แบบฟอร์มการทบทวนการจาแนกรายการองค์ความรู้ของหน่วยงาน
สานักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร์
1. ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และบูรณา
การการศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่

กระบวนการ
1. กระบวนการจัดทา
ยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาการศึกษาใน
พื้นที่

ขั้นตอนการทางาน
1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทา
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานจัดทายุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
การจัดทายุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาในพื้นที่
3. ประชุมคณะทางานเพื่อยกร่างยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาใน
พื้นที่
4. เสนอคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาในพื้นที่
5. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
6. ปรับปรุงยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาในพื้นที่ตามความคิดเห็น
ของทุกภาคส่วนและเสนอผู้บริหารเพื่อทราบยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาในพื้นที่
7. เผยแพร่ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาในพื้นที่
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
8. ประชุมคณะทางานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ เพื่อ
กาหนดกรอบแผนงานโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาในพื้นที่
9. เสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาการจัดทา/บูรณาการแผนงาน
โครงการตามกรอบประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาในพื้นที่

องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ
1. การสืบค้นข้อมูล
กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผน
2. การจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
3. การจัดประชุม
4. การรายงานผล
5. การจัดประชุม
6. การสังเคราะห์
7. การประชาสัมพันธ์
8. การจัดทาโครงการ
9. การนาเสนอ

ยุทธศาสตร์

กระบวนการ

ขั้นตอนการทางาน
10. รวบรวมแผนงานโครงการ เพื่อจัดทายกร่างแผนพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่
11. เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
12. สื่อสารและเผยแพร่แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
13. ติดตามและรายงานผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
ไปสู่การปฏิบัติ

องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้
10. การจัดทารายงาน
11. การประชาสัมพันธ์
12. การติดตามประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์
กระบวนการ
1. ขับเคลื่อน
2. กระบวนการจัดทา
ยุทธศาสตร์และบูรณา แผนปฏิบัติราชการของ
การการศึกษาที่
องค์กร
สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่

ขั้นตอนการทางาน
การจัดทา/ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
1. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
2. ประชุมร่วมกับสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ในการ
กาหนดกรอบของแผนปฏิบัติราชการฯ
3. ประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารและบุคลากรของ
สานักงานศึกษาธิการภาค 1 เพื่อวิเคราะห์ SWOT กาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย และกลยุทธ์
4. แต่ละกลุ่มงานพิจารณากาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ และกรอกรายละเอียดข้อมูลในแบบฟอร์ม การจัดทา
แผนฯ ตามลาดับความสาคัญของโครงการ
5. จัดทาร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสานักงานศึกษาธิการ
ภาค 1 เสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร
6. จัดทารูปเล่มแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ขององค์กรฉบับสมบูรณ์
และแจ้งให้กลุ่มงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
7. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
8. ประชุมร่วมกับสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ในการ
กาหนดกรอบของแผนปฏิบัติราชการประจาปี
9. ประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารและบุคลากรของ
สานักงานศึกษาธิการภาค 1 เพื่อวิเคราะห์ SWOT กาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย และกลยุทธ์

องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้
1. การจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
2. การวิเคราะห์

3. การจัดทาโครงการ
4. การจัดทารายงาน
5. การจัดทารายงาน
6. การจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
7. การวิเคราะห์

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผน

ยุทธศาสตร์

กระบวนการ

ขั้นตอนการทางาน
10. แต่ละกลุ่มงานพิจารณากาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ และกรอกรายละเอียดข้อมูลในแบบฟอร์มการจัดทา
แผนฯ ตามลาดับความสาคัญของโครงการ
11. จัดทาร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 1 เสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร
12. จัดทารูปเล่มแผนปฏิบัติราชการประจาปีขององค์กรฉบับ
สมบูรณ์และสื่อสารสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามแผนฯ ให้กับ
บุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาค 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
13. จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีขององค์กร ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแบบฟอร์มการรายงานของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14. จัดทาเอกสารรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีขององค์กร

องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้
8. การจัดทาโครงการ
9. การจัดทารายงาน
10. การจัดทารายงาน

11. การจัดทารายงาน
12. การจัดทารายงาน

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์
2. ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวง

กระบวนการ
3. กระบวนการติดตาม
และประเมินผลการ
ดาเนินการตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ในพื้นที่

ขั้นตอนการทางาน
องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ
1. จัดทาและขออนุมัติโครงการ
กลุ่มติดตามและ
ประเมินผล
2. แต่งตั้งคณะทางานหรือกาหนดผู้รับผิดชอบ
3. รวบรวมข้อมูลและศึกษา วิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
4. ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง
5. เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทาเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
6. ดาเนินการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
7. สรุปผลและจัดทารายงานการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ในพื้นที่
8. เผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
2. ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวง

กระบวนการ
4. กระบวนการ
สนับสนุนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจ
ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการใน
พื้นที่

ขั้นตอนการทางาน
องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ
1. จัดทาและอนุมัติโครงการ
กลุ่มติดตามและ
ประเมินผล
2. ศึกษาและวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
ราชการ
3. จัดทาแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
4. ประสานงานกับเครือข่ายการตรวจราชการ เพื่อประชุม
ประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
5. ประชุมประสานแผนการตรวจราชการและมอบโยบายการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิการ รวมทั้ง
กาหนดปฏิทินการตรวจราชการประจาปีงบประมาณ
6. จัดส่งแผนการตรวจของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ส่งเครื่องมือการตรวจราชการฯ และร่วมตรวจราชการกับ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และเก็บข้อมูล ผลการ
ดาเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ
8. สรุปรายงานผลการตรวจราชการ เสนอผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ศึกษาธิการรับทราบ
9. เผยแพร่รายงานผลการตรวจราชการให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ

ยุทธศาสตร์
6. วิจัยและพัฒนาตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร์
ของกระทรวงและ
บริบทของพื้นที่

กระบวนการ
5. กระบวนการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัยตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ในพื้นที่

ขั้นตอนการทางาน
องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ
1. ศึกษา วิเคราะห์จุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลของ
กลุ่มติดตามและ
กระทรวงศึกษาธิการ
ประเมินผล
2. จัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน
การวิจัยจากสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. แต่งตั้งคณะทางานวิจัย
4. จัดประชุมคณะทางานเพื่อกาหนดประเด็นและกรอบการวิจัย
5. ประชุมจัดทาเครื่องมือและทดสอบเครื่องมือการวิจัย
6. ดาเนินการศึกษาวิจัย
7. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
8. เขียนรายงานการศึกษาวิจัยและเสนอผู้บริหารระดับสูงรับทราบ
9. จัดพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัย

ยุทธศาสตร์
7. ติดตามและ
รายงานสภาวการณ์
และภาวะวิกฤติทาง
การศึกษา

กระบวนการ
ขั้นตอนการทางาน
6. กระบวนการเฝ้าระวัง ๑. จัดทาโครงการเพื่อเสนอผู้อานวยการสานักฯ พิจารณาอนุมัติ
ภัยพิบัติ การรองรับ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเฝ้าระวังภัยพิบัติ การรองรับ
ภาวะวิกฤต และ
ภาวะวิกฤต และรายงานสภาวการณ์ทางการศึกษาในพื้นที่
รายงานสภาวการณ์ ๓. แต่งตั้งทีมงานเครือข่ายการดาเนินงานเฝ้าระวังภัยพิบัติ
ทางการศึกษาในพื้นที่
การรองรับภาวะวิกฤต และรายงานสภาวการณ์ทางการ
ศึกษาในพื้นที่
๔. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและทีมงานเครือข่าย
การดาเนินงาน เฝ้าระวังภัยพิบัติฯ เพื่อกาหนด
นโยบายวัตถุประสงค์ โครงสร้าง ภารกิจ แผนปฏิบัติการ
และแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน
๕. ประสาน/เฝ้าระวังภัยพิบัติ การรองรับภาวะวิกฤต และ
รายงานสภาวการณ์ทางการศึกษาในพื้นที่
(กรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น)
๖. จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินงานเฝ้าระวังภัยพิบัติ การรองรับ
ภาวะวิกฤตและรายงานสภาวการณ์ทางการศึกษาในพื้นที่
๗. เสนอสรุปรายงานผลการดาเนินงานเฝ้าระวังภัยพิบัติฯ
ให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบ รวมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ

องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ
1. การเขียนโครงการ
กลุ่มติดตามและ
2. การจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง ประเมินผล
3. การสืบค้นข้อมูล
สภาวการณ์
4. การจัดประชุม

5. การประสานงาน
6. การรายงานผล
7. การประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์
4. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน
ทางการศึกษา

กระบวนการ
7. กระบวนการจัด
กิจกรรมทางวิชาการใน
การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาใน
พื้นที่

ขั้นตอนการทางาน
องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ
1. กาหนดแผนงาน จัดทาและเสนอโครงการเพื่อบรรจุลงใน
กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน
การศึกษา
2. สรรหาและแต่งตั้งคณะทางานที่ต้องดาเนินการตามเป้าหมาย
ของโครงการ
3. ประชุมคณะทางานเพื่อร่วมกันตัดสินใจวางแผนการปฏิบัติงาน
และจัดทารายละเอียดของงาน
4. ประสานหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเพื่อ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
5. รวบรวม สรุป และจัดทาบัญชีรายชื่อของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการโดยแยกตามสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และเป็นราย
จังหวัด
6. การเตรียมการก่อนดาเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
7. ดาเนินงานตามแผนงานด้วยรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม กับ
ลักษณะของกิจกรรมทางวิชาการ
8. ดาเนินการภายหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
9. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานวิชาการในการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่
10. วิเคราะห์และจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานวิชาการใน
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่
11. นาเสนอเอกสารรายงานสรุปผลการดาเนินงานวิชาการฯ ให้
ผู้บริหารทราบ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์
5. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ดาเนินงานกิจกรรม
ทางการศึกษา

กระบวนการ
8. กระบวนการจัด
กิจกรรมทางการศึกษา
และส่งเสริมการประสาน
กิจกรรมทางการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและการ
กีฬาเพื่อการศึกษาใน
พื้นที่

ขั้นตอนการทางาน
องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ
1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับพื้นที่และข้อมูลทั่วไป
กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
2. จัดทาและเสนอโครงการให้ผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติเพื่อรองรับ
การดาเนินงาน
3. แต่งตั้งคณะทางานดาเนินโครงการ
4. ประชุมคณะทางานเพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบและชี้แจง
รายละเอียดการดาเนินงาน
5. ประสานหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเพื่อ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม
6. ประสานการเตรียมการก่อนดาเนินการจัดกิจกรรม
7. ดาเนินการจัดกิจกรรมด้วยรูปแบบหรือวิธีการที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละกิจกรรม
8. ดาเนินการภายหลังจากเสร็จสิ้นการดาเนินการจัดกิจกรรม
9. ติดตามและประเมินผลการดาเนินการจัดกิจกรรมทาง
การศึกษา การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
10. วิเคราะห์และจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการจัดกิจกรรม
ทางการศึกษา การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อ
การศึกษา
11. เสนอรายงานสรุปผลการดาเนินการจัดกิจกรรมฯ ให้ผู้บริหาร
ทราบรวมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชนผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์
กระบวนการ
ขั้นตอนการทางาน
3. ฝึกอบรมและ
9. กระบวนการฝึกอบรม ๑. จัดทาและเสนออนุมัติโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากร
และพัฒนาครูและ
๒. แต่งตั้งคณะทางานที่ต้องดาเนินการตามเป้าหมายของโครงการ
ทางการศึกษาตามที่
บุคลากรทางการศึกษา ๓. ประชุมคณะทางานเพื่อร่วมกันตัดสินใจวางแผนการ
ได้รับมอบหมาย
ในพื้นที่
ปฏิบัติงานและจัดทารายละเอียดของงาน
๔. ประสานหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเพื่อ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการฝึกอบรมและพัฒนา
๕. ประสานงานในการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งวิทยากรผู้ให้
การฝึกอบรมและพัฒนา
๖. การเตรียมการก่อนดาเนินการจัดฝึกอบรมและพัฒนา
7. ดาเนินการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติด้วยรูปแบบและสื่อ
การพัฒนาที่หลากหลาย
8. ดาเนินการภายหลังจากเสร็จสิ้นการจัดฝึกอบรมและพัฒนา
9. วิเคราะห์และจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการฝึกอบรม
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ประจาปี
10. นาเสนอเอกสารรายงานสรุปผลการดาเนินการฝึกอบรมและ
พัฒนาครูฯ ให้ผู้บริหารทราบ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบผ่าน
ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ

องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ
1. การเขียนโครงการ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
2. การจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง การศึกษา
3. การจัดประชุม
4. การประสานงาน
5. การประสานงาน
6. การบริหารโครงการ
7. การจัดฝึกอบรม
8. การติดตาม ประเมินผล
9. การรายงานผล
10. การประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์
กระบวนการ
8. พัฒนาระบบข้อมูล 10. กระบวนการจัดทา
สารสนเทศทาง
และพัฒนาข้อมูล
การศึกษา
สารสนเทศทาง
การศึกษาในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัด

ขั้นตอนการทางาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2554
2. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทาร่างตัวชี้วัดทางการศึกษา และกรอบการ
จัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
3. ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระดับกลุ่มจังหวัด/คณะทางาน
4. จัดทาแบบจัดเก็บข้อมูล

องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ
1. ระเบียบ
กลุ่มข้อมูลและ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย สารสนเทศ
การบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา พ.ศ. 2554
2. การจัดทาตัวชี้วัด
3.การจัดทาข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา
4. การจัดประชุม

5. การสร้างเครื่องจัดเก็บ
ข้อมูล
5. จัดเก็บข้อมูล/รวบรวมแบบจัดเก็บข้อมูล
6. การสืบค้นข้อมูล
7. การประสานงาน
8. การใช้โปรแกรมจัดเก็บ
ข้อมูล
6. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและนาเข้าสู่ฐานข้อมูลพื้นฐาน 9. การใช้โปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูล
7. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ประมวลผล และนาเสนอข้อมูล
10. การคิดวิเคราะห์
11. การประมวลผล
12. การนาเสนอข้อมูล
8. ประชาสัมพันธ์ บริการ เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 13. เทคนิคการเขียนข่าว
เพื่อการประชาสัมพันธ์
14. การนาเสนอสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์

กระบวนการ

ขั้นตอนการทางาน
9. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
10. ปรับปรุงฐานข้อมูล/ข้อมูลสารสนเทศ

11. จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินงานและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้
ผ่านเว็บไซต์
15. การติดตามและ
ประเมินผล
16. ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ
17. การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
18. การสรุปและรายงานผล
19. เทคนิคการเขียนข่าว
เพื่อการประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ

