
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปผู้บริหาร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำรควำมร่วมมือกับองค์กรต่ำงประเทศ 
ได้แก่ องค์กำรเพ่ือควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ (Organization for Economic  
Co-operation and Development : OECD) และส ำนักงำนสถิติแห่งองค์กำรศึกษำวิทยำศำสตร์ 
และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ (UNESCO Institute for Statistics : UIS) ในกำรจัดท ำข้อมูลและ
ตัวชี้วัดตำมแบบจัดเก็บของ WEI data collection ภำยใต้โครงกำร World Education Indicators 
(WEI) ที่จัดจ ำแนกกำรศึกษำตำมมำตรฐำนสำกล (International Standard Classification of 
Education : ISCED 2011) โดยอำศัยกรอบควำมคิดที่มองกำรพัฒนำเป็นมิติ (Dimensions) ของ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีควำมเชื่อมโยงกัน เรียกว่ำ เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน หรือ 
Sustainable Development Goals (SDGs) อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในกำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลของ UIS ในกำรเผยแพร่ข้อมูล 
และจัดท ำตัวชี้วัด ด้ำนกำรศึกษำทีน่่ำเชื่อถือ ตรงตำมมำตรฐำน และมีคุณภำพที่สำมำรถยอมรับได้ใน
ระดับนำนำชำติ ส ำหรับเปรียบเทียบกับนำนำประเทศ สะท้อนถึงสมรรถนะและควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศไทยที่ปรำกฏในรำยงำนต่ำง ๆ เช่น Global Education Digest (GED), World 
Competitiveness Yearbook (WCY), The Global Competitiveness Report (GCR) เป็นต้น  
 กรอบกำรประเมินคุณภำพข้อมูล (Data Quality Assessment Framework : DQAF) 
ได้รับกำรพัฒนำขึ้นครั้งแรกโดย The International Monetary Fund (IMF) ซึ่งสำมำรถประยุกต์ใช้
กับข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ โดย World Bank และ UIS ได้พัฒนำแบบ DQAF เพ่ือจัดท ำกรอบกำรประเมิน
ที่เหมำะสมในกำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ (Education Data Quality Assessment 
Framework : Ed-DQAF) ขึ้น ที่ครอบคลุมกระบวนกำรประเมินกำรจัดท ำข้อมูล ตั้งแต่กำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล กำรประมวลผลข้อมูล และกำรเผยแพร่ข้อมูล ที่ประกอบด้วย 140 รำยกำร ต่อมำได้มี
กำรปรับปรุงเป็น Light Ed-DQAF ที่เหลือประเด็นส ำหรับกำรประเมิน 46 รำยกำร ที่ง่ำยต่อกำร
ประเมินคุณภำพข้อมูล ซึ่งส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำได้ศึกษำและพัฒนำกรอบกำรประเมิน
คุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำที่เหมำะสมกับบริบทของประเทศไทย (Thailand Education Data 
Quality Assessment Framework : Thailand Ed-DQAF) ภำยใต้กรอบกำรประเมินคุณภำพข้อมูล
ด้ำนกำรศึกษำของ UIS เพ่ือประเมินคุณภำพข้อมูลทำงกำรศึกษำของหน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
เข้ำสู่แนวทำงกำรด ำเนินงำนของกรอบกำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทยให้มี
คุณภำพมำตรฐำนระดับสำกล จำกกำรเข้ำร่วมกำรประเมินเพ่ือกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำนข้อมูล
ด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทยจำก UIS โดยมีกำรทดสอบคุณภำพของกรอบกำรประเมินและแบบ
กำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทย จำกกำรวิเครำะห์หำค่ำควำมเที่ยงตรง 
(IOC) มีค่ำเท่ำกับ 0.87 ทีป่ระกอบด้วย 3 แนวคิด 8 หลักกำร ทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด รำยละเอียดดังนี้ 



แนวคิดหลักที่ 1 สภาพแวดล้อมขององค์กร (Institutional Environment) 

สถำบันหรือองค์กรที่มีประสิทธิภำพและควำมน่ำเชื่อถือในกำรพัฒนำ ประมวลผล และ

เผยแพร่สถิติกำรศึกษำ ในประเด็น ได้แก่ กรอบนโยบำยและกฎหมำย ควำมเพียงพอของทรัพยำกร 

ควำมตระหนักถึงคุณภำพสถิติกำรศึกษำ ควำมเป็นมืออำชีพ ควำมโปร่งใส และมำตรฐำนด้ำน

จริยธรรม ประกอบด้วย 

หลักการที่ 1 : กรอบนโยบายและกฎหมาย (Policy and legal framework) มี
กฎหมำยก ำหนดให้สถำบันหรือองค์กรที่มีประสิทธิภำพและควำมน่ำเชื่อถือดูแลสถิติกำรศึกษำ ในกำร
จัดท ำและเผยแพร่สถิติกำรศึกษำ 

หลักการที่ 2 : ความพอเพียงของทรัพยากร (Adequacy of resources) สถำบัน
หรือองค์กรที่รับผิดชอบมีทรัพยำกรที่เหมำะสม ได้แก่ โปรแกรมในกำรประมวลผล บุคลำกร อุปกรณ์
และเทคโนโลยี กำรฝึกอบรม และงบประมำณในกำรบริหำรระบบกำรจัดกำรสำรสนเทศเ พ่ือ
กำรศึกษำ 

หลักการที่ 3 : การตอบสนองต่อผู้ใช้งาน (Relevance) สถิติกำรศึกษำตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 

แนวคิดหลักที่ 2 กระบวนการทางสถิติ (Statistical Processes) 

มำตรฐำนและกระบวนกำรทำงสถิติที่เป็นไปตำมหลักสำกล ทีม่ีกำรประเมินกระบวนกำร
รวบรวม ประมวลผล และเผยแพร่สถิติกำรศึกษำอย่ำงเป็นทำงกำร มีควำมน่ำเชื่อถือในกำรจัดกำร
ข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมระเบียบวิธีกำรทำงสถิติ ประกอบด้วย 

หลักการที่ 4 : ระเบียบวิธีการที่รองรับ (Sound Methodology) ระเบียบวิธีส ำหรับ
กำรจัดท ำสถิติกำรศึกษำเป็นไปตำมมำตรฐำน แนวทำง หรือแนวปฏิบัติในระดับสำกล 

หลักการที่ 5 : ความน่าเชื่อถือและความแม่นย า (Accuracy and Reliability) มี
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และสถิตกิำรศึกษำมีควำมถูกต้อง สะท้อนควำมเป็นจริง 

แนวคิดหลักที่ 3 ผลสถิตทิางการศึกษา (Education statistical Outputs) 

สถิติกำรศึกษำสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนขององค์กรระหว่ำงประเทศ 
หน่วยงำนรำชกำร สถำบันวิจัย ภำคธุรกิจ และสำธำรณชนทั่วไป ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล ใน
ประเด็นต่ำง ๆ ได้แก่ ช่วงเวลำในกำรเผยแพร่ข้อมูลที่ทันต่อกำรใช้งำน ควำมสอดคล้องของข้อมูล 
กำรเข้ำถึงข้อมูล และมีรูปแบบในกำรน ำเสนอท่ีง่ำยต่อกำรเข้ำใจ ประกอบด้วย 

หลักการที่ 6 : ช่วงเวลาและความทันต่อการใช้งาน (Periodicity and timeliness) 
สถิติกำรศึกษำได้รับกำรเผยแพร่ตำมระยะเวลำที่เหมำะสมและเป็นที่ยอมรับได้ในระดับสำกล 



หลักการที่ 7 : ความสอดคล้อง (Consistency) สถิติกำรศึกษำที่เผยแพร่นั้นมีควำม
สอดคล้องกันภำยในชุดข้อมูลเดียวกันและช่วงเวลำต่ำงกัน และสอดคล้องกับชุดข้อมูลหลักอ่ืน ๆ 

หลักการที่ 8 : การเข้าถึงและเข้าใจง่าย (Accessibility and clarity) สถิติกำรศึกษำ
และค ำอธิบำยข้อมูลที่ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงและมีรูปแบบกำรน ำเสนอที่ เข้ำใจง่ำย และช่องทำงกำร
ช่วยเหลือผู้ใช้งำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 1 
บทน า 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำรควำมร่วมมือกับองค์กรต่ำงประเทศ 
ได้แก่ องค์กำรเพ่ือควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ (Organization for Economic  
Co-operation and Development : OECD) และส ำนักงำนสถิติแห่งองค์กำรศึกษำวิทยำศำสตร์ 
และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ (UNESCO Institute for Statistics : UIS) ในกำรจัดท ำข้อมูลและ
ตัวชี้วัดตำมแบบจัดเก็บของ WEI data collection ภำยใต้โครงกำร World Education Indicators 
(WEI) ที่จัดจ ำแนกกำรศึกษำตำมมำตรฐำนสำกล (International Standard Classification of 
Education : ISCED 2011) โดยอำศัยกรอบควำมคิดที่มองกำรพัฒนำเป็นมิติ (Dimensions) ของ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีควำมเชื่อมโยงกัน เรียกว่ำ เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน หรือ 
Sustainable Development Goals (SDGs) อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในกำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ ส ำหรับใช้ในกำรเปรียบเทียบกับนำนำประเทศที่เข้ำร่วม
โครงกำร WEI และในกลุ่มประเทศ OECD ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลของ UIS ในกำรเผยแพร่ข้อมูล และ
จัดท ำตัวชี้วัด ด้ำนกำรศึกษำ เพ่ือเปรียบเทียบกับนำนำประเทศ ที่มีกำรใช้อ้ำงอิง เผยแพร่ระดับ
นำนำชำติ ที่สะท้อนถึงสมรรถนะและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยที่ปรากฏในรายงาน
ต่าง ๆ เช่น Global Education Digest (GED), World Competitiveness Yearbook (WCY), The 
Global Competitiveness Report (GCR) เป็นต้น ซึ่งระบบฐานข้อมูลที่มีคุณภาพส าคัญยิ่งต่อการ
วางแผนและพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลการพัฒนาทรัพยากร
ของมนุษย์ ที่เป็นพ้ืนฐานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ต้องจัดกำรคุณภำพข้อมูลสถิติกำรศึกษำ ด้ำนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรประมวลผลข้อมูล และกำร
เผยแพร่ข้อมูลทำงสถิติที่น่ำเชื่อถือ ตรงตำมมำตรฐำน และมีคุณภำพที่สำมำรถยอมรับได้ในระดับ
นำนำชำติ  

กรอบกำรประเมินคุณภำพข้อมูล (Data Quality Assessment Framework : DQAF) 
ได้รับกำรพัฒนำขึ้นครั้งแรกโดย The International Monetary Fund (IMF) ซึ่งสำมำรถประยุกต์ใช้
กับข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ โดย World Bank และ UIS ได้พัฒนำแบบ DQAF เพ่ือจัดท ำกรอบกำรประเมิน
ที่เหมำะสมในกำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ (Education Data Quality Assessment 
Framework : Ed-DQAF) ขึ้น ที่ครอบคลุมกระบวนกำรประเมินกำรจัดท ำข้อมูล ตั้งแต่กำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล กำรประมวลผลข้อมูล และกำรเผยแพร่ข้อมูล ที่ประกอบด้วย 140 ข้อ ต่อมำได้มีกำร
ปรับปรุงเป็น Light Ed-DQAF ที่เหลือประเด็นส ำหรับกำรประเมิน 46 ข้อ ที่ง่ำยต่อทีมประเมินของ
แต่ละประเทศสำมำรถด ำเนินกำรได้เอง 



ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ จึงเห็นควำมจ ำเป็นในกำรศึกษำและพัฒนำกรอบกำร
ประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำที่เหมำะสมกับบริบทของประเทศไทย (Thailand Education 
Data Quality Assessment Framework : Thailand Ed-DQAF) ภำยใต้กรอบกำรประเมินคุณภำพ
ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของ UIS เพ่ือประเมินคุณภำพข้อมูลทำงกำรศึกษำของหน่วยงำนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง เข้ำสู่แนวทำงกำรด ำเนินงำนของกรอบกำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ ของ
ประเทศไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
วัตถุประสงค ์

ประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทย (Thailand Education Data 
Quality Assessment: Thailand Ed-DQA) ภำยใต้กรอบกำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ
ของ UIS 

เป้าหมายการด าเนินงาน 

ประเมินคุณภำพข้อมูลของหน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำของประเทศ
ไทย ตั้งแต่กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรประมวลผลข้อมูล และกำรเผยแพร่ข้อมูล เพ่ือพัฒนำ
กระบวนกำรในกำรจัดท ำข้อมูลและสถิติด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับ
สากล มีเป้าหมายในการด าเนินการ ดังนี้ 

ปีงบประมาณ เป้าหมาย 
2564 ก ำหนดกรอบกำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทย  

( Thailand Education Data Quality Assessment Framework : 
Thailand Ed-DQAF) และทดลองแบบกำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำน
กำรศึกษำที่เหมำะสมกับบริบทของประเทศไทย 

2565 รำยงำนกำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทย  
(Thailand Education Data Quality Assessment : Thailand Ed-DQA
) ปีกำรศึกษำ 2564 จำกหน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ
ของประเทศไทย เพ่ือจัดท ำข้อเสนอในกำรพัฒนำกระบวนกำรในกำรจัดท ำ
ข้อมูลและสถิติด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับ
สากล 

2566 ติดตำมและรำยงำนกำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของประเทศ
ไทย  (Thailand Education Data Quality Assessment : Thailand  
Ed-DQA) ปีกำรศึกษำ 2565 จำกหน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้องด้ำน
กำรศึกษำของประเทศไทย เพ่ือจัดท ำข้อเสนอในกำรพัฒนำกระบวนกำรใน



กำรจัดท ำข้อมูลและสถิติด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทยให้มีคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล 

2567 ติดตำมและรำยงำนกำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของประเทศ
ไทย  (Thailand Education Data Quality Assessment : Thailand  
Ed-DQA) ปีกำรศึกษำ 2566 จำกหน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้องด้ำน
กำรศึกษำของประเทศไทย เพ่ือจัดท ำข้อเสนอในกำรพัฒนำกระบวนกำรใน
กำรจัดท ำข้อมูลและสถิติด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทยให้มีคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล และเตรียมความพร้อมจากการประเมินจาก UIS 
เพ่ือการรับรองคุณภาพมาตรฐานข้อมูล 

2568 เข้ำร่วมกำรประเมินเพ่ือกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ
ของประเทศไทย (The Thailand Education Data Quality Assessment 
: Thailand Ed-DQA) ปีกำรศึกษำ 2567 จาก UIS  

 
ขั้นตอนการด าเนินการประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษา 

กำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพข้อมูลของหน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้องด้ำน

กำรศึกษำของประเทศไทย มีข้ันตอนดังนี ้

1. จัดท ำกรอบกำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทย (Thailand 
Education Data Quality Assessment Framework : Thailand Ed-DQAF)  

1.1 ศึกษำหลักกำร วิธีกำร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรอบกำรประเมินคุณภำพ
ข้อมูล (Data Quality Assessment Framework : DQAF) ที่ได้รับกำรพัฒนำโดย World Bank และ 
UIS ที่ เหมำะสมในกำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ (The Education Data Quality 
Assessment Framework : Ed-DQAF)  

1.2 อบรมกรอบกำรประเมินคุณภำพข้อมูล (The Education Data Quality 
Assessment Framework : Ed-DQAF) ร่วมกับ UNESCO Bangkok 

1.3 จัดท ำ (ร่ำง) กรอบกำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทย  
( Thailand Education Data Quality Assessment Framework : Thailand Ed-

DQAF)  
1.4 ทดลองใช้ (ร่ำง) กรอบกำรประเมินและแบบกำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำน

กำรศึกษำของประเทศไทย กับหน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทย  
1.5 หำคุณภำพของ (ร่ำง) กรอบกำรประเมินและแบบกำรประเมินคุณภำพข้อมูล

ด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทย  



2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือชี้แจ้ง สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และประเมินคุณภำพ
ข้อมูลทำงกำรศึกษำของประเทศไทย  จำกหน่วยที่จัดกำรศึกษำทั้ งภำยในและภำยนอก
กระทรวงศึกษำธิกำร ในส่วนกลำงและภูมิภำคของประเทศไทย ได้แก่ 

2.1 หน่วยงำนกลำงภำยในกระทรวงศึกษำธิกำร ได้แก่ 
-  ศูนย์ข้อมูลกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรสื่อสำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.)  
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)  
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.)  
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.)  
- ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.)  

2.2 หน่วยงำนกลำงภำยนอกกระทรวงศึกษำธิกำร ได้แก่ 
- สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  
- สถำบันกำรพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  
- กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย 
- กรุงเทพมหำนคร  
- กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน  
- ส ำนักพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 

2.3 หน่วยงำนกลำงในภูมิภำค ได้แก่ ศึกษำธิกำรภำค และศึกษำธิกำรจังหวัด 
3. ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพข้อมูลทำงกำรศึกษำของประเทศไทย 

 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกลุ่มเทคนิคข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ  ของศูนย์ข้อมูล
สำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำแห่งชำติในกำรด ำเนินประเมินคุณภำพข้อมูล (Data Quality Assessment 
: DQA) 

3.2 ให้ควำมรู้ในกำรใช้กรอบกำรประเมินคุณภำพข้อมูลทำงกำรศึกษำของประเทศ
ไทย และทดลองด ำเนินกำรประเมินคุณภำพข้อมูลทำงกำรศึกษำของประเทศไทยขั้นต้นเพ่ือวิเครำะห์
ควำมคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงำนจริงในพ้ืนที่ ก่อนกำรลงมือปฏิบัติเพ่ือด ำเนินกำรประเมินคุณภำพข้อมูล
คุณภำพข้อมูลทำงกำรศึกษำของประเทศไทย 

3.3 สัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมหลักฐำนตำมกรอบกำรประเมิน
คุณภำพข้อมูลทำงกำรศึกษำของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดส ำหรับเป็นแนวทำงในกำรให้คะแนน
ของแต่ละรำยกำร 



3.4 ประชุมเชิงปฏิบัติในกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง และรับรองคะแนนจำกกำร
ประเมินคุณภำพข้อมูลทำงกำรศึกษำของประเทศไทยรวมกันของผลกำรประเมินให้มีควำมสมบูรณ์
และสอดคล้องในแต่ละรำยกำร 

4. รวบรวมหลักฐำน วิเครำะห์ และสรุปผลกำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ
ของประเทศไทย จำกหน่วยที่จัดกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกกระทรวงศึกษำธิกำร ในส่วนกลำง
และภูมิภำคของประเทศไทย 

5. จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญ ส ำหรับกำรตรวจสอบหลักฐำนที่แสดงถึงควำม
สอดคล้องกับคะแนนตำมกรอบกำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทย ที่
ประกอบด้วย  

5.1 ผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง (CIO) กระทรวงศึกษำธิกำร และ
ผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูงในระดับกรม 

5.2 ผู้ที่ปฏิบัติงำนด้ำนระบบสำรสนเทศเ พ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ 
(Education Management Information System : EMIS) จำกหน่วยงำนกลำงที่จัดกำรศึกษำทั้ง
ภำยในและภำยนอกกระทรวงศึกษำธิกำร 

5.3 หน่วยงำนภำยนอกที่ไม่ได้จัดกำรศึกษำ ได้แก่ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เป็นต้น 

5 .4  ผู้ ทรงคุณวุฒิ /ผู้ เชี่ ยวชำญ  ทำงด้ ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล  (Data 
Management) วิทยำกำรข้อมูล (Data Science) เป็นต้น 

6. จัดท ำ (ร่ำง) รำยงำนกำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทย  
(Thailand Education Data Quality Assessment : Thailand Ed-DQA) และพัฒนำ/หำแนวทำง
ในกำรปรับปรุงกรอบกำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทย  

7. จัดประชุมเสวนำผลกำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทย 
พร้อมน ำเสนอต่อผู้บริหำร ในกำรให้ควำมคิดเห็นต่อแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ
ของประเทศไทย 

8. จัดท ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่ผลกำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำน
กำรศึกษำของประเทศไทย ตลอดจนเสนอแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของ
ประเทศไทย  



บทท่ี 2 
กรอบการประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทย 

 
ส ำนักงำนสถิติแห่งองค์กำรศึกษำวิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ 

(UNESCO Institute for Statistics : UIS) ได้พัฒนำกรอบกำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ 
(Education Data Quality Assessment Framework: Ed-DQAF) ที่มีกระบวนกำรประเมินคุณภำพ
ข้อมูลของหน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ ตั้งแต่กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำร
ประมวลผลข้อมูล และกำรเผยแพร่ข้อมูล เพ่ือพัฒนำกลยุทธ์ในกำรปรับปรุงสถิติด้ำนกำรศึกษำของ
ประเทศ โดยด ำเนินกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของประเทศนั้น ๆ เปรียบเทียบกับมำตรฐำนสำกล ที่
ประกอบด้วย 3 แนวคิด 8 หลักกำร ทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด จำก 46 รำยกำรประเมิน 

แนวคิดหลักที่ 1 สภาพแวดล้อมขององค์กร (Institutional Environment) 

สถำบันหรือองค์กรที่มีประสิทธิภำพและควำมน่ำเชื่อถือในกำรพัฒนำ ประมวลผล และ
เผยแพร่สถิติกำรศึกษำ ในประเด็น ได้แก่ กรอบนโยบำยและกฎหมำย ควำมเพียงพอของทรัพยำกร 
ควำมตระหนักถึงคุณภำพสถิติกำรศึกษำ ควำมเป็นมืออำชีพ ควำมโปร่งใส และมำตรฐำนด้ำน
จริยธรรม ประกอบด้วย 

หลักการที่ 1 : กรอบนโยบายและกฎหมาย (Policy and legal framework)  
มีกฎหมำยก ำหนดให้สถำบันหรือองค์กรที่มีประสิทธิภำพและควำมน่ำเชื่อถือดูแลสถิติกำรศึกษำ ใน
กำรจัดท ำและเผยแพร่สถิติกำรศึกษำ 

ตัวช้ีวัด 
 1.1  กำรก ำหนดควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและสำรสนเทศทำงกำร
ศึกษำอย่ำงชัดเจน 
 1.2  กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกำรน ำเสนอข้อมูลสถิติ 

หลักการที่ 2 : ความพอเพียงของทรัพยากร (Adequacy of resources) สถำบัน
หรือองค์กรที่รับผิดชอบมีทรัพยำกรที่เหมำะสม ได้แก่ โปรแกรมในกำรประมวลผล บุคลำกร อุปกรณ์
และเทคโนโลยี กำรฝึกอบรม และงบประมำณในกำรบริหำรระบบกำรจัดกำรสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ 

ตัวชี้วัด 
 2.1  เจ้ำหน้ำที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน ด้ำนระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
บริหำรจัดกำรกำรศึกษำ 
 2.2  ทร ัพยำกรคอมพิวเตอร์และสิ ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำยภำพในกำร
ปฏิบัติงำน 

2.3  งบประมำณมีควำมสอดคล้องต่อกำรปฏิบัติงำน 



หลักการที่ 3 : การตอบสนองต่อผู้ใช้งาน (Relevance) สถิติกำรศึกษำตอบสนองควำมต้องกำร

ของผู้ใช้งำน 

ตัวช้ีวัด 
 3.1  กำรสื่อสำรกับผู้ใช้ข้อมูล 
 3.2  กำรติดตำมควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนอย่ำงเป็นระบบอย่ำงต่อเนื่อง 

แนวคิดหลักที่ 2 กระบวนการทางสถิติ (Statistical Processes) 

มำตรฐำนและกระบวนกำรทำงสถิติที่เป็นไปตำมหลักสำกล ทีม่ีกำรประเมินกระบวนกำร
รวบรวม ประมวลผล และเผยแพร่สถิติกำรศึกษำอย่ำงเป็นทำงกำร มีควำมน่ำเชื่อถือในกำรจัดกำร
ข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมระเบียบวิธีกำรทำงสถิติ ประกอบด้วย 

หลักการที่ 4 : ระเบียบวิธีการที่รองรับ (Sound Methodology) ระเบียบวิธีส ำหรับ
กำรจัดท ำสถิติกำรศึกษำเป็นไปตำมมำตรฐำน แนวทำง หรือแนวปฏิบัติในระดับสำกล 

ตัวช้ีวัด 
4.1  แนวคิดและค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนทำงสถิติ 
4.2  ขอบเขตในกำรจัดเก็บข้อมูล 
4.3  กำรจ ำแนกข้อมูลเป็นไปตำมมำตรฐำน หรือแนวปฏิบัติในระดับสำกล 
4.4  กำรจัดเก็บข้อมูล และสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 
หลักการที่ 5 : ความน่าเชื่อถือและความแม่นย า (Accuracy and Reliability) มี

แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และสถิตกิำรศึกษำมีควำมถูกต้อง สะท้อนควำมเป็นจริง 

ตัวช้ีวัด 
5.1  ควำมครบถ้วนของข้อมูลในกำรจัดท ำสถิติกำรศึกษำ 
5.2  กำรประเมินและตรวจสอบข้อมูลอย่ำงสม่ ำเสมอ 
5.3  เทคนิคทำงสถิติที่ใช้เป็นไปตำมข้ันตอนทำงสถิติที่ดีและมีกำรจัดท ำเป็นเอกสำร 

แนวคิดหลักที่ 3 ผลสถิตทิางการศึกษา (Education statistical Outputs) 

สถิติกำรศึกษำสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนขององค์กรระหว่ำงประเทศ 
หน่วยงำนรำชกำร สถำบันวิจัย ภำคธุรกิจ และสำธำรณชนทั่วไป ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล ใน
ประเด็นต่ำง ๆ ได้แก่ ช่วงเวลำในกำรเผยแพร่ข้อมูลที่ทันต่อกำรใช้งำน ควำมสอดคล้องของข้อมูล 
กำรเข้ำถึงข้อมูล และมีรูปแบบในกำรน ำเสนอที่ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ ประกอบด้วย 

หลักการที่ 6 : ช่วงเวลาและความทันต่อการใช้งาน (Periodicity and timeliness) 
สถิติกำรศึกษำได้รับกำรเผยแพร่ตำมระยะเวลำที่เหมำะสมและเป็นที่ยอมรับได้ในระดับสำกล 

 



ตัวช้ีวัด 
6.1  ระยะเวลำในกำรเผยแพร่ข้อมูล 
หลักการที่ 7 : ความสอดคล้อง (Consistency) สถิติกำรศึกษำที่เผยแพร่นั้นมีควำม

สอดคล้องกันภำยในชุดข้อมูลเดียวกันและช่วงเวลำต่ำงกัน และสอดคล้องกับชุดข้อมูลหลักอ่ืน ๆ 
ตัวช้ีวัด 
7.1  ควำมสอดคล้องกันภำยในชุดข้อมูล 
7.2  ควำมเหมำะสมของกำรจัดเก็บข้อมูล 
7.3  กำรตรวจสอบควำมสอดคล้องของสถิติทำงกำรศึกษำ 
หลักการที่ 8 : การเข้าถึงและเข้าใจง่าย (Accessibility and clarity) สถิติกำรศึกษำ

และค ำอธิบำยข้อมูลที่ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงและมีรูปแบบกำรน ำเสนอที่ เข้ำใจง่ำย และช่องทำงกำร
ช่วยเหลือผู้ใช้งำน 

ตัวช้ีวัด 
8.1  กำรน ำเสนอสถิติที่ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย 
8.2  มีเอกสำรค ำอธิบำยข้อมูล 
8.3  มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือแก่ผู้ใช้งำน 

 
กรอบการประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษา 

(Education Data Quality Assessment Framework: Ed-DQAF) 

แนวคิดหลักท่ี 1 สภาพแวดล้อมขององค์กร (Institutional  environment) 
หลักกำรที่ 1 กรอบนโยบำยและกฎหมำย   
หลักกำรที่ 2 ควำมพอเพียงของทรัพยำกร   
หลักกำรที่ 3 กำรตอบสนองต่อผู้ใช้งำน   

Principle 1: Policy and Legal framework 
Principle 2: Adequacy of resources 
Principle 3: Relevance 

แนวคิดหลักท่ี 2  กระบวนการทางสถิติ (Statistical Processes) 
หลักกำรที่ 4 ระเบียบวิธีกำรที่รองรับ   
หลักกำรที่ 5 ควำมน่ำเชื่อถือและควำมแม่นย ำ 

Principle 4: Sound Methodology 
Principle 5: Accuracy and reliability 

แนวคิดหลักท่ี 3  ผลสถิติทางการศึกษา (Education statistical Outputs) 
หลักกำรที่ 6 ช่วงเวลำและควำมส ำคัญต่อกำรใช้งำน 
หลักกำรที่ 7 ควำมสอดคล้อง    
หลักกำรที่ 8 กำรเข้ำถึงและเข้ำใจง่ำย   

Principle 6: Periodicity and timeliness 
Principle 7: Consistency 
Principle 8: Accessibility and clarity 

 
  



บทที่ 3 
แบบประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทย 

 
แบบประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทย เป็นเครื่องมือส ำหรับ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำข้อมูลด้ำนกำรศึกษำระดับประเทศ (National Technical Team: 
NTT) ที่ได้ต้นแบบและวิธีกำรของ UNESCO Institute for Statistics(UIS) เพ่ือรับรองควำมน่ำเชื่อถือ
ในกำรจัดท ำสำรสนเทศทำงกำรศึกษำและกำรเผยแพร่ในระดับประเทศ ตลอดจนเป็นแนวทำงในกำร
ปรับปรุงคุณภำพสำรสนเทศและข้อมูลด้ำนกำรศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล จำกกำรประเมิน
คุณภำพข้อมูล (Data Quality Assessment: DQA) ที่มีกระบวนกำรประเมินคุณภำพข้อมูลของ
หน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำตั้งแต่กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรประมวลผลข้อมูล 
และกำรเผยแพร่ข้อมูลเพื่อพัฒนำกลยุทธ์ในกำรปรับปรุงสถิติด้ำนกำรศึกษำของประเทศ 
 

ส่วนประกอบของแบบประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทย 

แบบประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ ประกอบด้วย 3 แนวคิด 8 หลักกำร 21 
ตัวชี้วัด 46 รำยกำร จำกหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกกระทรวงศึกษำธิกำร          
ที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทย มีส่วนประกอบดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ระดับคะแนน (Scoring level) ในกำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ 
เริ่มจำก 1 คะแนน (น้อยที่สุด) ถึง 4 คะแนน (มำกท่ีสุด) บำงรำยกำรระดับคะแนนไม่ครบทั้ง 4 ระดับ 
อำจมีเพียง 2 หรือ 3 ระดับเท่ำนั้น โปรดให้คะแนนในระดับที่ตรงตำมข้อมูลจริงเท่ำนั้น 

ระดับ 4 ตรงตำมมำตรฐำนด้ำนคุณภำพ ที่สำมำรแสดงหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
ระดับ 3 มีส่วนที่ต้องปรับปรุงแต่ยอมรับได้ ที่ไม่สำมำรถแสดงหลักฐำนเชิงประจักษ์

ได้แต่มีข้อคิดเห็นและค ำอธิบำยเพ่ิมเติมในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนคุณภำพ 
ระดับ 2 ไม่มีควำมชัดเจนในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนคุณภำพ  

ระดับ 1 ไม่ได้มีกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนคุณภำพ 
ส่วนที่ 2 หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence) เป็นกำรให้ข้อมูลชื่อ กฎหมำย ระเบียบ 

ประกำศ ค ำสั่ง หนังสือ นโยบำย แผน และรำยงำน ตำมรำยละเอียดตัวชี้วัด เพ่ือตรวจสอบควำม
สอดคล้องต่อกำรให้คะแนน 

ส่ วนที่  3 ค าอธิบาย เพิ่ ม เติ ม  (Brief additional explanation)  ให้ ใช้บันทึก
รำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับตัวชี้วัดนั้น 

ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็น (Comments) สำมำรถใส่รำยละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์ใน
กำรให้คะแนน 



ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (Recommendations) ใส่รำยละเอียด
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพข้อมูลในแต่ละรำยกำร 

  

รายการที่ ตัวอย่าง รำยละเอียดรำยกำร 

 

 
  

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(ให้ใส่ข้อมูลตำมควำมจริง 
เพื่อเลือกระดับคะแนน) 

ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 ค ำอธิบำยระดับคะแนน   
3 ค ำอธิบำยระดับคะแนน   
2 ค ำอธิบำยระดับคะแนน   
1 ค ำอธิบำยระดับคะแนน   

 
 

ข้อคิดเห็น  
(หำกไมส่ำมำรถใหค้ะแนนได้) 

 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

(เพื่อกำรพัฒนำให้ไดร้ะดับคะแนนที่สูงข้ึน) 
 
 

 

การจัดท าและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของ
ประเทศไทย 

กำรจัดท ำและตรวจสอบคุณภำพแบบประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของประเทศ
ไทย โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 

ส่วนที่ 4 

ส่วนที่ 5 



1. ศึกษำหลักกำร วิธีกำร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรอบกำรประเมินคุณภำพข้อมูล 
(Data Quality Assessment Framework : DQAF) ที่ได้รับกำรพัฒนำโดย World Bank และ UIS 
ที่ เหมำะสมในกำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ ำนกำรศึกษำ ( The Education Data Quality 
Assessment Framework : Ed-DQAF) ขึ้นที่ครอบคลุมกระบวนกำรประเมินกำรจัดท ำข้อมูล ตั้งแต่
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล กำรประมวลผลข้อมูล และกำรเผยแพร่ข้อมูล  

2. อบรมกรอบกำ รปร ะ เ มิ น คุณภ ำพข้ อมู ล  ( The Education Data Quality 
Assessment Framework : Ed-DQAF) ร่วมกับ UNESCO Bangkok 

3. จัดท ำ (ร่ำง) กรอบกำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทย  
( Thailand Education Data Quality Assessment Framework : Thailand Ed-DQAF) ร่วมกับ
หน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทย  

4. ตรวจสอบควำมตรงของเนื้อหำของ (ร่ำง) กรอบกำรประเมินและแบบกำรประเมิน
คุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทย จำกผู้เชี่ยวชำญ หน่วยงำน และองค์กรที่เกี่ยวข้องด้ำน
กำรศึกษำของประเทศไทย  

5. อภิปรำย (ร่ำง) กรอบกำรประเมินและแบบกำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำน
กำรศึกษำของประเทศไทย จำกศึกษำธิกำรภำค ศึกษำธิกำรจังหวัด หน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรศึกษำ เพ่ือให้ควำมเห็นและข้อเสนแนะในกำรปรับปรุง 

6. ทดลองใช้ (ร่ำง) กรอบกำรประเมินและแบบกำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำน
กำรศึกษำของประเทศไทย กับหน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทย และ
ปรับปรุง (ร่ำง) ให้มีควำมเข้ำใจม ำหรับใช้งำนจริง 

7. หำคุณภำพของ (ร่ำง) กรอบกำรประเมินและแบบกำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำน
กำรศึกษำของประเทศไทย จำกศึกษำธิกำรภำค ศึกษำธิกำรจังหวัด หน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรศึกษำ จำกกำรวิเครำะห์หำค่ำควำมเที่ยงตรงของ (ร่ำง) แบบประเมินคุณภำพข้อมูล (IOC) มีค่ำเท่ำกับ 0.87 

8. จัดท ำกรอบกำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทย ส ำหรับใช้จริง 

ค าอธิบายระดับคะแนนรายการประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทย 

รำยกำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทย จำก 3 แนวคิด  
8 หลักกำร 21 ตัวชี้วัด 46 รำยกำร ที่มีกำรอธิบำยและค ำแนะน ำที่เป็นรูปธรรม ซึ่งแบบประเมิน
คุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำไม่ได้ให้ควำมส ำคัญถึงค่ำของดัชนีส ำหรับคุณภำพของข้อมูลด้ำน
กำรศึกษำ แต่เป็นกำรประเมินคุณภำพข้อมูลแต่ละรำยกำรเพ่ือก ำหนดลักษณะของคุณภำพข้อมูล 
โดยคะแนนที่ปรำกฎไม่ได้ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรเปรียบเทียบระหว่ำงประเทศ แต่เป็นกำรน ำเสนอ
กำรใหค้ ำแนะน ำในกำรปรับปรุงคุณภำพข้อมูลในระดับประเทศ มีรำยกำรดังต่อไปนี้ 

  



องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมขององค์กร 
หลักการที่ 1 : กรอบนโยบายและกฎหมาย 
ตัวช้ีวัด 1.1 การก าหนดความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
อย่างชัดเจน 

รายการที่ 1 กฎหมำย/ระเบียบให้อ ำนำจหน่วยงำนท ำหน้ำที่ก ำกับและดูแลบริหำร
จัดกำรข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ระดับคะแนน  ค าอธิบาย 

4 
มีกฎหมำย/ระเบียบให้อ ำนำจหน่วยงำนท ำหน้ำที่ก ำกับและดูแลบริหำรจัดกำร
ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่ครอบคลุมทุกหน่วยที่จัดกำรศึกษำ 
และสำมำรถน ำสู่กำรปฏิบัติได้             

3 
มีประกำศให้อ ำนำจหน่วยงำนท ำหน้ำที่ก ำกับและดูแลบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่ครอบคลุมทุกหน่วยที่จัดกำรศึกษำ และสำมำรถน ำสู่
กำรปฏิบัติได้ 

2 
มีกฎหมำย/ระเบียบ/ประกำศ ให้อ ำนำจหน่วยงำนท ำหน้ำที่ก ำกับและดูแลบริหำร
จัดกำรข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำภำยในหน่วยงำนที่ไม่ครอบคลุม
ทุกหน่วยงำนจัดกำรศึกษำ            

1 
ไม่มีทั้งกฎหมำย/ระเบียบ/ประกำศ นโยบำยในกำรท ำหน้ำที่ก ำกับและดูแลบริหำร
จัดกำรขอ้มูสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

รายการที่ 2 หน่วยงำนมีแผนและระบบบริหำรจัดกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูล/สำรสนเทศ
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

4 
มีแผนกำรจัดกำรและมีกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูล/สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 

3 - 

2 
มีแผนกำรจัดกำรแต่ไม่มีกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูล/สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 

1 
ไม่มีแผนกำรจัดกำรและไม่มีการเชื่อมโยงฐำนข้อมูล/สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ 

 

  



รายการที่ 3 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดกรอบกำรจัดเก็บและมำตรฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
เพ่ือกำรศึกษำภำยใต้ระเบียบวิธีกำรของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

4 
กำรก ำหนดกรอบกำรจัดเก็บและมำตรฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำภำยใต้
ระเบียบวิธีกำรของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ และน าสู่การปฏิบัติ 

3 - 

2 
กำรก ำหนดกรอบกำรจัดเก็บและมำตรฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำภำยใต้
ระเบียบวิธีกำรของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติแต่ไม่ได้น าสู่การปฏิบัติ 

1 
กำรก ำหนดกรอบกำรจัดเก็บและมำตรฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำไม่ได้
ด าเนินการภำยใต้ระเบียบวิธีกำรของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

 
ตัวช้ีวัด 1.2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการน าเสนอข้อมูลสถิติ 

รายการที่ 4 กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
4 มีกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และน ำสู่กำรปฏิบัติ 
3 - 
2 มีกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่ไม่น าสู่กำรปฏิบัติ 
1 ไม่มีกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

รายการที่ 5 กระบวนกำรรักษำข้อมูลควำมลับส่วนบุคคล 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
4 มีกระบวนกำรรักษำข้อมูลควำมลับส่วนบุคคล และน ำสู่กำรปฏิบัติ 
3 - 
2 มีกระบวนกำรรักษำข้อมูลควำมลับส่วนบุคคล แต่ไม่น าสู่กำรปฏิบัติ 
1 ไม่มีกระบวนกำรรักษำข้อมูลควำมลับส่วนบุคคล 

 

  



หลักการที่ 2: ความเพียงพอของทรัพยากร 
ตัวช้ีวัด 2.1 เจ้าหน้าที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการการศึกษา  

รายการที่ 6 อัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนสำรสนเทศเพ่ือกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
4 มีกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่อย่ำงเป็นทำงกำรและเต็มกรอบอัตำก ำลัง 
3 มีกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ แต่ไม่เต็มตำมกรอบอัตรำก ำลัง 
2 ไม่มีกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลัง แต่มกีำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำน 
1 ไม่มีกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังและไม่แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ 

รายการที่ 7 คุณสมบัติ ทักษะและประสบกำรณ์ของเจ้ำหน้ำที่ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

4 
เจ้าหน้าที่ทุกคนส ำเร็จกำรศึกษำในสำขำที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบกำรณ์ด้ำนระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ  

3 
เจ้ำหน้ำที่ร้อยละ 80 ส ำเร็จกำรศึกษำในสำขำที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบกำรณ์ด้ำน
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ  

2 
เจ้ำหน้ำที่ร้อยละ 50 ส ำเร็จกำรศึกษำในสำขำที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบกำรณ์ด้ำน
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ 

1 
เจ้ำหน้ำที่น้อยกว่าร้อยละ 50 ส ำเร็จกำรศึกษำในสำขำที่เกี่ยวข้อง หรือมี
ประสบกำรณ์ด้ำนระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ 

รายการที่ 8 แผน/ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร กำรรักษำบุคลำกร และอัตรำก ำลัง
ทดแทนด้ำนระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

4 
มีแผน/ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร กำรรักษำบุคลำกร และอัตรำก ำลังทดแทน
ด้ำนระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำและน ำสู่กำรปฏิบัติครบตำม
แผนที่ก ำหนด 

3 
มีแผน/ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร กำรรักษำบุคลำกร และอัตรำก ำลังทดแทน
ด้ำนระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำและปฏิบัติไม่ครบตำมแผน
ที่ก ำหนด 



2 
มีแผน/ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร กำรรักษำบุคลำกร และอัตรำก ำลังทดแทน
ด้ำนระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำแต่ไม่ได้น ำสู่กำรปฏิบัติ 

1 
ไม่มีทั้งแผน/ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร กำรรักษำบุคลำกร และอัตรำก ำลัง
ทดแทนด้ำนระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ 

 

ตัวช้ีวัด 2.2 ทรัพยากรคอมพิวเตอร์และสิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพในการปฏิบัติงาน 

รายการที่ 9 โปรแกรม (ส ำหรับกำรประมวลผล) ถูกต้องตำมลิขสิทธิ์ เหมำะสมต่อกำร
ปฏิบัติงำน และมีกำรบ ำรุงรักษำ ปรับปรุงอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

4 
มีโปรแกรมที่ถูกต้องตำมลิขสิทธิ์ส ำหรับกำรประมวลผล  
และมีกำรต่ออำยุกำรใช้งำน/มีกำรบ ำรุงรักษำ 

3 
มีโปรแกรมท่ีถูกต้องตำมลิขสิทธิ์ส ำหรับกำรประมวลผลหมดอำยุ และไม่ได้รับกำร
ต่ออำยุกำรใช้งำน/ไม่ได้รับกำรบ ำรุงรักษำอย่ำงสม่ ำเสมอ 

2 
มีโปรแกรมที่ไม่ถูกต้องตำมลิขสิทธิ์ส ำหรับกำรประมวลผล  
แต่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 

1 ไม่มีโปรแกรมที่ถูกต้องตำมลิขสิทธิ์ส ำหรับกำรประมวลผล/ปฏิบัติงำน 

รายการที่ 10 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (hardware) มีควำมเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน  
ที่สำมำรถประมวลผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีระบบรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลที่ดี  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

4 
มีอุปกรณค์อมพิวเตอร์ (hardware) เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถ
ประมวลผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีระบบรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลที่ดี 

3 
มีอุปกรณค์อมพิวเตอร์ (hardware) เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถ
ประมวลผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ แต่ไม่มีระบบรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลที่ดี 

2 
มีอุปกรณค์อมพิวเตอร์ (hardware) ส ำหรับกำรประมวลผลไม่เพียงพอ และไม่มี
ระบบรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลที่ดี 
 

1 ไม่มีอุปกรณค์อมพิวเตอร์ (hardware) ส ำหรับกำรประมวลผล/ปฏิบัติงำน 

 

 



รายการที่ 11 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำยภำพที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน (อำคำร
ส ำนักงำน เฟอร์นิเจอร์ส ำนักงำน อุปกรณ์ส ำนักงำน)  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
4 มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพียงพอ 
3 - 
2 มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก แตไ่ม่เพียงพอ 
1 ไม่มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

 
ตัวช้ีวัด 2.3 งบประมาณมีความสอดคล้องต่อการปฏิบัติงาน    

รายการที่ 12 งบประมำณเพียงพอและต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน   

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

4 
มีเงินงบประมำณเพียงพอในกำรปฏิบัติงำนและไม่มีปัญหาในกระบวนกำรใช้
งบประมำณ 

3 - 

2 
มีงบประมำณเพียงพอในกำรปฏิบัติงำนแต่ไม่ต่อเนื่องและมีปัญหาในกระบวนกำร
ใช้งบประมำณ 

1 งบประมำณไม่เพียงพอในกำรปฏิบัติงำน 

 
หลักการที่ 3: การตอบสนองต่อผู้ใช้งาน  

ตัวช้ีวัด 3.1 การสื่อสารกับผู้ใช้ข้อมูล  

รายการที่ 13 กำรสื่อสำรด้ำนควำมต้องกำรข้อมูลกับผู้ใช้งำนข้อมูล   

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

4 
มีกำรสื่อสำรด้ำนควำมต้องกำรข้อมูลกับผู้ใช้งำนข้อมูลเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง และต่อเนื่องทุกปี 

3 - 

2 
มีกำรสื่อสำรด้ำนควำมต้องกำรข้อมูลกับผู้ใช้งำนข้อมูลเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ
หนึ่งครั้งแต่ไม่ต่อเนื่องทุกปี 

1 ไม่มีกำรสื่อสำรด้ำนควำมต้องกำรข้อมูลกับผู้ใช้งำนข้อมูล 
 
 



ตัวช้ีวัด 3.2 การติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้งานอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 

รายการที่ 14 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนข้อมูล  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

4 
มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนข้อมูลอย่ำงน้อยปีละครั้ง และมีกำรน ำ
ข้อเสนอแนะ ใช้ในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนทุกครั้ง 

3 
ไม่มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนข้อมูล แต่มีกำรน ำข้อเสนอแนะใช้ในกำร
ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

2 
ไม่มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนข้อมูล แต่มีกำรน ำข้อเสนอแนะใช้ในกำร
ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนในบำงครั้ง 

1 
ไม่มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนข้อมูล และไม่มีกำรน ำข้อเสนอแนะใช้ใน
กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 

 

องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการทางสถิต ิ

หลักการที่ 4: ระเบียบวิธกีารที่รองรับ 
ตัวช้ีวัด 4.1 แนวคิดและค าจ ากัดความท่ีใช้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานทางสถิติ 

รายการที่ 15 เอกสำร/คู่มือที่แสดงถึงระเบียบวิธีในกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นไป
ตำมมำตรฐำนสำกล 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
4 มีเอกสำร/คู่มือและน ำไปใช้ปฏิบัติงำนได้จริง 
3 มีเอกสำร/คู่มือและน ำไปใช้งำนบางส่วน 

2 
มีเอกสำร/คู่มืออยู่ระหว่ำงข้ันตอนกำรพัฒนำระเบียบวิธีกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
ที่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 

1 
ไม่มีเอกสำร/คู่มือ ระเบียบวิธีกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ที่เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล 

รายการที่ 16 กำรจัดท ำค ำจ ำกัดควำม/นิยำมของข้อมูลที่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
4 มีกำรจัดท ำค ำจ ำกัดควำม/นิยำมของข้อมูลที่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
3 - 
2 มีกำรจัดท ำค ำจ ำกัดควำม/นิยำมของข้อมูลที่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลในบางส่วน 
1 ไม่ได้จัดท ำค ำจ ำกัดควำม/นิยำมของข้อมูลที่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 



ตัวช้ีวัด 4.2 ขอบเขตในการจัดเก็บข้อมูล 

รายการที่ 17 กำรก ำหนดขอบเขตข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ที่ชัดเจนในกำรจัดเก็บข้อมูล  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
4 กำรก ำหนดขอบเขตข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ที่ครอบคลุม 
3 มีกำรก ำหนดขอบเขตข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ในบางส่วน 
2 อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำกำรก ำหนดขอบเขตข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ 
1 ไม่มีกำรก ำหนดขอบเขตข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ 

รายการที่ 18 ควำมครอบคลุมในกำรจัดเก็บข้อมูลทำงกำรศึกษำ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
4 กำรจัดเก็บข้อมูลครอบคลุมทุกหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ 
3 - 
2 กำรจัดเก็บข้อมูลไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ 
1 - 

 

ตัวช้ีวัด 4.3 การจ าแนกข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติในระดับสากล 

 รายการที่ 19 กำรจัดเก็บข้อมูลจ ำแนกระดับกำรศึกษำตำมมำตรฐำนสำกล (ISCED 201  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

4 
มีกำรจัดเก็บข้อมูลจ ำแนกระดับกำรศึกษำตำมมำตรฐำนสำกลที่ครอบคลุมทุก
หน่วยงำน 

3 
มีกำรจัดเก็บข้อมูลจ ำแนกระดับกำรศึกษำตำมมำตรฐำนสำกลที่ไม่ครอบคลุมทุก
หน่วยงำน 

2 - 
1 ไม่มีกำรจัดเก็บข้อมูลจ ำแนกระดับกำรศึกษำตำมมำตรฐำนสำกล 

หมายเหตุ : กำรจัดจ ำแนกกำรศึกษำตำมมำตรฐำนสำกล ปี 2011 (International Standards 
Classification of Education: ISCED 2011) เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนทำงสถิติส ำหรับกำรจัดกำร
ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ ที่ออกแบบและจัดท ำขึ้นโดยองค์กำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชำชำติ (UNESCO) มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์
กำรศึกษำเปรียบเทียบในระดับนำนำชำติ เพื่อช่วยลดปัญหำควำมแตกต่ำงของระบบกำรศึกษำทั่ว
โลก 
 



ตัวช้ีวัด 4.4 การจัดเก็บข้อมูล และสารสนเทศทางการศึกษา 

รายการที่ 20 กำรก ำหนดที่มำของแหล่งข้อมูลได้อย่ำงชัดเจน  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
4 มีกำรก ำหนดที่มำของแหล่งข้อมูลได้อย่ำงชัดเจนในทุกครั้ง 
3 - 
2 มีกำรก ำหนดที่มำของแหล่งข้อมูลบางส่วน 
1 ไม่มีกำรก ำหนดที่มำของแหล่งข้อมูล 

รายการที่ 21 กำรก ำหนดรหัสมำตรฐำนกลำงของข้อมูล 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

4 
มีกำรก ำหนดรหัสมำตรฐำนกลำงครบทุกรำยกำรตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำร
ด ำเนินกำรจัดเก็บ 

3 - 

2 
มีกำรก ำหนดรหัสมำตรฐำนกลำง แตไ่ม่ครบทุกรำยกำรตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำร
ด ำเนินกำรจัดเก็บ 

1 ไม่มีกำรก ำหนดรหัสมำตรฐำนกลำงของข้อมูล 

รายการที่ 22 รำยกำรกำรจัดเก็บข้อมูล  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
4 ข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บในฐำนข้อมูล ตำมรำยกำรจัดเก็บข้อมูล 
3 - 
2 ข้อมูลบางส่วนถูกจัดเก็บในฐำนข้อมูล ตำมรำยกำรจัดเก็บข้อมูล 
1 ข้อมูลไม่ได้ถูกจัดเก็บในฐำนข้อมูล ตำมรำยกำรจัดเก็บข้อมูล 

รายการที่ 23 คู่มือในกำรจัดท ำ/จัดเก็บข้อมูล   

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
4 มีคู่มือในกำรจัดท ำ/จัดเก็บข้อมูลทั้งหมด 
3 - 
2 มีคู่มือในกำรจัดท ำ/จัดเก็บข้อมูลในบางส่วน 
1 ไม่มีคู่มือในกำรจัดท ำ/จัดเก็บข้อมูล 

 
 



หลักการที่ 5: ความน่าเชื่อถือและความแม่นย า   
ตัวช้ีวัด 5.1 ความครบถ้วนของข้อมูลในการจัดท าสถิติการศึกษา 

รายการที่ 24 กำรก ำหนดบัญชีรำยกำรของข้อมูล (data mapping) 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

4 
มีกำรจัดท ำบัญชีข้อมูล (data mapping) ครอบคลุมร้อยละ 100 
จำกรำยกำรข้อมูลที่กระทรวงศึกษำธิกำรจัดเก็บ 

3 
มีกำรจัดท ำบัญชีข้อมูล (data mapping) มากกว่าร้อยละ 75 
จำกรำยกำรข้อมูลที่กระทรวงศึกษำธิกำรจัดเก็บ 

2 
มีกำรจัดท ำบัญชีข้อมูล (data mapping) มากกว่าร้อยละ 50 
จำกรำยกำรข้อมูลที่กระทรวงศึกษำธิกำรจัดเก็บ  

1 
มีกำรจัดท ำบัญชีข้อมูล (data mapping) น้อยกว่าร้อยละ 50 
จำกรำยกำรข้อมูลที่กระทรวงศึกษำธิกำรจัดเก็บ  

รายการที่ 25 ระบบกำรตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนและควำมผิดปกติของข้อมูล 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
4 มีกำรตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนและควำมผิดปกติของข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
3 - 
2 มีกำรตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนและควำมผิดปกติของข้อมูลที่ไม่เป็นระบบ  
1 ไม่มีกำรตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนและควำมผิดปกติของข้อมูล 

 
รายการที่ 26 กำรก ำหนดอำยุของเด็ก/นักเรียน เป็นไปตำมเอกสำรทำงกฎหมำย 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

4 
มีเอกสำรทำงกฎหมำยที่ใช้อ้ำงอิงอำยุเด็ก/นักเรียน และตรงกับควำมเป็นจริงที่
เกิดข้ึน 

3 - 

2 
มีเอกสำรทำงกฎหมำยที่ใช้อ้ำงอิงอำยุเด็ก/นักเรียน แต่ไม่สอดคล้องกับควำมเป็น
จริงที่เกิดข้ึน (เช่น กำรแจ้งเกิดไม่ตรงวันที่เกิด) 

1 ไม่มีเอกสำรทำงกฎหมำยที่ใช้อ้ำงอิงอำยุเด็ก/นักเรียน 
 
 
 



ตัวช้ีวัด 5.2 การประเมินและตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

รายการที่ 27 กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
4 มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลทุกครั้งที่จัดส่ง 
3 มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลเป็นบางครั้ง 
2 - 
1 ไม่มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล 

รายการที่ 28 ควำมครบถ้วนของข้อมูลที่จัดเก็บ  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
4 ข้อมูลมีควำมครบถ้วนตำมรำยกำรที่ก ำหนด 
3 - 
2 ข้อมูลไม่มีควำมครบถ้วนตำมรำยกำรที่ก ำหนด 
1 ไม่มีกำรจัดเก็บข้อมูลตำมรำยกำรที่ก ำหนด 

รายการที่ 29 ระบบกำรเข้ำถึงและกำรก ำหนดสิทธิในกำรใช้งำนข้อมูล  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
4 ทีระบบในกำรตรวจสอบกำรเข้ำใช้งำนข้อมูลและด ำเนินกำรใช้งำน 
3 มีระบบในกำรตรวจสอบกำรเข้ำใช้งำนข้อมูล แต่ไม่ได้ใช้งำน 
2 ไม่มีระบบในกำรตรวจสอบกำรเข้ำใช้งำนข้อมูล 
1 ไม่ให้เข้ำถึงกำรใช้งำนข้อมูล 

 

ตัวช้ีวัด 5.3 เทคนิคทางสถิติท่ีใช้เป็นไปตามขั้นตอนทางสถิติที่ดีและมีการจัดท าเป็นเอกสาร 

รายการที่ 30 เครื่องมือที่ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูล  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
4 เครื่องมือที่ใช้ในกำรจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล ง่ำยที่จะน ำไปปฏิบัติงำนได้จริง 
3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล ที่ต้องมีกำรพัฒนำและปรับปรุงอยู่ 
2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล ไม่มีควำมเหมำะสมในกำรน ำไปใช้ 
1 ไม่มีเครื่องมือที่ใช้ในกำรจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล  

 

 



รายการที่ 31 เอกสำร/คู่มือประกอบกำรน ำข้อมูลไปใช้ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
4 มีเอกสำร/คู่มือประกอบกำรน ำข้อมูลไปใช้และน ำไปใช้ 
3 มีเอกสำร/คู่มือประกอบกำรน ำข้อมูลไปใช้แต่ไม่ได้มีกำรน ำไปใช้ 
2 ไม่มีเอกสำร/คู่มือประกอบกำรน ำข้อมูลไปใช้แต่มีกำรน ำไปใช้ 
1 ไม่มีเอกสำรส ำหรับกำรบันทึก/คู่มือประกอบกำรน ำข้อมูลไปใช้ 

 

องค์ประกอบที่ 3 ผลสถติทิางการศึกษา 

หลักการที่ 6: ช่วงเวลาและความทันต่อการใช้งาน 
ตัวช้ีวัด 6.1 ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล 

รายการที่ 32 กำรจัดเก็บข้อมูลรำยบุคคลของโรงเรียน  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
4 กำรจัดเก็บข้อมูลรำยบุคคลของโรงเรียน เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
3 - 
2 กำรจัดเก็บข้อมูลรำยบุคคลของโรงเรียน ไม่เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
1 - 

รายการที่ 33 กำรเผยแพร่ข้อมูลทำงกำรศึกษำ  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
4 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลภายในปีการศึกษา 
3 กำรเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 1 ปีการศึกษา 
2 กำรเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 2 ปีการศึกษา 
1 ไม่มีกำรเผยแพร่ข้อมูล 

รายการที่ 34 กำรรำยงำนข้อมูลในระดับสำกล  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
4 มีกำรรำยงำนข้อมูลในระดับสำกลสอดคล้องตำมกรอบเวลำ UIS 
3 มีกำรรำยงำนข้อมูลในระดับสำกล ล่าช้า 6 เดือน ตำมกรอบเวลำ UIS 
2 มีกำรรำยงำนข้อมูลในระดับสำกล ล่าช้า 1 ป ีตำมกรอบเวลำ UIS 
1 ไม่มีกำรรำยงำนข้อมูลในระดับสำกล 

หมายเหตุ: ตอบเฉพำะหน่วยงำนระดับกรม 



รายการที่ 35 ระยะเวลำในกำรเผยแพร่ข้อมูลทำงกำรศึกษำ  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

4 
มีกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรเผยแพร่ข้อมูลทำงกำรศึกษำ  
และมีกำรเผยแพร่ตรงตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

3 
มีกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรเผยแพร่ข้อมูลทำงกำรศึกษำ  
แต่กำรเผยแพร่ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

2 
มีกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรเผยแพร่ข้อมูลทำงกำรศึกษำ  
แต่ไม่ได้เผยแพร่ข้อมูล 

1 ไม่มีกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรเผยแพร่ข้อมูลทำงกำรศึกษำ 
 

หลักการที่ 7: ความสอดคล้อง 
ตัวช้ีวัด 7.1 ความสอดคล้องกันภายในชุดข้อมูล 

รายการที่ 36 กำรตรวจสอบควำมสอดคล้องระหว่ำงกำรรวบรวมข้อมูล  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
4 มีกำรตรวจสอบควำมสอดคล้องระหว่ำงกำรรวบรวมข้อมูลสม่ าเสมอ 
3 - 
2 มีกำรตรวจสอบควำมสอดคล้องระหว่ำงกำรรวบรวมข้อมูลบางส่วน 
1 ไม่มีกำรตรวจสอบควำมสอดคล้องระหว่ำงกำรรวบรวมข้อมูล 

 
ตัวช้ีวัด 7.2 ความเหมาะสมของการจัดเก็บข้อมูล     

รายการที่ 37 ควำมต่อเนื่องของกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
4 ข้อมูลเก็บตำมช่วงเวลำแบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป 
3 ข้อมูลเก็บตำมช่วงเวลำแบบต่อเนื่อง น้อยกว่า 5 ปี 
2 ข้อมูลไม่ได้ถูกด ำเนินกำรจัดเก็บต่อเนื่องทุกปี 
1 ไม่มีควำมต่อเนื่องของกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 
 
 



ตัวช้ีวัด 7.3 การตรวจสอบความสอดคล้องของสถิติทางการศึกษา 

รายการที่ 38 ตรวจสอบกำรเทียบเคียงข้อมูล/สถิติกับแหล่งข้อมูลอ่ืน  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
4 มีกำรตรวจสอบกำรเทียบเคียงข้อมูล/สถิติกับแหล่งข้อมูลอื่น ทุกชุดข้อมูล 
3 - 
2 มีกำรตรวจสอบกำรเทียบเคียงข้อมูล/สถิติกับแหล่งข้อมูลอื่น บางส่วน 
1 ไม่มีกำรตรวจสอบกำรเทียบเคียงข้อมูล/สถิติกับแหล่งข้อมูลอื่น 

 

หลักการที่ 8: การเข้าถึงและเข้าใจง่าย 
ตัวช้ีวัด 8.1 การน าเสนอสถิติที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

รายการที่ 39 กำรเผยแพร่ข้อมูลทำงสถิติมีรูปแบบกำรน ำเสนอข้อมูลที่ง่ำยต่อกำร
น ำไปใช้   

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

4 
มีกำรเผยแพร่ข้อมูลสถิติทำงกำรศึกษำในรูปแบบตำรำง แผนภูมิ  
และมีค าอธิบายประกอบ 

3 
มีกำรเผยแพร่ข้อมูลสถิติทำงกำรศึกษำในรูปแบบตำรำง แผนภูมิ  
แต่ไม่มีค าอธิบาย 

2 
มีกำรเผยแพร่ข้อมูลสถิติทำงกำรศึกษำในรูปแบบตำรำง  
แต่ไม่มีค าอธิบาย 

1 ไม่มีกำรเผยแพร่ข้อมูลสถิติทำงกำรศึกษำ 

รายการที่ 40 มีข้อมูล/สถิติทำงกำรศึกษำในระดับต่ำง ๆ ที่สำมำรถจ ำแนกข้อมูลใน
ระดับย่อย  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

4 
มีกำรรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลในระดับโรงเรียน ที่สำมำรถจ ำแนกข้อมูลในระดับ
ย่อยได้ (เช่น เพศ ระดับกำรศึกษำ อำยุ เป็นต้น) 

3 
มีกำรรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลในระดับภูมิภำค (ในพ้ืนที่จังหวัด) ที่สำมำรถ
จ ำแนกข้อมูลในระดับย่อยได้ 

2 
มีกำรรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลในระดับภูมิภำค (ในพ้ืนที่จังหวัด) เท่ำนั้น แต่ไม่
สำมำรถจ ำแนกข้อมูลในระดับย่อยได้       

1 ไม่มีกำรรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลในระดับภูมิภำค (ในพ้ืนที่จังหวัด) 



รายการที่ 41 กำรเข้ำถึงข้อมูลและสถิติทำงกำรศึกษำที่พร้อมใช้งำน  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
4 กำรเข้ำถึงข้อมูลและสถิติทำงกำรศึกษำพร้อมใช้งำนได้สะดวก 

3 
กำรเข้ำถึงข้อมูลและสถิติทำงกำรศึกษำเข้ำใช้งำนได้บางคน/เข้ำใช้งำนอย่างมี
เงื่อนไข 

2 กำรเข้ำถึงข้อมูลและสถิติทำงกำรศึกษำท ำได้ยาก 
1 ไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและสถิติทำงกำรศึกษำ 

 
ตัวช้ีวัด 8.2 มีเอกสารค าอธิบายข้อมูล 

รายการที่ 42 ค ำอธิบำยลักษณะข้อมูลที่ระบุถึงแหล่งที่มำของข้อมูล ค ำจัดควำม และ
วิธีกำรจัดท ำสถิติ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

4 
มีค ำอธิบำยลักษณะข้อมูลที่ระบุถึงแหล่งที่มำของข้อมูล ค ำจัดควำม และวิธีกำร
จัดท ำสถิติที่ครอบคลุม 

3 - 

2 
มีค ำอธิบำยลักษณะข้อมูลที่ระบุถึงแหล่งที่มำของข้อมูล ค ำจัดควำม และวิธีกำร
จัดท ำสถิติบางส่วน 

1 
ไม่มีค ำอธิบำยลักษณะข้อมูลที่ระบุถึงแหล่งที่มำของข้อมูล ค ำจัดควำม และ
วิธีกำรจัดท ำสถิติ 

รายการที่ 43 กำรเข้ำถึงค ำอธิบำยลักษณะข้อมูลที่ได้รับกำรเผยแพร่ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
4 ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงค ำอธิบำยลักษณะข้อมูลได้ 
3 เข้ำถึงค ำอธิบำยลักษณะข้อมูลได้บางส่วน/เข้ำถึงอย่ำงมีเงื่อนไข 
2 เข้ำถึงค ำอธิบำยลักษณะข้อมูลยาก 
1 ไม่สามารถเข้ำถึงค ำอธิบำยลักษณะข้อมูลได้ 

 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัด 8.3 มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือแก่ผู้ใช้งาน 

รายการที่ 44 กระบวนกำร/คู่มือในกำรร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจำกผู้ใช้งำน  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

4 
มีกระบวนกำร/คู่มือในกำรร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจำกผู้ใช้งำน  
และมีกำรน ามาใช้งานจริง 

3 - 

2 
มีกระบวนกำร/คู่มือในกำรร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจำกผู้ใช้งำน  
แต่ไม่น ามาใช้งานจริง 

1 ไม่มีกระบวนกำร/คู่มือในกำรร้องขอข้อมูลเพ่ิมเติมจำกผู้ใช้งำน 

รายการที่ 45 ระบบช่วยเหลือ หรือเจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำผู้ใช้ข้อมูล 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

4 
มีระบบช่วยเหลือ หรือเจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำผู้ใช้ข้อมูลและมีการติดตามผลกำร
ช่วยเหลือ 

3 - 

2 
มีระบบช่วยเหลือ หรือเจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำผู้ใช้ข้อมูลแต่ไม่มีการติดตามผล
กำรช่วยเหลือ 

1 ไม่มีระบบช่วยเหลือ หรือเจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำผู้ใช้ข้อมูล 

รายการที่ 46 ระบบกำรร้องขอข้อมูลที่นอกเหนือจำกข้อมูลที่มีกำรเผยแพร่เป็นประจ ำ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

4 
จัดท ำระบบกำรร้องขอข้อมูลที่นอกเหนือจำกข้อมูลที่มีกำรเผยแพร่เป็นประจ ำ 
เมื่อมีการร้องขอ 

3 - 

2 
จัดท ำข้อมูลที่นอกเหนือจำกข้อมูลที่มีกำรเผยแพร่เป็นประจ ำ  
เป็นการเฉพาะกิจเท่านั้น 

1 ไม่มีระบบกำรร้องขอข้อมูลที่นอกเหนือจำกข้อมูลที่มีกำรเผยแพร่เป็นประจ ำ 

สรุปรำยกำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทย จำก 3 แนวคิด  
8 หลักกำร 21 ตัวชี้วัด 46 รำยกำร มีรำยกำรดังต่อไปนี้ 

 
 



รายการประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษา ระดับคะแนน 

แนวคิดหลักท่ี 1 สภาพแวดล้อมขององค์กร (Institutional Environment)  
หลักการที่ 1 : กรอบนโยบายและกฎหมาย (Policy and legal framework)  
ตัวช้ีวัด 1.1 การก าหนดความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษาอย่างชัดเจน 

 

รำยกำรที่ 1 กฎหมำย/ระเบียบให้อ ำนำจหน่วยงำนท ำหน้ำที่ก ำกับและดูแล
บริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 

รำยกำรที่ 2 หน่วยงำนมีแผนและระบบบริหำรจัดกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูล/
สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 

รำยกำรที่ 3 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดกรอบกำรจัดเก็บและมำตรฐำนข้อมูล
สำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำภำยใต้ระเบียบวิธีกำรของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

 

ตัวช้ีวัด 1.2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการน าเสนอข้อมูลสถิติ  
รำยกำรที่ 4 กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
รำยกำรที่ 5 กระบวนกำรรักษำข้อมูลควำมลับส่วนบุคคล  

หลักการที่ 2: ความเพียงพอของทรัพยากร  
ตัวช้ีวัด 2.1 เจ้าหน้าที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ด้านระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการการศึกษา  

 

รำยกำรที่ 6 อัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนสำรสนเทศ
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 

รำยกำรที่ 7 คุณสมบัติ ทักษะและประสบกำรณ์ของเจ้ำหน้ำที่  
รำยกำรที่ 8 แผน/ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร กำรรักษำบุคลำกร และ

อัตรำก ำลังทดแทนด้ำนระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ 
 

ตัวช้ีวัด 2.2 ทรัพยากรคอมพิวเตอร์และสิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

 

รำยกำรที่ 9 โปรแกรม (ส ำหรับกำรประมวลผล) ถูกต้องตำมลิขสิทธิ์ 
เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำน และมีกำรบ ำรุงรักษำ ปรับปรุงอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 

รำยกำรที่ 10 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (hardware) มีควำมเพียงพอต่อกำร
ปฏิบัติงำน ที่สำมำรถประมวลผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีระบบรักษำควำมปลอดภัย
ของข้อมูลที่ดี 

 

รำยกำรที่ 11 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำยภำพที่จ ำเป็นต่อกำร
ปฏิบัติงำน (อำคำรส ำนักงำน เฟอร์นิเจอร์ส ำนักงำน อุปกรณ์ส ำนักงำน)  

 

ตัวช้ีวัด 2.3 งบประมาณมีความสอดคล้องต่อการปฏิบัติงาน  



รายการประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษา ระดับคะแนน 

รำยกำรที่ 12 งบประมำณเพียงพอและต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน  
หลักการที่ 3: การตอบสนองต่อผู้ใช้งาน  
ตัวช้ีวัด 3.1 การสื่อสารกับผู้ใช้ข้อมูล  

รำยกำรที่ 13 กำรสื่อสำรด้ำนควำมต้องกำรข้อมูลกับผู้ใช้งำนข้อมูล  
ตัวช้ีวัด 3.2 การติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้งานอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  

รำยกำรที่ 14 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนข้อมูล  
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการทางสถิติ  
หลักการที่ 4: ระเบียบวิธีการที่รองรับ  
ตัวช้ีวัด 4.1 แนวคิดและค าจ ากัดความท่ีใช้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานทางสถิติ  

รำยกำรที่ 15 เอกสำร/คู่มือที่แสดงถึงระเบียบวิธีในกำรจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 

 

รำยกำรที่ 16 กำรจดัท ำค ำจ ำกัดควำม/นิยำมของข้อมูลที่เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล 

 

ตัวช้ีวัด 4.2 ขอบเขตในการจัดเก็บข้อมูล  
รำยกำรที่ 17 กำรก ำหนดขอบเขตข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ที่ชัดเจนในกำร

จัดเก็บข้อมูล 
 

รำยกำรที่ 18 ควำมครอบคลุมในกำรจัดเก็บข้อมูลทำงกำรศึกษำ  
ตัวช้ีวัด 4.3 การจ าแนกข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติในระดับสากล  

รำยกำรที่ 19 กำรจัดเก็บข้อมูลจ ำแนกระดับกำรศึกษำตำมมำตรฐำนสำกล 
(ISCED 201 

 

ตัวช้ีวัด 4.4 การจัดเก็บข้อมูล และสารสนเทศทางการศึกษา  
รำยกำรที่ 20 กำรก ำหนดที่มำของแหล่งข้อมูลได้อย่ำงชัดเจน  
รำยกำรที่ 21 กำรก ำหนดรหัสมำตรฐำนกลำงของข้อมูล  
รำยกำรที่ 22 รำยกำรกำรจัดเก็บข้อมูล   
รำยกำรที่ 23 คู่มือในกำรจัดท ำ/จัดเก็บข้อมูล    

หลักการที่ 5: ความน่าเชื่อถือและความแม่นย า  
ตัวช้ีวัด 5.1 ความครบถ้วนของข้อมูลในการจัดท าสถิติการศึกษา  

รำยกำรที่ 24 กำรก ำหนดบัญชีรำยกำรของข้อมูล (data mapping)  
รำยกำรที่ 25 ระบบกำรตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนและควำมผิดปกติของข้อมูล  



รายการประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษา ระดับคะแนน 

รำยกำรที่ 26 กำรก ำหนดอำยุของเด็ก/นักเรียน เป็นไปตำมเอกสำรทำง
กฎหมำย 

 

ตัวช้ีวัด 5.2 การประเมินและตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ  
รำยกำรที่ 27 กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล  
รำยกำรที่ 28 ควำมครบถ้วนของข้อมูลที่จัดเก็บ  
รำยกำรที่ 29 ระบบกำรเข้ำถึงและกำรก ำหนดสิทธิในกำรใช้งำนข้อมูล  

ตัวช้ีวัด 5.3 เทคนิคทางสถิติที่ใช้เป็นไปตามขั้นตอนทางสถิติที่ดีและมีการจัดท าเป็น
เอกสาร 

 

รำยกำรที่ 30 เครื่องมือที่ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูล  
รำยกำรที่ 31 เอกสำร/คู่มือประกอบกำรน ำข้อมูลไปใช้  

องค์ประกอบที่ 3 ผลสถิติทางการศึกษา  
หลักการที่ 6: ช่วงเวลาและความทันต่อการใช้งาน  

ตัวช้ีวัด 6.1 ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล  

รำยกำรที่ 32 กำรจัดเก็บข้อมูลรำยบุคคลของโรงเรียน  

รำยกำรที่ 33 กำรเผยแพร่ข้อมูลทำงกำรศึกษำ  

รำยกำรที่ 34 กำรรำยงำนข้อมูลในระดับสำกล  

รำยกำรที่ 35 ระยะเวลำในกำรเผยแพร่ข้อมูลทำงกำรศึกษำ  

หลักการที่ 7: ความสอดคล้อง  
ตัวช้ีวัด 7.1 ความสอดคล้องกันภายในชุดข้อมูล  

รำยกำรที่ 36 กำรตรวจสอบควำมสอดคล้องระหว่ำงกำรรวบรวมข้อมูล  
ตัวชี้วัด 7.2 ความเหมาะสมของการจัดเก็บข้อมูล  

รำยกำรที่ 37 ควำมต่อเนื่องของกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
ตัวช้ีวัด 7.3 การตรวจสอบความสอดคล้องของสถิติทางการศึกษา  

รำยกำรที่ 38 ตรวจสอบกำรเทียบเคียงข้อมูล/สถิติกับแหล่งข้อมูลอื่น  
หลักการที่ 8: การเข้าถึงและเข้าใจง่าย  

ตัวช้ีวัด 8.1 การน าเสนอสถิติที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย  

รำยกำรที่ 39 กำรเผยแพร่ข้อมูลทำงสถิติมีรูปแบบกำรน ำเสนอข้อมูลที่ง่ำย
ต่อกำรน ำไปใช้ 

 

รำยกำรที่ 40 มีข้อมูล/สถิติทำงกำรศึกษำในระดับต่ำง ๆ ที่สำมำรถจ ำแนก
ข้อมูลในระดับย่อย 

 



รายการประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษา ระดับคะแนน 

รำยกำรที่ 41 กำรเข้ำถึงข้อมูลและสถิติทำงกำรศึกษำที่พร้อมใช้งำน  

ตัวช้ีวัด 8.2 มีเอกสารค าอธิบายข้อมูล  

รำยกำรที่ 42 ค ำอธิบำยลักษณะข้อมูลที่ระบุถึงแหล่งที่มำของข้อมูล ค ำจัด
ควำม และวิธีกำรจัดท ำสถิติ 

 

รำยกำรที่ 43 กำรเข้ำถึงค ำอธิบำยลักษณะข้อมูลที่ได้รับกำรเผยแพร่  

ตัวช้ีวัด 8.3 มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือแก่ผู้ใช้งาน  

รำยกำรที่ 44 กระบวนกำร/คู่มือในกำรร้องขอข้อมูลเพ่ิมเติมจำกผู้ใช้งำน  

รำยกำรที่ 45 ระบบช่วยเหลือ หรือเจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำผู้ใช้ข้อมูล  

รำยกำรที่ 46 ระบบกำรร้องขอข้อมูลที่นอกเหนือจำกข้อมูลที่มีกำรเผยแพร่
เป็นประจ ำ 

 

 

การกรอกข้อมูลในการประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทย 

กำรกรอกข้อมูล/กำรให้คะแนนในแต่ละรำยกำรในกำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำน
กำรศึกษำของประเทศไทย มีแนวทำงดังนี้ 

1. ระบุคะแนนในแต่ละรำยกำรที่สอดคล้องกับหลักฐำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์
ค ำอธิบำยและรำยละเอียดของระดับคะแนนที่ก ำหนด หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้ให้จักท ำข้อคิดเห็น 
(Comments) ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง (Recommendations) หรือแยกตัวชี้วัดออกมำเพ่ือ
กำรศึกษำรำยละเอียดต่อไป 

2. กำรประเมินระดับคะแนนแต่ละรำยกำร ให้สอดคล้องกับข้อมูล สถำนกำรณ์ ควำม
เป็นจริงด้ำนคุณภำพของข้อมูล 

3. ระดับคะแนนเริ่มจำก 1 คะแนน (น้อยที่สุด) ถึง 4 คะแนน (มำกที่สุด) กรณีระดับ
คะแนนไม่ครบทั้ง 4 ระดับ อำจมีเพียง 2 หรือ 3 ระดับเท่ำนั้น ให้พิจำรณำคะแนนที่ตรงตำมข้อมูล
จริงเท่ำนั้น  

4. ประเด็นหัวข้อค ำอธิบำยเพ่ิมเติม (Brief additional explanation) ให้ใช้บันทึก
รำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับรำยกำรตัวชี้วัด 

5. ประเด็นหัวข้อหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence) ให้กรอกข้อมูลรำยชื่อ กฎหมำย 
กฎ ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง หนังสือ รำยงำน แผน นโยบำย และรำยละเอียดตัวชี้วัดเพ่ือง่ำยต่อกำร
ให้คะแนน   

6. ประเด็นหัวข้อข้อคิดเห็น (Comments) ใส่รำยละเอียดเพิ่มเติมเพ่ือประโยชน์ในกำร
ให้คะแนนหรืออธิบำยเพิ่มเติมภำยหลัง 



 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทย 

กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทย ด้วยสถิติ
พ้ืนฐำน (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD) จำกระดับ
คะแนน (Scoring level) ในกำรประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ ที่เริ่มจำก 1 คะแนน (น้อย
ที่สุด) ถึง 4 คะแนน (มำกท่ีสุด) โดยกำรแปลควำมหมำยของค่ำเฉลี่ยที่วิเครำะห ์ดังนี้ 

ค่ำเฉลี่ย  3.50 - 4.00  ระดับ 4 ตรงตำมมำตรฐำนด้ำนคุณภำพ ที่สำมำรแสดงหลักฐำน
เชิงประจักษ ์

ค่ำเฉลี่ย  2.50 - 3.49 ระดับ 3 มีส่วนที่ต้องปรับปรุงแต่ยอมรับได้ ที่ไม่สำมำรถแสดง
หลักฐำนเชิงประจักษ์ได้แต่มีข้อคิดเห็นและค ำอธิบำยเพ่ิมเติมใน
กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนคุณภำพ 

ค่ำเฉลี่ย  1.50 - 2.49 ระดับ 2 ไม่มีควำมชัดเจนในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน
คุณภำพ 

ค่ำเฉลี่ย  1.00 - 1.49 ระดับ 1 ไม่ได้มีกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนคุณภำพ 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



 
 

แบบประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทย 
Thailand Education Data Quality Assessment: Thailand Ed-DQA 

แบบประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทย เป็นเครื่องมือส ำหรับ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำข้อมูลด้ำนกำรศึกษำระดับประเทศ (National Technical Team: 
NTT) ที่ได้ต้นแบบและวิธีกำรของ UNESCO Institute for Statistics(UIS) เพ่ือกำรประเมินคุณภำพข้อมูล 
(Data Quality Assessment: DQA) ที่มีกระบวนกำรประเมินคุณภำพข้อมูลของหน่วยงำนและองค์กรที่
เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำตั้งแต่กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรประมวลผลข้อมูล และกำรเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือ
รับรองควำมน่ำเชื่อถือในกำรจัดท ำสำรสนเทศทำงกำรศึกษำและกำรเผยแพร่ในระดับประเทศ 
ตลอดจนเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงคุณภำพสำรสนเทศและข้อมูลด้ำนกำรศึกษำให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกลในกำรปรับปรุงสถิติด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทย 

ค าชี้แจง 

1. แบบประเมินคุณภำพข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ ส ำหรับหน่วยงำนที่รับผิดชอบใน
กำรจัดท ำข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทยประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 8 หลักกำร 21 ตัวชี้วัด
46 รำยกำร แต่ละรำยกำรมี 5 ประเด็น ได้แก่ (1) ระดับคะแนน (Scoring level) ) (2) หลักฐำน
เชิงประจักษ์ (Evidence) (3) ข้อคิดเห็น (Comments) (4) ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม (Brief additional 
Notes) และ (5) ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง (Recommendations) 

2. เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพข้อมลูด้ำนกำรศึกษำ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้  
ระดับ 4  ตรงตำมมำตรฐำนด้ำนคุณภำพ และมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
ระดับ 3  มีส่วนที่ต้องปรับปรุงแต่ยอมรับได้ ไม่มีหลักฐำนเชิงประจักษ์ แต่มีข้อคิดเห็น

และค ำอธิบำยเพ่ิมเติมในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนคุณภำพ 
ระดับ 2  ไม่มีควำมชัดเจนในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนคุณภำพ 
ระดับ 1  ไม่ได้มีกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนคุณภำพ 

3. ประเมินระดับคะแนนในตัวชี้วัดแต่ละรำยกำรให้สอดคล้องกับข้อมูล สถำนกำรณ์ 
ควำมเป็นจริงด้ำนคุณภำพในแต่ละรำยกำรพร้อมระบุหลักฐำนเชิงประจักษ์ตรงตำมค ำอธิบำย
รำยละเอียดของระดับคะแนน หำกไม่สำมำรถระบุได้ โปรดให้ข้อคิดเห็น (Comments) หรือ
ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม (Brief additional Notes) หำกรำยกำรใดมีข้อขัดข้องในกำรด ำเนินงำนที่ไม่
สำมำรถประเมินผลกำรด ำเนินงำนได้ จะแยกให้ผู้ประเมินร่วมกันพิจำรณำรำยกำรนี้ร่วมกันอีกครั้ง 

4. ตรวจสอบรำยละเอียดค ำอธิบำยตำมข้อเท็จจริงของระดับคะแนน ให้สอดคล้องกับ
รำยกำรตัวชี้วัดในช่องท้ำยรำยกำร เพ่ือควำมสะดวกต่อกำรให้คะแนน  



5. ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม (Brief additional explanation) ให้ใช้บันทึกรำยละเอียดเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับรำยกำรตัวชี้วัดนั้น 

6. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence)ให้กรอกข้อมูลชื่อ กฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ 
ค ำสั่ง หนังสือ นโยบำย แผน และรำยงำน ตำมรำยละเอียดรำยกำรตัวชี้วัด เพ่ือง่ำยต่อกำรให้คะแนน  

7. ข้อคิดเห็น (Comments) สำมำรถใส่รำยละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์ในกำรให้คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมขององค์กร 

หลักการที่ 1 : กรอบนโยบายและกฎหมาย 

 ตัวชี้วัด 1.1 การก าหนดความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษาอย่างชัดเจน 

  รายการที่ 1 กฎหมำย/ระเบียบให้อ ำนำจหน่วยงำนท ำหน้ำที่ก ำกับและดูแลบริหำร
จัดกำรข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 

มีกฎหมำย/ระเบียบให้อ ำนำจหน่วยงำนท ำหน้ำที่
ก ำกับและดูแลบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือ
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่ครอบคลุมทุกหน่วยที่จัด
กำรศึกษำ และสำมำรถน ำสู่กำรปฏิบัติได้             

  

3 

มีประกำศให้อ ำนำจหน่วยงำนท ำหน้ำที่ก ำกับและดูแล
บริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำที่ครอบคลุมทุกหน่วยที่จัดกำรศึกษำ และ
สำมำรถน ำสู่กำรปฏิบัติได้ 

 
 

 

2 

มีกฎหมำย/ระเบียบ/ประกำศ ให้อ ำนำจหน่วยงำนท ำ
หน้ำที่ก ำกับและดูแลบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำภำยในหน่วยงำนที่ ไม่
ครอบคลุมทุกหน่วยงำนจัดกำรศึกษำ            

  

1 
ไม่มีทั้งกฎหมำย/ระเบียบ/ประกำศ นโยบำยในกำรท ำ
หน้ำที่ก ำกับและดูแลบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

  

 
 
 



ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 

  รายการที่ 2 หน่วยงำนมีแผนและระบบบริหำรจัดกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูล/สำรสนเทศ
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

   
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
มีแผนกำรจัดกำรและมีกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูล/
สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

  

3 
-  

 
 

2 
มีแผนกำรจัดกำรแต่ไม่มีกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูล/
สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

  

1 
ไม่มีแผนกำรจัดกำรและไม่มีการเชื่อมโยงฐำนข้อมูล/
สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

  



  รายการที่  3 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดกรอบกำรจัดเก็บและมำตรฐำนข้อมูล
สำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำภำยใต้ระเบียบวิธีกำรของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
 

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
กำรก ำหนดกรอบกำรจัดเก็บและมำตรฐำนข้อมูล
สำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำภำยใต้ระเบียบวิธีกำรของ
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ และน าสู่การปฏิบัติ 

  

3 - 
 
 

 

2 
กำรก ำหนดกรอบกำรจัดเก็บและมำตรฐำนข้อมูล
สำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำภำยใต้ระเบียบวิธีกำรของ
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติแต่ไม่ได้น าสู่การปฏิบัติ 

  

1 
กำรก ำหนดกรอบกำรจัดเก็บและมำตรฐำนข้อมูล
สำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำไม่ได้ด าเนินการภำยใต้
ระเบียบวิธีกำรของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 



 ตัวช้ีวัด 1.2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการน าเสนอข้อมูลสถิติ 

  รายการที่ 4 กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
 

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
มีกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และน ำสู่กำร
ปฏิบัติ 

  

3 - 
 
 

 

2 
มีกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่ไม่น าสู่กำร
ปฏิบัติ 

  

1 ไม่มีกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 
  



  รายการที่ 5 กระบวนกำรรักษำข้อมูลควำมลับส่วนบุคคล 
   

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
มีกระบวนกำรรักษำข้อมูลควำมลับส่วนบุคคล และ
น ำสู่กำรปฏิบัติ 

  

3 
- 
 

  

2 
มีกระบวนกำรรักษำข้อมูลควำมลับส่วนบุคคล แต่ไม่
น าสู่กำรปฏิบัติ 

  

1 
ไม่มีกระบวนกำรรักษำข้อมูลควำมลับส่วนบุคคล 
 

  

 
ข้อคิดเหน็ (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 
  



หลักการที่ 2: ความเพียงพอของทรัพยากร 

 ตัวช้ีวัด 2.1 เจ้าหน้าที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ด้านระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการการศึกษา  

  รายการที่ 6 อัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนสำรสนเทศเพ่ือกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ 
  

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
มีกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่อย่ำงเป็นทำงกำรและเต็มกรอบ
อัตำก ำลัง 

  

3 
มีกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ แต่ไม่เต็มตำมกรอบอัตรำก ำลัง 
 

  

2 
ไม่มีกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลัง แต่มกีำรแต่งตั้ง
เจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำน 

  

1 
ไม่มีกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังและไม่แต่งตั้ง
เจ้ำหน้ำที่ 

  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 

 



  รายการที่ 7 คุณสมบัติ ทักษะและประสบกำรณ์ของเจ้ำหน้ำที่ 

 
ระดับ

คะแนน 
ค าอธิบาย 

หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
เจ้าหน้าที่ทุกคนส ำเร็จกำรศึกษำในสำขำที่เกี่ยวข้อง หรือ
มีประสบกำรณ์ด้ำนระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรกำรศึกษำ  

  

3 
เจ้ำหน้ำที่ร้อยละ 80 ส ำเร็จกำรศึกษำในสำขำที่เกี่ยวข้อง 
หรือมีประสบกำรณด์้ำนระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรกำรศึกษำ  

  

2 
เจ้ำหน้ำที่ร้อยละ 50 ส ำเร็จกำรศึกษำในสำขำที่เกี่ยวข้อง 
หรือมีประสบกำรณด์้ำนระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรกำรศึกษำ 

  

1 
เจ้ำหน้ำที่น้อยกว่าร้อยละ 50 ส ำเร็จกำรศึกษำในสำขำที่
เกี่ยวข้อง หรือมีประสบกำรณ์ด้ำนระบบสำรสนเทศเพ่ือ
กำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ 

  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 



  รายการที่ 8 แผน/ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร กำรรักษำบุคลำกร และ

อัตรำก ำลังทดแทนด้ำนระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ 

 
ระดับ

คะแนน 
ค าอธิบาย 

หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 

มีแผน/ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร กำรรักษำ
บุคลำกร และอัตรำก ำลังทดแทนด้ำนระบบสำรสนเทศ
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำและน ำสู่กำรปฏิบัติครบ
ตำมแผนที่ก ำหนด 

  

3 

มีแผน/ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร กำรรักษำ
บุคลำกร และอัตรำก ำลังทดแทนด้ำนระบบสำรสนเทศ
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำและปฏิบัติไม่ครบตำม
แผนที่ก ำหนด 

  

2 
มีแผน/ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร กำรรักษำ
บุคลำกร และอัตรำก ำลังทดแทนด้ำนระบบสำรสนเทศ
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำแต่ไม่ได้น ำสู่กำรปฏิบัติ 

  

1 
ไม่มีทั้งแผน/ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร กำรรักษำ
บุคลำกร และอัตรำก ำลังทดแทนด้ำนระบบสำรสนเทศ
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ 

  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 



 ตัวช้ีวัด 2.2 ทรัพยากรคอมพิวเตอร์และสิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

  รายการที่ 9 โปรแกรม (ส ำหรับกำรประมวลผล) ถูกต้องตำมลิขสิทธิ์ เหมำะสมต่อ
กำรปฏิบัติงำน และมีกำรบ ำรุงรักษำ ปรับปรุงอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
มีโปรแกรมที่ถูกต้องตำมลิขสิทธิ์ส ำหรับกำร
ประมวลผลและมีกำรต่ออำยุกำรใช้งำน/มีกำร
บ ำรุงรักษำ 

  

3 
มีโปรแกรมท่ีถูกต้องตำมลิขสิทธิ์ส ำหรับกำรประมวลผล
หมดอำยุ และไม่ได้รับกำรต่ออำยุกำรใช้งำน/ไม่ได้รับ
กำรบ ำรุงรักษำอย่ำงสม่ ำเสมอ 

  

2 
มีโปรแกรมที่ไม่ถูกต้องตำมลิขสิทธิ์ส ำหรับกำร
ประมวลผลแต่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 

  

1 
ไม่มีโปรแกรมที่ถูกต้องตำมลิขสิทธิ์ส ำหรับกำร
ประมวลผล/ปฏิบัติงำน 

  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 



  รายการที่ 10 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (hardware) มีควำมเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 
ที่สำมำรถประมวลผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีระบบรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลที่ดี 
  

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (hardware) เพียงพอต่อกำร
ปฏิบัติงำนที่สำมำรถประมวลผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และมีระบบรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลที่ดี 

  

3 
มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (hardware) เพียงพอต่อกำร
ปฏิบัติงำนที่สำมำรถประมวลผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
แตไ่ม่มีระบบรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลที่ดี 

  

2 
มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (hardware) ส ำหรับกำร
ประมวลผลไม่เพียงพอ และไม่มีระบบรักษำควำม
ปลอดภัยของข้อมูลที่ดี 

  

1 
ไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (hardware) ส ำหรับกำร
ประมวลผล/ปฏิบัติงำน 

  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 
  



  รายการที่ 11 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำยภำพที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
(อำคำรส ำนักงำน เฟอร์นิเจอร์ส ำนักงำน อุปกรณ์ส ำนักงำน)  
 

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพียงพอ   

3 -   

2 มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก แตไ่ม่เพียงพอ   

1 ไม่มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก   

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 
  



 ตัวช้ีวัด 2.3 งบประมาณมีความสอดคล้องต่อการปฏิบัติงาน   

รายการที่ 12 งบประมำณเพียงพอและต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน 
   

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
มีเงินงบประมำณเพียงพอในกำรปฏิบัติงำนและไม่มี
ปัญหาในกระบวนกำรใช้งบประมำณ 

  

3 -   

2 
มีงบประมำณเพียงพอในกำรปฏิบัติงำนแต่ไม่ต่อเนื่อง
และมีปัญหาในกระบวนกำรใช้งบประมำณ 

  

1 งบประมำณไม่เพียงพอในกำรปฏิบัติงำน   

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 
  



หลักการที่ 3: การตอบสนองต่อผู้ใช้งาน  

 ตัวช้ีวัด 3.1 การสื่อสารกับผู้ใช้ข้อมูล      

รายการที่ 13 กำรสื่อสำรด้ำนควำมต้องกำรข้อมูลกับผู้ใช้งำนข้อมูล 
   

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
มีกำรสื่อสำรด้ำนควำมต้องกำรข้อมูลกับผู้ใช้งำนข้อมูล
เป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง และต่อเนื่องทุกปี 

  

3 -   

2 
มีกำรสื่อสำรด้ำนควำมต้องกำรข้อมูลกับผู้ใช้งำนข้อมูล
เป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งแต่ไม่ต่อเนื่องทุกปี 

  

1 
ไม่มีกำรสื่อสำรด้ำนควำมต้องกำรข้อมูลกับผู้ใช้งำน
ข้อมูล 

  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 
  



 ตัวช้ีวัด 3.2 การติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้งานอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 

รายการที่ 14 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนข้อมูล 
  

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนข้อมูลอย่ำงน้อย
ปีละครั้ง และมีกำรน ำข้อเสนอแนะ ใช้ในกำรปรับปรุง
กำรปฏิบัติงำนทุกครั้ง 

  

3 
ไม่มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนข้อมูล แต่มี
กำรน ำข้อเสนอแนะใช้ในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

  

2 
ไม่มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนข้อมูล แต่มี
กำรน ำข้อเสนอแนะใช้ในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนใน
บำงครั้ง 

  

1 
ไม่มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนข้อมูล และไม่
มีกำรน ำข้อเสนอแนะใช้ในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 

  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 
  



องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการทางสถิต ิ

หลักการที่ 4: ระเบียบวิธีการที่รองรับ 

 ตัวช้ีวัด 4.1 แนวคิดและค าจ ากัดความท่ีใช้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานทางสถิติ 

รายการที่ 15 เอกสำร/คู่มือที่แสดงถึงระเบียบวิธีในกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
 

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 มีเอกสำร/คู่มือและน ำไปใช้ปฏิบัติงำนได้จริง 
  

3 มีเอกสำร/คู่มือและน ำไปใช้งำนบางส่วน 
  

2 
มีเอกสำร/คู่มืออยู่ระหว่ำงข้ันตอนกำรพัฒนำระเบียบ
วิธีกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ที่เป็นไปตำมำตรฐำนสำกล 

  

1 
ไม่มีเอกสำร/คู่มือ ระเบียบวิธีกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
ที่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 

  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 



รายการที่ 16 กำรจัดท ำค ำจ ำกัดควำม/นิยำมของข้อมูลที่เป็นไปตำม

มำตรฐำนสำกล 

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
มีกำรจัดท ำค ำจ ำกัดควำม/นิยำมของข้อมูลที่เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล 

  

3 - 
  

2 
มีกำรจัดท ำค ำจ ำกัดควำม/นิยำมของข้อมูลที่เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกลในบางส่วน 

  

1 
ไม่ได้จัดท ำค ำจ ำกัดควำม/นิยำมของข้อมูลที่เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล 

  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 
  



 ตัวช้ีวัด 4.2 ขอบเขตในการจัดเก็บข้อมูล 

รายการที่ 17 กำรก ำหนดขอบเขตข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ที่ชัดเจนในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 
  

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 กำรก ำหนดขอบเขตข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ที่ครอบคลุม 
  

3 มีกำรก ำหนดขอบเขตข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ในบางส่วน 
  

2 
อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำกำรก ำหนดขอบเขตข้อมูลทำง
ภูมิศำสตร์ 

  

1 ไม่มีกำรก ำหนดขอบเขตข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ 
  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 
  



รายการที่ 18 ควำมครอบคลุมในกำรจัดเก็บข้อมูลทำงกำรศึกษำ 
 

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 กำรจัดเก็บข้อมูลครอบคลุมทุกหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ 
  

3 - 
  

2 
กำรจัดเกบ็ข้อมูลไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงำนที่จัด
กำรศึกษำ 

  

1 - 
  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 
 
  



 ตัวช้ีวัด 4.3 การจ าแนกข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติในระดับสากล 

รายการที่ 19 กำรจัดเก็บข้อมูลจ ำแนกระดับกำรศึกษำตำมมำตรฐำนสำกล 
(ISCED 2011) 
  

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
มีกำรจัดเก็บข้อมูลจ ำแนกระดับกำรศึกษำตำม
มำตรฐำนสำกลที่ครอบคลุมทุกหน่วยงำน 

  

3 
มีกำรจัดเก็บข้อมูลจ ำแนกระดับกำรศึกษำตำม
มำตรฐำนสำกลที่ไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงำน 

  

2 - 
  

1 
ไม่มีกำรจัดเก็บข้อมูลจ ำแนกระดับกำรศึกษำตำม
มำตรฐำนสำกล 

  

หมายเหตุ: กำรจัดจ ำแนกกำรศึกษำตำมมำตรฐำนสำกล ปี 2011 (International Standards Classification of 
Education: ISCED 2011) เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนทำงสถิติส ำหรับกำรจัดกำรข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ ที่ออกแบบ
และจัดท ำขึ้นโดยองค์กำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ (UNESCO) มีจุดประสงค์
เพื่อใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์กำรศึกษำเปรียบเทียบในระดับนำนำชำติ เพื่อช่วย ลดปัญหำ
ควำมแตกต่ำงของระบบกำรศึกษำทั่วโลก 

 

ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 



หลักการที่ 4: ระเบียบวิธีการที่รองรับ 

 ตัวช้ีวัด 4.4 การจัดเก็บข้อมูล และสารสนเทศทางการศึกษา 

รายการที่ 20 กำรก ำหนดที่มำของแหล่งข้อมูลได้อย่ำงชัดเจน 
  

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
มีกำรก ำหนดที่มำของแหล่งข้อมูลได้อย่ำงชัดเจนในทุก
ครั้ง 

  

3 - 
  

2 มีกำรก ำหนดที่มำของแหล่งข้อมูลบางส่วน 
  

1 ไม่มีกำรก ำหนดที่มำของแหล่งข้อมูล 
  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 
 
  



รายการที่ 21 กำรก ำหนดรหัสมำตรฐำนกลำงของข้อมูล 

  
ระดับ

คะแนน 
ค าอธิบาย 

หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
มีกำรก ำหนดรหัสมำตรฐำนกลำงครบทุกรำยกำรตำมที่
กระทรวงศึกษำธิกำรด ำเนินกำรจัดเก็บ 

  

3 - 
  

2 
มีกำรก ำหนดรหัสมำตรฐำนกลำง แตไ่ม่ครบทุกรำยกำร
ตำมท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรด ำเนินกำรจัดเก็บ 

  

1 ไม่มีกำรก ำหนดรหัสมำตรฐำนกลำงของข้อมูล 
  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 
 
  



รายการที่ 22 รำยกำรกำรจัดเก็บข้อมูล  
  

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
ข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บในฐำนข้อมูล ตำมรำยกำร
จัดเก็บข้อมูล 

  

3 - 
  

2 
ข้อมูลบางส่วนถูกจัดเก็บในฐำนข้อมูล ตำมรำยกำร
จัดเก็บข้อมูล 

  

1 
ข้อมูลไม่ได้ถูกจัดเก็บในฐำนข้อมูล ตำมรำยกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 
 
  



รายการที่ 23 คู่มือในกำรจัดท ำ/จัดเก็บข้อมูล   
  

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 มีคู่มือในกำรจัดท ำ/จัดเก็บข้อมูลทั้งหมด 
  

3 - 
  

2 มีคู่มือในกำรจัดท ำ/จัดเก็บข้อมูลในบางส่วน 
  

1 ไม่มีคู่มือในกำรจัดท ำ/จัดเก็บข้อมูล 
  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 
  



หลักการที่ 5: ความน่าเชื่อถือและความแม่นย า   

 ตัวช้ีวัด 5.1 ความครบถ้วนของข้อมูลในการจัดท าสถิติการศึกษา 

รายการที่ 24 กำรก ำหนดบัญชีรำยกำรของข้อมูล (data mapping) 
  

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
มีกำรจัดท ำบัญชีข้อมูล (data mapping) ครอบคลุม
ร้อยละ 100 จำกรำยกำรข้อมูลที่กระทรวงศึกษำธิกำร
จัดเก็บ 

  

3 
มีกำรจัดท ำบัญชีข้อมูล (data mapping) มากกว่า 
ร้อยละ 75 จำกรำยกำรข้อมูลที่กระทรวงศึกษำธิกำร
จัดเก็บ 

  

2 
มีกำรจัดท ำบัญชีข้อมูล (data mapping) มากกว่า 
ร้อยละ 50 จำกรำยกำรข้อมูลที่กระทรวงศึกษำธิกำร
จัดเก็บ  

  

1 
มีกำรจัดท ำบัญชีข้อมูล (data mapping) น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 จำกรำยกำรข้อมูลที่กระทรวงศึกษำธิกำร
จัดเก็บ  

  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 



รายการที่ 25 ระบบกำรตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนและควำมผิดปกติของข้อมูล 
  

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
มีกำรตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนและควำมผิดปกติของ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

  

3 - 
  

2 
มีกำรตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนและควำมผิดปกติของ
ข้อมูล ที่ไม่เป็นระบบ  

  

1 
ไม่มีกำรตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนและควำมผิดปกติของ
ข้อมูล 

  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 
  



รายการที่ 26 กำรก ำหนดอำยุของเด็ก/นักเรียน เป็นไปตำมเอกสำรทำง
กฎหมำย 
  

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
มีเอกสำรทำงกฎหมำยที่ใช้อ้ำงอิงอำยุเด็ก/นักเรียน และ
ตรงกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น 

  

3 - 
  

2 
มีเอกสำรทำงกฎหมำยที่ใช้อ้ำงอิงอำยุเด็ก/นักเรียน แต่ไม่
สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดข้ึน (เช่น กำรแจ้งเกิด
ไม่ตรงวันที่เกิด) 

  

1 ไม่มีเอกสำรทำงกฎหมำยที่ใช้อ้ำงอิงอำยุเด็ก/นักเรียน 
  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 
  



 ตัวช้ีวัด 5.2 การประเมินและตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

รายการที่ 27 กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล 
  

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลทุกครั้งที่จัดส่ง 
  

3 มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลเป็นบางครั้ง 
  

2 - 
  

1 ไม่มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล 
  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 
  



รายการที่ 28 ควำมครบถ้วนของข้อมูลที่จัดเก็บ 
  

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 ข้อมูลมีควำมครบถ้วนตำมรำยกำรที่ก ำหนด 
  

3 - 
  

2 ข้อมูลไม่มีควำมครบถ้วนตำมรำยกำรที่ก ำหนด 
  

1 ไม่มีกำรจัดเก็บข้อมูลตำมรำยกำรที่ก ำหนด 
  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 
  



รายการที่ 29 ระบบกำรเข้ำถึงและกำรก ำหนดสิทธิในกำรใช้งำนข้อมูล 
  

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
มีระบบในกำรตรวจสอบกำรเข้ำใช้งำนข้อมูลและ
ด ำเนินกำรใช้งำน 

  

3 
มีระบบในกำรตรวจสอบกำรเข้ำใช้งำนข้อมูล แต่ไม่ได้ใช้
งำน 

  

2 ไม่มีระบบในกำรตรวจสอบกำรเข้ำใช้งำนข้อมูล 
  

1 ไม่ใหเ้ข้ำถึงกำรใช้งำนข้อมูล 
  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 
  



 ตัวชี้วัด 5.3 เทคนิคทางสถิติที่ใช้เป็นไปตามขั้นตอนทางสถิติที่ดีและมีการจัดท าเป็น
เอกสาร 

รายการที่ 30 เครื่องมือที่ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูล 
  

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล ง่ำยที่จะ
น ำไปปฏิบัติงำนได้จริง 

  

3 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล ที่ต้องมี
กำรพัฒนำและปรับปรุงอยู่ 

  

2 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล ไม่มี
ควำมเหมำะสมในกำรน ำไปใช้ 

  

1 ไม่มีเครื่องมือที่ใช้ในกำรจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล  
  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 
  



รายการที่ 31 เอกสำร/คู่มือประกอบกำรน ำข้อมูลไปใช้ 
  

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
มีเอกสำร/คู่มือประกอบกำรน ำข้อมูลไปใช้  
และน ำไปใช้ 

  

3 
มีเอกสำร/คู่มือประกอบกำรน ำข้อมูลไปใช้  
แตไ่ม่ได้มีกำรน ำไปใช้ 

  

2 
ไม่มีเอกสำร/คู่มือประกอบกำรน ำข้อมูลไปใช้แต่มีกำร
น ำไปใช้ 

  

1 
ไม่มีเอกสำรส ำหรับกำรบันทึก/คู่มือประกอบกำรน ำ
ข้อมูลไปใช้ 

  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 
  



องค์ประกอบที่ 3 ผลสถติทิางการศึกษา 

หลักการที่ 6: ช่วงเวลาและความทันต่อการใช้งาน 

 ตัวช้ีวัด 6.1 ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล 

รายการที่ 32 กำรจัดเก็บข้อมูลรำยบุคคลของโรงเรียน 
  

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
กำรจัดเก็บข้อมูลรำยบุคคลของโรงเรียน เป็นไปตำม
แผนที่ก ำหนด 

  

3 - 
  

2 
กำรจัดเก็บข้อมูลรำยบุคคลของโรงเรียน ไม่เป็นไปตำม
แผนที่ก ำหนด 

  

1 - 
  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 
 



รายการที่ 33 กำรเผยแพร่ข้อมูลทำงกำรศึกษำ 

  
ระดับ

คะแนน 
ค าอธิบาย 

หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลภายในปีการศึกษา 
  

3 กำรเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 1 ปีการศึกษา 
  

2 กำรเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 2 ปีการศึกษา 
  

1 ไม่มีกำรเผยแพร่ข้อมูล 
  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 
 
  



รายการที่ 34 กำรรำยงำนข้อมูลในระดับสำกล 
  

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
มีกำรรำยงำนข้อมูลในระดับสำกลสอดคล้องตำมกรอบ
เวลำ UIS 

  

3 
มีกำรรำยงำนข้อมูลในระดับสำกล ล่าช้า 6 เดือน ตำม
กรอบเวลำ UIS 

  

2 
มีกำรรำยงำนข้อมูลในระดับสำกล ล่าช้า 1 ป ีตำม
กรอบเวลำ UIS 

  

1 ไม่มีกำรรำยงำนข้อมูลในระดับสำกล 
  

หมายเหตุ: ตอบเฉพำะหน่วยงำนที่ประสำนงำนและจดัส่งข้อมลูให้ UIS  

 

ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 
 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 

   
  



รายการที่ 35 ระยะเวลำในกำรเผยแพร่ข้อมูลทำงกำรศึกษำ 
  

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
มีกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรเผยแพร่ข้อมูลทำง
กำรศึกษำและมีกำรเผยแพร่ตรงตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 

  

3 
มีกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรเผยแพร่ข้อมูลทำง
กำรศึกษำแต่กำรเผยแพร่ไม่ตรงตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 

  

2 
มีกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรเผยแพร่ข้อมูลทำง
กำรศึกษำ 
แต่ไม่ได้เผยแพร่ข้อมูล 

  

1 
ไม่มีกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรเผยแพร่ข้อมูลทำง
กำรศึกษำ 

  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 
  



หลักการที่ 7: ความสอดคล้อง 

 ตัวช้ีวัด 7.1 ความสอดคล้องกันภายในชุดข้อมูล 

รายการที่ 36 กำรตรวจสอบควำมสอดคล้องระหว่ำงกำรรวบรวมข้อมูล 
  

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
มีกำรตรวจสอบควำมสอดคล้องระหว่ำงกำรรวบรวม
ข้อมูลสม่ าเสมอ 

  

3 - 
  

2 
มีกำรตรวจสอบควำมสอดคล้องระหว่ำงกำรรวบรวมข้อมูล
บางส่วน 

  

1 
ไม่มีกำรตรวจสอบควำมสอดคล้องระหว่ำงกำรรวบรวม
ข้อมูล 

  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 
 
  



 ตัวช้ีวัด 7.2 ความเหมาะสมของการจัดเก็บข้อมูล     

รายการที่ 37 ควำมต่อเนื่องของกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 ข้อมูลเก็บตำมช่วงเวลำแบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป 
  

3 ข้อมูลเก็บตำมช่วงเวลำแบบต่อเนื่อง น้อยกว่า 5 ปี 
  

2 ข้อมูลไม่ได้ถูกด ำเนินกำรจัดเก็บต่อเนื่องทุกปี 
  

1 ไม่มีควำมต่อเนื่องของกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 
 
  



 ตัวช้ีวัด 7.3 การตรวจสอบความสอดคล้องของสถิติทางการศึกษา 

รายการที่ 38 ตรวจสอบกำรเทียบเคียงข้อมูล/สถิติกับแหล่งข้อมูลอ่ืน 
  

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
มีกำรตรวจสอบกำรเทียบเคียงข้อมูล/สถิติกับ
แหล่งข้อมูลอื่น ทุกชุดข้อมูล 

  

3 - 
  

2 
มีกำรตรวจสอบกำรเทียบเคียงข้อมูล/สถิติกับ
แหล่งข้อมูลอื่น บางส่วน 

  

1 
ไม่มีกำรตรวจสอบกำรเทียบเคียงข้อมูล/สถิติกับ
แหล่งข้อมูลอื่น 

  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 
 
  



หลักการที่ 8: การเข้าถึงและเข้าใจง่าย 

 ตัวช้ีวัด 8.1 การน าเสนอสถิติที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

รายการที่ 39 กำรเผยแพร่ข้อมูลทำงสถิติมีรูปแบบกำรน ำเสนอข้อมูลที่ง่ำยต่อ
กำรน ำไปใช้  
  

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
มีกำรเผยแพร่ข้อมูลสถิติทำงกำรศึกษำในรูปแบบตำรำง 
แผนภูมิและมีค าอธิบายประกอบ 

  

3 
มีกำรเผยแพร่ข้อมูลสถิติทำงกำรศึกษำในรูปแบบตำรำง 
แผนภูมิแต่ไม่มีค าอธิบาย 

  

2 
มีกำรเผยแพร่ข้อมูลสถิติทำงกำรศึกษำในรูปแบบตำรำง  
แต่ไม่มีค าอธิบาย 

  

1 ไม่มีกำรเผยแพร่ข้อมูลสถิติทำงกำรศึกษำ 
  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 
 



รายการที่ 40 มีข้อมูล/สถิติทำงกำรศึกษำในระดับต่ำง ๆ ที่สำมำรถจ ำแนก

ข้อมูลในระดับย่อย 

  
ระดับ

คะแนน 
ค าอธิบาย 

หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
มีกำรรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลในระดับโรงเรียน ที่สำมำรถ
จ ำแนกข้อมูลในระดับย่อยได้ เช่น เพศ ระดับกำรศึกษำ 
อำยุ เป็นต้น) 

  

3 
มีกำรรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลในระดับภูมภิำค  
(ในพื้นที่จังหวัด) ที่สำมำรถจ ำแนกข้อมูลในระดับย่อยได้ 

  

2 
มีกำรรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลในระดับภูมิภำค  
(ในพื้นที่จังหวัด) เท่ำนั้น แต่ไม่สำมำรถจ ำแนกข้อมูลใน
ระดับย่อยได้       

  

1 
ไม่มีกำรรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลในระดับภูมิภำค  
(ในพื้นที่จังหวัด) 

  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 
  



รายการที่ 41 กำรเข้ำถึงข้อมูลและสถิติทำงกำรศึกษำที่พร้อมใช้งำน 
  

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
กำรเข้ำถึงข้อมูลและสถิติทำงกำรศึกษำพร้อมใช้งำนได้
สะดวก 

  

3 
กำรเข้ำถึงข้อมูลและสถิติทำงกำรศึกษำเข้ำใช้งำนได้
บางคน/เข้ำใช้งำนอย่างมีเงื่อนไข 

  

2 กำรเข้ำถึงข้อมูลและสถิติทำงกำรศึกษำท ำได้ยาก 
  

1 ไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและสถิติทำงกำรศึกษำ 
  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไม่สำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 
 
  



 ตัวช้ีวัด 8.2 มีเอกสารค าอธิบายข้อมูล 

รายการที่ 42 ค ำอธิบำยลักษณะข้อมูลที่ระบุถึงแหล่งที่มำของข้อมูล ค ำจัด
ควำม และวิธีกำรจัดท ำสถิติ  
  

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
มีค ำอธิบำยลักษณะข้อมูลที่ระบุถึงแหล่งที่มำของข้อมูล 
ค ำจัดควำม และวิธีกำรจัดท ำสถิติที่ครอบคลุม 

  

3 - 
  

2 
มีค ำอธิบำยลักษณะข้อมูลที่ระบุถึงแหล่งที่มำของข้อมูล 
ค ำจัดควำม และวิธีกำรจัดท ำสถิติบางส่วน 

  

1 
ไม่มีค ำอธิบำยลักษณะข้อมูลที่ระบุถึงแหล่งที่มำของ
ข้อมูล ค ำจัดควำม และวิธีกำรจัดท ำสถิติ 

  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 
 
  



รายการที่ 43 กำรเข้ำถึงค ำอธิบำยลักษณะข้อมูลที่ได้รับกำรเผยแพร่ 
  

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงค ำอธิบำยลักษณะข้อมูลได้ 
  

3 
เข้ำถึงค ำอธิบำยลักษณะข้อมูลได้บางส่วน/เข้ำถึงอย่ำง
มีเงื่อนไข 

  

2 เข้ำถึงค ำอธิบำยลักษณะข้อมูลยาก 
  

1 ไม่สามารถเขำ้ถึงค ำอธิบำยลักษณะข้อมูลได้ 
  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 
 
  



 ตัวช้ีวัด 8.3 มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือแก่ผู้ใช้งาน 

รายการที่ 44 กระบวนกำร/คู่มือในกำรร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจำกผู้ใช้งำน 
  

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
มีกระบวนกำร/คู่มือในกำรร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจำก
ผู้ใช้งำน และมีกำรน ามาใช้งานจริง 

  

3 
- 
 

  

2 
มีกระบวนกำร/คู่มือในกำรร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจำก
ผู้ใช้งำน แต่ไม่น ามาใช้งานจริง 

  

1 
ไม่มีกระบวนกำร/คู่มือในกำรร้องขอข้อมูลเพ่ิมเติมจำก
ผู้ใช้งำน 

  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

   
  



รายการที่ 45 ระบบช่วยเหลือ หรือเจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำผู้ใช้ข้อมูล 
  

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
มีระบบช่วยเหลือ หรือเจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำผู้ใช้ข้อมูล 
และมีการติดตามผลกำรช่วยเหลือ 

  

3 - 
  

2 
มีระบบช่วยเหลือ หรือเจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำผู้ใช้ข้อมูล 
แต่ไม่มีการติดตามผลกำรช่วยเหลือ 

  

1 
ไม่มีระบบช่วยเหลือ หรือเจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำผู้ใช้
ข้อมูล 

  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 
  



รายการที่ 46 ระบบกำรร้องขอข้อมูลที่นอกเหนือจำกข้อมูลที่มีกำรเผยแพร่เป็น
ประจ ำ 
  

ระดับ
คะแนน 

ค าอธิบาย 
หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
ค าอธิบาย
เพิ่มเติม 

4 
จัดท ำระบบกำรร้องขอข้อมูลที่นอกเหนือจำกข้อมูลที่มี
กำรเผยแพร่เป็นประจ ำ เมื่อมีการร้องขอ 

  

3 -   

2 
จัดท ำข้อมูลที่นอกเหนือจำกข้อมูลที่มีกำรเผยแพร่เป็น
ประจ ำเป็นการเฉพาะกิจเท่านั้น 

  

1 
ไม่มีระบบกำรร้องขอข้อมูลที่นอกเหนือจำกข้อมูลที่มี
กำรเผยแพร่เป็นประจ ำ 

  

 
ข้อคิดเห็น (หำกไมส่ำมำรถให้คะแนนได้) 

 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (เพ่ือกำรพัฒนำให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น) 

 
 
 
 
 

 

 
 
 



รายช่ือผู้แทนหน่วยงานร่วมพิจารณาและพัฒนา 

กรอบการประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทย 

(Thailand Education Data Quality Assessment Framework: Thailand Ed-DQAF) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

1. นำยปำนเทพ ลำภเกษร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศและวิเทศสัมพันธ์ 
2. นำยเนติ รัตนำกร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำและวินิจฉัยกฎหมำย 
3. ดร.ช่อบุญ จิรำนุภำพ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 
4. นำยภำณุพงศ์ พนมวัน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำแห่งชำติ 
5. ดร.จอมหทยำสนิท พงศ์เสฐียร นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การสื่อสาร สป.ศธ.  

6. นำงสำยพิณ เชื้อน้อย ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรสื่อสำร  
7. นำงสำวกัญญำพัช หำญสำริกิจ ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรสื่อสำร 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

8. นำงสำวทัศน์ตะวัน พ่ึงวงศ์ญำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
9. นำงสำววรุณพร ปำนขำว ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)   

10. นำยบุญยงค์ หงษ์จันทร์ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย 

11. นำงอำภำภรณ์  ช่วยส่ง ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย 

ศึกษาธิการจังหวัด 

12. นำงวรรณภำ ศรีบุญลือ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุดรธำนี 
13. นำยอุกฤษฏ์ โลมพรรณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู 
14. นำยจักรพงษ์ จุลสรำญพงษ์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดหนองคำย 
15. นำงวัชรีกร ชำญสูงเนิน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดบึงกำฬ 
16. นำยประทีป จิตต์งำมข ำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเลย 
17. นำงสำวอังคณีย์ บินแวดำโอ๊ะ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนรำธิวำส 



18. นำยฮำรีส มำหำมัด ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดยะลำ 
19. นำงสำวอังศุธร จริยเพียรพันธุ์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปัตตำนี 
20. นำยชยวัฒน์ ภูขะโร ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 
21. นำงสำวสุภำรัตน์ ค ำสุวรรณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสงขลำ 
22. นำงสำวไพลิน เสำเวียง ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก 
23. นำงสำวไฉน ผึ่งผำย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ 
24. นำยธรำดล แก้วบุตร ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
25. นำงฉวีวรรณ สุภำษี ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตำก 
26. นำยอกนิษฐ์ รัตนรักษ์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย 
27. นำงสำวรัตนำ เสำเวียง ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
28. นำยฉัตรชัย ช่วงชัย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครนำยก 
29. จ่ำอำกำศเอกศักดำ พรมเขียว ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปรำจีนบุรี 
30. นำงสำวพิมสำย จึงตระกูล ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสระแก้ว 
31. นำยสุพจน์ กล้ำหำญ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
32. นำยสุรศักดิ์ สุระเสน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

33. นำยโกศิลป ดวงใจ กลุ่มสำรสนเทศ ส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
34. นำยศรัณร์พงศ์ ค ำศรีสุขต์ กลุ่มสำรสนเทศ ส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  

35. นำยศุภชัย สุขมำลจันทร์ กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรอำชีวศึกษำ  
36. นำยสรำวุธ  มงคลดี กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรอำชีวศึกษำ  
37. นำงนุชรัตน์ เพ็งวัน กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรอำชีวศึกษำ 

กระทรวงกลาโหม 

กองบัญชาการกองทัพไทย 

38. นำวำอำกำศเอก จีโรจน์  นำคจีน โรงเรียนเตรียมทหำร สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ 
39. พันโทหญิง ศิริรัตน สุดใจ โรงเรียนเตรียมทหำร สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ 
40. พันเอก วีลพ รอสวัสดิ์ โรงเรียนช่ำงฝีมือทหำร กรมยุทธศึกษำทหำร 
41. พันเอก วิษณุ เกตุปรำกฏ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหำร 
42. รอ้ยโท ฐนพงศ์ เอมะ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหำร 

 



กองทัพบก 

43. พันเอก ทองค ำ ชุมพล โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ  
44. พันเอก ภำคภูมิ รุจิเสนีย์ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 
45. พันเอก หญิง อรทัย บุญชื่น โรงเรียนเสนำธิกำรทหำรบก 
46. พันเอก สุรินทร์ เศรษฐศักดำศิริ โรงเรียนนำยสิบทหำรบก 
47. พันเอก ภำณุมำศ ศรีสังข์ โรงเรียนดุริยำงค์ทหำรบก  
48. พันโทหญิง สรินทร เขียวโสธร วิทยำลัยพยำบำลกองทัพบก 
49. พันโทหญิง พรนภำ เจริญสันต์ วิทยำลัยพยำบำลกองทัพบก 

 

กองทัพเรือ 

50. นำวำโท ชลธินทร์ ปรำกำรสมุทร  โรงเรียนชุมพลทหำรเรือ กรมยุทธศึกษำทหำรเรือ 
51. เรือตรี ก ำธร กระจ่ำงมล โรงเรียนสื่อสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
52. เรือเอก กิติพล แสงเอี่ยม โรงเรียนสื่อสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
53. นำวำตรี ทนงศักดิ์ กุตระแสง โรงเรียนกำรขนส่งทหำรเรือ 
54. นำวำเอก ปรัชญำ ฮวดปำกน้ ำ โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
55. พันจ่ำเอก ศักดิ์ชัย เจนก ำกับกิจ โรงเรียนทหำรนำวิกโยธิน 
56. นำวำโทกฤตนัย ทองดอนหัน โรงเรียนช่ำงกรมอู่ทหำรเรือ 
57. พันจ่ำเอก ณฐพล เพชรประดิษฐ์ โรงเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ 
58. นำวำตรี นัทธี ตำปะสี โรงเรียนนำวิกเวชกิจ 
59. นำวำโท รณกร ธำรำเวชรักษ์ โรงเรียนอุทกศำสตร์ 

 

กองทัพอากาศ 

60. นำวำอำกำศเอก ผศ. อติชำต อ๋ึงโฆษำชนะวำนิช โรงเรียนนำยเรืออำกำศนวมินทกษัตริยำธิรำช 
61. ร้อยโท จิรำพัชร สัตยำประเสริฐ โรงเรียนนำยเรืออำกำศนวมินทกษัตริยำธิรำช 
62. นำวำอำกำศโท สกุลรัตน์ ศรียันต์ โรงเรียนจ่ำอำกำศ 
63. นำวำอำกำศโท ไตรเทพ ทองจันทร์ โรงเรียนจ่ำอำกำศ 
64. เรืออำกำศตรีหญิง จรรยำ พิกุลหอม โรงเรียนดุริยำงค์ทหำรอำกำศ 
65. พันจ่ำอำกำศเอกหญิง ปณิทรี สังข์บุญเสริม โรงเรียนดุริยำงค์ทหำรอำกำศ 

 

 



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

66. นำยเกรียงศักดิ์ เหล็กดี เจ้ำหน้ำที่สนับสนุนงำนพัฒนำและสร้ำงควำมร่วมมือ 
67. นำยณัฐภัทร หิรัญพงษ์ เจ้ำหน้ำที่ระบบเครือข่ำย 

กระทรวงคมนาคม 

68. ว่ำที่ร้อยโท นที ศรีมะกล่ ำ ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี 
69. นำยศรำวุธ จันทร์เพ็ง ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี 
70. นำยก ำธร ดีแท้ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ 
71. นำยส ำรวย เขยชม โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ 
72. นำงสุวะณำ ศิลปำรัตน์ สถำบันกำรบินพลเรือน 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

73. นำงสำววนิดำ ทุมมัย สถำบันอุตุนิยมวิทยำ กองบริกำรดิจิทัลอุตุนิยมวิทยำ 
74. นำงปณำลี บ ำรุงผล สถำบันอุตุนิยมวิทยำ กองบริกำรดิจิทัลอุตุนิยมวิทยำ 
75. นำยวชิรพันธ์ อิทธิธีระกิจ โรงเรียนกำรไปรษณีย์ 
76. นำยสมวนัย แก้วปกรณ์กุล โรงเรียนกำรไปรษณีย์ 

กระทรวงวัฒนธรรม  

77. นำงละออ  แก้วสุวรรณ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

กระทรวงสาธารณสุข 

78. นำงสำวพิชญ์สิณี ค ำชมพู สถำบันพระบรมรำชชนก 
79. นำงสำวศิริลักษณ์ สำยบุ่งคล้ำ สถำบันพระบรมรำชชนก 
80. นำยภูมิศักดิ์ ภูมิลักษณ์ ส ำนักงำนบริหำรโครงกำรร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชำวชนบท 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

81. พันต ำรวจโท สุรัตน์ เทพรอด กองบัญชำกำรศึกษำ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
82. พันต ำรวจเอกหญิง สมสุข ภำณุรัตน์ วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 
83. พันต ำรวจโทหญิง ยุวดี แตรประสิทธิ์ วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ  
84. ว่ำที่ร้อยต ำรวจตรี มงคล บุญเสนอ กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

85. นำยช ำนำญศิลป์ ก้อนแสนไชย ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 

 

 



ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

86. นำงนนทลี สิริปัญญำวิทย์ กองนโยบำยและวิชำกำรสถิติ  
87. นำงสำวอัจฉรำพร วงศ์พันธุ์ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

  

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  

88. นำยศะรัณย์  ใจน้อม ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 

กรุงเทพมหานคร  

89. นำยชัชชนะ อ ำพันหอม ส ำนักกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร 

 

  



 
 
 
 
 


