานศึกษา คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาหลักสูตร
การเรีย นการสอนและนาเทคโนโลยีส ารสนเทศมาเสริมการเรียนรู้ นโยบายรั ฐ บาลด้านการศึกษาและ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการยังได้ให้ความสาคัญกับการศึกษาในหลายประเด็น โดยต้องเร่งพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เรื่องสาคัญต่อมา คือ ปฏิรูปครูทั้งระบบ
ผลิตและพัฒนาครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เร่งนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ การจัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
รวมทั้งส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษามากขึ้น
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สานักงานศึกษาธิการภาค 2 มีพื้นที่รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2(เขตตรวจ
ราชการที่ 2) ประกอบด้วย จังหวัด ลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดชัยนาท ภารกิจที่
สาคัญ คือ การขับเคลื่อน เชื่อมโยง บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การ
ปฏิบัติระดับกลุ่มจังหวัด ดังนั้นในการกาหนดทิศทางนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาสาหรับใช้ในสนับสนุนการวางแผน การบริหารจัดการการพัฒนาการศึกษากลุ่ม
จังหวัดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ อย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และการที่จะได้ข้อมูลทาง
การศึกษาดังกล่าว จาเป็นต้องมีการสร้างความร่วมมือของเครือข่ายทางการศึกษาจากทุกสังกัด ทั้งในและ
นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ประมวล สรุปและรายงาน
เผยแพร่ข้อมูลทางการศึกษาครอบคลุม ทุกระดับและทุกสังกัด
การจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เป็นกระบวนการจัดทาและพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในกลุ่มจังหวัด โดยการศึกษา วิเคราะห์ จัดเก็บ ข้อมูลทางการศึกษาในพื้นที่
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ใช้อ้างอิงได้ และเป็นปัจจุบันนามา
จัดทาเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน พร้อมทั้งให้บริการและเผยแพร่ ข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 โดยกลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้จัดทาคู่ มือ
การปฏิ บั ติ ง านการจั ด ท าและพั ฒ นาข้ อ มู ล สารสนเทศทางการศึ ก ษาในพื้ น ที่ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น คู่ มื อ ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดของเนื้อหา ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. เพื่อให้องค์กรมีคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการจัดทาและพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่ จัดกิจกรรมทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดทา
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของกิจกรรมและกระบวนการ รวมทั้งเป็นการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการ
ที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
2. เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการปฏิบัติงานการจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาในพื้นที่ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การปฏิบัติงานเป็นมืออาชีพ และใช้
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือ
ผู้รับบริการให้เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ เพือ่ ขอรับบริการได้ตรงตามความต้องการ
3. เพื่อให้ บุคลากรของสานัก งานศึกษาธิการภาค 2 ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
สามารถเข้าใจในการจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่ เกิดการประสานสอดคล้องกัน
อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีความถูกต้อง และเป็นธรรมกับผู้รับบริการ
4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนิน การจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ในพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายตามขั้นตอน ระยะเวลา และข้อกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน สามารถบริหาร
งบประมาณให้สมประโยชน์และคุ้มค่าแก่การปฏิบัติงานตามภารกิจ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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5. เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ได้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนด ระเบี ย บ และหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ
การดาเนินการจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่ ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอและมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
2. ขอบเขต (Scope)
เป็นกระบวนการจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัด โดย
การศึกษา วิเคราะห์ จัดเก็บ ข้อมูลทางการศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ครอบคลุม ครบถ้วน
ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ใช้อ้างอิงได้ และเป็นปัจจุบัน นามาจัดทาเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงาน พร้อมทั้งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
คู่มือ การบริ ก ารนี้ ครอบคลุ ม การดาเนิ นงานจัด ทาและพั ฒ นาข้ อมู ล สารสนเทศ ทาง
การศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัด มีขั้นตอนการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการรวมทั้งสิ้น 11 ขั้นตอน โดย
เริ่มต้นจากแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษา พ.ศ. 2554 จากนั้นจึงศึกษาวิเคราะห์ จัดทาร่างตัวชี้วัดทางการศึกษา และกรอบการจัดทาข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด/
คณะทางาน แล้วเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทาแบบจัดเก็บข้อมูล ต่อมาจึงจัดเก็บข้อมูล /รวบรวมแบบจัดเก็บ
ข้อมูล และ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและนาเข้าสู่ฐานข้อมูลพื้นฐาน แล้วจึงดาเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน ประมวลผล และนาเสนอข้อมูล และประชาสัมพันธ์ บริการ เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา จนกระทั่งดาเนินการติดตามและประเมินผล การดาเนินงานสารสนเทศ ปรับปรุงฐานข้อมูล/
ข้อมูล และรายงานผลการดาเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
3. คาจากัดความ (Definition)
เพื่อสื่อความหมายให้ผู้ปฏิบัติงาน บุคคลภายนอก หรือผู้รับบริการได้ เข้าใจตรงกัน อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการอ่านคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ จึงได้ให้คาจากัดความตามที่ปรากฏในกระบวนการ ดังนี้
3.1 เขตตรวจราชการที่ 2 หมายถึง พื้นที่การตรวจราชการแบบบูรณาการตามคาสั่ ง
สานักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และ
จังหวัดชัยนาท เป็นพื้นที่การปฏิบั ติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ในการตรวจ
ติดตาม เร่งรัด แนะนา สืบสวนสอบสวน สอบข้อเท็จจริง สดับตรับฟัง เสนอแนะ ประสาน ติดต่อ ตรวจ
เยี่ยม หรือดาเนินการอื่นใด เพื่อให้การปฏิบัติงานได้ผลสมประโยชน์ต่อทางราชการ
3.2 ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 2 หมายถึ ง หน่ ว ยงานราชการสั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้จัดตั้งขึ้นตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง
การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 เพื่อ
ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด
โดยการอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2
3.3 แผนที่กระบวนการ (Process (Map) หมายถึง กระบวนการจัดทาและพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่ โดยจะระบุเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ในผังกระบวนการปฏิบัติงาน
(Work Flow)
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3.4 การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา หมายถึง การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการข้อมูลที่มีวิธีการและรูปแบบ(Mode and format) โดยการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลของ
หน่วยงานทางการศึกษาที่เป็นคณะทางานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 มีการใช้เครื่องมือที่มีรูปแบบลักษณะเดียวกันอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีทั้ง
ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ สามารถน ามาช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจและบริ ห ารงานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประกอบด้วย กระบวนการวิเคราะห์ความสาคัญและความจาเป็นในการใช้ข้อมูล การจั ดทาเครื่องมือ
การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การนาเสนอและเผยแพร่ข้อมูล และ
ติดตามและประเมินผล
3.5 ดัชนีทางการศึกษา หมายถึง ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือค่าทางสถิติที่เปรียบเสมือน
เป็นเครื่องมือหรือตัวชี้บอกถึงกระบวนการการดาเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานว่าเป็นไป
ตามภารกิจ และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงไร เป็นการให้ข้อมูลสาหรับผู้บริหารเพื่อประสิทธิภาพ
ในกระบวนการตัดสินใจและการคาดการณ์เพื่อการวางแผนในอนาคต ในด้านการศึกษามีสถิติและดัชนีที่
บ่งบอกถึงสภาพการจัดการศึกษาได้ ดังนี้
1. อัตราการเรียนต่อประชากรวัยเรียน หมายถึง การมีโอกาสเข้าเรียนของนักเรียนแต่ละระดับ
เทียบกับกลุ่มประชากรในวัยเรียนระดับเดียวกัน
จานวนผู้เข้าใหม่ในระดับการศึกษาที่ศึกษา
X 100
จานวนประชากรวัยเรียนกลุ่มระดับการศึกษานั้น
2. อัตราการเรียนต่อของนักเรียน นักศึกษา หมายถึง การจบการศึกษาในระดับหนึ่งแล้วไป
ศึกษาต่อในระดับ ที่สูงขึ้น ได้แก่ การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 การศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช 1
จานวนผู้เข้าใหม่ในระดับการศึกษาที่ศึกษา ปีการศึกษานั้น
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาที่ต่ากว่า 1 ระดับ ของปีการศึกษาที่แล้ว

X 100

3. อัตราการสาเร็จการศึกษาของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง นักเรียน/
ผู้เรียน/นักศึกษา ที่ฝึกอบรมครบตามหลักสูตร และผ่านเกณฑ์การวัดผลที่กาหนดไว้ของแต่
ละระดับ และประเภทการศึกษา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556
จานวนนักเรียนชั้นปีสุดท้ายของระดับการศึกษาปีการศึกษา 2556

X 100

4. อัตราการคงอยู่ระดับประถมศึกษา หมายถึง การคงอยู่ของนักเรียนระดับประถมศึกษาเป็น
การศึกษาเปรียบเทียบจานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีปัจจุบันกับจานวนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อ 5 ปีที่แล้วของนักเรียนรุ่นเดียวกัน
นักเรียน ป.6 ปีที่ศึกษา
นักเรียน ป.1 เมื่อห้าปีที่แล้ว
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5. อัตราการคงอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง การคงอยู่ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
เป็ น การศึกษาเปรี ย บเทีย บจานวนนัก เรียนชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 3 ในปีปัจจุ บันกับจานวน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อ 2 ปีที่แล้วของนักเรียนรุ่นเดียวกัน
นักเรียน ม.3 ปีที่ศึกษา
X 100
นักเรียน ม.1 เมื่อสองปีที่แล้ว
6. อัต ราการคงอยู่ ร ะดับ มั ธ ยมศึ กษาตอนปลาย หมายถึ ง การคงอยู่ ข องนั ก เรี ย นระดั บ
ประถมศึกษาเป็นการศึกษาเปรียบเทียบจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 ใน
ปีปัจจุบันกับจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ปวช.1 เมื่อ 2 ปีที่แล้วของนักเรียนรุ่น
เดียวกัน
นักเรียน ม.6 หรือ ปวช.ปี 3 ปีที่ศึกษา
นักเรียน ม.4 หรือปวช.ปี 1 เมื่อสองปีที่แล้ว

X 100

7. จานวนและสัดส่วนนักเรียน นักศึกษา จาแนกตามระดับการศึกษาประเภทสถานศึกษาของ
รัฐและเอกชน หมายถึง สัดส่ วนผู้ เรียนที่เรียนอยู่ในระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลายประเภท
สามัญศึกษา ชั้นม.4-6 เปรียบเทียบกับจานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท
อาชีวศึกษาชั้น ปวช.1-ปวช.3
จานวนนักเรียน : นักศึกษา รัฐ หรือเอกชน
จานวนนักเรียน นักศึกษารัฐกับเอกชนทั้งหมด

X 100

8. อัตราส่วนนักเรียนต่อครูที่ส อนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาแนกตามระดับการศึกษา
หมายถึง การนาข้อมูลนักเรียนกับข้อมูลครูมาเปรียบเทียบกันเพื่อทราบว่านักเรียนมีกี่คนต่อ
ครูหนึ่งคน
จานวนนักเรียนระดับการศึกษาที่ศึกษา
จานวนครูที่สอนในระดับการศึกษานั้น

X 100

9. ร้อยละและสัดส่วนของครู-อาจารย์ทั้งหมดที่สอนในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน หมายถึง
การน าจ านวนนั กเรี ย นที่เรี ยนในสถานศึ กษาของรัฐ มาเปรียบเทีย บกับจานวนนักเรียนใน
สถานศึกษาของเอกชน
(จานวนครูของรัฐหรือเอกชน)
X 100
จานวนครูรัฐบาล + จานวนครูเอกชน
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
ในการดาเนินงานตามขั้ นตอนของกระบวนการจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึก ษาในพื้ น ที่ ตั้ง แต่ เริ่ ม ต้น จนกระทั่ง สิ้ นสุ ดกระบวนการได้ กาหนดบุค คลที่ มีห น้า ที่ รั บผิ ด ชอบใน
การดาเนินการในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในแต่ละระดับของการจัดการกระบวนการ ดังนี้
ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการ ซึง่ หมายถึง ศึกษาธิการภาค 2 หรือรองศึกษาธิการภาค 2
โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค มีอานาจอนุมัติให้ความเห็นชอบในการกาหนด
กระบวนการ และการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยรับนโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษาของรั ฐ บาลและกระทรวง
ศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อน เชื่อมโยง บูรณาการไปสู่การปฏิบัติในระดับ พื้นที่กลุ่มจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นรูปธรรม
หัวหน้ากลุ่มงาน ซึ่งหมายถึง ผู้อานวยการกลุ่มงานภายในขึ้นตรงต่อศึกษาธิการภาค 2
ประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่ม อานวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน กลุ่มติดตามและประเมินผล
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่งได้รับมอบหมายงานจากผู้บริหารหรือ
หัวหน้าส่ว นราชการในการควบคุม กากับ ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานที่ อยู่ในความ
รับผิดชอบ โดยรับนโยบายการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ความร่วมมือในการดาเนินงาน
ตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดในภารกิจของกลุ่ม งาน จัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาใน
พื้นที่มีหน้าที่ รับทราบและมอบหมายบุคลากรที่รับผิดชอบดาเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการ กระตุ้นและ
สนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ดาเนินการติดตามประเมินผล รายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานหรือผลลัพธ์ตามตัวชี้ วัดภายในกระบวนการและตัวชี้วัดผลผลิต รวมทั้งให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึง่ หมายถึง ผู้ดาเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบการปฏิบัติ
ในกระบวนการ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามมาตรฐานคุณภาพของกระบวนการที่กาหนด รวมทั้งการรายงาน
ปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของหัวหน้ากลุ่มงาน มีหน้าทีด่ ังต่อไปนี้
1. วางแผน กาหนดแนวทางการดาเนินงาน และจัดทาแผนงานการจัดทาและพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่
2. กาหนดโครงสร้างของคณะทางานดาเนินการจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาในพื้นที่
3. ถ่ายทอด สื่ อสาร ประสานส่ ว นราชการ หน่วยงานเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศทาง
การศึกษา และสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อนานโยบายสู่การปฏิบัติในการจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาในพื้นทีผ่ ่านช่องทางที่หลากหลาย
4. ออกแบบ ควบคุม และดาเนินงานจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาใน
พื้นที่เหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กระทรวง ศึกษาธิการ รวมทั้งบริบทการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญ สภาพทั่วไปในกลุ่มจังหวัด และความคาดหวังของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม
5. ด าเนิ น การติ ด ตามประเมิ น ผลและจั ด ท าสรุ ป รายงานผลจั ด ท าและพั ฒ นาข้ อ มู ล
สารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่
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6. จัดทาแผนงานการควบคุม การตรวจติดตาม และการดูแลระบบคุณภาพของการจัดทา
และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่
7. ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบคุณภาพการปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุน การ
จั ด ท าและพั ฒ นาข้ อ มู ล สารสนเทศทางการศึ ก ษาในพื้ น ที่ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทั น สมั ย อยู่ เ สมอเพื่ อ
ตอบสนองต่อความคาดหวัง หรื อความต้องการของผู้ รับบริการและผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย ด้านคุณภาพของ
ผลิตผลและบริการที่จะส่งมอบอย่างแท้จริง
8. ดาเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
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5. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
แต่งตั้งคณะกรรมการ

ศึกษา วิเคราะห์ตัวชี้วัด
ประชุมคณะกรรมการ
จัดทาแบบจัดเก็บข้อมูล
จัดเก็บข้อมูล
ตรวจสอบความถูกต้อง
ประมวลผลและนาเสนอ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ติดตาม ประเมินผล
ปรับปรุงฐานข้อมูล

สรุปรายงานผล

8

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.แต่งตั้งคณะกรรมการฯ

รายละเอียดของงาน
1. กาหนดรายละเอียดโครงสร้างของ
คณะทางาน จัดแบ่งงานและหน้าที่ของ
บุคลากรตามความเหมาะสม
2. สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ / ประสานผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษา 2554
และประสานผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานด้านข้อมูลในกลุ่มจังหวัด
3. รวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ / เสนอ
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้ศึกษาธิการภาค
เพื่อพิจารณา
4. จัดทาร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ระดับกลุ่มจังหวัด (ถ้ามี) และร่างคาสั่ง
แต่งตั้งคณะทางาน
5. นาร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเสนอ
ผู้ตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2
เพื่อเห็นชอบและลงนาม (ถ้ามี)
6. จัดทาหนังสือประสานการจัดส่งคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน
7. เสนอศึกษาธิการภาค 2 ลงนามในร่าง
คาสั่งแต่งตั้ง คณะทางานและหนังสือนาส่ง
8. ส่งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะทางานให้ผู้ทไี่ ด้รับการแต่งตั้งทราบ
9. เสนอศึกษาธิการภาค 2 ลงนามใน
บันทึกถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ผ่าน
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (สป.)เพื่อรายงานการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด
10. จัดส่งบันทึกข้อความรายงานการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ให้ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
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ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 วัน
3 วัน

1 วัน
1 วัน

1 วัน
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 วัน
1 วัน

1 ชั่วโมง

เอกสารดาเนินงาน
1. รายละเอียดโครงสร้างคณะทางาน
2. รายชื่อ รายละเอียดผู้ทรงคุณวุฒิที่
สรรหา
3. บันทึกข้อความเสนอลงนาม
ในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
4. บันทึกข้อความเสนอลงนาม
ในคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานและ
หนังสือนาส่ง
5. หนังสือราชการประสานการนาส่ง
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะทางาน
6. บันทึกข้อความรายงานการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
7.คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คาสัง่
แต่งตั้งคณะทางาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.ศึกษาวิเคราะห์ตัวชี้วัด
.

3. ประชุมคณะกรรมการ

รายละเอียดของงาน
1. สารวจความต้องการ และสภาพข้อมูล
และสารสนเทศของกลุ่มจังหวัด
2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทากรอบแนวคิด
3. จัดทากรอบแนวคิดสภาพการจัด
การศึกษาของกลุ่มจังหวัด
4. จัดทาร่างนิยามตัวชี้วัด รายการข้อมูล
5. เสนอร่างตัวชี้วัด และนิยามตัวชี้วัด ให้
ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกีย่ วข้อง
พิจารณา
6. จัดทาร่างตัวชี้วัดทางการศึกษา และร่าง
เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลเพื่อเสนอในที่
ประชุมคณะกรรมการฯ

1. กาหนดวัน เวลา และสถานทีส่ าหรับจัด
การประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน
2. บันทึกขออนุมัติจัดการประชุม
3. จัดทาหนังสือเชิญคณะกรรมการ/
คณะทางานเข้าร่วมการประชุมเสนอ
ศึกษาธิการภาค 2 ลงนาม
4. จัดทาระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบ
5. จัดทาบันทึกขอยืมเงินทดรองราชการเพื่อ
สารองเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
จัดการประชุม
6. จัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอานวย
ความสะดวกที่จาเป็นในการประชุม
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ระยะเวลา
ดาเนินการ
7 วัน
14 วัน
2 วัน

เอกสารดาเนินงาน
1.เอกสารสรุปแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.เอกสารนิยามตัวชี้วัด และรายการ
ข้อมูล
3.บันทึกเสนอ

5 วัน
1 วัน
7 วัน

1 วัน
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง

1 วัน
1 วัน
1 วัน

1. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดประชุม
2. หนังสือราชการประสานการเข้าร่วม
ประชุม
3. ระเบียบวาระการประชุม/เอกสาร
ประกอบ
4. บันทึกขอยืมเงินทดรองราชการ
5. สัญญายืมเงิน
6. รายละเอียดประกอบการยืมเงิน
ทดรองราชการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดของงาน

3. ประชุมคณะกรรมการ
(ต่อ)

7. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานเพื่อ
ร่วมกันกาหนดแนวทาง วิธีการจัดเก็บ
การวางแผนการปฏิบัติงานตามระเบียบ
และแผนการดาเนินการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศระดับกลุ่มจังหวัด
8. รวบรวมเอกสารและหลักฐานประกอบ
การใช้จ่ายในการดาเนินการจัดประชุม
9. จัดทาบันทึกหักล้างการส่งใช้เงินยืม
ทดรองราชการ
10. จัดทารายงานการประชุม
คณะกรรมการ/คณะทางาน
11. ส่งรายงานการประชุมให้ผู้เข้าร่วม
ประชุม
12. จัดทารายงานผลการดาเนินการประชุม
คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด
13. จัดทาหนังสือนาส่งรายงานผล
การดาเนินการประชุมเสนอศึกษาธิการ
ภาค 2 ลงนาม
14. ส่งรายงานผลการดาเนินการประชุม
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสป.
1.รับแนวทางการจัดเก็บข้อมูลประจาปี
งบประมาณจากศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สป.
2. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดเก็บข้อมูล
ประจาปีงบประมาณ รายละเอียดข้อมูลที่
ต้องจัดเก็บ และดัชนีทางการศึกษา
ประจาปี
3. จัดทาร่างแบบจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้อง
กับสภาพข้อมูลระดับกลุม่ จังหวัด

4.จัดทาแบบจัดเก็บข้อมูล

5.จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล

1. กาหนดช่องทางในการติดต่อประสานกับ
หน่วยงานทางการศึกษาสาหรับการจัดส่ง
แบบจัดเก็บข้อมูลกลับคืนมา
2. จัดทาหนังสือนาส่งแบบจัดเก็บข้อมูลและ
ประสานช่องทางการจัดส่งข้อมูลเสนอ
ศึกษาธิการภาค 2 ลงนาม
3. จัดส่งหนังสือนาส่งแบบจัดเก็บข้อมูลให้
หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่
4. รวบรวมแบบจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน
ทางการศึกษานาพื้นที่
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ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 วัน

1 วัน
1 ชั่วโมง
1 วัน
1 ชั่วโมง
1วัน

เอกสารดาเนินงาน
7. บันทึกขอส่งใช้เงินยืมทดรอง
ราชการ
8. หลักฐานการใช้จ่ายเงิน เช่น
ใบสาคัญรับเงิน ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน
9. รายงานการประชุมคณะกรรมการ/
หรือคณะทางาน
10. หนังสือราชการนาส่งรายงาน
การประชุม
11. รายงานผลการดาเนินการประชุม
12. หนังสือราชการนาส่งรายงาน
ผลการดาเนินการประชุม

1 วัน
1 วัน

2 วัน

- แบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทาง
การศึกษา

2 วัน

1 วัน
1 วัน
1 วัน

1 วัน
10 วัน

- หนังสือราชการนาส่งแบบจัดเก็บ
ข้อมูล

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.ตรวจสอบความถูกต้อง

7. วิเคราะห์ ประมวลผล
นาเสนอ

รายละเอียดของงาน
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลก่อน
นาเข้าและจาแนกแบบจัดเก็บตามระดับ
การศึกษาและสังกัดเพื่อความสะดวกใน
การนาข้อมูลสู่ระบบฐานข้อมูล
2. ตรวจสอบความพร้อมของระบบ
ฐานข้อมูลและอุปกรณ์ Hardware
Software ที่เกี่ยวข้อง
3. นาข้อมูลเข้าสูร่ ะบบฐานข้อมูลโดยจาแนก
ตามระดับการศึกษาและสังกัด
4. ประสานคณะทางานหรือหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลใน
ฐานข้อมูลและยืนยันความถูกต้อง
5. ตรวจสอบความถูกต้องหลังการนาเข้า
ข้อมูลเทียบกับการยืนยันหรือแก้ไขจาก
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
6. จัดทารายงานผลการดาเนินงานจัดเก็บ
ข้อมูล
7. จัดทาบันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 2
รับทราบรายงานผล
การดาเนินงานจัดเก็บข้อมูลและลงนามใน
หนังสือนาส่ง
8. จัดส่งรายงานผลการดาเนินงานจัดเก็บ
ข้อมูลให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สป.
1. ศึกษาและตรวจสอบความถูกต้องของ
นิยามและวิธีคานวณสถิติและดัชนีทาง
การศึกษา
2. เตรียมตารางสถิติทางการศึกษาที่
สามารถนาไปสนับสนุนการตรวจราชการ
และสนับสนุนการปฏิบตั ิราชการของ
หน่วยงาน
3. เตรียมข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทาข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา ดัชนีทาง
การศึกษาและสถิติทางการศึกษา
4. ประมวลผลข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทาข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา ดัชนีทาง
การศึกษาและสถิติทางการศึกษา
5. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานให้
เป็นข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ดัชนี
ทางการศึกษาและสถิติทางการศึกษา
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ระยะเวลา
ดาเนินการ
5 วัน

2 วัน
45 วัน
1 วัน
15 วัน
1 วัน
1 วัน

เอกสารดาเนินงาน
1. แบบฟอร์มการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลก่อนนาเข้าสู่
ฐานข้อมูล
2. แบบฟอร์มการยืนยันความถูกต้อง
ของข้อมูลจากเจ้าของข้อมูล
3. รายงานผลการดาเนินงานจัดเก็บ
ข้อมูล
4. บันทึกข้อความเสนอเพื่อทราบ
รายงานผลการดาเนินงานจัดเก็บ
ข้อมูลและลงนามในหนังสือนาส่ง
5. หนังสือราชการนาส่งรายงานผล
การดาเนินงานจัดเก็บข้อมูล

2 วัน
1 วัน

1 ชั่วโมง

2 วัน
10 วัน

10 วัน
6 วัน
6 วัน

1. เอกสารนิยามและวิธีคานวณดัชนี
ทางการศึกษา
2. เอกสารข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาประจาปีการศึกษา
3. แผ่นพับ/ไฟล์ PDF/เอกสารข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาประจาปี
การศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7. วิเคราะห์ ประมวลผล
นาเสนอ (ต่อ)

8.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่

รายละเอียดของงาน
6. จัดทาต้นฉบับเอกสารข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาประจาปีการศึกษา ซึ่ง
ประกอบด้วยสถิติทางการศึกษาและดัชนี
ทางการศึกษาที่กาหนด
7. จัดทาต้นฉบับผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศระดับกลุ่มจังหวัดในรูปแบบ
แผ่นพับและเอกสารไฟล์PDF บนเว็บไซต์
ของสานักงาน
8. ตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับ
เอกสารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาฯ

1. กาหนดซอฟท์แวร์หรือเว็บไซต์เครือข่าย
สังคม(Social Network)ในการติดต่อ
ประสานการขอรับบริการหรือช่องทางใน
การนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไป
ใช้ประโยชน์
2. จัดทาหนังสือขออนุมัติจัดจ้างทาเล่ม
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาประจาปี
การศึกษาและรูปแบบแผ่นพับ
3. เสนอศึกษาธิการภาค 2 ลงนามในหนังสือ
รายงานการจัดทาข้อมูลสารสนเทศประจาปี
การศึกษา
4. จัดส่งหนังสือรายงานการจัดทาข้อมูล
สารสนเทศประจาปีการศึกษาให้
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สป.
5. บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 2 ลงนาม
ในหนังสือราชการเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาประจาปีการศึกษา
6. จัดส่งเอกสารข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาประจาปีการศึกษาให้
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สป.
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ระยะเวลา
ดาเนินการ

เอกสารดาเนินงาน

45 วัน
2 วัน

10 วัน

5 วัน

1 วัน
1 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

1 วัน

1 วัน

1. บันทึกข้อความขออนุมัติการจัดจ้าง
2. หนังสือราชการเพื่อรายงาน
การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
ประจาปีการศึกษา
3. บันทึกข้อความเสนอลงนามใน
หนังสือเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
4. หนังสือราชการนาส่งเอกสารข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา
5. หนังสือราชการแจ้งการเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
8.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
(ต่อ)

9.ติดตาม ประเมินผล

10.ปรับปรุงฐานข้อมูล

รายละเอียดของงาน
7. ส่งหนังสือแจ้งการเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาประจาปี
การศึกษาผ่านซอฟท์แวร์หรือเว็บไซต์
เครือข่ายสังคม(Social Network) และ
Website ของสานักงานให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ
8. นาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านซอฟท์แวร์
หรือเว็บไซต์เครือข่ายสังคม(Social
Network) และ Website ของสานักงาน
1. สร้างเครื่องมือสาหรับติดตามประเมินผล
การดาเนินงานตามมติที่ประชุม
2. จัดทาหนังสือนาส่งเครื่องมือเพือ่
การติดตามและประเมินผลเสนอ
ศึกษาธิการภาค 2 ลงนาม
3. จัดส่งหนังสือนาส่งเครื่องมือเพือ่
การติดตามและประเมินผลให้กับ
หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่
4. รวบรวมแบบติดตามผลการดาเนินงาน
5. ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของข้อมูล
6. จัดระเบียบข้อมูล สร้างคู่มือ ลงรหัส
(Code Book) และแปลงข้อมูลที่ได้เป็นรหัส
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSSใน
การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล
7. สร้างตารางวิเคราะห์ทางสถิตเิ พื่อ
นาเสนอข้อมูลสรุปผลการประเมินโดยใช้
ค่าสถิติในการแปรความหมาย
1. ศึกษา วิเคราะห์ผลการประเมินและข้อมูล
ที่เกิดความผิดพลาด
2. จัดทารายการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
3. ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
3.1 ปรับปรุงแก้ไขตัวข้อมูล/สารสนเทศ
3.2 ปรับปรุงด้านอื่นๆ
4. บันทึกการดาเนินงาน
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ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 วัน

เอกสารดาเนินงาน

1 วัน

1 วัน
1 ชั่วโมง

1 วัน
10 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน

2วัน
2 วัน
1 วัน
1 วัน
1 ชั่วโมง

1. เครื่องมือเพื่อการติดตามและ
ประเมินผล
2. หนังสือราชการนาส่งเครื่องมือเพื่อ
การติดตามและประเมินผล
3. เอกสารผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปSPSS

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
11. สรุปรายงานผล

รายละเอียดของงาน
1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผล และ
สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
2. จัดทาเอกสารสรุปรายงานผล
การดาเนินการจัดทาและพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่
กลุ่มจังหวัด
3. บันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 2 ลงนามใน
หนังสือราชการเพื่อเผยแพร่เอกสารสรุป
รายงานผลการดาเนินการจัดทาและพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่
กลุ่มจังหวัด
4. ส่งหนังสือแจ้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เอกสารรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ผ่านทางWebsite สานักงานให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ
5. นาเอกสารสรุปรายงานผลการดาเนินการ
จัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดเผยแพร่
ผ่านทางWebsite ของสานักงาน
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ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 วัน
5 วัน

1 ชั่วโมง

1 วัน

1 วัน

เอกสารดาเนินงาน
1. เอกสารสรุปรายงาน
ผลการดาเนินการจัดทาและพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาใน
พื้นที่กลุ่มจังหวัด
2. บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อให้ทราบ
ผลการดาเนินงานและลงนามใน
หนังสือ
3. หนังสือราชการแจ้งการเผยแพร่
เอกสารรายงานสรุปผล
การดาเนินงานผ่านทางWebsite
ของสานักงาน

7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Standard)
มาตรฐานเชิงปริมาณ : ระยะเวลาที่ใช้ดาเนินงานทั้งกระบวนการใน 11 ขั้นตอน รวม
ระยะเวลาปฏิบัติราชการทั้งสิ้น จานวน 271 วัน 8 ชั่วโมง
มาตรฐานเชิงคุณภาพ : มาตรฐานคุณภาพงาน
ขั้นตอน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การบริหารข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษา พ.ศ. 2554

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
ข้อกาหนด

เชิงปริ
ปริมาณ
(ระยะเวลา)
9 วัน
7 ชั่วโมง

รายละเอียด

2. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทาร่างตัวชีว้ ัดทาง
การศึกษา และกรอบการจัดทาข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา

36 วัน

3. ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาระดับ
กลุม่ จังหวัด/คณะทางาน

11 วัน
8 ชั่วโมง

- ต้องจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับ
กลุม่ จังหวัด/คณะทางาน ภายในระยะ
เวลาทีก่ าหนด
- ต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมให้
คณะกรรมการฯ ได้ทราบหัวข้อเรือ่ งที่
จะประชุมภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
เพือ่ จะได้ศกึ ษาข้อมูลและเตรียมการ
ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง

- มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระดับกลุ่มจังหวัด/คณะทางาน
ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ
- มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมระเบียบวาระการประชุมให้
คณะกรรมการฯ ได้ทราบหัวข้อเรือ่ ง
ทีจ่ ะประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 1
สัปดาห์

5 วัน

-ต้องจัดทาแบบจัดเก็บข้อมูลทีเ่ ป็น
ปัจจุบันตามแนวทางการจัดเก็บข้อมูล
ประจาปีการศึกษาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย
และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบ
ทุกหน่วยงาน

- มีการจัดทาคาอธิบายประกอบ
แบบจัดเก็บข้อมูลตามแนวทาง
การจัดเก็บข้อมูลประจาปีการศึกษาและ
จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบทุก
หน่วยงาน

13 วัน
1 ชั่วโมง

- ต้องรวบรวมแบบจัดเก็บข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
- ต้องจัดส่งเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลให้
หน่วยงานทางการศึกษาล่วงหน้า
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่
สามารถลงบันทึกข้อมูลและส่ง
กลับคืนได้ทันเวลาที่กาหนด

- รวบรวมแบบจัดเก็บข้อมูลจาก
หน่วยงานทางการศึกษาในพืน้ ที่ได้
ภายใน 45 วันทาการนับจากวันที่ 10
มิถุนายนของปีงบประมาณ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ
หน่วยงานทางการศึกษาในพืน้ ที่
ทั้งหมด
- มีการจัดส่งเครือ่ งมือจัดเก็บข้อมูล
ให้หน่วยงานทางการศึกษาล่วงหน้า
ภายในวันที่ 25 พฤษภาคมของ
ปีงบประมาณ

4. จัดทาแบบจัดเก็บข้อมูล

5. จัดเก็บข้อมูล/รวบรวมแบบจัดเก็บ
ข้อมูล
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ขั้นตอน
การจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่
6. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและ
นาเข้าสูฐ่ านข้อมูลพื้นฐาน

เชิงปริมาณ
(ระยะเวลา)
69 วัน
3 ชั่วโมง

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
ข้อกาหนด

รายละเอียด

-ต้องตรวจทานข้อมูลด้วยความ
รอบคอบและขอคายืนยันความ
ถูกต้องของข้อมูลจากเจ้าของ
ข้อมูลก่อนจะนาเข้าสู่
ฐานข้อมูล

- มีการตรวจทานข้อมูลด้วย
ความรอบคอบและขอคายืนยัน
ความถูกต้องของข้อมูลจาก
เจ้าของข้อมูลก่อนจะนาเข้าสู่
ฐานข้อมูล

7. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ประมวลผล
และนาเสนอข้อมูล

91 วัน

8. ประชาสัมพันธ์ บริการ เผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

8 วัน
7 ชั่วโมง

- ต้องมีการประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการเผยแพร่ขอ้ มูล
สารสนเทศทางการศึกษาผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย

- มีการประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการเผยแพร่ขอ้ มูล
สารสนเทศทางการศึกษาระดับ
กลุ่มจังหวัด ประจาปีการศึกษา
ผ่านจานวนช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า
2 ช่องทาง

9. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน

15 วัน
2 ชั่วโมง
วโมง

- เครือ่ งมือการติดตามและ
ประเมินผล
การดาเนินการจัดทาและ
พัฒนาข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาใน
พื้นที่ตอ้ งมีความชัดเจน
ครอบคลุมในทุกประเด็นการ
ติดตามและประเมินผล

- มีเครื่องมือการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินการ
จัดทาและพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาใน
พื้นทีท่ ี่มีความชัดเจน
ครอบคลุมในทุกประเด็น
การติดตามและประเมินผล

10. ปรับปรุงฐานข้อมูล/ข้อมูลสารสนเทศ

6 วัน
1 ชั่วโมง

11. จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินงานและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

7 วัน
3 ชั่วโมง

- ต้องนาเอกสารสรุปรายงานผล
การดาเนินการจัดทาและ
พัฒนาข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาใน
พื้นที่เผยแพร่ผ่าน Web site
ของสานักงานให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแทนการส่งในรูปแบบ
เล่มเอกสาร

- มีการนาเอกสารสรุปรายงานผล
การดาเนินการจัดทาและ
พัฒนาข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาในพื้นที่เผยแพร่ผ่าน
Web site ของสานักงาน

8. ระบบการติดตามประเมินผล (Evaluation)
ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานตาม Work Flow กระบวนการจัดทาและพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่จะอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหัวหน้ากลุ่ มงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก ทั้งนี้
ได้มีการกาหนดตัวชี้วัดภายในกระบวนการ (In-process KPI) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Output KPI) ที่จะต้อง
ติดตามและประเมิ น ผล รวมทั้ งแนวทางการสรุป รายงานการติด ตามประเมินผลโดยให้ มีก ารรายงาน
ความก้าวหน้าและปั ญหาข้อขัดข้องต่อศึกษาธิการภาค 2 เมื่อสิ้ นสุ ดปีงบประมาณทราบ ซึ่งหากพบว่า
ตัวชี้วัดใดไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะต้องดาเนินการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ (RCA) ทุกครั้ง และนาผลการ
วิเคราะห์ดังกล่าวไปปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
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ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ
(In-process KPI)
1. มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับ
กลุม่ จังหวัด/คณะทางาน ภายในไตร
มาสที่ 2 ของปีงบประมาณ

ความถี่

แนวทางการประเมิน

รายปี

- พิจารณาจากการดาเนินงานของ
ผู้รับผิดชอบว่ามีการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด/
คณะทางานได้ตามเวลาทีก่ าหนดหรือไม่

- ตรวจสอบจากวันทีจ่ ัดประชุมตามที่ได้
ระบุไว้ในรายงานการประชุม

2. มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมให้
คณะกรรมการฯ ได้ทราบหัวข้อเรือ่ งที่
จะประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1
สัปดาห์

รายปี

- พิจารณาจากการดาเนินงานของ
ผู้รับผิดชอบว่ามีการจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้
คณะกรรมการฯ ได้ทราบหัวข้อเรือ่ งที่จะ
ประชุมได้ตามระยะเวลาทีก่ าหนดหรือไม่

- ตรวจสอบจากวันทีต่ ามที่ได้ระบุไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมและจัดส่งระเบียบ
วาระการประชุมโดยเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลาทีก่ าหนด

3. มีการจัดทาคาอธิบายประกอบ
แบบจัดเก็บข้อมูลตามแนวทาง
การจัดเก็บข้อมูลประจาปีการศึกษา
และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบ
ทุกหน่วยงาน

รายปี

- ตรวจสอบจากเอกสารคาอธิบาย
รายละเอียดประกอบแบบจัดเก็บข้อมูล
- ตรวจสอบจากหนังสือนาส่งแบบจัดเก็บ
ข้อมูลเทียบกับจานวนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพืน้ ทีท่ ั้งหมด

4. ร้อยละของแบบจัดเก็บข้อมูลทีร่ วบรวม
จากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องได้ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด

รายปี

- พิจารณาจากการดาเนินงานของ
ผู้รับผิดชอบว่ามีการจัดทาคาอธิบาย
ประกอบแบบจัดเก็บข้อมูลตามแนว
ทางการจัดเก็บข้อมูลประจาปีการศึกษา
และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ครบ
ทุกหรือไม่
- พิจารณาจากจานวนหน่วยงานที่รวบรวม
แบบจัดเก็บข้อมูลมาให้ได้ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดโดยคิดเทียบจาก
จานวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

5. มีการจัดส่งเครือ่ งมือจัดเก็บข้อมูลให้
หน่วยงานทางการศึกษาล่วงหน้า ภายใน
วันที่ 25 พฤษภาคมของปีงบประมาณ

รายปี

- พิจารณาจากการดาเนินงานของ
ผู้รับผิดชอบว่ามีการจัดส่งเครือ่ งมือ
จัดเก็บข้อมูลให้หน่วยงานทางการศึกษา
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดหรือไม่

- ตรวจสอบจากวันทีต่ ามที่ได้ระบุไว้ใน
หนังสือนาส่งเครือ่ งมือจัดเก็บข้อมูล โดย
เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กาหนด

6. มีการตรวจทานข้อมูลด้วยความรอบคอบ
และขอคายืนยันความถูกต้องของข้อมูล
จากเจ้าของข้อมูลก่อนจะนาเข้าสู่
ฐานข้อมูล

รายปี

7. จานวนช่องทางที่นามาใช้ใน
การประชาสัมพันธ์การให้บริการเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

รายปี

8. มีเครือ่ งมือการติดตามและประเมินผล
การดาเนินการจัดทาและพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่ทมี่ ี
ความชัดเจน ครอบคลุมในทุกประเด็น
การติดตามและประเมินผล

รายปี

- พิจารณาจากการดาเนินงานของ
- ตรวจสอบจากแบบฟอร์มการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบว่ามีการตรวจทานข้อมูล
ความถูกต้องของข้อมูลก่อนนาเข้าสู่
ด้วยความรอบคอบและมีการขอ
ฐานข้อมูล และแบบฟอร์มการยืนยัน
คายืนยันความถูกต้องของข้อมูลจาก
ความถูกต้องของข้อมูลจากเจ้าของ
เจ้าของข้อมูลก่อนจะนาเข้าสู่ฐานข้อมูล
ข้อมูล
หรือไม่
- พิจารณาจากจานวนช่องทางทีน่ ามาใช้ใน - ตรวจสอบจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่การให้บริการ
ช่องทางเครือข่ายสังคม (Line Face
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
book e-mail) หรือ Web site ของ
สานักงาน และหนังสือราชการที่ได้แจ้ง
ให้หน่วยงานทางการศึกษาทราบ
- พิจารณาจากรายละเอียดของเครือ่ งมือ
- ตรวจสอบจากประเด็นข้อคาถามโดย
การติดตามและประเมินผลการ
เปรียบเทียบกับกรอบการประเมินตามที่
ดาเนินการจัดทาและพัฒนาข้อมูล
กาหนด
สารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่ว่ามี
- ตรวจสอบจากจานวนหน่วยงานทาง
หัวข้อคาถามครอบคลุมทุกด้านตาม
การศึกษาในพื้นทีท่ ี่ตอบประเด็นคาถาม
กรอบการประเมินกาหนดหรือไม่
คลาดเคลื่อนโดยเปรียบเทียบกับจานวน
- พิจารณาจากการตอบประเด็นคาถามของ
หน่วยงานทางการศึกษาที่ส่งเครื่องมือ
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลการ
กลับคืนมาทั้งหมด
ดาเนินงานว่ามีความคลาดเคลือ่ น ไม่
ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ (กาหนด
ให้ต้องคลาดเคลือ่ นไม่เกินร้อยละ 5)

18

วิธีการประเมิน

- ตรวจสอบจากวันทีท่ ี่หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
นาส่งแบบจัดเก็บข้อมูล
โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลา
ที่กาหนด

ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ
(In-process KPI)
9. มีการนาเอกสารสรุปรายงานผล
การดาเนินการจัดทาและพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่
เผยแพร่ผ่าน Web site ของสานักงาน

ความถี่

แนวทางการประเมิน

วิธีการประเมิน

รายปี

- พิจารณาจากการดาเนินงานของ
ผู้รับผิดชอบว่ามีการนาเอกสาร
สรุปรายงานผลการดาเนินการจัดทาและ
พัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาใน
พื้นที่เผยแพร่ผ่านทาง Web site ของ
สานักงานและแจ้งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบหรือไม่

- ตรวจสอบจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น
ข้อมูลหน้า Web site ของสานักงาน
และหนังสือราชการทีแ่ จ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ทราบ

กลวิธีในการเข้าถึง
(1) กลวิธีในการเข้าถึงตัวชี้วัดภายในกระบวนการ (In-process KPI)
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษารายละเอียดตามแนวทางการประเมิน
และวิธีการประเมินในแต่ละขั้นตอนการดาเนินงานของกระบวนการให้ เกิด
ความเข้าใจอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติงานในทุก
รายไตรมาสตามแบบรายงานผลที่กาหนด เพื่อผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานของ
องค์กรพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพและการให้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง
- ก่อนการให้บริการในแต่ละขั้นตอนที่จะต้องสัมผัสกับผู้รับบริการเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานต้องให้ความสาคัญกับบุคลิกภาพ การพูดจาที่สุภาพ อ่อนโยน
ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ
(2) กลวิธีในการเข้าถึงตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระบวนการ (Output KPI)
- เจ้ าหน้ าที่ผู้ ป ฏิบัติงานจะต้อ งศึกษารายละเอียดการดาเนินงานในแต่ล ะ
ขั้น ตอนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กาหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ
(Milestone) ให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง ต้องมีการรายงานผล
การปฏิบัติงานทุกรายไตรมาสตามแบบรายงานผลที่กาหนด เพื่อผลักดัน
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานให้มี
ประสิทธิภาพและการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

19

9. เอกสารอ้างอิง (Reference Document)
ลาดับที่
1

รหัสเอกสาร
PD-CoP10-01

2
3
4
5
6
7
8

PD-CoP10-02
PD-CoP10-03
PD-CoP10-04
PD-CoP10-05
PD-CoP10-06
PD-CoP10-07
PD-CoP10-08

9
10
11
12
13
14
15
16

PD-CoP10-09
PD-CoP10-10
PD-CoP10-11
PD-CoP10-12
PD-CoP10-13
PD-CoP10-14
F-CoP10-01
F-CoP10-02

17

F-CoP10-03

18

F-CoP10-04

19
20

F-CoP10-05
F-CoP10-06

21

F-CoP10-07

22
23
24
25
26

F-CoP10-08
F-CoP10-09
F-CoP10-10
F-CoP10-11
F-CoP10-12

27
28
29
30

F-CoP10-13
F-CoP10-14
F-CoP10-15
F-CoP10-16

ชื่อเอกสาร
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) ของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.
2554
คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนพัฒนาสถิติสาขาการศึกษา ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2556 - 2558
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคลังข้อมูลด้านการศึกษา พ.ศ.2557 - 2561
แผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
ทาเนียบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ปฏิทินการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่
แบบฟอร์มมาตรการควบคุม บริหารจัดการ และติดตามผลกระบวนการจัดทาและพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่ ประจาปีงบประมาณ
แบบฟอร์มการประเมินมาตรการควบคุมกระบวนการจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาในพื้นที่ ประจาปีงบประมาณ
แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้าน Hardware และ
Software ที่ต้องใช้ดาเนินการจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่
แบบประเมินผลโครงการกระบวนการจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่
แบบสารวจเพื่อรับฟังและเรียนรู้ความต้องการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียสาหรับใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานตามกระบวนการสานักงานศึกษาธิการภาค
14 กระบวนการจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
แบบสารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดาเนินงานการจัดทาและ
พัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่
แบบสรุปผลการสารวจสภาพข้อมูลและสารสนเทศของกลุ่มจังหวัด
แบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนนาเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
แบบฟอร์มการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของฐานข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลังการนาเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเทียบกับการ
ยืนยันความถูกต้องจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานการจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษา ประจาปีการศึกษา
แบบฟอร์มตารางข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในระบบฐานข้อมูล
แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องของนิยามและวิธีคานวณสถิติและดัชนีทางการศึกษา
แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
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เอกสารบันทึก (Record)
ชื่อเอกสาร

รหัสเอกสาร

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่จัดเก็บ

ระยะเวลา

1. รายละเอียดโครงสร้างคณะทางาน

ReC-CoP10-01

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

2. รายชื่อ รายละเอียดผู้ทรงคุณวุฒแิ ละผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
3. หนังสือ/หลักฐานที่ผู้อานวยการสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 14 ได้เห็นชอบในรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. หนังสือราชการเสนอผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบและลงนาม
ในร่างคาสั่งแต่งตั้ง
5. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ReC-CoP10-02

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-03

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-04

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-05

นักวิชาการศึกษา

แฟ้มรวมคาสั่งของ
สานักงาน

5 ปี

เรียงตามวันที่

6. รายชื่อ รายละเอียดผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานด้านข้อมูลในกลุ่มจังหวัด

ReC-CoP10-06

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-07

นักวิชาการศึกษา

ReC-CoP10-08

นักวิชาการศึกษา

9. หนังสือราชการประสานการจัดส่ง
คาสั่งแต่งตั้ง
10. บันทึกข้อความเสนอลงนามในหนังสือ
นาส่งรายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการ
และคณะทางาน
11. หนังสือราชการรายงานการแต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะทางานให้
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ
12. แบบสรุปผลการสารวจความต้องการ
สภาพข้อมูล และสารสนเทศของกลุ่มจังหวัด
13. กรอบแนวคิดสภาพการจัดการศึกษา
ของกลุม่ จังหวัด

ReC-CoP10-09

นักวิชาการศึกษา

ReC-CoP10-10

นักวิชาการศึกษา

ReC-CoP10-11

7. บันทึกข้อความเสนอลงนามในร่
ความเสนอลงนามในร่างคาสั่ง
แต่งตั้งและในหนังสือราชการนาส่งคาสั่ง
แต่งตั้ง
8. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

วิธีการจัดเก็บ

เรียงตามวันที่

แฟ้มรวมคาสั่งของ
สานักงาน
ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

5 ปี

เรียงตามวันที่

5 ปี

เรียงตามวันที่

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-12

นักวิชาการศึกษา

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-13

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

14. ร่างตัวชี้วดั และนิยามตัวชีว้ ัดทางการศึกษา

ReC-CoP10-14

นักวิชาการศึกษา

5 ปี

เรียงตามวันที่

15. ร่างเครือ่ งมือการจัดเก็บข้อมูล

ReC-CoP10-15

นักวิชาการศึกษา

5 ปี

เรียงตามวันที่

16. บันทึกข้อความเสนอขออนุมัติ
จัดการประชุม
17. บันทึกข้อความเสนอลงนามใน
หนังสือเชิญประชุม
18. หนังสือเชิญคณะกรรมการและ
คณะทางานเข้าร่วมการประชุม
19. บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน
ทดรองราชการ
20. สัญญายืมเงิน

ReC-CoP10-16

นักวิชาการศึกษา

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-17

นักวิชาการศึกษา

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-18

นักวิชาการศึกษา

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-19

นักวิชาการศึกษา

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-20

เจ้าหน้าที่การเงิน

5 ปี

เรียงตามวันที่

21. รายละเอียดประกอบการยืมเงิน
ทดรองราชการ
22. ระเบียบวาระการประชุม

ReC-CoP10-21

เจ้าหน้าที่การเงิน

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-22

นักวิชาการศึกษา

5 ปี

เรียงตามวันที่

23. เอกสารประกอบการประชุม

ReC-CoP10-23

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่การเงิน
ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่การเงิน
ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่
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ชื่อเอกสาร
24. รายงานการประชุมคณะกรรมการและ
คณะทางาน
25. รายงานผลการดาเนินการประชุม
คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด
26. บันทึกข้อความเสนอลงนามในหนังสือ
นาส่งรายงานผลการดาเนินการประชุม
คณะกรรมการฯ
27. หนังสือราชการนาส่งรายงานผล
การดาเนินการประชุมคณะกรรมการฯ
28. บันทึกข้อความขอส่งใช้เงินยืม
ทดรองราชการ
29. หลักฐานการใช้จ่ายเงิน เช่น
ใบสาคัญรับเงิน ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน
30. สรุปแนวทางการจัดเก็บข้อมูลประจาปี
งบประมาณ รายละเอียดข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
และดัชนีทางการศึกษาประจาปี
31. แบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทาง การศึกษา
32. บันทึกข้อความเสนอลงนามในหนังสือนาส่ง
แบบจัดเก็บข้อมูล
33. หนังสือราชการนาส่งแบบจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานทางการศึกษา
34. แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ของข้อมูลก่อนนาเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูล
35. แบบฟอร์มการตรวจสอบและยืนยัน
ความถูกต้องของฐานข้อมูลจากหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล
36. แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลหลังการนาเข้าสูร่ ะบบฐานข้อมูล
เทียบกับการยืนยันความถูกต้องจาก
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
37. บันทึกข้อความเสนอเพื่อทราบรายงาน
ผลการดาเนินงานจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ทางการศึกษาและพิจารณาลงนาม
ในหนังสือนาส่ง
38. หนังสือราชการนาส่งรายงานผล
การดาเนินงานจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ทางการศึกษา
39. รายงานผลการดาเนินงานจัดเก็บข้อมูล
พืน้ ฐานทางการศึกษา
40. แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้อง
ของนิยามและวิธีคานวณสถิตแิ ละดัชนี
ทางการศึกษา
41. ตารางสถิตทิ างการศึกษาที่ใช้สนับสนุน
การตรวจราชการและการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน
42. เอกสารต้นฉบับข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาระดับกลุม่ จังหวัด ประจาปี
การศึกษา

รหัสเอกสาร

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่จัดเก็บ

ระยะเวลา

วิธีการจัดเก็บ

ReC-CoP10-24

นักวิชาการศึกษา

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-25

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-26

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-27

นักวิชาการศึกษา

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-28

เจ้าหน้าที่การเงิน

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-29

เจ้าหน้าที่การเงิน

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่การเงิน
ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่การเงิน

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-30

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-31

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-32

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-33

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-34

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-355

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-36

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-37

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-38

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-39

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-40
40

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-41
41

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-42
42

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่
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ชื่อเอกสาร

รหัสเอกสาร

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่จัดเก็บ

ระยะเวลา

วิธีการจัดเก็บ

43. แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
44. ต้นฉบับเอกสารแผ่นพับและเอกสารไฟล์
PDF ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาระดับกลุม่ จังหวัด ประจาปี
การศึกษา
45. บันทึกข้อความขออนุมัตจิ ัดจ้าง

ReC-CoP10-43
43

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-44
44

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-45
45

นักวิชาการศึกษา

5 ปี

เรียงตามวันที่

46. หนังสือราชการนาส่งเอกสารข้อมูล
สารสนเทศฯ
47. หนังสือราชการเพือ่ ประสานแจ้งการ
เผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศฯ ผ่าน Social
Network และ Web site ของสานักงาน
48. บันทึกข้อความเสนอลงนามในหนังสือนาส่ง
เอกสารข้อมูลสารสนเทศฯ และหนังสือแจ้ง
การเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศฯ ผ่าน Social
Network และ Web site ของสานักงาน
49. หนังสือราชการนาส่งรายงานการจัดทา
ข้อมูลสารสนเทศฯ
50. บันทึกข้อความเสนอลงนามในหนังสือนาส่ง
รายงานการจัดทาข้อมูลสารสนเทศฯ
51. เครื่องมือการติดตามประเมินผล
การดาเนินงาน
52. บันทึกข้อความเสนอลงนามในหนังสือ
นาส่งเครือ่ งมือ
53. หนังสือราชการนาส่งและเครือ่ งมือ
การติดตามประเมินผลฯ
54. เอกสารผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS
55. บันทึกข้อความรายงานผลการดาเนินงาน
การจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศฯ
เพือ่ ทราบ
56. เอกสารรายงานสรุปผลการดาเนิน
การจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาในพืน้ ที่ ประจาปีงบประมาณ
57. บันทึกข้อความเสนอลงนามในหนังสือแจ้ง
การเผยแพร่เอกสารรายงานสรุปผล
การดาเนินการฯ ผ่านทาง Web site
ของสานักงาน
58. หนังสือราชการแจ้งการเผยแพร่เอกสาร
รายงานสรุปผลการดาเนินการฯ ผ่านทาง
Web site ของสานักงาน

ReC-CoP10-46
46

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-47
47

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-48
48

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-49
49

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-50
50

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-51
51

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-52
52

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-53
53

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-54
54

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-55
55

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-56
56

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-57
57

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่

ReC-CoP10-58
58

นักวิชาการศึกษา

ตู้เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

5 ปี

เรียงตามวันที่
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10. แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Form)
ปฏิทินการปฏิบัตงิ านกระบวนการจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่

กิจกรรม/ขั้นตอน
(Activity/Procedures)
1. แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การบริหารข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษา พ.ศ. 2554
2. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทาร่างตัวชีว้ ัด
ทางการศึกษา และกรอบการจัดทา
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
3. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระดับกลุ่มจังหวัด/คณะทางาน
4. จัดทาแบบจัดเก็บข้อมูล

ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

ตค

พย

ธค

x x x x x x x x x x x
x x
x x x
x

5. จัดเก็บข้อมูล/รวบรวมแบบจัดเก็บ
ข้อมูล
6. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและ
นาเข้าสูฐ่ านข้อมูลพื้นฐาน
7. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ประมวลผล และนาเสนอข้อมูล
8. ประชาสัมพันธ์ บริการ เผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
9. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน

x x x
x x
x x
x
x x

10. ปรับปรุงฐานข้อมูล/ข้อมูล
สารสนเทศ
11. จัดทาสรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

x x
x x
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แบบฟอร์มมาตรการควบคุม บริหารจัดการ และติดตามผลกระบวนการจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาในพื้นที่ ประจาปีงบประมาณ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระดับกลุม่ จังหวัด/คณะทางาน

จัดทาแบบจัดเก็บข้อมูล

จัดเก็บข้อมูล/รวบรวมแบบ
จัดเก็บข้อมูล

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
และนาเข้าสูฐ่ านข้อมูล
พื้นฐาน
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ประมวลผล และนาเสนอข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ บริการ เผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ปรับปรุงฐานข้อมูล/ข้อมูล
สารสนเทศ

ผลการควบคุม
ได้
ไม่ได้

ข้อกาหนดที่สาคัญ

วัน เดือน ปี

- จัดประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด/คณะทางานภายในไตร
มาสที่ 2 ของปีงบประมาณ
- มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการ
ประชุมให้คณะกรรมการฯ ได้ทราบหัวข้อเรือ่ งทีจ่ ะ
ประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
- จัดทาแบบจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบันตามแนวทางการ
จัดเก็บข้อมูลประจาปีการศึกษาโดยมีการจัดทา
คาอธิบายประกอบแบบจัดเก็บข้อมูลตามแนว
ทางการจัดเก็บข้อมูลประจาปีการศึกษา
และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบทุกหน่วยงาน
- รวบรวมแบบจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน
ทางการศึกษาในพื้นที่ได้ภายใน 45 วันทาการนับ
จากวันที่ 10 มิถนุ ายนของปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่
ทั้งหมด
- มีการจัดส่งเครือ่ งมือจัดเก็บข้อมูลให้หน่วยงานทางการ
ศึกษาล่วงหน้าภายในวันที่ 25 พฤษภาคมของ
ปีงบประมาณ
- มีการตรวจทานข้อมูลด้วยความรอบคอบ
และขอคายืนยันความถูกต้องของข้อมูล
จากเจ้าของข้อมูลก่อนจะนาเข้าสู่ฐานข้อมูล
- มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด ประจาปี
การศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 2 ช่องทาง
- มีเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการดาเนินการ
จัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาใน
พื้นทีท่ ี่มีความชัดเจน ครอบคลุมในทุกประเด็นการ
ติดตามและประเมินผล
- มีการนาเอกสารสรุปรายงานผลการดาเนินการจัดทา
และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่
เผยแพร่ผ่าน Web site ของสานักงาน

ลงชื่อ...........................................ผู้รายงาน
(
)
ตาแหน่ง
วันที่
เดือน
พ.ศ.
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หมายเหตุ

แบบฟอร์มการประเมินมาตรการควบคุมกระบวนการจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่
ประจาปีงบประมาณ
กิจกรรม/ขั้นตอน

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อกาหนดที่สาคัญ

วัน เดือน ปี

ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูล - จัดประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศทาง
สารสนเทศทางการศึกษาระดับกลุ่ม การศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด/คณะทางานภายในไตร
จังหวัด/คณะทางาน
มาสที่ 2 ของปีงบประมาณ
- มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการ
ประชุมให้คณะกรรมการฯ ได้ทราบหัวข้อเรือ่ งทีจ่ ะ
ประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
จัดทาแบบจัดเก็บข้อมูล
- จัดทาแบบจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบันตามแนวทางการ
จัดเก็บข้อมูลประจาปีการศึกษาโดยมีการจัดทา
คาอธิบายประกอบแบบจัดเก็บข้อมูล
ตามแนวทางการจัดเก็บข้อมูลประจาปีการศึกษา
และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบทุกหน่วยงาน
จัดเก็บข้อมูล/รวบรวมแบบจัดเก็บ - รวบรวมแบบจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานทาง
ข้อมูล
การศึกษาในพื้นที่ได้ภายใน 45 วันทา การนับจาก
วันที่ 10 มิถนุ ายนของปีงบประมาณ ไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 80 ของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นทีท่ ั้งหมด
- มีการจัดส่งเครือ่ งมือจัดเก็บข้อมูลให้หน่วยงานทางการ
ศึกษาล่วงหน้าภายในวันที่ 25 พฤษภาคมของ
ปีงบประมาณ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและ - มีการตรวจทานข้อมูลด้วยความรอบคอบและ
นาเข้าสูฐ่ านข้อมูล
ขอคายืนยันความถูกต้องของข้อมูลจากเจ้าของข้อมูล
พื้นฐาน
ก่อนจะนาเข้าสู่ฐานข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ประมวลผล - มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการเผยแพร่ข้อมูล
และนาเสนอข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด ประจาปี
การศึกษาผ่านจานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ บริการ เผยแพร่
- มีเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการดาเนินการ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
จัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาใน
พื้นทีท่ ี่มีความชัดเจน ครอบคลุมในทุกประเด็นการ
ติดตามและประเมินผล
ปรับปรุงฐานข้อมูล/ข้อมูล
- มีการนาเอกสารสรุปรายงานผลการดาเนินการจัดทา
สารสนเทศ
และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่
เผยแพร่ผ่าน Web site ของสานักงาน

ลงชื่อ...........................................ผู้รายงาน
(
)
ตาแหน่ง
วันที่
เดือน
พ.ศ.
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หมายเหตุ

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้าน Hardware และ Software
ที่ต้องใช้ดาเนินการจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่
รายการ

ผลการตรวจสอบ
ใช้งานได้ดี
พอใช้
ปรับปรุง
(ระบุจานวน)

(ระบุจานวน)

(ระบุจานวน)

สรุปผล
 ใช้งานได้
านได้
 แจ้งซ่อม

ผู้รับผิดชอบ

วัน เดือน ปี

1. เครื่อง CPU
จานวน..............เครื่อง
2. จอภาพ
จานวน..............เครื่อง
3. เครื่องสารองไฟ
จานวน..............เครื่อง
4. คีย์บอร์ด
จานวน..............ชิ้น
5. เม้าส์
จานวน..............ชิ้น
6. โปรแกรมป้องกันการ
คุกคาม
จานวน..............เครื่อง
7. โปรแกรมออฟฟิศ
จานวน..............เครื่อง
8. โปรแกรม pdf
converter
จานวน..............เครื่อง
9. โปรแกรม spss
จานวน..............เครื่อง
10. อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟ
จานวน..............ชิ้น
11. อื่นๆ
ระบุ………………………....
จานวน……………………..
12. อื่นๆ
ระบุ………………………....
จานวน……………………..
ลงชื่อ...........................................ผู้รายงาน
(
)
ตาแหน่ง
วันที่
เดือน
พ.ศ.
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หมายเหตุ

แบบประเมินผลโครงการกระบวนการจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่
ผลการประเมิน
ระดับคะแนน

การดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน

 9 เดือน
 12 เดือน

ได้

หมายเหตุ

ไม่ได้

ชื่อตัวชี้วัด 1 :ระดับความสาเร็จของการจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศการศึกษาในพื้นที่
1
มีกระบวนการจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาใน
พื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากร
2
มีการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาในพื้นที่
3
มีการกาหนดตัวชี้วัดของการดาเนินงานและกาหนดเป้าหมายของ
แต่ละตัวชี้วัดเพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
4
มีการดาเนินงานตามแผนการจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาในพื้นที่
5
มีการสรุปผลการดาเนินงานตามแผนการจัดทาและพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่
สรุประดับคะแนน ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคะแนนที่ ................
ชื่อตัวชี้วัด 2 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาในพื้นที่
1
มีการวางแผนการดาเนินงานจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาในพื้นที่ประจาปีการศึกษา
2
มีการสารวจและปรับปรุงการจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาในพื้นที่ประจาปีการศึกษา
3
มีการสรุปผลการจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ในพื้นที่ และ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
5
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
สรุประดับคะแนน ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับคะแนนที่ ................
ลงชื่อ...........................................ผู้รายงาน
(
)
ตาแหน่ง
วันที่
เดือน
พ.ศ.
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แบบสารวจเพื่อรับฟังและเรียนรู้ความต้องการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สาหรับใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานตามกระบวนการสานักงานศึกษาธิการภาค 2
กระบวนการจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อเรียนรู้และรับฟังความต้องการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่ว นได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการ
และผลผลิตของกระบวนการจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ “พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา” ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการ ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่เหมาะสมกับกระบวนงานบริการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรมที่มีความสาคัญต่อการสร้างคุณค่า หรือสร้างความพึงพอใจ แก่ผู้รับบริการ
ได้อย่างต่อเนื่อง
คานิยาม
ผู้ รั บ บริ ก ารของกระบวนการจั ด ท าและพั ฒ นาสารสนเทศทางการศึ กษา หมายถึ ง ผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน นักศึกษา
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของกระบวนการจั ด ท าและพั ฒ นาสารสนเทศทางการศึ ก ษา หมายถึ ง ผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 2 คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด
ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ขอบเขตของกระบวนการ
เป็นกระบวนการเพื่อดาเนินการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาประกอบด้วย จานวนนักเรียน จานวนครู
จานวนสถานศึกษา ทุกระดับชั้นจากสถานศึกษาทุกสังกัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
และชัยนาท) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาเสนอเป็นดัชนีทางการศึกษาหรือสารสนเทศทางการศึกษา การจัดทารายงานผล
การทดสอบทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน รายงานการจัดสภาพการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด (EFA) และเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.
ผู้ให้ข้อมูล
 ผู้ตรวจราชการฯ

ผู้บริหาร

 ครู

 บุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศฯ
 นักเรียน/นักศึกษา
2.
3.
4.
5.

 ประชาชนทั่วไป

เพศ
 ชาย
 หญิง
อายุ
ต่ากว่า 30 ปี  31.- 40 ปี  มากกว่า 40 ปี
วุฒิการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท
สถานที่ทางาน……………………………………………………………………………………………………
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 ปริญญาเอก

คาชี้แจง
กรุ ณ าท าเครื่ อ งหมาย  ในช่ อ งแสดงความต้ อ งการของท่ า นที่ มี ต่ อ กระบวนการจั ด ท าและพั ฒ นาข้ อ มู ล
สารสนเทศทางการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การดาเนินงาน และการให้บริการ
สามารถนาไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและส่งมอบผลผลิตหรือบริการที่ดีให้กับผู้รับบริการ
โดย ระดับ 1 หมายถึง มาก ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง

ระดับ 3 หมายถึง น้อย

ระดับ 4 หมายถึง ไม่เลย

ตอนที่ 2 ความต้องการและความคาดหวังต่อการบริหารจัดการกระบวนการ
ความต้องการ
1 2 3 4

การบริหารจัดการกระบวนการ

ความคาดหวัง
1 2 3 4

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาระดับกลุม่ จังหวัดอย่างชัดเจน
2. มีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารฯ
3. มีการแต่งตั้งคณะทางานโดยกาหนดโครงสร้างคณะทางานได้
ชัดเจน ครบถ้วนและเชื่อมโยงทุกขั้นตอนของการดาเนินงาน.
4. มีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกีย่ วข้องที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านข้อมูล
เข้าร่วมในคณะทางาน
5. มีการแบ่งงานและหน้าที่ของคณะทางานตามความเหมาะสม
โดยสามารถสนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จได้ตาม
เป้าหมาย
6. มีการศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา อย่างละเอียด
7. มีการปฏิบัตติ ามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
บริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา อย่างเคร่งครัด
8. มีการกาหนดกรอบ แนวทางการดาเนินงานอย่างชัดเจน
9. มีการวางแผนการดาเนินงานด้วยความรอบคอบ รัดกุม โดย
การจัดประชุมคณะทางานอย่างสม่าเสมอ
10. มีการดาเนินการด้านเอกสาร/หลักฐานทางการเงินด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
11. มีการติดตาม ประเมินผล ที่มคี ุณภาพตามหลักการของ
กระบวนการติดตามประเมินผล
12. มีการวิเคราะห์การปฏิบัติงานและสรุปผลการปฏิบัติงานด้วย
ความแม่นตรง เชื่อถือได้
13. มีการลดต้นทุนการใช้กระดาษในการดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.
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ตอนที่ 3 ความต้องการและความคาดหวังต่อขั้นตอนการดาเนินงาน
ความต้องการ
1 2 3 4

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ความคาดหวัง
1 2 3 4

1. มี เ ครื่ อ งมื อ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ตามแนวทางการ
จัดเก็บข้อมูลประจาปีการศึกษา
2. มีการจั ดส่งเครื่อ งมือจัดเก็ บไปยังสถานศึกษาอย่างถูกต้อ ง
ครบถ้วนและทั่วถึง
3. มีก ารประสานงานกั บเครื อข่ าย ชี้ แจงแนวทางการจัด เก็ บ
ข้อมูลประจาปีการศึกษาให้ทุกสถานศึกษาทราบอย่างสม่าเสมอ
และทั่วถึง
4. มี ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ ประสานงานอย่ า งน้ อ ย 2 ช่ อ งทาง
(Phone, E-mail, Facebook, Line, Website เป็นต้น)
5. มีการกาหนดเวลาจัดส่งและรวบรวมเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล
อย่างชัดเจน
6. มีการจัดทาระบบการจัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลที่ชัดเจน
7. มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถช่วยในการนาเข้าข้อมูลสู่
ฐานข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลอย่างสะดวก รวดเร็วและ
ถูกต้อง
8. มีการตรวจสอบความพร้อมของระบบฐานข้อมูลและอุปกรณ์
Hardware Software ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
9. มีการตรวจทานข้อมูลที่จัดเก็บอย่างน้อย 2 ครั้งด้วยความ
รอบคอบ
10. มีก ารศึ กษาดัชนีท างการศึ กษา ประจาปี การศึ ก ษาอย่ า ง
ละเอี ย ดเพื่ อ สามารถจั ด ท าสู ต รค านวณดั ช นี ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
แม่นยา
11. มีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ/ดัชนีทางการศึกษาอย่าง
รอบคอบ รัดกุมและถูกต้อง
12. มีการสรุปผล รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ/ดัชนี
ทางการศึกษา ผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน
และรายงานสภาพการจั ด การศึก ษาระดับ กลุ่ม จั งหวั ด (EFA)
อย่างแม่นตรง น่าเชื่อถือ และทันต่อการใช้งาน
13. จัดทาเล่มรายงานข้อมูลสารสนเทศ ผลการทดสอบทางการ
เรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน และรายงานสภาพการจัดการศึกษา
ระดับกลุ่มจังหวัด (EFA) ประจาปีการศึกษา
ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 4 ความต้องการและความคาดหวังต่อผลผลิตของกระบวนการ
ความต้องการ
1 2 3 4

ผลผลิตของกระบวนการ

ความคาดหวัง
1 2 3 4

1. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษากลุม่ จังหวัดมีความครบถ้วน แม่น
ตรง น่าเชื่อถือ ทันต่อการใช้งาน
2. ข้ อ มู ลสารสนเทศและดั ชนีท างการศึก ษามี ค วามแม่ น ตรง
น่าเชื่อถือ ทันต่อการใช้งาน
3. ข้ อ มู ล ผลการทดสอบทางการเรี ย นระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน
ประจาปีการศึกษามีความถูกต้อง ทันต่อการใช้งาน
4. รายงานการสภาพการจัดการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดมีความ
ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันต่อการใช้งาน
5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและดัชนีทางการศึกษามี
ความแม่นตรง น่าเชื่อถือ
6. การนาเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ/ดัชนีทางการ
ศึกษา ผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐานและ
รายงานการสภาพการจัดการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด มีความ
น่าสนใจ เข้าใจง่าย
ข้อเสนอแนะ
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ตอนที่ 5 ความต้องการและความคาดหวังต่อการเผยแพร่
ความต้องการ
1 2 3 4

การเผยแพร่

ความคาดหวัง
1 2 3 4

1. มี ช่อ งทางการเผยแพร่อ ย่ า งน้ อย 2 ช่ องทาง (Facebook,
Blog, Google Drive และ Website เป็นต้น)
2. มี รู ป แบบในการการน าเสนอผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
สารสนเทศ/ดัชนีท างการศึกษา ผลการทดสอบทางการเรีย น
ระดับชาติขั้นพื้นฐานและรายงานการสภาพการจัดการศึกษา
ระดับกลุ่มจังหวัดหลายรูปแบบ เช่น รูปเล่ม แผ่นพับ หรือ Pdf
file บนเว็บไซต์ เป็นต้น
3. มี ช่ อ งทางสอบถาม พู ด คุ ย ระหว่ า งผู้ ข อรั บ บริ ก ารและผู้
ให้บริการ
ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณในการให้ข้อมูลมา ณ โอกาสนี้
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แบบสารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อการดาเนินงานการจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่
คาอธิบาย
1. วัตถุประสงค์ของแบบสารวจฉบับนี้ เพื่อต้องการสอบถามความคิดเห็นเชิงประเมินด้านความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของกระบวนงานบริการ : การจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เนื่องจากเป็นกระบวนงานที่ได้ดาเนินการใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผู้ใช้บริการเป็นจานวนมากและมีผลกระทบสูงต่อผู้รับบริการ ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการ
สารวจครั้งนี้ จะนาไปวิเคราะห์เป็นภาพรวมของเขตตรวจราชการที่ 2 โดยจะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการให้บริการและการปฏิบัติงาน รวมทั้งนาไปใช้เป็นทิศทางในการกาหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการและการปฏิบัติงานของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ในการตอบแบบสารวจฉบับนี้ ขอความกรุณาท่าน ได้โปรดตอบประเด็นข้อคาถามให้ครบถ้วนทุกข้อ
ตามความเป็นจริงที่สุด เพราะหากท่านตอบประเด็นข้อคาถามไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่ตรงกับความต้องการ
หรือความคาดหวังของท่าน ซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ ทาให้ไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์และเชื่อมโยง
เพื่อไปสู่ “การสร้างคุณค่า (Value)” ของกระบวนงานบริการในแต่ละกิจกรรมที่มีความสาคัญได้อย่างเป็นระบบแท้จริง
ขาดความชัดเจนในการบริการ รวมทั้งไม่สามารถสร้างความประทับใจในทุกจุดสัมผัสของการบริการได้อย่างทั่วถึงและเป็น
รูปธรรม
3. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสารวจฉบับนี้ จะถือเป็นความลับและไม่มีการเปิดเผยหรือนาไปใช้ประโยชน์
อื่นใด นอกจากใช้เป็นข้อมูลประกอบการกาหนดนโยบายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพควบคู่กับการประเมิน
ประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการบริการและการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของการ
บริการไปสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ แนวทางการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์
การบริหารจัดการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค2 ได้อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็น “ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)”
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสารวจฉบับนี้ และหากมีสิ่งใดที่ต้องการ
จะแนะนาก็พร้อมยินดีจะรับฟังเป็นอย่างยิ่ง
สานักงานศึกษาธิการภาค 2
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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ตอนที่ 1
ลักษณะทางชีวสังคมหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสารวจ
คาชี้แจง
กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่เห็นว่าตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 อายุนอ้ ยกว่า 31 ปี
 อายุตั้งแต่ 31-35 ปี
 อายุตั้งแต่ 36-40 ปี
 อายุตั้งแต่ 41-45 ปี
 อายุตั้งแต่ 46-50 ปี
 อายุมากกว่า 51 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
 ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 ระดับปริญญาตรี
 สูงกว่าระดับปริญญาตรี
4. ประเภทของกลุ่มผู้รับบริการ
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
 คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด
 กลุ่มงานภายในสานักงานศึกษาธิการภาค 1-13
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................................
5. ส่วนราชการต้นสังกัด
 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สานักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................................
6. ที่ตั้งของส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา
 จังหวัดลพบุรี
 จังหวัดอ่างทอง

 จังหวัดสิงห์บุรี
 จังหวัดชัยนาท
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ตอนที่ 2

ความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านต่าง ๆ

กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการในด้านต่าง ๆ ของท่าน
มากที่สุด โดย
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด หรือ พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมาก หรือ มีความพึงพอใจ
ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง หรือ พึงพอใจบ้าง
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับน้อย หรือ อาจจะพึงพอใจ
ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับน้อยที่สุด หรือ ไม่พึงพอใจเลย
ระดับความพึงพอใจ
รายละเอียดรายการให้บริการ
5 4 3 2 1
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ
1.1 หนังสือประชาสัมพันธ์ประสานแจ้งการให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานศึกษาธิการภาค 14 มีความชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย
1.2 มีการชี้แจง อธิบาย หรือคาแนะนาขั้นตอนต่าง ๆ ในการให้บริการอย่างชัดเจน
(เช่น ป้ายประกาศ เอกสารสิ่งพิมพ์สาหรับผู้ที่มาขอรับบริการโดยตรง หรือสื่ออื่น ๆ
ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์)
1.3 ขั้นตอนการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์หรือการดาเนินงานกรณีที่มาขอรับบริการ
โดยตรงไม่ยุ่งยาก ชัดเจน และเข้าใจได้ง่าย
1.4 ความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานหรือการเข้าถึงหน้าเว็บเพจที่ให้บริการข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา
1.5 มีการจัดหมวดหมู่ประเภทของข่าวสารและข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม สะดวกต่อการค้นหา ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข่าวสารหรือข้อมูลต่าง ๆ
ตามที่ต้องการได้โดยง่าย
1.6 มีช่องทางสาหรับการติดต่อสอบถามและการให้ข้อเสนอแนะของผู้รบั บริการ
1.7 มีการพัฒนาปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรฐานการบริการหรือรูปแบบการปฏิบัติงานให้
เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองได้ทันกับความต้องการของ
ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง

คาชี้แจง

2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ทั้งกรณีที่มาขอรับบริการโดยตรงและโทร
ประสานขอคาแนะนาหรือข้อมูลเพิ่มเติม)
2.1 ให้บริการบนพื้นฐานของความมีอธั ยาศัย มิตรไมตรี พูดจาสุภาพ กริยามารยาท
เรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใส ทาให้ผู้รบั บริการเกิดความประทับใจ
2.2 มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ ให้ความสาคัญและมีความพร้อมในการบริการ
2.3 ให้บริการที่มาจากจิตใจ มีจติ บริการ ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น ยินดีเต็มใจในการ
อานวยความสะดวกและให้การช่วยเหลืออย่างเต็มกาลังความสามารถทาให้
ผู้รับบริการไม่รสู้ ึกเคว้งคว้าง
เกิดความอบอุ่นใจ
2.4 มีความรอบรู้ในงานบริการของตนอย่างถ่องแท้ สามารถให้บริการ อธิบาย ชี้แจง
ตอบคาถามข้อสงสัย หรือให้คาแนะนา และใช้ความรู้ที่มีช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น
2.5 ให้บริการในมาตรฐานเดียวกันโดยไม่มีความเหลื่อมล้า และมีความเสมอภาคในการ
ให้บริการแก่ผรู้ ับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
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2.6 มีการชี้แจงเหตุผลกรณีทเี่ ห็นว่าเรือ่ งใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอานาจ
หน้าที่ของตนที่จะต้องปฏิบัติ และมีการแนะนาให้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลทีม่ ี
อานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นโดยตรง
2.7 ให้ความใส่ใจต่อความรู้สึกของผูร้ บั บริการอย่างแท้จริง รับฟังคาบ่นอย่างอดทน
รับรู้และคานึงถึงความเห็นของผูร้ บั บริการ รวมทั้งเต็มใจยินดีที่จะให้บริการด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว
2.8 เพิ่มคุณค่าและมีจิตสานึกการบริการด้วยใจ มีใจรักในงาน มีใจมุ่งมั่น เอาใจใส่ และ
มีใจสร้างสรรค์ต่องานบริการ
3. ความพึงพอใจต่อสถานที่หรือช่องทางการให้บริการ
3.1 มีช่องทางเลือกใช้บริการ/การติดต่อประสานงานได้หลากหลายรูปแบบ
3.2 สามารถเข้าถึงช่องทางการใช้บริการ การติดต่อประสานงาน การเข้าถึงข้อมูลที่
ต้องการ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3.3 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาทีน่ าเสนอผ่านทางเว็บไซต์มีข้อมูลเนื้อหาถูกต้อง
ครบถ้วน และทันสมัย
3.4 รูปแบบการนาเสนอผ่านทางเว็บไซต์มีการออกแบบเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย สะดวกใน
การเข้าถึง การสืบค้น และการดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
3.5 รูปแบบการนาเสนอผ่านทางเว็บไซต์มีการออกแบบหน้าจอ รูปภาพ และการใช้สไี ด้
อย่างเหมาะสม น่าสนใจ สวยงาม และสบายตา
3.6 มีการจัดรูปแบบการนาเสนอผ่านทางเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการอ่าน โดยใช้สีและขนาด
ของตัวอักษรได้อย่างเหมาะสม อ่านง่าย และชัดเจน
3.7 มีการเชื่อมโยงไปยัง Social Media เช่น Facebook Youtube Twitter LinkedIn
Google+ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อนื่ ที่เกี่ยวข้อง
3.8 สถานที่ให้บริการแก่ผู้ที่มาขอรับบริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาโดยตรงมี
ความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
3.9 มีสิ่งอานวยความสะดวก โสตทัศนูปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยสาหรับ
ผู้ที่มาขอรับบริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาโดยตรง
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ
4.1 การให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์มคี วามถูกต้อง
ครบถ้วน น่าเชื่อถือ อธิบายได้อย่างชัดเจน และสามารถนาไปใช้อ้างอิงได้จริง
4.2 มีความเคลื่อนไหวของข่าวสารต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน ข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาทีใ่ ห้บริการผ่านทางเว็บไซต์มคี วามทันสมัย รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน
4.3 การประชาสัมพันธ์เนื้อหาข่าวสารต่าง ๆ และข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่
นาเสนอผ่านทางเว็บไซต์มีความครอบคลุม ครบถ้วน เพียงพอ มีประโยชน์ และตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
4.4 รูปแบบการจัดลาดับเนื้อหาเป็นขัน้ ตอน มีความต่อเนื่อง การใช้สี ขนาดตัวอักษร
สานวนภาษา และรูปภาพมีความสอดคล้องกัน สามารถสื่อถึงเรื่องราวได้อย่าง
เหมาะสม น่าสนใจ อ่านแล้วเข้าใจง่าย
4.5 มีความพร้อมในการให้บริการ การเอาใจใส่ และเน้นความสาคัญ (Necessitate)
ต่อคุณภาพการบริการอย่างจริงจัง
4.6 ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามสิทธิการรับทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการของผูร้ บั บริการ
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4.7 ได้รับบริการทีม่ ีประสิทธิภาพโดยมีการพัฒนาและหาวิธีการปรับปรุงการบริการจาก
การรับฟังความต้องการและผลการสารวจจุดบริการที่ยังไม่พึงพอใจหรือมีความพึง
พอใจน้อย รวมทั้งมีการนาระบบเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในบริการ
หรือการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
4.8 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีทัศนคติที่ดี รักในงานบริการ (Service Mind) รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ (Responsiveness) ยินดีเต็มใจให้บริการ เสียสละ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ มี
ความสามารถควบคุมอารมณ์ และนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์
4.9 ระยะเวลาในการให้บริการ/การดาเนินงานมีความเหมาะสมทั่วถึง
ตอนที่ 3

ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในด้านต่าง ๆ

คาชี้แจง

กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน  และโปรดเติมข้อความลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านที่มีต่อ
การให้บริการในด้านต่าง ๆ (ถ้ามี)

1. ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการหรือไม่
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ) .................................................................................................................................................
2. ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการหรือไม่
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ) .................................................................................................................................................
3. ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านสถานที่หรือช่องทางการให้บริการหรือไม่
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ) .................................................................................................................................................
4. ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านคุณภาพของการให้บริการหรือไม่
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ) .................................................................................................................................................
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แบบสรุปผลการสารวจสภาพข้อมูล และสารสนเทศของกลุ่มจังหวัด
ความพร้อมของข้อมูลพื้นฐาน

สถิติทางการด้านการศึกษา

พร้อม
ด้านความครอบคลุม ทั่วถึงและเพียงพอ
1.
ผู้เรียนต่อประชากรวัยเรียน
ด้านคุณภาพการศึกษา
1.
คุณภาพผู้สอนระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
2.
คุณภาพผู้สอนระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
3.
คุณภาพผู้สอนระดับอุดมศึกษา
4.
คุณภาพผู้สอนด้าน ICT
5.
คุณภาพสถานศึกษาด้าน ICT
6.
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
-ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึน้
- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน
-จานวนนักเรียนที่สอบผ่าน O-Net
- ร้อยละของนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการวัดระดับ
ความสามารถระดับชาติ I-Net V-Net O-net N-Net B-net
๗.
อัตราการอ่านออก-เขียนได้
-อัตราการรู้หนังสือในเยาวชน (อายุ 15-24 ปี)
๘.
อัตราการทางานได้ของผู้สาเร็จการศึกษา
๙.
การประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
- ร้อยละของจานวนสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในภาพรวม
ของสถานศึกษา
10.
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
- ร้อยละของจานวนสถานศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพภายในและผ่าน
เกณฑ์การประเมินตนเองตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ด้านประสิทธิภาพภายในของการศึกษา
1.
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
-ร้อยละการเพิ่ม-ลดของนักเรียนประเภทการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
2.
อัตราการเลื่อนชั้น
3.
อัตราการซ้าชัน้
4.
อัตราการออกกลางคัน
5.
อัตราการคงอยู่
6.
อัตราการเหลือรอด
๗.
อัตราการสาเร็จการศึกษา
๘.
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอุดมศึกษา
๙.
สุขภาพของผู้เรียน (ก่อนวัยเรียนและวัยเรียน)
10.
การส่งเสริมสุขภาพผูเ้ รียน
11.
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
-อัตราส่วนของนักเรียนต่อครู
- อัตราส่วนของนักเรียนต่อห้องเรียน
- อัตราส่วนของนักเรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ
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ไม่พร้อม

หมายเหตุ

ความพร้อมของข้อมูลพื้นฐาน

สถิติทางการด้านการศึกษา

พร้อม

ไม่พร้อม

ด้านโอกาสทางการศึกษา
1.
อัตราการแรกเข้าเรียนสุทธิ
2.
อัตราการแรกเข้าเรียนอย่างหยาบ
3.
อัตราการเข้าเรียนสุทธิ
4.
อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ
5.
อัตราการเรียนต่อ
ด้านความเสมอภาคและเป็นธรรม
1.
ความเสมอภาคและเป็นธรรมการจัดการศึกษาของนักเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2.
ความเสมอภาคและเป็นธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา/ครู
3.
ดัชนีความเสมอภาคทางเพศด้านการบริหาร
4.
ความเสมอภาคและเป็นธรรมของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
5.
ดัชนีความเสมอภาคทางเพศของอัตราการแรกเข้าเรียนอย่างหยาบ
6.
ดัชนีความเสมอภาคทางเพศของอัตราการเข้าเรียนสุทธิ
7.
ดัชนีความเสนอภาคทางเพศของอัตราการเหลือรอด
8.
ดัชนีความเสมอภาคทางเพศชายหญิงของอัตราการเรียนต่อ
9.
ดัชนีความเสมอภาคทางเพศชายหญิงของการรู้หนังสือ
ด้านงบประมาณทางการศึกษา
1.
งบประมาณของรัฐสาหรับการศึกษา
2.
การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่ การศึกษา
ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน
1.
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
-อัตราการใช้บริหารแหล่งเรียนรู้เพือ่ การเรียนรู้ตลอดชีวิต (ต่อประชากร
100 คน)
-อัตราส่วนแหล่งเรียนรูเ้ พื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ต่อประชากร 40,000
คน)
-อัตราการเข้าร่วมของเยาวชนและผู้ใหญ่ในกิจกรรมการศึกษานอก
โรงเรียน
ด้านการมีส่วนร่วมทางการศึกษา
1.
อัตราส่วนของนักเรียนในสถานศึกษาของรัฐบาลต่อเอกชน

ลงชื่อ...........................................ผู้รายงาน
(
)
ตาแหน่ง
วันที่
เดือน
พ.ศ.
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หมายเหตุ

แบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
แบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการศึกษาใช้แบบฟอร์มของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทาขึ้นมีทั้งหมด 9 ตาราง ได้แก่
1 การศึกษาในระบบ
1.1 รายชื่อสถานศึกษา
1.2 จานวนห้องเรียน
1.2.1 จานวนห้องเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาแนกตามระดับชั้นการศึกษา และชั้นปี
1.2.2 จานวนห้องเรียนสายอาชีพ จาแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี และประเภทวิชา
1.3 จานวนนักเรียน นักศึกษา
1.3.1 จานวนนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจาแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ
1.3.2 จานวนนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียนร่วมจาแนกตามระดับชั้น ชั้นปี และเพศ
1.3.3 จานวนนักเรียนสายอาชีพทั้งหมด จาแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี ประเภทวิชา
และเพศ
1.3.4 จานวนนักเรียนสายอาชีพเรียนร่วม จาแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี ประเภทวิชา
และเพศ
1.4 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
1.4.1 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ
1.4.2 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียนร่วมจาแนกตามระดับชั้น ชั้นปี และเพศ
1.4.3 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาสายอาชีพทั้งหมด จาแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี
ประเภทวิชา และเพศ
1.4.4 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาสายอาชีพเรียนร่วม จาแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี
ประเภทวิชา และเพศ
1.5 จานวนนักเรียนต่างสัญชาติ
1.5.1 จานวนนักเรียนต่างสัญชาติการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี
และเพศ
1.5.2 จานวนนักเรียนต่างสัญชาติสายอาชีพ จาแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี ประเภท
วิชา และเพศ
1.6 จานวนนักเรียนออกกลางคัน
1.6.1 จานวนนักเรียนออกกลางคันช่วงชั้นที่ 1(ป.1-ป.3) จาแนกตามสาเหตุ และเพศ
1.6.2 จานวนนักเรียนออกกลางคันช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) จาแนกตามสาเหตุ และเพศ
1.6.3 จานวนนักเรียนออกกลางคันช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) จาแนกตามสาเหตุ และเพศ
1.6.4 จานวนนักเรียนออกกลางคันช่วงชั้นที่ 4(ม.4-ม.6/ปวช.1-ปวช.3) จาแนกตามสาเหตุ
และเพศ
1.7 จานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา
1.7.1 จานวนครูทาหน้าที่สอน จาแนกตามประเภทการสอน และเพศ
1.7.2 จานวนครูทาหน้าที่สนับสนุนการสอน จาแนกตามประเภทการสอน และเพศ
1.7.3 จานวนผู้บริหารสถานศึกษา จาแนกตามเพศ
1.8 จานวนผู้บริหาร และครูผู้สอนจาแนกตามวิทยฐานะ หรือตาแหน่งทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา
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2. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2.1 จานวนสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้
2.2 จานวนผู้เข้าเรียนการศึกษานอกโรงเรียน
2.3 จานวนนักศึกษา ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษา กศน. จาแนกตามแผนการเรียนรู้
2.4 จานวนบุคลากรทางการศึกษา กศน. จาแนกตามวุฒิการศึกษา
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แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนนาเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลพื้นฐานจังหวัด…………………………………………………………….
สถานะข้อมูล
 ก่อนนาเข้าสู่ฐานข้อมูล

 หลังนาเข้าสู่ฐานข้อมูล

รายการข้อมูล
1. ข้อมูลพืน้ ฐาน สถานศึกษา ครู นักเรียน ห้องเรียน
1.1 ใส่ชื่อหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ จนครบถ้วน
 ถูกต้อง นาเข้าฐานข้อมูลได้
 ไม่ถูกต้อง แจ้งปรับปรุงเมื่อ…………….................
1.2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 ถูกต้อง นาเข้าฐานข้อมูลได้
 ไม่ถูกต้อง แจ้งปรับปรุงเมื่อ…………….................
1.3 สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
 ถูกต้อง นาเข้าฐานข้อมูลได้
 ไม่ถูกต้อง แจ้งปรับปรุงเมื่อ…………….................
1.4 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ถูกต้อง นาเข้าฐานข้อมูลได้
 ไม่ถูกต้อง แจ้งปรับปรุงเมื่อ…………….................
1.5 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 ถูกต้อง นาเข้าฐานข้อมูลได้
 ไม่ถูกต้อง แจ้งปรับปรุงเมื่อ…………….................
1.7 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 ถูกต้อง นาเข้าฐานข้อมูลได้
 ไม่ถูกต้อง แจ้งปรับปรุงเมื่อ…………….................
1.8 สังกัดสานักงานท้องถิ่นจังหวัด
 ถูกต้อง นาเข้าฐานข้อมูลได้
 ไม่ถูกต้อง แจ้งปรับปรุงเมื่อ…………….................
1.9 สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 ถูกต้อง นาเข้าฐานข้อมูลได้
 ไม่ถูกต้อง แจ้งปรับปรุงเมื่อ…………….................
1.10 สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฎศิลป์
 ถูกต้อง นาเข้าฐานข้อมูลได้
 ไม่ถูกต้อง แจ้งปรับปรุงเมื่อ…………….................
1.11 สังกัดโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
 ถูกต้อง นาเข้าฐานข้อมูลได้
 ไม่ถูกต้อง แจ้งปรับปรุงเมื่อ…………….................
1.12 สังกัดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
 ถูกต้อง นาเข้าฐานข้อมูลได้
 ไม่ถูกต้อง แจ้งปรับปรุงเมื่อ…………….................
1.13 สังกัดวิทยาลัยพยาบาลจังหวัดชัยนาท
 ถูกต้อง นาเข้าฐานข้อมูลได้
 ไม่ถูกต้อง แจ้งปรับปรุงเมื่อ…………….................
1.14 สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 ถูกต้อง นาเข้าฐานข้อมูลได้
 ไม่ถูกต้อง แจ้งปรับปรุงเมื่อ…………….................
ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
(……………………………………………………….)
วันที่ เดือน
พ.ศ.
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แบบฟอร์มการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของฐานข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

ฐานข้อมูลพื้นฐานจังหวัด…………………………………………………………….
รายการข้อมูล พร้อมแนบข้อมูลตามแบบจัดเก็บ
1. ข้อมูลพื้นฐาน สถานศึกษา ครู นักเรียน ห้องเรียน
1.1 จานวนสถานศึกษา
 ถูกต้อง นาเข้าฐานข้อมูลได้
1.2 จานวนนักเรียน
 ถูกต้อง นาเข้าฐานข้อมูลได้
1.3 จานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา
 ถูกต้อง นาเข้าฐานข้อมูลได้
1.4 จานวนห้องเรียน
 ถูกต้อง นาเข้าฐานข้อมูลได้
1.5 จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
 ถูกต้อง นาเข้าฐานข้อมูลได้
1.6 จานวนนักเรียนออกกลางคัน
 ถูกต้อง นาเข้าฐานข้อมูลได้

 ไม่ถูกต้อง แจ้งปรับปรุงเมื่อ…………….................
 ไม่ถูกต้อง แจ้งปรับปรุงเมื่อ…………….................
 ไม่ถูกต้อง แจ้งปรับปรุงเมื่อ…………….................
 ไม่ถูกต้อง แจ้งปรับปรุงเมื่อ…………….................
 ไม่ถูกต้อง แจ้งปรับปรุงเมื่อ…………….................
 ไม่ถูกต้อง แจ้งปรับปรุงเมื่อ…………….................

ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
(……………………………………………………….)
วันที่ เดือน
พ.ศ.
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แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลังการนาเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเทียบกับการยืนยันความ
ถูกต้องจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
ฐานข้อมูลพืน้ ฐานจังหวัด…………………………………………………………….
สถานะข้อมูล
 ก่อนนาเข้าสู่ฐานข้อมูล

 หลังนาเข้าสู่ฐานข้อมูล

รายการข้อมูล
1. ข้อมูลพื้นฐาน สถานศึกษา ครู นักเรียน ห้องเรียน
1.1 ใส่ชื่อหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ จนครบถ้วน
 ถูกต้อง นาเข้าฐานข้อมูลได้
 ไม่ถูกต้อง แจ้งปรับปรุงเมื่อ…………….................
1.2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 ถูกต้อง นาเข้าฐานข้อมูลได้
 ไม่ถูกต้อง แจ้งปรับปรุงเมื่อ…………….................
1.3 สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
 ถูกต้อง นาเข้าฐานข้อมูลได้
 ไม่ถูกต้อง แจ้งปรับปรุงเมื่อ…………….................
1.4 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ถูกต้อง นาเข้าฐานข้อมูลได้
 ไม่ถูกต้อง แจ้งปรับปรุงเมื่อ…………….................
1.5 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 ถูกต้อง นาเข้าฐานข้อมูลได้
 ไม่ถูกต้อง แจ้งปรับปรุงเมื่อ…………….................
1.7 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 ถูกต้อง นาเข้าฐานข้อมูลได้
 ไม่ถูกต้อง แจ้งปรับปรุงเมื่อ…………….................
1.8 สังกัดสานักงานท้องถิ่นจังหวัด
 ถูกต้อง นาเข้าฐานข้อมูลได้
 ไม่ถูกต้อง แจ้งปรับปรุงเมื่อ…………….................
1.9 สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 ถูกต้อง นาเข้าฐานข้อมูลได้
 ไม่ถูกต้อง แจ้งปรับปรุงเมื่อ…………….................
1.10 สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฎศิลป์
 ถูกต้อง นาเข้าฐานข้อมูลได้
 ไม่ถูกต้อง แจ้งปรับปรุงเมื่อ…………….................
1.11 สังกัดโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
 ถูกต้อง นาเข้าฐานข้อมูลได้
 ไม่ถูกต้อง แจ้งปรับปรุงเมื่อ…………….................
1.12 สังกัดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
 ถูกต้อง นาเข้าฐานข้อมูลได้
 ไม่ถูกต้อง แจ้งปรับปรุงเมื่อ…………….................
1.13 สังกัดวิทยาลัยพยาบาลจังหวัดชัยนาท
 ถูกต้อง นาเข้าฐานข้อมูลได้
 ไม่ถูกต้อง แจ้งปรับปรุงเมื่อ…………….................
1.14 สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 ถูกต้อง นาเข้าฐานข้อมูลได้
 ไม่ถูกต้อง แจ้งปรับปรุงเมื่อ…………….................
ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
(……………………………………………………….)
วันที่ เดือน
พ.ศ.
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แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานการจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษา ประจาปีการศึกษา
1.ชื่อหน่วยงาน............................................................................................................................................
2.ชื่อผู้รายงาน............................................................................ตาแหน่ง...................................................
โทรศัพท์......................................โทรสาร......................................อีเมลล์...................................................
3. ผลการดาเนินงานจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา ปีการศึกษา (ปัจจุบัน)
 จัดเก็บข้อมูล (ณ 10 มิ.ย.) ตามแบบรายการข้อมูลสาหรับการจัดเก็บข้อมูลตามคู่มือ
 จัดเก็บข้อมูลในระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา
 จัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มของหน่วยงานตนเอง
ผลการดาเนินงาน.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ปัญหา/อุปสรรค.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
4. ผลการดาเนินงานจัดเก็บข้อมูลเฉพาะกิจ ตามนโยบาย ตามสภาวการณ์ในพื้นที่ ปีการศึกษา (ปัจจุบนั )
ข้อมูลที่จัดเก็บ 1..........................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................
3..........................................................................................................................................
4..........................................................................................................................................
5..........................................................................................................................................
ผลการดาเนินงาน.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ปัญหา/อุปสรรค.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ความต้องการเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน/ข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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แบบฟอร์มตารางข้อมูลพื้นฐานในระบบฐานข้อมูล
ตารางที่ 1 จานวนสถานศึกษา และห้องเรียน ในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จานวนสถานศึกษา
สังกัดและประเภทสถานศึกษา

ชัยนาท

ลพบุรี

สิงห์บุรี

จานวนห้องเรียน

อ่างทอง

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน2
สป. เอกชนสายสามัญ
สป. เอกชนสายอาชีพ
สพฐ. รร.ประถมศึกษา
สพฐ. รร.มัธยมศึกษา
สพฐ. การศึกษาพิเศษ
สพฐ. การศึกษาสงเคราะห์
สอศ. สถานศึกษาอาชีวศึกษา
สอศ. สาธิต ม.ราชภัฎเทพสตรี
สอศ. มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
รวมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
มท. รร.เทศบาล
สพช. รร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา
วธ. วิทยาลัยนาฎศิลป์
กก. รร.กีฬาจังหวัดอ่างทอง
กก. สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขต
อ่างทอง
สธ. วิทยาลัยพยาบาลจังหวัดชัยนาท
รวมนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
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กลุ่ม
ชัยนาท
จังหวัด

ลพบุรี

สิงห์บุรี

อ่างทอง

กลุ่มจังหวัด

ตารางที่ 2 จานวนนักเรียน นักศึกษา ในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐและเอกชน)
สังกัดและประเภทสถานศึกษา

ชัยนาท

ลพบุรี

กลุ่มจังหวัดฯ
สป. เอกชนสายสามัญ
สป. เอกชนสายอาชีพ
สพฐ. รร.ประถมศึกษา
สพฐ. รร.มัธยมศึกษา
สพฐ. การศึกษาพิเศษ
สพฐ. การศึกษาสงเคราะห์
สอศ. สถานศึกษาอาชีวศึกษา
สอศ. สาธิต ม.ราชภัฎเทพสตรี
สอศ. มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
รวมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
มท. รร.เทศบาล
สพช. รร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
วธ. วิทยาลัยนาฎศิลป์
กก. รร.กีฬาจังหวัดอ่างทอง
กก. สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
สธ. วิทยาลัยพยาบาลจังหวัดชัยนาท
รวมนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

47

จานวนนักเรียน นักศึกษา
สิงห์บุรี
อ่างทอง

กลุ่มจังหวัดฯ

ตารางที่ 3 จานวนครู ในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐและเอกชน)
สังกัดและประเภทสถานศึกษา

ชัยนาท

ลพบุรี

กลุ่มจังหวัดฯ
สป. เอกชนสายสามัญ
สป. เอกชนสายอาชีพ
สพฐ. รร.ประถมศึกษา
สพฐ. รร.มัธยมศึกษา
สพฐ. การศึกษาพิเศษ
สพฐ. การศึกษาสงเคราะห์
สอศ. สถานศึกษาอาชีวศึกษา
สอศ. สาธิต ม.ราชภัฎเทพสตรี
สอศ. มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
รวมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
มท. รร.เทศบาล
สพช. รร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
วธ. วิทยาลัยนาฎศิลป์
กก. รร.กีฬาจังหวัดอ่างทอง
กก. สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
สธ. วิทยาลัยพยาบาลจังหวัดชัยนาท
รวมนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
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สิงห์บุรี

จานวนครู
อ่างทอง

กลุ่มจังหวัดฯ

ตารางที่ 4 จานวนนักเรียน นักศึกษาในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐและเอกชน) จาแนกตามระดับชั้น สังกัด
ระดับชั้น

สพป.

สพม.

กศ.
สงเคราะห์

กศ.
พิเศษ

สช.
สามัญ

สช.อา
ชีว

สอศ.

รร.
สาธิต
มรภ.

เตรียมอนุบาล
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
เด็กเล็ก
รวมก่อนประถม
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมประถม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมม.ต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมม.ปลาย
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวมปวช.
ปวส.1
ปวส.2
รวมปวส.
ปริญญาตรีป1ี
ปริญญาตรีป2ี
ปริญญาตรีป3ี
ปริญญาตรีป4ี
ปริญญาตรีป5ี
รวมปริญญาตรี
ปริญญาตรีป1ี
ปริญญาตรีป2ี
ปริญญาตรีป3ี
ปริญญาตรีป4ี
ปริญญาตรีป5ี
รวมป.ตรี ภาคพิเศษ
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตร
รวมทั้งสิ้น
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มรภ.

อปท.

ร.ร.พ
ระ
ปริยัติฯ

ว.
นาฎศิลป์

รร.กีฬา

สถาบัน
พล
ศึกษา

ว.
พยาบาล
ชัยนาท

รวม

ตารางที่ 5 จานวนผู้เข้าเรียนในสถานศึกษา ทุกสังกัด(รัฐและเอกชน)
ระดับชั้น
ชัยนาท
ลพบุรี

สิงห์บุรี

ชัยนาท

กลุ่มจังหวัดฯ

อนุบาล 1
ประถมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ปวช.1
ปวส.1
ปริญญาตรีปีที่1
รวม

ตารางที่ 6 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
สังกัด

ป.6

ม.3

จานวนนักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
ป.ตรี
ม.6
ปวช.3 ปวส.2
4 ปี

สป. เอกชนสายสามัญ
สป. เอกชนสายอาชีพ
สพฐ. รร.ประถมศึกษา
สพฐ. รร.มัธยมศึกษา
สพฐ. การศึกษาพิเศษ
สพฐ. การศึกษาสงเคราะห์
สอศ. สถานศึกษาอาชีวศึกษา
สอศ. สาธิต ม.ราชภัฎเทพสตรี
สอศ. มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
รวมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
มท. รร.เทศบาล
สพช. รร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
วธ. วิทยาลัยนาฎศิลป์
กก. รร.กีฬาจังหวัดอ่างทอง
กก. สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
สธ. วิทยาลัยพยาบาลจังหวัดชัยนาท
รวมนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
รวมทั้งสิ้น
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ป.ตรี
5 ปี

รวม

ตารางที่ 7 จานวนข้าราชการครูผู้สอนจาแนกตามสังกัด วุฒิการศึกษา
ต่ากว่า
สังกัด
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สป. เอกชนสายสามัญ
สป. เอกชนสายอาชีพ
สพฐ. รร.ประถมศึกษา
สพฐ. รร.มัธยมศึกษา
สพฐ. การศึกษาพิเศษ
สพฐ. การศึกษาสงเคราะห์
สอศ. สถานศึกษาอาชีวศึกษา
สอศ. สาธิต ม.ราชภัฎเทพสตรี
สอศ. มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
รวมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
มท. รร.เทศบาล
สพช. รร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
วธ. วิทยาลัยนาฎศิลป์
กก. รร.กีฬาจังหวัดอ่างทอง
กก. สถาบันการพละศึกษา
วิทยาเขตอ่างทอง
สธ. วิทยาลัยพยาบาลจังหวัดชัยนาท
รวมนอกสังกัดระทรวงศึกษาธิการ
รวมทั้งสิ้น

ป.บัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวมทั้งสิ้น

ตารางที่ 8 จานวนสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้
รายการ

ชัยนาท

ลพบุรี

จานวนสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้
สิงห์บุรี
อ่างทอง

กศน.จังหวัด
กศน.อาเภอ
กศน.ตาบล
ห้องสมุดประชาชนอาเภอ/จังหวัด
ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี
รวมทั้งสิ้น
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กลุ่มจังหวัดฯ

ตารางที่ 9 จานวนผู้เข้าเรียนการศึกษานอกโรงเรียน
แผนการเรียน
แผนการเรียนสายสามัญ
► การส่งเสริมการรู้หนังสือ
► ประถมศึกษา
► มัธยมศึกษาตอนต้น
► มัธยมศึกษาตอนปลาย
► ปวช.
รวมจานวน นร.สายสามัญ
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
► ฝึกทักษะพื้นฐานอาชีพ
► จัดกลุ่มพัฒนาอาชีพ
► ฝึกอาชีพโดยใช้เทคโนโลยี
รวมจานวนผู้เรียนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
► หลักสูตรระยะสั้น
► กระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
► การศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ
รวมจานวนการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

ชัยนาท

ลพบุรี

ตารางที่ 10 จานวนนักศึกษา ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษา กศน. จาแนกตามแผนการเรียนรู้
แผนการเรียน
ชัยนาท
ลพบุรี สิงห์บุรี
แผนการเรียนสายสามัญ
► การส่งเสริมการรู้หนังสือ
► ประถมศึกษา
► มัธยมศึกษาตอนต้น
► มัธยมศึกษาตอนปลาย
► ปวช.
รวมจานวนนร.สายสามัญ
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
► ฝึกทักษะพื้นฐานอาชีพ
► จัดกลุ่มพัฒนาอาชีพ
► ฝึกอาชีพโดยใช้เทคโนโลยี
รวมจานวนผู้เรียนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
► หลักสูตรระยะสั้น
► กระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
► การศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ
► จัดกลุ่มทักษะชีวิต
รวมจานวนการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
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สิงห์บุรี

อ่างทอง

อ่างทอง

กลุ่มจังหวัดฯ

กลุ่มจังหวัด

ตารางที่ 11 จานวนบุคลากรทางการศึกษา กศน. จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ต่ากว่า
ปริญญาตรี
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ
ปริญญาตรี

ป.บัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ชัยนาท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
กลุ่มจังหวัดฯ

ลงชื่อ...........................................ผู้รายงาน
(
)
ตาแหน่ง
วันที่
เดือน
พ.ศ.
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แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ตรวจสอบความถูกต้อง
ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลสารสนเทศ

ตัวเลข
ถูกต้อง

แก้ไข

ผลการวิเคราะห์
ตรวจทาน

ถูกต้อง

แก้ไข

ตรวจทาน
ตรวจทาน

ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6
ตารางที่ 7
ตารางที่ 8
ตารางที่ 9
ตารางที่ 10
ตารางที่ 11

สรุป
รายงานผลข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาประจาปี
การศึกษา

ถูกต้อง

แก้ไข

แก้ไขแล้ว

ลงชื่อ...........................................ผู้รายงาน
(
)
ตาแหน่ง
วันที่
เดือน
พ.ศ.
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ตรวจทาน

