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คำนำ 
 

 ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 
10/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภู มิ ภ าค และคำสั่ งที่  11/2559 ลงวันที่  21 มีน าคม พ .ศ .2559 เรื่อ ง การบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยมีเจตนารมณ์สำคัญท่ีต้องการให้มีการบูรณาการงานระดับพ้ืนที่ ลดสายงาน
การบังคับบัญชาที่กว้างเกินไป เพ่ิมความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการศึกษา และให้เกิดความคล่องตัวใน
การบริหารงานบุคคล เพ่ือให้ส่งผลต่อการบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดความ
เหลื่อมล้ำสร้างโอกาส คุณภาพทางการศึกษา และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 5 มาตรา 39 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กำหนดให้มีการแบ่ง
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
กำหนดให้มีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 เขต และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษา เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ออกเป็น 8 กลุ่มและออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา และยกระดับคุณภาพ 
ตลอดจนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา จึงได้จัดทำคู่มือ
การปฏิบัติงานขึ้น 

 คู่มือปฏิบัติงานนี้ เป็นแนวทางการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศ ในส่วนงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร ประกอบด้วย การบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียรายบุคคล (Data Management 
Center : DMC) เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่ครอบคลุมข้อมูลทั่วไป อาทิ ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน บิดา
มารดา ผู้ปกครอง ความด้อยโอกาส น้ำหนักส่วนสูง ระยะทางจากบ้านมาโรงเรียน เป็นต้น การจัดเก็บข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)  
จัดเก็บข้อมูลดังนี้ 1) ข้อมูลด้านเทคโนโลยีในโรงเรียน 2) ข้อมูลครุภัณฑ์ในโรงเรียนซึ่งเชื่อมโยงกับระบบจัดเก็บ
ข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) 3) ข้อมูลและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างต่างๆ ทั้งในงบประมาณ
และนอกงบประมาณที่มีอยู่ในโรงเรียน ณ ปัจจุบัน  4) ข้อมูลสิ่งก่อสร้างซึ่งเชื่อมโยงกับระบบจัดเก็บข้อมูล
ครุภัณฑ์ (B-OBEC) และ 5) ข้อมูลตามแบบสอบถามการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All : EFA) และ 
การบริหารจัดการระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) เป็นการจัดเก็บข้อมูลอาคารเรียน อาคารประกอบและ
สิ่งก่อสร้างในระดับสถานศึกษา 

ผู้จัดทำ ขอขอบคุณคณะคณะทำงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงานฯ เป็นอย่างสูงที่ให้คำปรึกษา แนะนำ 
ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานข้อมูล
สารสนเทศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  

 
ภาคภูมิ  มณีบางกา 

                                                              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
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การกำหนดภารกิจงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. 
(งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร) 

 
ชื่องาน (กระบวนงาน) 
 งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
ครอบคลุมภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และความต้องการของผู้รับบริการ 

ขอบเขตของงาน 
 การดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศ ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
มีขอบข่ายของงาน ดังนี้ 
 1. การให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 2. รูปแบบการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา 

คำจำกัดความ 
 ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้วถูกนำไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเรียกค้นข้อมูลได้รวดเร็ว โดยมีรูปแบบและ
ช่องทางที่สะดวกต่อการเข้าถึงของผู้รับบริการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศ ของสำนักงานเขตพ้ืนที ่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลางและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตาม
เวลาและเงื่อนไข 
 2. จัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารให้ครอบคลุมภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษาและสนองตอบความต้องการผู้รับบริการ 
 3. ออกแบบวิธีการนำเสนอ ในรูปแบบเอกสาร และระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 4. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารที่เกี่ยวข้อง 
 5. ติดตาม ประเมินและรายงนาผลการดำเนินงานในรอบปีเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุ งพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูล จัดทำข้อมูลสารสนเทศ 

ออกแบบวิธีการ ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
 

ติดตามประเมินผลและรายงาน 
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การวิเคราะห์โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานสู่การปฏิบัต ิ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูล 
  การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพื้นฐานส่วนกลางและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ให้
เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไข เป็นการบริหารจัดการขั้นต้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ กระบวนการดังกล่าว
มีข้ันตอนดังนี ้
         1. การศึกษาวิเคราะห์วิจัย 

   การศึกษาวิเคราะห์วิจัย เป็นขั้นตอนการศึกษารายละเอียดตามหนังสือสั่งการ หรือ
ระบบจัดเก็บข้อมูลจากต้นสังกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
บริบทของสถานศึกษา และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ หากเป็นเรื่องท่ีเคยปฏิบัติเป็นประจำ 
ควรศึกษารายละเอียดจากเอกสารการปฏิบัติงานของครั้งที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
และทราบถึงรายละเอียดที่มีความเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติครั้งก่อน  
  2. การออกแบบแนวทาง 

   การออกแบบแนวทาง เป็นขั ้นตอนการนำข้อมูลจากการศึกษาวิเคราะห์ว ิจัย 
มาออกแบบวิธีการจัดเก็บข้อมูล หรือแนวทางการใช้งานระบบออนไลน์ดังกล่าวเพื่อให้สถานศึกษาเข้าใจถึง
กระบวนการจัดเก็บและการได้มาของข้อมูล ทั้งนี้ ควรออกแบบวิธีการโดยสรุปสาระสำคัญ แนวทางการจัดเก็บ
ข้อมูล ด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่ายและกระชับ ตลอดจนการแจ้งช่องทางติดต่อสอบถามกรณีสถานศึกษาเกิดข้อสงสัย 
โดยเมื่อออกแบบแนวทางการจัดเก็บข้อมูลแล้ว สามารถนำเสนอโดยช่องทางต่างๆ ได้ เช่น การจัดประชุมชี้แจง 
การจัดทำแนวทาง/คู่มือการจัดเก็บข้อมูล การแจ้งทางสื่อโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค เป็นต้น 
  3. การเก็บรวบรวม 

   การเก็บรวบรวม เป็นขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูล ด้วยวิธีการที่
กำหนด โดยอาจจะเป็นข้อมูลดิบ หรือสารสนเทศระดับสถานศึกษา ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การรายงานข้อมูล
ทางหนังสือราชการ การส่งข้อมูลผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์สำเร็จรูป 
การส่งข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ เป็นต้น 
         4. การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

   การติดตามตรวจสอบคุณภาพ เป็นขั้นตอนการตรวจทาน ตรวจสอบ ความถูกต้อง
ของข้อมูลและสารสนเทศจากการรายงานจากสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ตลอดจนการติดตาม
ความคืบหน้าของการรายงาน/จัดเก็บข้อมูลในระดับสถานศึกษา เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง 
น่าเชื่อถือ และรายงานตรงต่อเวลาที่กำหนด ส่งผลต่อการนำข้อมูลมาใช้เพื่อบริหารจัดการได้เป็นปัจจุบันและ 
ทันเหตุการณ์ ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าข้อมูลประเด็นใดความความผิดพลาด เร่งประสานผู้รับผิดชอบระดับ
สถานศึกษาดำเนินการปรับปรุง แก้ไขโดยด่วน 
         5. การประมวลผล 

   การประมวลผล เป็นขั้นตอนการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดกระทำในรูปแบบที่กำหนด 
หรือต้องการใช้งาน เช่น การกำหนดขนาดสถานศึกษาโดยใช้จำนวนนักเรียนเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ ในส่วนของระบบ
สำเร็จรูปออนไลน์ เช่น ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ระบบสารสนเทศเพื ่อการบริหาร
การศึกษา (EMIS) และระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) เป็นต้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลให้ตามระยะเวลาที่กำหนด  
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ขั้นตอนที่ 2 จัดทำข้อมูลสารสนเทศ 
  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื ่อการบริหารให้ครอบคลุมภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสนองความต้องการผู้ขอรับบริการ เป็นการนำข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านการประมวลผลจากทุก
แหล่ง ทุกระบบ ทั ้งภายในกลุ ่มนโยบายและแผน และกลุ ่มงานอื ่นๆ มาจัดทำเป็นสารสนเทศเพื ่อใช้ใน 
การบริหารจัดการ การวางแผนการศึกษา อาทิ การจัดทำสารสนเทศทางการศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูล
สารสนเทศ เช่น ข้อมูลนักเรียน นักเรียนต่างสัญชาติ (นักเรียนติดG) ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลผู้อำนวยการ
สถานศึกษา การจำแนกขนาดสถานศึกษา ที่ตั ้งและระยะทางระหว่างสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา  
นักเรียนจบการศึกษา นักเรียนออกกลางคัน เป็นต้น จากกลุ่มนโยบายและแผน ข้อมูลนักเรียนยากจน นักเรียน
พิการ จากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จากกลุ่มบริหารงานบุคคล ข้อมูล
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ข้อมูล
โรงเรียนในโครงการตามนโยบาย สพฐ. จากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
  ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จากกลุ่มงานต่างๆ มีการบูรณาการร่วมกันเพื่อนำมาจัดทำเป็นข้อมูล
สารสนเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษาใช้บริหารจัดการ การวางแผน การวิจัยทางการศึกษา ตลอดจนใช้สำหรับ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบวิธีการนำเสนอ 
  การออกแบบวิธีการนำเสนอ เป็นการออกแบบวิธีการนำเสนอในรูปแบบเอกสาร และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ การนำสารสนเทศทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามาออกแบบ ประยุกต์ใน
รูปแบบต่างกันเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจ และง่ายต่อการทำความเข้าใจ การออกแบบ
วิธีการนำเสนอ ทั้งการจัดทำเป็นไฟล์เอกสาร (.doc .pdf .xls .ppt) ไฟล์รูปภาพ (.jpeg .png) คลิปวิดิโอ 
อาทิ การจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดทำด้วยโปรแกรมนำเสนอPowerPoint การเผยแพร่ด้วยโซเชยีล
เน็ตเวิร์คต่างๆ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น การจัดทำข้อมูลเป็นไฟล์รูปภาพ เพื่อใช้ส่งถึงและส่งต่อในช่องทาง
โซเชียลเน็ตเวิร์คดังกล่าว เป็นต้น 
 
ขั้นตอนที่ 4 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
  การให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร  กล่าวคือ เมื่อจัดทำ
สารสนเทศทางการศึกษา และออกแบบการนำเสนอแล้ว จำเป็นต้องมีช่องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล อาทิ เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เว็บไซต์เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศสำนักงาน ศึกษาธิการ
จังหวัด กลุ่มเฟสบุ๊คสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและงานข้อมูล เป็นต้น 
 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
  การติดตาม ประเมินและรายงาน เป็นการประติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน
ในรอบปีเพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร    
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คำนิยามประกอบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
  
  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษารายละเอียดประเภท ความหมายของข้อมูล
แต่ละประเภทเพ่ือให้สามารถจำแนกข้อมูลแต่ละประเภทออกจากกันได้อย่างชัดเจน (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558 : 58-67) ได้แก่นิยามเกี่ยวกับ โรงเรียน ประกอบด้วย สภาพเขตที่ตั้ง เขตบริการ 
พื้นที่โรงเรียน ระบบประปาไฟฟ้า ปัญหาสภาพแวดล้อม โรงเรียนพื้นที่พิเศษ โครงการพิเศษ เช่น โครงการ
อาหารกลางวัน โครงการพระราชดำริที่มีชื่อตามประกาศสำนักพระราชวังและได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ 
เป็นต้น นอกจากนั้นจำเป็นที่จะต้องศึกษานิยามเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และรูปแบบการใช้งานอินเทอร์เน็ต
(Internet) ประเภทของนักเรียน เช่น นักเรียนพิการ 9 ประเภท นักเรียนขาดแคลน นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ นักเรียนประจำพักนอน นักเรียนด้อยโอกาส นักเรียนออกกลางคัน เป็นต้น ส่วนนิยามที่เกี่ยวข้องกับครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีดังนี้ 

1. โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2. วันที่ตั้งโรงเรียน หมายถึง วันที่ก่อตั้งโรงเรียนนี้ ซึ่งได้บันทึกไว้ในสมุดหมายเหตุรายวัน 
  3. เขตท่ีตั้งของโรงเรียน หมายถึง ที่ตั้งของโรงเรียนว่าอยู่ในเขตใด แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ  

3.1 เขตการปกครอง หมายถึง สถานที่ที่ตั้งของโรงเรียนที่ตั ้งอยู่ในเขตการปกครองตามที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศ 

3.2 ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ หมายถึง สถานที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่หรือบริเวณสภาพทาง 
ภูมิศาสตร์ 
     3.3 โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับวัด  

4. เขตบริการของโรงเรียน หมายถึง เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษากำหนด 
  5. รอยตะเข็บชายแดน หมายถึง โรงเรียนที่มีเขตพื้นที่ เขตบริการของโรงเรียนติดต่อกับแนวชายแดน
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

6. พื้นที่โรงเรียน หมายถึง ขนาดของที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน ที่ดินที่โรงเรียนมีสิทธิ์ครอบครอง  
หรือใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาจากที่ดินนั้นซึ่งอาจจะมีจำนวนหลายแปลง  รวมถึงลักษณะการถือครอง
ที่ดินในแต่ละแปลงในลักษณะต่างๆ  ดังนี้ 
   6.1 ที่ป่าสงวน เป็นที่ดินที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงเกษตร และได้รับความยินยอมให้
จัดตั้งโรงเรียนเพ่ือจัดการศึกษาให้บุตรหลานของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตนั้นเล่าเรียน 

  6.2 ที่ธรณีสงฆ์ เป็นที่ดินที่อยู่ในความดูแลของวัดหรือกรมการศาสนา และได้รับความยินยอม
ให้จัดตั้งโรงเรียนเพ่ือจัดการศึกษาให้บุตรหลานของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตนั้นเล่าเรียน 
   6.3 ที่ราชพัสดุ เป็นที่ดินที่อยู่ในความดูแลของรัฐ และยินยอมให้จัดตั ้งโรงเรียนเพื ่อจัด
การศึกษาให้บุตรหลานของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตนั้นเล่าเรียน 

6.4 ที่ดินเช่าผู้อื่น เป็นที่ดินที่โรงเรียนเช่าจากบุคคลอ่ืน เพ่ือทำประโยชน์ในด้านการจัดการศึกษา 
6.5 ที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ยินยอมให้จัดตั้งโรงเรียนเพ่ือจัดการศึกษาให้บุตรหลาน

ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตนั้นเล่าเรียน 
6.6 ที่ได้รับบริจาค และ/หรือ ให้ใช้ประโยชน์ หมายถึง ที่ดินที่โรงเรียนได้รับบริจาคหรือให้ทำ

ประโยชน์ด้านการจัดการศึกษาจากที่ดินผืนนั้น 
   6.7 สาธารณประโยชน์ 

       6.8 ที่ ส.ป.ก. 
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7. ประปา แบ่งเป็น  3  ชนิด  คือ 
7.1 ประปาโรงเรียน หมายถึง น้ำประปาที่โรงเรียนจัดทำ/ผลิต/ติดตั้งเอง 
7.2 ประปาหมู่บ้าน/ประปาเทศบาล หมายถึง น้ำประปาที่ชุมชน/เทศบาล  จัดทำ/ผลิต และ

ให้บริการกับชุมชน 
  7.3 ประปานครหลวง/ภูมิภาค หมายถึง น้ำประปาที่การประปานครหลวงหรือการประปา

ส่วนภูมิภาคจัดทำ/ผลิต และให้บริการกับชุมชน 
8. โรงเรียนสาขา หมายถึง โรงเรียนที่จัดตั้งขึ ้นเพื่อรองรับความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นที่

ต้องการให้บุตรหลานได้ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง แต่ไม่มีโรงเรียนตั้งอยู่ก่อน  
ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นโรงเรียนสาขาแล้ว   
  9. โรงเรียนที่มีไฟฟ้า หมายถึง โรงเรียนที่ได้รับอนุมัติให้ติดตั้งไฟฟ้าโดยหน่วยงานรัฐ หรือต่อพ่วงกับ
ชุมชน หรือใช้โซลาเซล หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
  10. ปัญหาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน หมายถึง โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในสถานที่ซึ่งมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ที่เกิดจากเสียง อากาศ และน้ำ 
  11. หน่วยงานทางการศึกษา หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ และ/หรือ ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน 
  12. โรงเรียนพ้ืนที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง หมายถงึ โรงเรียนที่กระทรวงการคลังประกาศ
เป็นโรงเรียนพ้ืนที่พิเศษ ในปีงบประมาณ 2555 
  13. พื้นที่จุดบอด หมายถึง บริเวณพื้นที่ที่กันดาร การคมนาคมไปไม่ถึง หรือไปลำบาก บริการของรัฐ
เข้าไปได้ยาก 
  14. โรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ หมายถึง โรงเรียนที่มีชื่อตามประกาศสำนักพระราชวังและ
ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ 
  15. โรงเรียนในพ้ืนที่ตามโครงการป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.) หมายถึง โรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่
ชายแดน และดำเนินงานโครงการป้องกันตนเองชายแดน 
  16. โรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตมหามงคล  แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
   15.1 โรงเรียนเครือข่ายวิทยาเขต หมายถึง โรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ 

15.2 โรงเรียนเครือข่ายวิทยาการศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน
เครือข่ายวิทยากรในสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
วิชาชีพ กีฬา และดนตรี 
  17. โรงเรียนเครือข่ายศูนย์ปฏิรูปการศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่กำหนดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานที่มีความพร้อมทุกๆ ด้าน 
  18. ประเภทโครงการอาหารกลางวัน แบ่งออกเป็น  3  ประเภท 
   ประเภทที่ 1 หมายถึง โรงเรียนที่สามารถบริหารจัดการให้นักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวัน
รับประทานทุกวันโดยไม่ขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ 
   ประเภทที่ 2 หมายถึง โรงเรียนสามารถบริหารจัดการให้นักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวัน
รับประทานทุกวันโดยได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ 
   ประเภทที่ 3 หมายถึง โรงเรียนที่นักเรียนจำนวนหนึ่ง ไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันถึงแม้
จะได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนตามที่รัฐจัดให้ จำแนกเป็น 
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3.1 หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนหนึ่งไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันแม้
โรงเรียนพยายามจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้มากกว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรแล้วก็ตาม 
       3.2 หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนหนึ่งไม่ได้รับประทานอาหารกลางวัน และ
โรงเรียนก็ได้พยายามจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้เท่ากับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเท่านั้น 
  19. ระบบคอมพิวเตอร์ 
   - STAND ALONE หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเครื่องเดียว ไม่มีการเชื่อมต่อเพื่อใช้
ทรัพยากรร่วมกันกับเครื่องอ่ืนๆ 

- NETWORK หมายถึง การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั ้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป เป็นระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ทรัพยากรในเครือข่ายร่วมกัน ระบบเครือข่ายมีหลายระดับ แต่ที่
นิยมใช้ทั่วไปภายในองค์กรหรือเครือข่ายขนาดเล็ก คือ ระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN : Local Area Network) 
รูปแบบการใช้งาน Internet 
      - ระบบ LEASE LINE หมายถึง การส่งผ่านข้อมูลในระบบDigital ผ่านวงจรสื่อสารตลอดเวลา 
สามารถส่งผ่านข้อมูลได้ในอัตรา 64 kbps ขึ้นไป (kbps = kilo bit per second คือ อัตราการส่งข้อมูล = 
1024 bit ในเวลา 1 วินาที) 
   - ระบบ DIAL UP หมายถึง การส่งผ่านข้อมูลในระบบAnalog ผ่านสายโทรศัพท์ธรรมดาและ
มีการเชื่อมต่อกับระบบเพื่อใช้บางเวลา สามารถส่งผ่านข้อมูลได้ในอัตรา 56 kbps ขึ้นไป (kbps = kilo bit per 
second คือ อัตราการส่งข้อมูล = 1024 bit  ในเวลา 1 วินาที) 
   - ระบบ SATELLITE หมายถึง การส่งผ่านข้อมูลด้วยระบบสัญญาณดาวเทียม 
  20. นักเรียนพิการ  หมายถึง บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ แบ่งเป็น 9 ประเภทได้แก่ 
   20.1 คนที่มีความบกพร่องทางการเห็น หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นตั้งแต่ระดับเล็กน้อย
จนถึงบอดสนิท อาจแบ่งได้ 2 ประเภท คือ คนตาบอดสนิท และคนเห็นเลือนลาง 
    20.2 คนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง คนที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับรุนแรง 
จนถึงระดบัน้อยอาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ คนหูหนวก และคนหูตึง 
   20.3 คนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง คนที่มีพัฒนาการช้ากว่าคนปกติทั่วไป  
เมื่อวัดสติปัญญา โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้ว มีสติปัญญาต่ำกว่าบุคคลปกติ และความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่ำกว่าเกณฑ์ปกติอย่างน้อย 2 ทักษะหรือมากกว่า เช่น ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะ
ทางสังคม ทักษะการใช้ สาธารณสมบัติ การดูแลตนเอง การดำรงชีวิตในบ้าน การควบคุมตนเอง สุขภาพอนามัย  
และความปลอดภัย  การเรียนวิชาเพื่อชีวิตประจำวัน การใช้เวลาว่างและการทำงาน  ซึ่งลักษณะความบกพร่อง
ทางสติปัญญา จะแสดงอาการก่อนอายุ 18 ปี อาจแบ่งความบกพร่องของสติปัญญาออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

    20.3.1เด็กปัญญาอ่อนที่เรียนหนังสือได้ หมายถึง เด็กปัญญาอ่อนที่มีระดับสติปัญญา
อยู่ระหว่าง 50 – 70 วัดโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน มีสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดไม่เท่าเทียมกับเด็ก
ปกติในวัยเดียวกันและมีพฤติกรรมทางสังคมไม่เหมาะสมกับวัย 

20.3.2 เด็กปัญญาอ่อนที่ฝึกได้ หมายถึง เด็กปัญญาอ่อนที่มีระดับสติปัญญาอยู่
ระหว่าง 35 – 49 โดยประมาณ เป็นเด็กปัญญาอ่อนขั้นปานกลางที่มีสติปัญญาและพฤติกรรมเป็นอุปสรรคต่อ
การเรียนรู้ของเด็ก 

20.4 คนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ หมายถึง คนที่มีอวัยวะไม่สมส่วนอวัยวะ
ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนขาดหายไป กระดูกและกล้ามเนื้อพิการ เจ็บป่วยเรื้อรัง รุนแรง มีความพิการของ
ระบบประสาท มีความลำบากในการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในสภาพปกติ ทั้งนี้ไม่รวมคนที่มีความ
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บกพร่องทางประสาทสัมผัส ได้แก่ ตาบอด หูหนวก อาจแบ่งได้เป็นประเภท ดังนี้  โรคของระบบประสาท  โรคทาง
ระบบกล้ามเนื้อกระดูก การไม่สมประกอบมาแต่กำเนิด สภาพความพิการและความบกพร่องทางสุขภาพอ่ืนๆ 

  20.5 คนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ หมายถึง คนทีม่ีความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย 
อย่างทางกระบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความเข้าใจหรือการใช้ภาษา อาจเป็นภาษาพูดและหรือ
ภาษาเขียน  ซึ่งส่งผลทำให้มีปัญหาในการฟัง การพูด การคิด การอ่าน การเขียน การสะกด หรือการคำนวณ  
รวมทั้งสภาพความบกพร่องในการรับรู้ สมองได้รับบาดเจ็บ การปฏิบัติงานของสมองสูญเสียไป  ซึ่งทำให้มี
ปัญหาในการอ่าน และปัญหาในการเข้าใจภาษา ทั้งนี้  ไม่รวมคนที่มีปัญหาทางการเรียนเนื่องจากสภาพ 
บกพร่อง ทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ปัญญาอ่อน ปัญหาทางอารมณ์ หรือความด้อยโอกาสเนื่องจาก 
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจ 

20.6 คนที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องในเรื่อง
ของการออกเสียงพูด เช่น เสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือคนท่ีมีความบกพร่องใน
เรื่องความเข้าใจและการใช้ภาษาพูด การเขียน และหรือระบบสัญลักษณ์อื่นที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจ
เกี่ยวกับรูปแบบของภาษา  เนื้อหาของภาษาและหน้าที่ของภาษา 
   20.7 คนที่ปัญหาทางพฤติกรรมหรือทางอารมณ์ หมายถึง คนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจาก
ปกตเิป็นอย่างมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่เป็นที่ยอมรับทางสังคมหรือวัฒนธรรม 
   20.8 คนออทิสติก หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษาและ 
การสื่อความหมาย พฤติกรรมอารมณ์ และจินตนาการ ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากการทำงานในหน้าที่บางส่วนของ
สมองผิดปกติไป และความผิดปกตินี้พบได้ก่อนวัย 30 เดือน ลักษณะของบุคคลออทิสติก สรุปได้ดังนี้ 

20.8.1 มีความบกพร่องทางปฏิสัมพันธ์ทางสังคม   
20.8.2 มีความบกพร่องทางการสื่อสาร  ทั้งด้านการใช้ภาษาพูด  ความเข้าใจภาษา  

การแสดงกริยาสื่อความหมาย 
20.8.3 มีความบกพร่องด้านพฤติกรรมและอารมณ์ บางคนมีพฤติกรรมซ้ำๆ ผิดปกติ 
20.8.4 มีความบกพร่องด้านการรับรู้ทางประสาทสัมผัส การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 
20.8.5 มีความบกพร่องด้านการใช้อวัยวะต่างๆ อย่างประสานสัมพันธ์ การใช้ส่วน

ต่างๆของร่างกาย   
20.8.6 มีความบกพร่องด้านการจินตนาการ ไม่สามารถแยกเรื่องจริงเรื ่องสมมุติ  

หรือประยุกต์วิธีจากเหตุการณ์หนึ่งไปยังอีกเหตุการณ์หนึ่งได้ 
20.8.7 มีความบกพร่องด้านสมาธิ มีความสนใจที่สั้น วอกแวกง่าย 

20.9 คนที่มีความพิการซ้อน หมายถึง คนที่มีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่า
หนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกัน 

21. นักเรียนขาดแคลน หมายถึง 
   21.1 นักเรียนที่ขาดเครื่องแบบนักเรียน หมายถึง นักเรียนที่บิดามารดามีฐานะยากจน มีเครื่องแบบ

นักเรียนสวมใส่มาโรงเรียนไม่เพียงพอ   
  21.2 นักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องเขียน หมายถึง นักเรียนที่บิดามารดามีฐานะยากจนไม่มีเงิน

ซื้อเครื่องเขียน ให้นักเรียนใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ 
 21.3 นักเรียนที่ขาดแคลนแบบเรียน ยืมเรียน หมายถึง แบบเรียนหนังสือยืมเรียนสำหรับ

นักเรียนทุกคน มีไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน ทำให้นักเรียนบางคนไม่มีแบบเรียนใช้ประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้ 
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21.4 นักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน หมายถึง นักเรียนที่บิดามารดามีฐานะยากจน  
ไม่มีเงินซื้ออาหารกลางวันให้เด็กรับประทาน 

22. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ หมายถึง นักเรียนที่แสดงออกถึงความสามารถอันโดด
เด่นหรือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที ่จะสามารถพัฒนาความสามารถได้อย่างเป็นที ่ประจักษ์  เมื่อนำมา
เปรียบเทียบกับเด็กอื่นๆ ที่อยู่ในวัยเดียวกันที่มีสภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์ระดับเดียวกัน ความสามารถ
ในที่นี้ ได้แก่ ความสามารถในด้านสติปัญญา ความเป็นเลิศทางวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่ง พฤติกรรมดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพท่ีจะพัฒนาความสามารถได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งจำแนกได้ดังนี้ 

22.1 ด้านวิทยาศาสตร์ / ด้านคณิตศาสตร์ หมายถึง มีความเข้าใจ มองเห็นมิติสัมพันธ์สิ่งที่
เป็นนามธรรม ใช้จำนวนได้รวดเร็ว มีทักษะการคิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล สร้างและสรุปความคิดปรับเปลี่ยน
ระบบและวิธีการอย่างหลากหลายได้เร็วกว่าเด็กในวัยเดียวกัน 
   22.2 ด้านภาษา หมายถึง เป็นผู ้มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ภาษาเพ่ื อ 
การสื่อสารได้ดีกว่าเด็กในวัยเดียวกัน 
   22.3 ด้านดนตรี หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถและมีจินตนาการในการแสดงหรือเล่นดนตรี
อย่างมีสุนทรียภาพ 
  22.4 ด้านกีฬา หมายถึง มีความสามารถ มีทักษะ มีพรสวรรค์ในการออกกำลังกายได้เป็น
อย่างดีและโดดเด่นในการแข่งขันกีฬา 
   22.5 ด้านทัศนศิลป์ และด้านศิลปะการแสดง หมายถึง ผู้มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ในการถ่ายทอดสิ่งที่ประทับใจจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นผลงานศิลปะของตนเองอย่างเด่นชัดกว่าเด็กใน
วัยเดียวกัน 
   22.6 ด้าน ICT หมายถึง ผู ้ที ่ม ีความสามารถ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้
คอมพิวเตอร์ การสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมด้าน IT อย่างเด่นชัดกว่าเด็กในวัยเดียวกัน 
    22.7 อื ่นๆ หมายถึง นักเรียนที ่แสดงออกถึงความสามารถอันโดดเด่นนอกเหนือจาก 
6 ประเภท ข้างต้น 
  23. นักเรียนพักนอนประจำ หมายถึง นักเรียนที่มีถิ ่นที่อยู่ไม่สะดวก ห่างไกล กันดาร ทำให้เป็น
อุปสรรคต่อการเดินทางไป-กลับ ระหว่างถิ่นที่อยู่กับโรงเรียน จำเป็นต้องพักอาศัยในสถานที่ที่โรงเรียนจัดให้ 
หรือที่ซึ่งที่โรงเรียนสามารถดำเนินการควบคุมดูแลได้ เช่น  
    23.1 บ้านพักครู หมายถึง บ้านพักครูที่ให้นักเรียนพักนอนประจำ ทั้งนี้นักเรียนอาจจะอาศัย
อยู่รวมกับครู หรืออยู่เฉพาะนักเรียนก็ได้ 
   23.2 ที่พักนักเรียน หมายถึง บ้านพัก / หอนอน ที่โรงเรียนสร้างขึ้นโดยเงินงบประมาณหรือ
เงินบริจาค สำหรับให้นักเรียนพักนอนประจำ 
   23.3 พักรวมกับชุมชน/อื่นๆ หมายถึง บ้านพักในชุมชนหรือวัดที่ชุมชนหรือวัดให้ความร่วมมือ
ให้นักเรียนที่อาศัยพักนอนประจำ 
  24. นักเรียนด้อยโอกาส หมายถึง นักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา จำแนกได้ ดังนี้ 
   24.1 นักเรียนถูกบังคับให้ขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก หมายถึง เด็กที่ต้องทำงานหรือถูก
บังคับให้ทำงานหารายได้ด้วยการขายแรงงานก่อนถึงวัยอันสมควร ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง ไม่มีโอกาส
ได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักพัฒนาการอันเหมาะสมกับวัย 
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   24.2 นักเรียนที่อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ หรือโสเภณีเด็ก หมายถึง เด็กที่มีความสมัครใจ 
หรือถูกบังคับล่อลวงให้ขายบริการทางเพศ หรือถูกชักจูงให้ต้องตกอยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อการประกอบอาชีพขาย
บริการทางเพศ 
   24.3 นักเรียนที่ถูกทอดทิ้ง หมายถึง เด็กที่มารดาคลอดทิ้งไว้ในโรงพยาบาล หรือตามสถานที่
ต่าง ๆ รวมไปถึงเด็กที่พ่อแม่ปล่อยทิ้งไว้ให้มีชีวิตอยู่ตามลำพัง หรือกับบุคคลอ่ืน โดยไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อ
แม่ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากปัญหาการหย่าร้าง หรือครอบครัวแตกแยก มีสภาพชีวิตอยู่ท่ามกลางความสับสน 
ขาดความรัก ความอบอุ่น ตลอดถึงเด็กที่ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู อันเนื่องมาจากสาเหตุอื่น ๆ  
   24.4 นักเรียนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กที่กระทำผิดและ
ถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครอบเด็กและเยาวชน  ตามกฎหมาย ตลอดถึงเด็กหญิงที่ตั้งครรภ์นอกสมรส 
ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น การทำแท้ง การฆ่าตัวตาย การทอดทิ้งทารก   
   24.5 นักเรียนเร่ร่อน หมายถึง เด็กที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน ดำรงชีวิตอยู่อย่างไร้
ทิศทาง  ขาดปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต  เสี่ยงต่อการประสบอันตราย  และเป็นปัญหาสังคม 
   24.6 นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ หมายถึง  
เด็กที่ติดเชื้อเอดส์ หรือมีพ่อแม่เจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ เป็นเด็กที่มักถูกมองอย่างรังเกียจจนไม่สามารถเข้ารับ
การศึกษา  หรือบริการอื่น ๆ ร่วมกับเด็กปกติทั่วไปได้ 
   24.7 นักเรียนที่เป็นชนกลุ่มน้อย หมายถึง เด็กที่เป็นบุตรหลานของบุคคลที่มีวัฒนธรรม
แตกต่างไปจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ มีปัญหาเกี่ยวกับการถือสัญชาติไทย จนเป็นเหตุให้ไม่มีโอกาส
ได้รับการศึกษาหรือบริการอื่นๆส่วนใหญ่อพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ตามบริเวณชายแดนของประเทศไทย 
   24.8 นักเรียนที่ถูกทำร้ายทารุณ หมายถึง เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางร่างกายทางเพศ หรือทางจิตใจ 
มีชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นสุข ระแวง หวาดกลัว เนื่องจากถูกทำร้ายทารุณ ถูกบีบคั้นกดดันจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง ซึ่ง
มีสภาพจิตใจหรืออารมณ์ไม่เป็นปกติ หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศในลักษณะต่างๆ จากบุคคลที่อยู่ใกล้ตัว 
   24.9 นักเรียนยากจน (มากเป็นพิเศษ) หมายถึง เด็กซึ่งเป็นบุตรหลานของคนยากจนที่มี
รายได้ไม่เพียงพอต่อการลี้ยงชีพ (ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 40,000 บาทต่อปี) ครอบครัวอยู่รวมกันหลาย
คน ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน มีชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก รวมถึงเด็กในแหล่งชุมชนแออัด หรือบุตรของกรรมกร
ก่อสร้าง หรือเด็กจากครอบครัวที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาและบริการอ่ืนๆ 

24.10 นักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด หมายถึง เด็กที่ติดสารระเหยหรือยาเสพติดให้
โทษ หรือเด็กกลุ่มเสี่ยงการถูกชักนำให้ประพฤติตนไม่เหมาะสมเกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับกลุ่มมิจฉาชีพ ผู้มีอิทธิพล
หรือบุคคลที่แสวงหาผลประโยชน์จากการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย เป็นเด็กด้อยโอกาสที่มีแนวโน้มสูงต่อการ
ก่อปัญหาในสังคม 

24.11 อื่นๆ หมายถึง นักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษานอกเหนือจาก 10 
ประการ ข้างต้น 

25. นักเรียนที่ออกกลางคัน หมายถึง นักเรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนระหว่างปี โดยไม่สามารถกลับ
เข้ามาเรียนได้ ซึ่งเกิดจากสาเหตุดังนี้ 

25.1 ฐานะยากจน 
    25.2 มีปัญหาครอบครัว 
   25.3 สมรสแล้ว 

25.4 มีปัญหาในการปรับตัว 
   25.5 ต้องคดี/ถูกจับ 
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25.6 เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 
   25.7 อพยพตามผู้ปกครอง 
   25.8 หาเลี้ยงครอบครัว 
   25.9 กรณีอ่ืน ๆ 

26. ประเภทนักเรียน ประเภทนักเรียนมีดังนี้ 
   26.1 นักเรียนปกติ 
   26.2 นักเรียนพิการเรียนร่วม ที่รับงบประมาณจาก สนผ.  
   26.3 นักเรียนพิการเรียนร่วมที่รับงบประมาณจาก สนผ. และ สศศ 
   26.4 นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน 
   26.5 นักเรียนศูนย์การเรียน 
   26.6 นักเรียน Home school 
   26.7 นักเรียน นสว.ขอโอกาส 
   26.8 นักเรียนโครงการ IP ( Intensive program) 
   26.9 นักเรียนโครงการ EP (English program) 
   26.10 นักเรียนโครงการ MEP ( Mini English program) 
   26.11 นักเรียนที่เรียนหลักสูตรคู่ขนานสามัญ – อาชีวศึกษา 
  27. ข้าราชการครูตาม (จ.18) หมายถึง ข้าราชการครูที่กำหนดไว้ตาม จ.18 ของโรงเรียน ซึ่งอาจจะ
มากหรือน้อยกว่าจำนวนข้าราชการครูที่สอนในโรงเรียนจริง เนื่องจากมีข้าราชการครูบางส่วนไปช่วยราชการที่
โรงเรียนอ่ืนหรือศึกษาต่อ หรือข้าราชการครูจากโรงเรียนอื่นมาช่วย 
  28. ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา
นั้นๆจริง ซึ่งอาจจะมากหรือน้อยกว่าจำนวนข้าราชการครูตามกรอบอัตรากำลัง เนื่องจากมีข้าราชการครูบางส่วน
ไปช่วยราชการที่โรงเรียนอ่ืนหรือลาศึกษาต่อ หรือข้าราชการครูจากโรงเรียนอ่ืนมาช่วยราชการ 
  29. ครูผู้ช่วย หมายถึง ข้าราชการครูที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ 
  30. ครู หมายถึง ข้าราชการครู คศ.1  
  31. ครูชำนาญการ หมายถึง ข้าราชการครูที่ได้รับเงินเดือน คศ.2 และได้รับเงินวิทยฐานะ 3,500 บาท 
  32. ครูชำนาญการพิเศษ หมายถึง ข้าราชการครูที่ได้รับเงินเดือน คศ.3 และได้รับเงินวิทยฐานะ 5,600บาท 
  33. ครูเชี่ยวชาญ หมายถึง ข้าราชการครูที่ได้รับเงินเดือน คศ.4 และได้รับเงินวิทยฐานะ 9,900 บาท 
  34. ครูเชี่ยวชาญพิเศษ หมายถึง ข้าราชการครูที่ได้รับเงินเดือน คศ.5และได้รับเงินวิทยฐานะ 13,000 บาท 

35. ครูอัตราจ้างชั่วคราว หมายถึง ครูที่จ้างชั่วคราวด้วยงบประมาณในโครงการต่างๆ จากส่วนราชการ
ทีจ่ัดสรรให้ และจากงบประมาณอ่ืน 
  36. ลูกจ้างประจำ หมายถึง ลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณของทางราชการหมวด
ลูกจ้างประจำ 
  37. ลูกจ้างชั่วคราว หมายถึง ลูกจ้างที่จ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของทางราชการ และจากงบประมาณ
อ่ืน เช่นธุรการโรงเรียน พนักงานบริการ         
  38. พนักงานราชการ หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณ
ของส่วนราชการ เพ่ือพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น 
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กฎหมายที่เกีย่วข้องกับงานข้อมูลสารสนเทศ 
  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 
3. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
4. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ.2553 
6. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพ่ือเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
7. กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2546 
8. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.

2550 
9. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา 

พ.ศ.2548 
10. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 
11. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2546  
12. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับผู้ที่มิใช่ผู้ปกครองซี่งมีเด็ก

ที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับอาศัยอยู่ 
13. กฎกระทรวงกำหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย

ซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย พ.ศ.2560 
14. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวสารและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533 
15. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวสาร พ.ศ.2525 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 
16. ระเบียบกระทรวงศึกษา ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2554 
17. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และและวิธีการนับอายุ

เด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 

18. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อว ันที่  
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 

19. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา 
พ.ศ.2552 

20. ระเบียบกระทรวงศึกษา ว่าด้วยการแก้วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2547 
21. ระเบียบกระทรวงศึกษา ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2550 
 

      

http://kormor.obec.go.th/discipline/dis093.pdf
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การบริหารงานข้อมูลสารสนเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 
 งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน เป็นภารกิจงานที่ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
สารสนเทศเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนในการบริหารและการจัดการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา 
ตลอดจนใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนในการพัฒนายุทธศาสตร์ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดคุณภาพตามความต้องการของจังหวัดชุมพร ทั้งนี้ ข้อมูล
สารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อ
หน่วยงานราชการอื่นๆ องค์กรเอกชน และผู้สนใจเพื่อใช้การวางแผนบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานตาม
ภารกิจงาน ตลอดจนการใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพ่ืองานวิจัยทางด้านการศึกษา เป็นต้น 
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลทางด้านการศึกษาครอบคลุม 5 อำเภอของจังหวัดชุมพร ได้แก่ อำเภอหลังสวน 
อำเภอสว ี  อำเภอทุ ่ งตะโก อำเภอละแม และอำเภอพะโต ๊ะ ม ีโรงเร ียนในส ังก ัดท ั ้ งส ิ ้น 121 โ รง  
ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศแบ่งออกเป็นข้อมูลที่ผ่านระบบออนไลน์ที่ถูกพัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และข้อมูลที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ออกแบบระบบออนไลน์หรือรวบรวมดว้ย
วิธีเก็บข้อมูลและตรวจสอบด้วยการสำรวจด้วยตนเอง เพื่อนำมารวบรวมและจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนต่อไป  
 ระบบออนไลน์ที่ถูกพัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่ในภารกิจงานของ
กลุ่มนโยบายและแผน มีดังนี้ 
  1. ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) 

   ระบบจ ัดเก ็บข ้อม ูลน ักเร ียนรายบ ุคคล หร ือระบบDMC เป ็นโปรแกรมที ่ ใช ้ ใน 
การบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่มีอยู่จริงในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษาโดยทำการปรับปรุงข้อมูล
นักเรียนรายบุคคลจำนวน 3 ครั้ง คือ ข้อมูลนักเรียนรายคนภาคเรียนที่ 1 (ข้อมูลระยะ 10 มิถุนายน) ข้อมูล
นักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 (ข้อมูลระยะ 10 พฤศจิกายน) และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา (ข้อมูลระยะ 31 
มีนาคม) โดยโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ บริหารจัดการ 
ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของโรงเรียนและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเองได้ โดย
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และโรงเรียนสามารถ
ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลของได้ด้วยตนเอง โดยได้มีการพัฒนาให้เป็นระบบ real time และ
ใช้เป็นฐานข้อมูลหลักของนักเรียนเพ่ือเชื่อมโยงระบบอื่นๆ เช่น ระบบคัดกรองนักเรียนยากจนในภารกิจงาน
ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาในภารกิจงานของกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา เว็บไซต์สถานศึกษาสำเร็จรูป เป็นต้น  ลักษณะระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล (DMC) ดังภาพ 
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ภาพที่ 1  ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 
ที่มา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
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ภาพที่ 2  Flow Chart กระบวนการขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบบ DMC 
ที่มา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
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  2. ระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) 
   ข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ในโรงเรียน 
จำนวน 76 รายการ จำแนกประเภทครุภัณฑ์ได้ 5 รายการ ดังนี้ 1. ครุภัณฑ์การศึกษา 2. ครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงเร ียน 3. ครุภ ัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 4. ครุภ ัณฑ์งานบ้านและงานครัว  และ 5. ครุภ ัณฑ์ยานพาหนะ  
โดยให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลผ่านทางระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management 
Information System : EMIS) โดยสถานศึกษาสามารถตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ด้วย
ตนเอง และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ดูแลระบบ ให้คำปรึกษาในการบันทึกข้อมูล และตรวจสอบความ
ถูกต้อง ระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) ดังภาพ 
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ภาพที่ 3  ข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) 
ที่มา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
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ภาพที่ 4  Flow Chart กระบวนการขั้นตอนปฏิบัติงาน ข้อมูลครุภัณฑ์ 
ที่มา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
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  3. ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) 
   ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) เป็นระบบออนไลน์ที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล
สิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนโดยมีการจัดเก็บข้อมูลป้ายโรงเรียน แผนผังโรงเรียน รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง อาคาร
เรียนอาคาประกอบและสิ ่งก่อสร้างอื ่น โดยมีภาพถ่าย และการบันทึกการซ่อมแซมสิ ่งก่อสร้างโดยใช้
งบประมาณที ่ ได ้ร ับจ ัดสรรจากต ้นส ังก ัด และหน่วยงานอื ่น ระบบข้อม ูลส ิ ่ งก ่อสร ้าง ( B-OBEC)  
ดังภาพ 
 

 
 
ภาพที่ 5  ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) 
ที่มา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
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ภาพที่ 6  Flow Chart กระบวนการขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบบ B-OBEC 
ที่มา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
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  4. ระบบ Mobile Application พิกัดโรงเรียน 
   ระบบ Mobile Application พิกัดโรงเรียน เป็นระบบที่ถูกพัฒนาโดยความร่วมมือของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมหาวิทยาลัยนเรศวร มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เก็บข้อมูลที่ตั้งของ
โรงเรียน โดยการระบุตำแหน่งจาก GPS ของโทรศัพท์เคลื ่อนที่หรือแท็บแล็ต ระบบปฏิบัติการ Android 
เท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและ Notebook ได้ เพ่ือต้องการให้ได้จุดพิกัดที่ตั้ง
ที่แท้จริงของโรงเรียน ระบบ Mobile Application พิกัดโรงเรียน ดังภาพ 
 

 

 
 
ภาพที่ 7  ระบบ Mobile Application พิกัดโรงเรียน 
ที่มา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
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  5. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา  
      (Education Management Information System : EMIS)  
   ระบบสารสนเทศเพ ื ่อการบร ิหารการศ ึกษา  (EMIS) เป ็นระบบออนไลน์ท ี ่ ใช ้ ใน 
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาประกอบด้วย 1) ข้อมูลด้านเทคโนโลยีใน
โรงเรียน 2) ข้อมูลครุภัณฑ์ในโรงเรียนซึ่งเชื่อมโยงกับระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) 3) ข้อมูลและ
บุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างต่างๆ ทั้งในงบประมาณและนอกงบประมาณที่มีอยู่ในโรงเรียน  
ณ ปัจจุบัน 4) ข้อมูลตามแบบสอบถามการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All : EFA)ทั้งนี้ เมื่อโรงเรียนทำ
การจัดเก็บข้อมูลตามระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS) ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นที่
เรียบร้อยแล้วระบบจะสามารถนำเสนอข้อมูลรูปแบบของระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน ให้โดยอัตโนมัติระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (EMIS) ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 8  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (EMIS) 
ที่มา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
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ภาพที่ 9  Flow Chart กระบวนการขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบบ EMIS 
ที่มา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
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 ส่วนข้อมูลที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ออกแบบระบบออนไลน์หรือรวบรวมด้วยวิธีเก็บ
ข้อมูลและตรวจสอบด้วยการสำรวจด้วยตนเอง มีดังนี้ 
  1. การสอบถามข้อมูลผู้บริหาร ครูรักษาการฯ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนโดยผ่านระบบ Google 
Forms เป็นการสอบถามช่องทางการติดต่อสื่อสารของผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษ า
เพ่ือใช้จัดทำข้อมูลในภาพรวมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเผยแพร่ต่อสาธารณชนในการติดต่อสื่อสาร
ไปยังโรงเรียนได้รวดเร็ว ระบบการสอบถามข้อมูลออนไลน์ผ่าน Google Forms ดังภาพที่ 6 
 

 
ภาพที่ 10  ระบบการสอบถามข้อมูลออนไลน์ผ่าน Google Forms 
ที่มา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 
  2. การจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มงานต่างๆภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   การจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มงานต่างๆภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นการประสาน
ขอข้อมูลสารสนเทศของกลุ ่มงานจากการดำเนินงานหรือข้อมูลสำคัญที่ไม่จำเป็นต้องเก็บซ้ำซ้อนจาก
สถานศึกษา โดยสามารถสรุปข้อมูลสารสนเทศได้ ดังนี้ 
   2.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้แก่ ข้อมูลผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน
ลูกจ้างในสถานศึกษาจากงบประมาณต้นสังกัดจำแนกตามโครงการพิเศษ ข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการแต่ละ
ปีงบประมาณ ข้อมูลครูรักษาราชการฯ เป็นต้น 
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   2.2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลนักเรียนพิการจากระบบบริหารจัดการ
ข ้อม ูลโรงเร ียนเร ียนรวม (SET) ข ้อม ูลน ักเร ียนยากจนจากระบบคัดกรองน ักเร ียนยากจน ( CCT)  
ผลการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นต้น 
   2.3 กลุ ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้แก่ ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผลการทดสอบการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT) ข้อมูลโรงเรียนตามโครงการพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เช่น โครงการลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น 
   2.4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีการประสานงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบข้อมูล
ต่างๆ เช่น ข้อมูลบ้านพักครูในโรงเรียน สภาพอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างในโรงเรียน เป็นต้น 
   2.5 กลุ่มอำนวยการ มีการประสานงานเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลงานประชาสัมพันธ์ 
ภาพถ่ายกิจกรรมของโรงเรียนและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นต้น 
   2.6 หน่วยตรวจสอบภายใน มีการประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลหลังจากการออกตรวจสอบ
สถานศึกษา ข้อเสนอแนะของบุคลากรในสถานศึกษาในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เป็นต้น 
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วิธีการปฏิบัติงาน 
 การดำเนินงานงานข้อมูลสารสนเทศจะเกี ่ยวข้องทั ้งรูปแบบปีงบประมาณ และปีการศึกษา  
โดยแหล่งที ่มาของข้อมูลแต่ละประเภทจะเป็นตัวกำหนดลักษณะของรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล เช่น  
การจัดจัดเก็บข้อมูลนักเรียน จะจัดเก็บในรูปแบบปีการศึกษา ส่วนการจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างจะจัดเก็บใน
รูปแบบปีงบประมาณ เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีการแจ้งปฏิทินในการ
เปิด-ปิดระบบออนไลน์เพ่ือเป็นแนวทางสำหรับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการออกแบบบริหารจัดการการ
จัดเก็บข้อมูลในปีการศึกษาและปีงบประมาณ ดังนี้ 
  1 .  ระบบจ ั ด เก ็ บข ้ อม ู ลน ั ก เ ร ี ยนรายบ ุ คคล  ( Data Management Center : DMC)  
มีการจัดเก็บข้อมูล 3 ระยะใน 1 ปีการศึกษา ดังนี้ 
   1.1 ภาคเร ียนท ี ่  1 ระยะ 10 ม ิถ ุนายน 2560 เป ิดระบบว ันท ี ่  1 พฤษภาคม –  
10 มิถุนายน เวลา 24.00 น.  
   1.2 ภาคเรียนที ่ 2 ระยะ 10 พฤศจิกายน 2560 เปิดระบบวันที ่ 1 กรกฎาคม –  
10 พฤศจิกายน เวลา 24.00 น. 
   1.3 ระยะสิ้นปีการศึกษา เปิดระบบตั้งแต่ 1 ธันวาคม – 30 เมษายน เวลา 24.00 น. ในปีถัดไป 
  2. ระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) มีการจัดเก็บข้อมูลภาคเรียนละ 1 ครั้ง ดังนี้ 
   2.1 ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่เปิดภาคเรียน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน  
   2.2 ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่เปิดภาคเรียน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 
  3. ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (BOBEC)  
   ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างมีการจัดเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง ปิดระบบ 30 ตุลาคม 
  4. ระบบ Mobile Application พิกัดโรงเรียน จัดเก็บข้อมูลตามระยะเวลาที ่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 
  5. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (EMIS) จัดเก็บข้อมูลภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานข้อมูลสารสนเทศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
เขต 2 มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลางและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตาม
เวลาและเงื่อนไข มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 ตรวจสอบระยะเวลาเปิด-ปิดระบบจากปฏิทินการเปิด-ปิดระบบออนไลน์จากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  1.2 ศึกษาและทดสอบระบบออนไลน์เพื ่อตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูลใดที ่เพิ ่มเติมจาก  
การจัดเก็บข้อมูลในครั้งที่ผ่านมา 
  1.3 จัดทำคู่มือหรือแนวทางการจัดเก็บข้อมูลสำหรับสถานศึกษา  
  1.4 แจ้งหนังสือราชการพร้อมคู่มือหรือแนวทางการจัดเก็บข้อมูล และแจ้งช่องช่องทางติดต่อ
สอบถาม กรณีผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลพบปัญหา และต้องการความช่วยเหลือ เช่น เบอร์โทรศัพท์ โซเชียล
มีเดีย กลุ่มสนทนาสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  1.5 การสำรองข้อมูลการรายงานของสถานศึกษาจากระบบออนไลน์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ตรวจสอบภายหลัง 
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 2. จัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารให้ครอบคลุมภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษาและสนองตอบความต้องการผู้รับบริการ โดยการรวบรวมข้อมูลจากระบบออนไลน์ การ
จัดเก็บข้อมูลผ่าน Google Forms และการประสานขอข้อมูลจากกลุ่มงานภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพื่อจัดหมวดหมู่ ประเภทของข้อมูลสารสนเทศ โดยคำนึงถึงระยะเวลาความต้องการใช้งาน เช่น การจัดทำ
ข้อมูลสิ่งก่อสร้างเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดตั้งงบประมาณ การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อเป็นฐานข้อมูลใน
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เป็นต้น 
 3. ออกแบบวิธีการนำเสนอ ในรูปแบบเอกสาร และระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการดำเนินงาน ดังนี้ 
   นำผลการปฏิบัติงานจากปีการศึกษา ปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงการออกแบบการ
นำเสนอและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทั้งเป็นเอกสารและข้อมูลออนไลน์ ดังนี้ 
   1) สารสนเทศทางการศึกษา 3 ครั้ง/ปีการศึกษา ได้แก่ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และ
สิ้นปีการศึกษา 
   2) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ได้แก่ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
   3) ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 
   4) ข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลพิกัดและระยะทางระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
เว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น 
 
 4. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารที่เก่ียวข้อง มีช่องทางบริการข้อมูล 
ดังนี้ 
  4.1 เว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4.2 เว็บไซต์งานข้อมูลสารสนเทศ 
  4.3 เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 
  4.4  แจ้งข้อมูลทางอีเมล โดยเปิดให้ผู ้สนใจข้อมูลลงทะเบียนอีเมลของตนเองเพื่อรับข้อมูล
สารสนเทศ 
  4.5 ทางโซเชียลมีเดีย 4 ช่องทาง เช่น 1) กลุ่มเฟซบุ๊ก “งานข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชพ.2”  
2) กลุ่มไลน์ผู ้บริหาร 3) กลุ่มไลน์ธุรการโรงเรียน 4) กลุ่มไลน์ครูที ่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศระดับ
สถานศึกษา   
 5. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 
 
วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานงานข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชุมพร 2 มีวิธีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ใช้การสัมภาษณ์โดยวิธีการสุ่มจากผู้ปฏิบัติงาน 2 กลุ่ม 
ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเดิม และ 2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานใหม่ โดยใช้การสัมภาษณ์ท้ังทางโทรศัพท์ และสัมภาษณ์
ด้วยตัวเอง 
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ปฏิทินการดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศ 
 
 การดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
มีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. เดือนพฤษภาคม มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
  1.1 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) มีการปฏิบัติงานดังนี้ 
   1) จัดเตรียมข้อมูลนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อใช้เตรียมความพร้อมสำหรับ
การบันทึกข้อมูลในปีการศึกษาปัจจุบัน 
   2) ศึกษาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) จากหนังสือสั่งการและใน
ระบบออนไลน์ เพ่ือตรวจสอบหารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของการบันทึกข้อมูล  
   3) จัดทำเอกสาร/คู่มือฉบับผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
   4) จัดประชุม/อบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
   5) ให้คำแนะนำต่อผู้ปฏิบัติงานในระดับสถานศึกษา หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
ประสานผู้ดูแลระบบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   6) ประสานงานเจ้าหน้าที่งานข้อมูลสารสนเทศต่างเขตพ้ืนที่ กรณีเกิดปัญหานักเรียน
ซ้ำซ้อนเพื่อตรวจสอบและลดระยะเวลาสำหรับโรงเรียนในการจัดทำเอกสารไปยังสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อยืนยันตัวตนนักเรียน 
  1.2 การจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (EMIS) มีการปฏิบัติดังนี้ 
   1) ศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS) จากหนังสือสั่งการและ
ในระบบออนไลน์ เพ่ือตรวจสอบหารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของการบันทึกข้อมูล  
   2) จัดทำเอกสาร/คู่มือฉบับผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
   3) จัดประชุม/อบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
   4) ให้คำแนะนำต่อผู้ปฏิบัติงานในระดับสถานศึกษา หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
ประสานผู้ดูแลระบบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1.3 การจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) มีการปฏิบัติดังนี้ 
   1) ศึกษาระบบจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) จากหนังสือสั่ง
การและในระบบออนไลน์ เพ่ือตรวจสอบหารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของการบันทึกข้อมูล  
   2) จัดทำเอกสาร/คู่มือฉบับผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
   3) จัดประชุม/อบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
   4) ให้คำแนะนำต่อผู้ปฏิบัติงานในระดับสถานศึกษา หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
ประสานผู้ดูแลระบบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 2. เดือนมิถุนายน มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) มีการปฏิบัติงานดังนี้ 
   1) ให้คำแนะนำต่อผู้ปฏิบัติงานในระดับสถานศึกษา หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
ประสานผู้ดูแลระบบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

29 
 

   2) ประสานงานเจ้าหน้าที่งานข้อมูลสารสนเทศต่างเขตพ้ืนที่ กรณีเกิดปัญหานักเรียน
ซ้ำซ้อนเพื่อตรวจสอบและลดระยะเวลาสำหรับโรงเรียนในการจัดทำเอกสารไปยังสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อยืนยันตัวตนนักเรียน 
   3) ระหว่างวันที่ 1-9 มิถุนายน ตรวจสอบการรายงานข้อมูลของสถานศึกษาเป็นราย
โรง หากมีข้อมูลส่วนใดผิดพลาดเร่งแจ้งผู้รับผิดชอบระดับสถานศึกษาเพ่ือแก้ไขโดยด่วน 
   4) วันที ่ 10 มิถุนายน หลังจากเวลา 15.30 น. ตรวจสอบการยืนยันข้อมูลของ
สถานศึกษา หากโรงเรียนใดยังไม่ดำเนินการยืนยันข้อมูล เร่งประสานผู ้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับ
สถานศึกษา เพื่อสอบถามสาเหตุที่ไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้ พร้อมช่วยเหลือ/แก้ปัญหาให้โรงเรียนสามารถ
ยืนยันข้อมูลได้ทันตามระยะเวลา 16.30 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 
   5) คัดลอกข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) และวางในโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและสรุปจำนวนนักเรียนจากการรายงานของโรงเรียนได้ พร้อมทั้งบันทึก
หน้าจอเป็นไฟล์รูปภาพในเว็บไซต์รายการสรุปจำนวนนักเรียนเพ่ือใช้ตรวจสอบการรายงานของโรงเรียนภายหลัง 
  2.2 การจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (EMIS) มีการปฏิบัติดังนี้ 
   1) ให้คำแนะนำต่อผู้ปฏิบัติงานในระดับสถานศึกษา หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
ประสานผู้ดูแลระบบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2) ระหว่างวันที่ 20-28 มิถุนายน ตรวจสอบการรายงานข้อมูลของสถานศึกษาเป็น
รายโรง หากมีข้อมูลส่วนใดผิดพลาดเร่งแจ้งผู้รับผิดชอบระดับสถานศึกษาเพ่ือแก้ไขโดยด่วน 
   3) วันที่ 29-30 มิถุนายน หลังจากเวลา 15.30 น. ตรวจสอบการยืนยันข้อมูลของ
สถานศึกษา หากโรงเรียนใดยังไม่ดำเนินการยืนยันข้อมูล เร่งประสานผู ้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับ
สถานศึกษา เพื่อสอบถามสาเหตุที่ไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้ พร้อมช่วยเหลือ/แก้ปัญหาให้โรงเรียนสามารถ
ยืนยันข้อมูลได้ทันตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 
   4) บันทึกหน้าจอเป็นไฟล์รูปภาพในเว็บไซต์รายการสรุปจำนวนนักเรียนเพื ่อใช้
ตรวจสอบการรายงานของโรงเรียนภายหลัง 
  2.3 การจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) มีการปฏิบัติดังนี้ 
    1) ให้คำแนะนำต่อผู้ปฏิบัติงานในระดับสถานศึกษา หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
ประสานผู้ดูแลระบบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2) ระหว่างวันที่ 20-28 มิถุนายน ตรวจสอบการรายงานข้อมูลของสถานศึกษาเป็น
รายโรง หากมีข้อมูลส่วนใดผิดพลาดเร่งแจ้งผู้รับผิดชอบระดับสถานศึกษาเพ่ือแก้ไขโดยด่วน 
   3) วันที่ 29-30 มิถุนายน หลังจากเวลา 15.30 น. ตรวจสอบการยืนยันข้อมูลของ
สถานศึกษา หากโรงเรียนใดยังไม่ดำเนินการยืนยันข้อมูล เร่งประสานผู ้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับ
สถานศึกษา เพื่อสอบถามสาเหตุที่ไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้ พร้อมช่วยเหลือ/แก้ปัญหาให้โรงเรียนสามารถ
ยืนยันข้อมูลได้ทันตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 
    4) บันทึกหน้าจอเป็นไฟล์รูปภาพในเว็บไซต์รายการสรุปจำนวนนักเรียนเพื ่อใช้
ตรวจสอบการรายงานของโรงเรียนภายหลัง 

 3. เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน มีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1 จัดทำเอกสารสรุปจากคัดลอกข้อมูลการรายงานข้อมูลของสถานศึกษาในระบบเพื่อใช้
ตรวจสอบภายหลัง  
  3.2 จัดทำข้อมูลเพื่อสรุปข้อมูลเป็นเอกสาร และอัพโหลดบนเว็บไซต์งานข้อมูลสารสนเทศ 
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 4. เดือนตุลาคม มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) มีการปฏิบัติงานดังนี้ 
   1) จัดเตรียมข้อมูลนักเรียนในภาคเรียนที่ 1เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสำหรับการ
บันทึกข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 
   2) ศึกษาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) จากหนังสือสั่งการและใน
ระบบออนไลน์ เพ่ือตรวจสอบหารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของการบันทึกข้อมูล  
   3) จัดทำเอกสาร/คู่มือฉบับผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
   4) จัดส่งเอกสาร/คู่มือเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาศึกษาด้วยตนเอง 
   5) ให้คำแนะนำต่อผู้ปฏิบัติงานในระดับสถานศึกษา หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
ประสานผู้ดูแลระบบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   6) ประสานงานเจ้าหน้าที่งานข้อมูลสารสนเทศต่างเขตพ้ืนที่ กรณีเกิดปัญหานักเรียน
ซ้ำซ้อนเพื่อตรวจสอบและลดระยะเวลาสำหรับโรงเรียนในการจัดทำเอกสารไปยังสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อยืนยันตัวตนนักเรียน 
  1.2 การจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (EMIS) มีการปฏิบัติดังนี้ 
   1) ศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS) จากหนังสือสั่งการและ
ในระบบออนไลน์ เพ่ือตรวจสอบหารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของการบันทึกข้อมูล  
   2) จัดทำเอกสาร/คู่มือฉบับผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
   3) จัดส่งเอกสาร/คู่มือเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาศึกษาด้วยตนเอง 
   4) ให้คำแนะนำต่อผู้ปฏิบัติงานในระดับสถานศึกษา หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
ประสานผู้ดูแลระบบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1.3 การจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) มีการปฏิบัติดังนี้ 
   1) ศึกษาระบบจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) จากหนังสือสั่ง
การและในระบบออนไลน์ เพ่ือตรวจสอบหารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของการบันทึกข้อมูล  
   2) จัดทำเอกสาร/คู่มือฉบับผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
   3) จัดส่งเอกสาร/คู่มือเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาศึกษาด้วยตนเอง 
   4) ให้คำแนะนำต่อผู้ปฏิบัติงานในระดับสถานศึกษา หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
ประสานผู้ดูแลระบบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 5. เดือนพฤศจิกายน มีรายละเอียดดังนี้ 
  5.1 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) มีการปฏิบัติงานดังนี้ 
   1) ให้คำแนะนำต่อผู้ปฏิบัติงานในระดับสถานศึกษา หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
ประสานผู้ดูแลระบบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2) ประสานงานเจ้าหน้าที่งานข้อมูลสารสนเทศต่างเขตพ้ืนที่ กรณีเกิดปัญหานักเรียน
ซ้ำซ้อนเพื่อตรวจสอบและลดระยะเวลาสำหรับโรงเรียนในการจัดทำเอกสารไปยังสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อยืนยันตัวตนนักเรียน 
   3) ระหว่างวันที่ 1-9 พฤศจิกายน ตรวจสอบการรายงานข้อมูลของสถานศึกษาเป็น
รายโรง หากมีข้อมูลส่วนใดผิดพลาดเร่งแจ้งผู้รับผิดชอบระดับสถานศึกษาเพ่ือแก้ไขโดยด่วน 
   4) วันที่ 10 พฤศจิกายน หลังจากเวลา 15.30 น. ตรวจสอบการยืนยันข้อมูลของ
สถานศึกษา หากโรงเรียนใดยังไม่ดำเนินการยืนยันข้อมูล เร่งประสานผู ้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับ
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สถานศึกษา เพื่อสอบถามสาเหตุที่ไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้ พร้อมช่วยเหลือ/แก้ปัญหาให้โรงเรียนสามารถ
ยืนยันข้อมูลได้ทันตามระยะเวลา 24.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 
   5) คัดลอกข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) และวางใน
โปรแกรมไมโคนซอฟต์เอ็กเซล เพื่อให้สามารถตรวจสอบและสรุปจำนวนนักเรียนจากการรายงานของโรงเรียน
ได้ พร้อมทั้งบันทึกหน้าจอเป็นไฟล์รูปภาพในเว็บไซต์รายการสรุปจำนวนนักเรียนเพื่อใช้ตรวจสอบการรายงาน
ของโรงเรียนภายหลัง 
  5.2 การจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (EMIS) มีการปฏิบัติดังนี้ 
   1) ให้คำแนะนำต่อผู้ปฏิบัติงานในระดับสถานศึกษา หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
ประสานผู้ดูแลระบบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2) ระหว่างวันที่ 20-28 พฤศจิกายน ตรวจสอบการรายงานข้อมูลของสถานศึกษา
เป็นรายโรง หากมีข้อมูลส่วนใดผิดพลาดเร่งแจ้งผู้รับผิดชอบระดับสถานศึกษาเพ่ือแก้ไขโดยด่วน 
   3) วันที่ 29-30 พฤศจิกายน หลังจากเวลา 15.30 น. ตรวจสอบการยืนยันข้อมูลของ
สถานศึกษา หากโรงเรียนใดยังไม่ดำเนินการยืนยันข้อมูล เร่งประสานผู ้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับ
สถานศึกษา เพื่อสอบถามสาเหตุที่ไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้ พร้อมช่วยเหลือ/แก้ปัญหาให้โรงเรียนสามารถ
ยืนยันข้อมูลได้ทันตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 
   4) บันทึกหน้าจอเป็นไฟล์รูปภาพในเว็บไซต์รายการสรุปจำนวนนักเรียนเพื ่อใช้
ตรวจสอบการรายงานของโรงเรียนภายหลัง 
  5.3 การจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) มีการปฏิบัติดังนี้ 
    1) ให้คำแนะนำต่อผู้ปฏิบัติงานในระดับสถานศึกษา หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
ประสานผู้ดูแลระบบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2) ระหว่างวันที่ 20-28 พฤศจิกายน ตรวจสอบการรายงานข้อมูลของสถานศึกษา
เป็นรายโรง หากมีข้อมูลส่วนใดผิดพลาดเร่งแจ้งผู้รับผิดชอบระดับสถานศึกษาเพ่ือแก้ไขโดยด่วน 
   3) วันที่ 29-30 พฤศจิกายน หลังจากเวลา 15.30 น. ตรวจสอบการยืนยันข้อมูลของ
สถานศึกษา หากโรงเรียนใดยังไม่ดำเนินการยืนยันข้อมูล เร่งประสานผู ้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับ
สถานศึกษา เพื่อสอบถามสาเหตุที่ไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้ พร้อมช่วยเหลือ/แก้ปัญหาให้โรงเรียนสามารถ
ยืนยันข้อมูลได้ทันตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 
    4) บันทึกหน้าจอเป็นไฟล์รูปภาพในเว็บไซต์รายการสรุปจำนวนนักเรียนเพื ่อใช้
ตรวจสอบการรายงานของโรงเรียนภายหลัง 

 6. เดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์ มีรายละเอียดดังนี้ 
  6.1 จัดทำเอกสารสรุปจากคัดลอกข้อมูลการรายงานข้อมูลของสถานศึกษาในระบบเพื่อใช้
ตรวจสอบภายหลัง  
  6.2 จัดทำข้อมูลเพื่อสรุปข้อมูลเป็นเอกสาร และอัพโหลดบนเว็บไซต์งานข้อมูลสารสนเทศ 

 7. เดือนมีนาคม มีรายละเอียดดังนี้ 
   7.1 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) มีการปฏิบัติงานดังนี้ 
   1) จัดเตรียมข้อมูลนักเรียนในภาคเรียนที่ 1เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสำหรับการ
บันทึกข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 
   2) ศึกษาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) จากหนังสือสั่งการและใน
ระบบออนไลน์ เพ่ือตรวจสอบหารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของการบันทึกข้อมูล  
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   3) จัดทำเอกสาร/คู่มือฉบับผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
   4) จัดส่งเอกสาร/คู่มือเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาศึกษาด้วยตนเอง 
   5) ให้คำแนะนำต่อผู้ปฏิบัติงานในระดับสถานศึกษา หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
ประสานผู้ดูแลระบบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   6) ประสานงานเจ้าหน้าที่งานข้อมูลสารสนเทศต่างเขตพ้ืนที่ กรณีเกิดปัญหานักเรียน
ซ้ำซ้อนเพื่อตรวจสอบและลดระยะเวลาสำหรับโรงเรียนในการจัดทำเอกสารไปยังสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อยืนยันตัวตนนักเรียน 

  8. เดือนเมษายน มีรายละเอียดดังนี้ 
  8.1 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) มีการปฏิบัติงานดังนี้ 
   1) ให้คำแนะนำต่อผู้ปฏิบัติงานในระดับสถานศึกษา หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
ประสานผู้ดูแลระบบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2) ประสานงานเจ้าหน้าที่งานข้อมูลสารสนเทศต่างเขตพ้ืนที่ กรณีเกิดปัญหานักเรียน
ซ้ำซ้อนเพื่อตรวจสอบและลดระยะเวลาสำหรับโรงเรียนในการจัดทำเอกสารไปยังสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อยืนยันตัวตนนักเรียน 
   3) ระหว่างวันที่ 20 - 28 เมษายน ตรวจสอบการรายงานข้อมูลของสถานศึกษาเป็น
รายโรง หากมีข้อมูลส่วนใดผิดพลาดเร่งแจ้งผู้รับผิดชอบระดับสถานศึกษาเพ่ือแก้ไขโดยด่วน 
   4) วันที ่ 30 เมษายน หลังจากเวลา 15.30 น. ตรวจสอบการยืนยันข้อมูลของ
สถานศึกษา หากโรงเรียนใดยังไม่ดำเนินการยืนยันข้อมูล เร่งประสานผู ้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับ
สถานศึกษา เพื่อสอบถามสาเหตุที่ไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้ พร้อมช่วยเหลือ/แก้ปัญหาให้โรงเรียนสามารถ
ยืนยันข้อมูลได้ทันตามระยะเวลา 16.30 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 
   5) คัดลอกข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) และวางใน
โปรแกรมไมโคนซอฟต์เอ็กเซล เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและสรุปจำนวนนักเรียนจากการรายงานของโรงเรียน
ได้ พร้อมทั้งบันทึกหน้าจอเป็นไฟล์รูปภาพในเว็บไซต์รายการสรุปจำนวนนักเรียนเพื่อใช้ตรวจสอบการรายงาน
ของโรงเรียนภายหลัง 
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การจัดทำเอกสารสารสนเทศทางการศึกษา 
สารสนเทศทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

 
สารสนเทศทางการศึกษา ระยะ 10 มิถุนายน 2562 

 
 

 
สารสนเทศทางการศึกษา ระยะ 10 พฤศจิกายน 2562 
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รายงานผลการปฏิบัติงานงานข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 จากการปฏิบัติงานงานข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้มีการการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานงานข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชุมพร 2 โดยใช้การสัมภาษณ์โดยวิธีการสุ่มจากผู้ปฏิบัติงาน 2 กลุ่ม ได้แก่ 
1) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเดิม และ 2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานใหม่ โดยใช้การสัมภาษณ์ท้ังทางโทรศัพท์ และสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง  
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน ปัญหา/อปุสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1 ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมลู

พื้นฐานของส่วนกลางและวาง
แผนการจดัเก็บข้อมลูให้เป็นไปตาม
เวลาและเง่ือนไข  

1.ตรวจสอบระยะเวลาเปิด-ปดิระบบจากปฏิทิน
การเปิด-ปดิระบบออนไลน์จาก สพฐ. 
2. สพท.ศึกษาและทดสอบระบบออนไลน ์
3. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการจดัเก็บข้อมูล
สำหรับสถานศึกษา  
4. แจ้งหนังสือราชการพร้อมคูม่ือหรือแนว
ทางการจัดเก็บข้อมลู และแจ้งช่องช่องทางติดต่อ
สอบถาม 
5. การสำรองข้อมูลการรายงานของสถานศึกษา
จากระบบออนไลน์  

ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบระดับ
สถานศึกษาต้องการให้ 
สพป.ชุมพร 2 จัดอบรมการ
วิธีการบันทึกข้อมูล 

2 จัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารให้ครอบคลุมภารกจิ
ของ สพท. สถานศึกษาและ
สนองตอบความต้องการผู้รับบริการ 

รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ระบบ
ออนไลน์ ข้อมูลจากกลุ ่มงานในสพป.ชุมพร 2 
นำมาจัดประเภท หมวดหมู่เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการ
จัดทำสารสนเทศทางการศึกษา 

 

3 ออกแบบวิธีการนำเสนอในรูปแบบ
เอกสาร และระบบอิเล็กทรอนิกส ์

ออกแบบการนำเสนอและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทั ้งเป็นเอกสาร
และข้อมูลออนไลน์ ดังนี ้1. สารสนเทศทางการ
ศึกษา 2. แผ ่นพับประชาสัมพันธ ์ 3. ข ้อมูล
สิ ่งก่อสร้าง 4. ข้อมูลอื ่นๆ เช่น ข้อมูลพิกัดและ
ระยะทางระหว ่างเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาและ
สถานศึกษา เว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น 

 

4 ให ้บร ิการข้อม ูลสารสนเทศตาม
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารที่
เกี่ยวข้อง 

ช่องทางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
1.เว็บไซต์ สพป.ชุมพร 2 
2.เว็บไซต์งานข้อมูลสารสนเทศ 
3.เว็บไซต์ ศธจ.ชุมพร 
4.แจ้งข้อมูลทางอีเมล  

ข้อเสนอแนะ 
ต ้องการให ้ เพ ิ ่มช ่องทาง
ให ้บร ิการทางระบบสาร
บ ร ร ณ อ ิ เ ล ็ ก ท ร อน ิ ก ส์   
(e-Office) 

5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการ
ดำเนินงานในรอบปีเพื่อนำไปใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมลู
เพื่อการบริหาร 

การสัมภาษณ์โดยวิธีการสุ่มจากผู้ปฏิบัติงาน 2
กลุ่มโดยใช้การสัมภาษณ์ทั ้งทางโทรศัพท์ และ
สัมภาษณ์ด้วยตัวเองได้แก่  
1) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเดิม  
2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานใหม่  

 

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศในปีงบประมาณถัดไป 
  1. จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานข้อมูลสารสนเทศ เสนอเข้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สารสนเทศทางการศึกษา ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สพป.ชุมพร 2  
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โครงการ  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน 
สนองนโยบายที่  5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology 

มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี  
Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา 
ข้อมูล งบประมาณ และข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะและความถนัด และสามารถ 
วิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นายโสพัฒน์ กลับชนะ  นายภาคภูมิ มณีบางกา และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม - กันยายน 2562 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 เป็นหน่วยงำนหลักมีหน้ำที่ในกำรดูแลกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ครอบคลุม 5 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอหลังสวน อ ำเภอสวี อ ำเภอทุ่งตะโก อ ำเภอละแม และอ ำเภอ
พะโต๊ะ เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล จ ำเป็นต้องมีข้อมูลสนเทศที่เป็นปัจจุบันเพ่ือใช้
เป็นฐำนข้อมูลส ำหรับกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ  กำรจัดสรรงบประมำณ และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบใน 
กำรตัดสินใจเพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำสู่กำรกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ไปยังบุคลำกรในโรงเรียน และ
นักเรียนซึ่งเป็นเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ 

กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกลุ่มนโยบำยและแผน และข้อมูลจำกกำรบูรณำกำร
ข้อมูลของกลุ่มงำนอ่ืน เช่น กำรจัดท ำข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (Data Management Center : DMC) กำรจัดเก็บ
ข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) กำรจัดเก็บข้อมูลอำคำร ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC) กำรจัดเก็บข้อมูลระบบสำรสนเทศ
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ (E-MIS) ข้อมูลผลกำรทดสอบระดับชำติของนักเรียน ข้อมูลบุคลำกร ข้อมูลงบประมำณ 
ข้อมูลนักเรียนพิกำร เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือครูหรือเจ้ำหน้ำที่สำรสนเทศระดับโรงเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถ
ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศได้ถูกต้อง ทันตำมก ำหนดเวลำ และตรงตำมวัตถุประสงค์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
  จำกควำมส ำคัญในกำรบริหำรงำนข้อมูลสำรสนเทศข้ำงต้น กลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 จึงได้จัดท ำโครงกำรเพ่ือด ำ เนินกำรกำรจัดท ำข้อมูลระบบสำรสนเทศทำง
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศระดับโรงเรียน ตำมปฏิทิน
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 2.2 เพ่ือให้บุคลำกรระดับโรงเรียนได้พัฒนำทักษะกำรจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบจัดเก็บข้อมูล และสำมำรถ
น ำไปประยุกต์ใช้ในภำรกิจของโรงเรียนได้อย่ำงถูกต้อง 
 2.3 เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ร่วมกันด้วยระบบเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ 
 
 
 



3. เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 

1. บุคลำกรทีรับผิดชอบงำนสำรสนเทศระดับโรงเรียน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ 
2. โรงเรียนมีข้อมูลสำรสนเทศถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

 เชิงปริมาณ 
1. บุคลำกรทีรับผิดชอบงำนสำรสนเทศระดับโรงเรียนๆ ละ 1 คน  จ ำนวน 119 โรง  รวม 119 คน 
2. เจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผนและคณะท ำงำน จ ำนวน 15 คน 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 

1 ขั้นเตรียมงำน 
1.1 ศึกษำแนวทำง/ปฏิทินด ำเนินงำนระบบจัดเก็บ 
     ข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
     ขั้นพ้ืนฐำน 
1.2 แต่งตั้งคณะท ำงำน 
1.3 ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน 

มีนำคม - เมษำยน 2561 

2 ขั้นด ำเนินกำร 
ประชุม/ชี้แจงกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำระดับโรงเรียน จ ำนวน 2 รุ่น  

พฤษภำคม 2561 

3 ขั้นติดตำมตรวจสอบ 
3.1 ติดตำมกำรจัดเก็บข้อมูลของโรงเรียน 
3.2 รวบรวมข้อมูลทำงกำรศึกษำ 
3.3 ประมวลผลข้อมูลสำรสนเทศ 
3.4 จัดท ำสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 

พฤษภำคม - กรกฎำคม 
2561 

4 ขั้นรำยงำน 
4.1 สอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำน 
4.2 สรุปรำยงำนผลโครงกำร 

กรกฎำคม 2561 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระยะเวลา  เดือนมีนำคม – กันยำยน 2562 
 สถานที่ด าเนินงาน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
    จ ำนวน 30,000 บำท   ถัวจ่ำยทุกรำยกำร  

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  งบประมาณ งบประมาณจ าแจกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มผู้อบรม 119x25x2 มื้อ 9,520  9,520  
2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มคณะท ำงำน 15x25x4 มื้อ 2,400  2,400  
3 ค่ำอำหำรกลำงวันผู้อบรม 119x80x1 มื้อ 5,950  5,950  
4 ค่ำอำหำรกลำงวันผู้คณะท ำงำน 15x80x2 มื้อ 1,500  1,500  
5 ค่ำวัสดุ/จัดท ำครูมืออบรม 134x35  4,690   4,690 
6 ค่ำจัดท ำสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 5,940   5,940 



 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 90 ของบุคลำกรด้ำนสำรสนเทศระดับโรงเรียน เข้ำร่วม
กำรประชุมจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำระดับโรงเรียน 

 
กำรสังเกตผู้เข้ำประชุม 

 
แบบลงเวลำกำรเข้ำ
ร่วมประชุม 

เชิงคุณภาพ 
1. บุคลำกรด้ำนสำรสนเทศระดับโรงเรียน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กระบวนกำรกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศระดับโรงเรียน ตำมปฏิทิน  
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำระดับดี 
2. บุคลำกรด้ำนสำรสนเทศระดับโรงเรียน มีทักษะกำรจัดเก็บ
ข้อมูลด้วยระบบจัดเก็บข้อมูล และสำมำรถน ำปะประยุกต์ใช้ใน
ภำรกิจของโรงเรียนได้อย่ำงถูกต้องระดับดี 
3. กำรสื่อสำรร่วมกันด้วยระบบเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศระดับดี 

 
กำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำน 
 
กำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำน 
 
กำรสังเกต 

 
-แบบติดตำมกำร
ด ำเนินงำนตำมปฏิทิน 
สพป.ชุมพร 2 
-แบบติดตำมกำร
ด ำเนินงำนตำมปฏิทิน 
-สพป.ชุมพร 2 
แบบสังเกตปฏิสัมพันธ์
ด้วยระบบเครือข่ำย 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ปัจจัยเสี่ยง     
 1. ปฏิทินกำรจัดเก็บข้อมูลมีกำรปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมและสถำนกำรณ์ 
 2. บุคลำกรที่รับผิดชอบงำนข้อมูลสำรสนเทศระดับสถำนศึกษำ เปลี่ยนแปลงบ่อย 
          แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
              1. กำรติดตำม ตรวจสอบ และเร่งรัดกำรจัดเก็บข้อมูลของโรงเรียน 
              2. กำรแจ้งประชำสัมพันธ์ข่ำวด้วยระบบเครือข่ำยโซเชียลมีเดีย 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 โรงเรียนสำมำรถจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำระดับโรงเรียนได้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและทันตำม
ระยะเวลำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
 9.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2  มีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ เป็นปัจจุบันเพ่ือใช้
ในกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/เผยแพร่ให้โรงเรียนในสังกัดและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำใกล้เคียง 



งบประมาณในแผนปฏิบัติการเขตพื้นที่/สพฐ./หน่วยงานอ่ืน  
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
................................................ 

โครงการ   การจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน 
สนองนโยบายที่  5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้ เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล 
งบประมาณ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะและความถนัด และสามารถ วิเคราะห์เป็น
ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 

ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายโสพัฒน์ กลับชนะ  นายภาคภูม มณีบางกา กลุ่ม นโยบายและแผน 
ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม – กันยายน 2562 

1. สาระส าคัญของโครงการ 

 1.1 ความเป็นมาของโครงการ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นหน่วยงานหลักมีหน้าที่ในการดูแลการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครอบคลุม 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหลังสวน อ าเภอสวี อ าเภอทุ่งตะโก อ าเภอละแม และอ าเภอ
พะโต๊ะ เพ่ือให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จ าเป็นต้องมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันเพ่ือ
ใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการวางแผนการจัดการศึกษา การจัดสรรงบประมาณ และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบใน 
การตัดสินใจเพ่ือก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาสู่การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ไปยังบุคลากรในโรงเรียน และ
นักเรียนซึ่งเป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษา 

การจัดท าข้อมูลสารสนเทศภายใต้การก ากับดูแลของกลุ่มนโยบายและแผน และข้อมูลจากการบูรณาการ
ข้อมูลของกลุ่มงานอ่ืน เช่น การจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) การจัดเก็บ
ข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) การจัดเก็บข้อมูลอาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) การจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา (E-MIS) ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณ 
ข้อมูลนักเรียนพิการ เป็นต้น ดังนั้น เมื่อครูหรือเจ้าหน้าที่สารสนเทศระดับโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศได้ถูกต้อง ทันตามก าหนดเวลา และตรงตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนการน าฐานข้อมูลที่ใช้งานมาเชื่องโยงร่วมกัน เพ่ือใช้ส าหรับการวิเคราะห์
ในการวางแผนการบริหารการศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากร ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะและความถนัด 
ความสามารถ 
  จากความส าคัญในการบริหารงานข้อมูลสารสนเทศข้างต้น กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการเพ่ือด าเนินการการจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศทาง
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 
 



 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 (1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการจัดท าข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียน ตามปฏิทิน
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (2) เพ่ือให้บุคลากรระดับโรงเรียนได้พัฒนาทักษะการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบจัดเก็บข้อมูล และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในภารกิจของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง 
 (3) เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกันด้วยระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

 1.3 เป้าหมายของโครงการ  
 (1) บุคลากรทีร่ับผิดชอบงานสารสนเทศระดับโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา 
 (2) โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

 1.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 (1) ร้อยละ 90 ของบุคลากรด้านสารสนเทศระดับโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมจัดท าข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาระดับโรงเรียน 
 (2) บุคลากรด้านสารสนเทศระดับโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ระดับโรงเรียน ตามปฏิทินการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับดี 
 (3) บุคลากรด้านสารสนเทศระดับโรงเรียน มีทักษะการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบจัดเก็บข้อมูล และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในภารกิจของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง ระดับดี 
 (4) การสื่อสารร่วมกันด้วยระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ระดับดี 

1.5 ขอบข่ายของโครงการ  
 ขอบข่ายโครงการการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน มีการด าเนินกิจกรรมส าคัญของ
โครงการ ดังนี้ 1) การศึกษาแนวทาง/ปฏิทินด าเนินงานการจัดเก็บข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 2) ประชุม/ชี้แจงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับสถานศึกษา 3) การติดตามการรายงาน
ข้อมูลของโรงเรียนให้ทันตามระยะเวลาที่ปฏิทินก าหนด 3) การรวบรวมข้อมูลจากทุกกลุ่มงานเพ่ือน ามาประมวลผล
และจัดท าเป็นเอกสารสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 และ 4) การสอบถามความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน และสรุปรายงานโครงการ 

 1.6 งบประมาณโครงการ 
  จ านวนเงินโครงการ    30,000.- บาท 
  ใช้ไปจ านวนเงิน     22,817.-  บาท 
  คงเหลือ        7,183.-  บาท 

  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
   กลุ่มนโยบายและแผน ใช้งบประมาณในกิจกรรมที่ 3 การติดตามตรวจสอบ มีขั้นตอน 
การด าเนินงานดังนี้ 1)การติดตามการจัดเก็บข้อมูลของโรงเรียน 2) การรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาจากกลุ่มงานใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3)การประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ และ 4)การจัดท าสารสนเทศทางการศึกษา โดย
จ าแนกเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 15 ,720.- บาท และค่าวัสดุในการปฏิบัติงาน จ านวน  
7,097 บาท รวมงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 7,193 บาท  
 

 



2. การด าเนินงานของโครงการ  

 ขั้นเตรียมงาน 
 การเตรียมงานโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ศึกษารายละเอียดแนวทาง และปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบ
ออนไลน์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือน ามาออกแบบและก าหนดเป็นปฏิทินด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยมีการแต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือประชุมวางแผนด าเนินงาน
และก าหนดรูปแบบและแนวทางการประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียน 

ขั้นด าเนินการ 
 การด าเนินการโครงการ มี ดังนี้จัดประชุม/ชี้แจงแนวทางการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับ
โรงเรียน โดยประเด็นหลักในการจัดประชุมชี้แจง มีดังนี้ 1) แจ้งปฏิทินด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 2) ชี้แจงนโยบายและรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงในขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลเปรียบเทียบกับการจัดเก็บข้อมูลปี
การศึกษาที่ผ่านมา 3) สาธิตการใช้บันทึกข้อมูลด้วยระบบจัดเก็บข้อมูล 4) การซักถามปัญหา ข้อเสนอแนะ และตอบ
ข้อซักถาม 

 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
 การติดตาม ตรวจสอบการด าเนินกิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้ การก ากับ ติดตามและให้การช่วยเหลือโรงเรียน
ในการบันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ให้ทันตามระยะเวลาที่ปฏิทินก าหนด โดยมีการส าเนาข้อมูลออนไลน์
จากการรายงานข้อมูลของโรงเรียนเพ่ือใช้เปรียบเทียบและตรวจสอบความถูกต้องภายหลังการประมวลผลจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และภายหลังมีการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศจากกลุ่มงานทุกกลุ่มใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือน ามาประมวลผล คัดกรอง และจัดประเภทเพ่ือจัดท าเป็นเอกสารสารสนเทศทางการศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาต่อไป 

 ขั้นรายงาน 
 การรายงายโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ การสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานโดยการสัมภาษณ์จาก
ผู้ปฏิบัติงานในระดับสถานศึกษา และสังเกตพฤติกรรมผู้แจ้งความประสงค์ขอรับข้อมูลสารสนเทศจากหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือน ามาใช้ประกอบการรายงานผลโครงการ 

3. ผลการด าเนินงาน  
 การด าเนินงานโครงการ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน จ าแนกตามกิจกรรมหลัก 
4 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
 (1) ขั้นเตรียมงาน มีกิจกรรมดังนี้ 1.1 ศึกษาแนวทาง/ปฏิทินด าเนินงานระบบจัดเก็บข้อมูลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1.2 แต่งตั้งคณะท างาน และ 1.3 ประชุมวางแผนด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
ดังนี้ กิจกรรม 1.1 ศึกษาแนวทาง/ปฏิทินด าเนินงานระบบจัดเก็บข้อมูลส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สพฐ.ได้แจ้งผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้าน
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอะเดรียติค ชลบุรี 
โดยได้น าปฏิทินการด าเนินงานมาศึกษา วิเคราะห์และออกแบบ ก าหนดเป็นปฏิทินด าเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กิจกรรม 1.2 แต่งตั้งคณะท างาน ส่วนกิจกรรม 1.3 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากข้อจ ากัดในด้านเวลา และบุคลากร
เป้าหมายในระดับโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่จะเป็นคณะท างานมีภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม 
1.3 ประชุมวางแผนการด าเนินงานได้ เมื่อพิจารณาแล้วไม่ได้มีการพิจารณาใดๆ ที่กระทบต่อโอกาสและสิทธิของ
โรงเรียน จึงได้ด าเนินการตามปฏิทินด าเนินงานของ สพฐ. และก าหนดเป็นปฏิทินด าเนินงานของส านักเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ต่อไป 



 (2) ขั้นด าเนินการ มีกิจกรรมหลักคือ การประชุม/ชี้แจงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ระดับ
โรงเรียน ในกิจกรรมนี้ไม่ได้ด าเนินการจัดประชุม/ชี้แจง เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่จัดประชุม โดยได้แก้ไข
โดยการจัดท าเอกสารออนไลน์ “แนวทางการจัดเก็บสารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562” 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล พร้อมเอกสารตัวอย่างการด าเนินงานประกอบ โรงเรียนสามารถเข้าถึงได้จาก 
http://gg.gg/ez5 gl ทั้ ง นี้ ไ ด้ แ จ้ ง  ช่ อ งทา งการติ ดต่ อ  และกลุ่ ม โ ซ เ ชี ย ลมี เ ดี ย  เ พ่ื อ ใช้ เ ป็ นสื่ อกลา ง ใน 
การซักถาม/สอบถามปัญหาและรับฟังข้อเสนอแนะในการด าเนินงานในระดับโรงเรียน 
 (3) ขั้นติดตามตรวจสอบ มีกิจกรรมดังนี้ 3.1 ติดตามการจัดเก็บข้อมูลโรงเรียน ผลการด าเนินงาน พบว่า 
โรงเรียนทุกโรงสามารถด าเนินการจัดเก็บและยืนยันข้อมูลได้ทันตามระยะเวลาที่ปฏิทินก าหนด และได้มีการส าเนา
ข้อมูลออนไลน์จากการรายงานข้อมูลของโรงเรียนเพ่ือใช้เปรียบเทียบและตรวจสอบความถูกต้องภายหลัง  
การประมวลผลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการตรวจสอบย้อนหลัง 
กิจกรรม 3.2 รวบรวมข้อมูลทางการศึกษา ได้ด าเนินการประสานผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศในทุกกลุ่มงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้  1) กลุ่มอ านวยการ ข้อมูลอาคารสถานที่ 2) กลุ่มนโยบายและแผน ข้อมูลจ านวน
นักเรียน สิ่งก่อสร้างระดับสถานศึกษา 3) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ข้อมูลด้านงบประมาณ  
4) กลุ่มบริหารงานบุคคล ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 5) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ข้อมูลผลการทดสอบ และ 6) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ข้อมูลนักเรียนยากจน แผนการรับนักเรียน  
และออกแบบส ารวจข้อมูลเพ่ิมเติมจากสถานศึกษา เช่น ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร ลูกจ้างที่ได้รับการสนับสนุนจาก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ และลูกจ้างสถานศึกษาที่ใช้
งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว/รายได้สถานศึกษา เพ่ือน ามาเป็นฐานข้อมูลในกิจกรรมที่ 3.3 ประมวลผลข้อมูล
สารสนเทศ ได้ด าเนินการคัดกรอง และจัดประเภทข้อมูลเพ่ือด าเนินการในกิจกรรม 3.4 จัดท าสารสนเทศทางการ
ศึกษา โดยได้ออกแบบรูปเล่ม เอกสารสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา http://www.cpn2.go.th ทั้งนี้สามารถเข้า
ได้รวดเร็วจากช่องทาง http://gg.gg/ez5he (ส าหรับไฟล์ .pdf) และ http://gg.gg/ez5hn (ส าหรับไฟล์ excel) และ
ได้จัดท าเป็น QR Code เพ่ือความสะดวกในการเข้าใช้งาน รายละเอียดตามภาคผนวก  
 (4) ขั้นรายงาน มีกิจกรรมดังนี้  4.1 สอบถามความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน โดยได้สอบถาม 
ความพึงพอใจในการด าเนินงานโดยการสัมภาษณ์จากผู้ปฏิบัติงานในระดับสถานศึกษา และสังเกตพฤติกรรมผู้แจ้งความ
ประสงค์ขอรับข้อมูลสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือน ามาใช้ประกอบในกิจกรรมที่ 4.2 สรุปรายงานผลโครงการ 
 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ การด าเนินงานโครงการการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาของหน่วยงาน ภายหลังด าเนินการได้วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 (1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการจัดท าข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียน ตามปฏิทิน
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่า ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษา สามารถ
เข้าใจกระบวนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียน และสามารถด าเนินการทันตามปฏิทินการด าเนินงานทุกโรง 
 (2) เพ่ือให้บุคลากรระดับโรงเรียนได้พัฒนาทักษะการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบจัดเก็บข้อมูล และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในภารกิจของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง พบว่า โรงเรียนมีทักษะการจัดเก็บข้อมูลและสามารถน าข้อมูลจาก
ระบบออนไลน์ไปใช้ในภารกิจงานของโรงเรียนได้ 
 (3) เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกันด้วยระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ พบว่า โรงเรียนมี 
การสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและใช้เป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างโรงเรียน และเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ในการสอบถาม ตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูล ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด การด าเนินโครงการการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน  
มีปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ดังนี้ 



 ปัญหาการด าเนินโครงการ การด าเนินโครงการพบปัญหาระหว่างด าเนินโครงการ กล่าวคือ บุคลากรที่
รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบบ่อยส่งผลต่อความต่อเนื่องใน  
การด าเนินงาน ผู้ที่รับผิดชอบงานใหม่ต้องสร้างความตระหนักในความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศ และการเรียนรู้
กระบวนการ ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลในทุกระบบจัดเก็บข้อมูล การอุทิศเวลานอกเวลาราชการเพ่ือใช้ตรวจสอบข้อมูล 
ตามปฏิทินก าหนด ซึ่งต้องใช้เวลาสร้างความเข้าใจในภารกิจงานนี้ค่อนข้างมาก 

 อุปสรรคการด าเนินโครงการ    - 

 ข้อจ ากัดการด าเนินโครงการ การด าเนินโครงการพบข้อจ ากัดระหว่างการด าเนินโครงการ กล่าวคือ  
การชี้แจงปฏิทินการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระชั้นชิด และแนวทาง/ขั้นตอน 
การด าเนินงานที่ไม่เสถียร เปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้มีเวลาส าหรับการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศฯ ให้แก่ผู้รับผิดชอบระดับสถานศึกษาไม่เพียงพอ สอดคล้องกับนโยบายการไม่สนับสนุนให้จัดประชุมครูใน
วันราชการ (จันทร์-ศุกร์) และครูประสงคพั์กในวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) ส่งผลให้ไมส่ามารถด าเนินการจัดประชุม/ชี้แจง
แนวทางการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับโรงเรียนได้ 

 4.1 สรุปผล  

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 ร้อยละ 90 ของบุคลากรด้าน
สารสนเทศระดับโรงเรียน เข้าร่วมการ
ประชุมจัดท าข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาระดับโรงเรียน 

 ✓ ไม่บรรลุความส าเร็จ เนื่องจากไม่ได้จัดประชุมฯ 
เพราะข้อจ ากัดด้านเวลา และสถานที่จัดประชุม 
โดยแก้ไขปัญหาด้วยการจัดท าเอกสารออนไลน์ 
“แนวทางการจัดเก็บสารสนเทศทางการศึกษา 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562” สามารถ
เข้าถึงได้จาก http://gg.gg/ez5gl 

2 บุคลากรด้านสารสนเทศระดับ
โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศระดับโรงเรียน ตามปฏิทิน
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับดี 

✓  บรรลุความส าเร็จระดับดี พบว่า ผู้รับผิดชอบ
งานข้อมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษา 
สามารถเข้าใจกระบวนการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศระดับโรงเรียน และสามารถ
ด าเนินการทันตามปฏิทินการด าเนินงานทุกโรง 

3 บุคลากรด้านสารสนเทศระดับ
โรงเรียน มีทักษะการจัดเก็บข้อมูลด้วย
ระบบจัดเก็บข้อมูล และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในภารกิจของโรงเรียนได้
อย่างถูกต้อง ระดับดี 

✓  บรรลุความส าเร็จระดับดี พบว่า โรงเรียนมี
ทักษะการจัดเก็บข้อมูลและสามารถน าข้อมูล
จากระบบออนไลน์ไปใช้ในภารกิจงานของ
โรงเรียนได้ 

4 การสื่อสารร่วมกันด้วยระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ ระดับดี 

✓  บรรลุความส าเร็จระดับดี พบว่า โรงเรียนม ี
การสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและใช้เป็น
สื่อกลางในการประสานงานระหว่างโรงเรียน 
และเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการสอบถาม 
ตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูล ส่งผลให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 



 4.2 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
 จุดเด่นของโครงการและกิจกรรมเป็นการสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถเก็บรวมรวบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้
เป็นฐานข้อมูลโรงเรียนในการวางแผนการจัดการศึกษา ส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้ส าหรับวางแผนเพ่ือประกอบ
ออกแบบโครงการ/กิจกรรม การจัดสรรงบประมาณ การก าหนดอัตราก าลัง เป็นต้น โ ดยปัจจุบันโครงการนี้  
ได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือให้เข้าถึงการใช้งานได้ง่าย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เน้นการประชาสัมพันธ์ด้วย
เอกสารออนไลน์ และเอกสารกระดาษ ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้เฉพาะข้อมูลสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ  

 4.3 จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
 การระดมข้อมูลสารสนเทศจากกลุ่มงานต่างๆ ที่สามารถเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ เพ่ือน ามาจัดท าเป็น
สารสนเทศของหน่วยงาน เพ่ือให้เอกสารสารสนเทศทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความครบถ้วน 
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 4.4 ข้อเสนอแนะ  
 ข้อมูลสารสนเทศภายในส านักงานเขต บางรายการมีการปรับปรุงตามปีการศึกษา/ปีงบประมาณ  
แต่ผู้รับผิดชอบไม่ได้มีการแจ้งข้อมูลที่มีการปรับปรุงให้กลุ่มนโยบายและแผนทราบ ท าให้ข้อมูลบางรายการไม่ 
ถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
 

5. ภาคผนวก 
 1 โครงการ 
 2 ค าสั่งหรือเอกสารต่าง ๆ 
 3 รูปภาพประกอบ 
 4 อ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แนวทางการจัดเก็บสารสนเทศทางการ
ศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ดาวน์โหลดได้ที่ http://gg.gg/ez5gl 
 

 
QR Code เอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

    สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ดาวน์โหลด ไฟล์ .pdf    http://gg.gg/ez5he 
ดาวน์โหลด ไฟล์ excel   http://gg.gg/ez5hn 

 
QR Code เอกสาร 



โครงการ                การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data) 
สนองนโยบายที่ 5     เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนำ Digital Technology มาใช้ใน

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยี Big Data เพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ที่จำเป็นมาวิเคราะห์เพื่อใหสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้
เพื ่อพัฒนาผู ้เร ียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และความสามารถ
วิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 

ลักษณะโครงการ        ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ นายโสพัฒน์ กลับชนะ นายภาคภูมิ มณีบางกา และคณะ 
ระยะเวลาดำเนินการ   มิถุนายน - กันยายน 2562 
 
1. หลักการและเหตุผล 

โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data) เป็นโครงการตาม
แนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลในการบริหาร
จัดการ จัดเก็บ และใช้ประโยชน์ของข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรคใน
ปัจจุบัน และในอนาคต พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขได้ทันเหตุการณ์ โดยมีการรวบรวม จัดเก็บ ข้อมูลสถิติ และข้อมูล
ด้านคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดทำและจัดเก็บข้อมูล ดังนี้ ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน ข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียน ข้อมูลครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลอาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลพ้ืนฐานด้านคุณภาพการศึกษา และข้อมูล
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามาวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

จากความสำคัญของการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนครอบคลุม 5 อำเภอ 119 โรงเรียน และ 2 ห้องเรียน
สาขา ตระหนักและให้ความสำคัญของการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับวิเคราะห์สภาพการ
จัดการศึกษา นำไปเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินในในการวางการการจัดการศึกษา ครอบคลุมการบริหารงานของ
หน่วยงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารทั่วไป ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคลากร และด้านการบริหารงาน
วิชาการ อีกทั้งเป็นฐานข้อมูลสำหรับการสืบค้นของบุคคลทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
จึงได้จัดทำโครงการการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Big Data) ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
2.3 เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกันด้วยระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลพื้นฐานทุกด้านระดับโรงเรียน และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 เชิงคุณภาพ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาวเิคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขได้
  



4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 การประชุมคณะทำงาน มิถุนายน คณะทำงาน 
2 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล มิถุนายน ผู้รับผิดชอบระบบต่างๆ 
3 การออกแบบแนวทางการนำเสนอ มิถุนายน คณะทำงาน 
4 การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ กรกฎาคม - สิงหาคม คณะทำงาน 
5 สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ สิงหาคม - กันยายน คณะทำงาน 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 

มิถุนายน - กันยายน 2562 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
    จำนวน  40,890.-  บาท   ถัวจ่ายทุกรายการ  

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  งบประมาณ งบประมาณจำแจกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 การออกแบบแนวทางการนำเสนอ     
  - ค่าทำการล่วงเวลา 9 คนๆ ละ 7 วัน  

   (9คนx200บาทx5วัน) + (9คนx420บาทx2วัน) 
 

16,560 
 

16,560 
  

2 การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ     
  - ค่าจัดทำเอกสารสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับโรงเรียน

และบุคลากรในสำนักงาน (150เล่มx150บาท) 
 - จัดทำเอกสารข้อมูลสารสนเทศอ่ืน 

 
25,500 

1,830 

   
25,500 

1,830 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 40,890 16,560  27,330 

 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐานทุกด้านระดับ
โรงเรียน และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
การรายงานตามตัวชี้วัดมาตรฐาน

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
แบบรายงาน 

เชิงคุณภาพ 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถนำข้อมูลสารสนเทศมา
วิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขได้ 

 
การรายงานตามตัวชี้วัดมาตรฐาน

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
แบบรายงาน 

 

 



8. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง 

1. โรงเรียนไม่รายงานข้อมูลผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลต่างๆ 
2. ข้อมูลแต่ละประเภทมีระยะเวลาสิ้นสุดการจัดเก็บต่างกันส่งผลต่อการรวบรวมข้อมูล 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. ผู้รับผิดชอบระบบรายงานข้อมูล กำกับติดตามและรายงานผู้อำนวยการ สพท.ให้ทราบ 
2. ใช้ข้อมูลปัจจุบัน หากข้อมูลปัจจุบันยังไม่สิ้นสุดการจัดเก็บข้อมูล ใช้ข้อมูลปีงบประมาณก่อนหน้า  

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีสารสนเทศทางการศึกษา เป็นปัจจุบันเพื่อใช้
ในการบริหารจัดการภายในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา/เผยแพร่ให้โรงเรียนในสังกัดและสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาใกล้เคียง 
 9.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 สามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขได้  
 
 
 
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ         ลงชื่อ............................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
       (นายภาคภูมิ  มณีบางกา)                 (นายโสพัฒน์  กลับชนะ) 
 

 
 
   

 
       ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



งบประมาณในแผนปฏิบัติการเขตพื้นที่/สพฐ./หน่วยงานอ่ืน  
แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
................................................ 

โครงการ   การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Big Data) 
สนองนโยบายที่  5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้ เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล 
งบประมาณ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะและความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็น
ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 

ลักษณะของโครงการ โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายโสพัฒน์ กลับชนะ  นายภาคภูม มณีบางกา กลุ่ม นโยบายและแผน 
ระยะเวลาด าเนินการ  มิถุนายน - กันยายน 2562 
1. สาระส าคัญของโครงการ 

 1.1 ความเป็นมาของโครงการ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นหน่วยงานหลักมีหน้าที่ในการดูแลการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครอบคลุม 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหลังสวน อ าเภอสวี อ าเภอทุ่งตะโก อ าเภอละแม และอ าเภอ
พะโต๊ะ เพ่ือให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จ าเป็นต้องมีข้อมูลสนเทศที่เป็นปัจจุบันเพ่ือใช้
เป็นฐานข้อมูลส าหรับการวางแผนการจัดการศึกษา  การจัดสรรงบประมาณ และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบใน 
การตัดสินใจเพ่ือก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาสู่การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ไปยังบุคลากรในโรงเรียน และ
นักเรียนซึ่งเป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษา 

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Big Data) เป็นโครงการตามแนวทางของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลในการบริหารจัดการ 
จัดเก็บ และใช้ประโยชน์ของข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรคในปัจจุบัน 
และในอนาคต พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขได้ทันเหตุการณ์ โดยมีการรวบรวม จัดเก็บ ข้อมูลสถิติ และข้อมูลด้าน
คุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดท าและจัดเก็บข้อมูล ดังนี้ ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน ข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียน ข้อมูลครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลอาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลพ้ืนฐานด้านคุณภาพการศึกษา และข้อมูล
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามาวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

จากความส าคัญของการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนครอบคลุม 5 อ าเภอ 119 โรงเรียน และ 2 ห้องเรียน
สาขา ตระหนักและให้ความส าคัญของการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับวิเคราะห์สภาพการ
จัดการศึกษา น าไปเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินในใจการวางแผนการจัดการศึกษา ครอบคลุมการบริหารงานของ
หน่วยงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารทั่วไป ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคลากร และด้านการบริหารงาน
วิชาการ อีกทั้งเป็นฐานข้อมูลส าหรับการสืบค้นของบุคคลทั่วไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
จึงได้จัดท าโครงการการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Big Data) ขึ้น 
 
 



 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 (1) เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 (2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
 (3) เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกันด้วยระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 1.3 เป้าหมายของโครงการ  
 (1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลพื้นฐานทุกด้านระดับโรงเรียน และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขได้ 
 1.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 (1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐานทุกด้านระดับโรงเรียน และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขได้ 

1.5 ขอบข่ายของโครงการ  
 ขอบข่ายโครงการการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน มีการด าเนินกิจกรรมส าคัญของ
โครงการ ดังนี้ 1) การประชุมคณะท างาน 2) การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 3) การออกแบบแนวทางการน าเสนอ  
4) การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ และ 5) สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

 1.6 งบประมาณโครงการ 
  จ านวนเงินโครงการ    40,890.- บาท 
  ใช้ไปจ านวนเงิน     31,500.-  บาท 
  คงเหลือ        9,390.-  บาท 

  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
   กลุ่มนโยบายและแผน ใช้งบประมาณในกิจกรรมที่ 2 การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
สารสนเทศ โดยเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารสารสนเทศทางการศึกษา จ านวน 31,500 บาท  

2. การด าเนินงานของโครงการ  

 ขั้นเตรียมงาน 
 การเตรียมงานโครงการ มีรายละเอียดดังนี้  ศึกษารายละเอียดแนวทางการด าเนินงานและโครงการระดับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในประเด็นวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ และวิธีการด าเนินการ เพ่ือน ามาปรับใช้ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขั้นด าเนินการ 
 การด าเนินการโครงการ มีดังนี้ 1) แต่งตั้งคณะท างาน 2) การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 3) การออกแนวแนว
ทางการส าเสนอ 4) การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ 

 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
 การติดตาม ตรวจสอบการด าเนินกิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้  

 ขั้นรายงาน 
 การรายงายโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ การสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานโดยการสัมภาษณ์จาก
ผู้ปฏิบัติงานในระดับสถานศึกษา และสังเกตพฤติกรรมผู้แจ้งความประสงค์ขอรับข้อมูลสารสนเทศจากหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือน ามาใช้ประกอบการรายงานผลโครงการ 
 
 



3. ผลการด าเนินงาน  
 การด าเนินงานโครงการ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Big Data)
จ าแนกตามกิจกรรมหลัก 4 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
 (1) ขั้นเตรียมงาน มีกิจกรรมหลัก การประชุมคณะท างาน โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Big Data) ประกอบด้วยคณะท างาน จ านวน 3 คณะ ดังนี้  

1)คณะท างานชุดที่ 1 เป็นคณะท างานอ านวยการ ประกอบด้วย ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 รองผอ.
สพป.ชุมพร เขต 2 และผอ.อ านวยการกลุ่ม/หน่วย มีหน้าที่วิเคราะห์ วางแผน แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ให้สอดคล้องกับความต้องการ ตัวชี้วัดของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จ าแนกตาม
กลุ่ม/หน่วย  

2) คณะท างานชุดที่ 2 เป็นคณะท างานรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานธุรการในแต่ละ
กลุ่ม/หน่วยงาน มีหน้าที่ส ารวจ ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่เกี่ยว ข้องกับภารกิจที่
รับผิดชอบในกลุ่ม/หน่วยเพ่ือส่งให้คณะกรรมการจัดท ารูปเล่มจัดท าสารสนเทศในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

3) คณะท างานชุดที่ 3 เป็นคณะท างานจัดท ารูปเล่ม ประกอบด้วย บุคลากรในกลุ่มนโยบายและ
แผนทุกคน มีหน้าที่ ออกแบบ จัดท าข้อมูลสารสนเทศเป็นรูปเล่มเอกสาร และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าข้อมูลใน
เว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยสอดคล้องกับตัวชี้วัด ตาม
แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 (2) ขั้นด าเนินการ มีกิจกรรมหลัก การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วยงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และการจัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจากโรงเรียนในกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน โดยข้อมูลทั้งหมดส่งต่อไปยัง
คณะท างานชุดที่ 3 เพ่ือออกแบบจัดท ารูปเล่ม และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออัพโหลดหน้าเว็บไซต์ส านักกงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 (3) ขั้นติดตามตรวจสอบ การติดตามความพึงพอใจ ของการจัดท าข้อมูลสารสนเทศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โดยสอบถามจากผู้รับบริการ ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และโรงเรียน เพ่ือให้ได้ผลสะท้อนการด าเนินงาน น าไปปรับปรุงในการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
 (4) ขั้นรายงาน การประเมินผลจากการด าเนินงานสามารถใช้บูรณาการตอบตัวชี้วัดได้ 3 รายการ ดังนี้ 

    1) การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพท. ตามมาตรฐานส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา พ.ศ.2561 จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก ่
 มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นการ
พิจารณาที่ 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ สพท. เป้าหมายระดับ
คุณภาพ 5 คือ “มีและใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และพร้อม
ใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของ สพท.” 
 มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
ผลงานที่แสดงถึงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ ประเด็นการพิจารณา ผลงานหรือผลการด าเนินงานของกลุ่ม/หน่วย 
ใน สพท.ที่บรรลุเป้าหมายประสบความส าเร็จตามภารกิจ ทั้งนี้เป็นผลงานที่เกิดจากการด าเนินงานภายใน สพท.ที่เกิด
ประโยชน์ต่อการศึกษาและสถานศึกษา เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายใน สพท.และสถานศึกษา จนเกิด
ประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้ เป้าหมายระดับคุณภาพ 5 คือ “สพท. มีผลงานซึ่งแสดงให้
เห็นถึงผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ประสบความส าเร็จตามภารกิจ แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
เป็นแบบอย่างได้ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 5 กลุ่ม/หน่วยขึ้นไป” 



              2) การติดตามและประเมินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 1 
ตัวชี้วัด ได้แก่ นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 
หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน า
เทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และ
ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ 
และความถนัด สามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป  ตัวชี้วัดที่ 82 
สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      3) การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบประมาณรวม 1 ล้านบาท)   
โดยด าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ตัวชี้วัดความส าเร็จ กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ “สพท.มีข้อมูลพ้ืนฐานของ
โรงเรียน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา อาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ตลอดจนข้อมูลพ้ืนฐานด้าน
คุณภาพการศึกษา เช่น ผลการเรียน ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ผลการทดสอบระดับชาติ (NT, ONET) โดยมีการน าข้อมูลมา
ท าการวิเคราะห์เพ่ือหาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข” 
 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (Big Data) ภายหลังด าเนินการได้วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 (1) เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา พบว่าการด าเนินงาน
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Big Data) นอกจากท าให้ได้ฐานข้อมูลมาจัดท าเป็น
สารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ยังทราบปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบจัดเก็บ
ข้อมูลต่างๆ ท าให้สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
 (2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  พบว่า จากการด าเนินโครงการ 
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Big Data) ส่งผลให้เกิดความสะดวก รวดเร็วใน
การให้บริการการสืบคน้ข้อมูลของผู้รับบริการ 
 (3) เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกันด้วยระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ พบว่า โรงเรียนมี 
การสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและใช้เป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างโรงเรียน และเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ในการสอบถาม ตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูล ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Big Data) 
มีปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ดังนี้ 

 ปัญหาการด าเนินโครงการ  ความผิดพลาดจากการจัดเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูลภายในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ส่งผลให้ข้อมูลสารสนเทศที่จัดท าเป็นเอกสารและไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์มี 
ความคลาดเคลื่อน  

 อุปสรรคการด าเนินโครงการ กลุ่มงานขาดการจัดท าสารสนเทศในงานตามภารกิจ ท าให้สารสนเทศที่ได้ 
เป็นข้อมูลดิบที่คณะท างานจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ ส่งผลให้เกิด 
ความล่าช้าในการด าเนินงาน และสารสนเทศที่ประมวลผลจากคณะท างาน ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจาก
ผู้รับผิดชอบตามค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลสารสนเทศระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

 ข้อจ ากัดการด าเนินโครงการ  1)ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบระบบการน าเสนอ
ข้อมูลให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน และ 2)ระยะเวลาด าเนินการระยะสั้น ท าให้มีความกระชั้น
ชิดในการด าเนินงาน  

 



 4.1 สรุปผล  

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูล
พ้ืนฐานทุกด้านระดับโรงเรียน และ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

✓  การบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างกลุ่ม/
หน่วยงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาเพ่ือจัดท าเป็นข้อมูลกลางของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถใช้ประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ และให้บริการบุคลากรทางการศึกษา 
และผู้รับบริการภายนอก 

2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถน า
ข้อมูลสารสนเทศมาวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขได้ 

✓  การใช้ฐานข้อมูลในการวางแผนการการจัด
การศึกษาภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตลอดจนใช้ประกอบการจัดท าโครงการเพื่อ
สนองความต้องการ และการแก้ปัญหาด้าน
การศึกษาท้ังในระดับโรงเรียน เครือข่าย
สถานศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 4.2 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
 จุดเด่นของโครงการและกิจกรรมเป็นการสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถเก็บรวมรวบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้
เป็นฐานข้อมูลโรงเรียนในการวางแผนการจัดการศึกษา ส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้ส าหรับวางแผนเพ่ือประกอบ
ออกแบบโครงการ/กิจกรรม การจัดสรรงบประมาณ การก าหนดอัตราก าลัง เป็นต้น โ ดยปัจจุบันโครงการนี้  
ได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือให้เข้าถึงการใช้งานได้ง่าย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เน้นการประชาสัมพันธ์ด้วย
เอกสารออนไลน์ และเอกสารกระดาษ ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้เฉพาะข้อมูลสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ  

 4.3 จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
 การระดมข้อมูลสารสนเทศจากกลุ่มงานต่างๆ ที่สามารถเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ เพ่ือน ามาจัดท าเป็น
สารสนเทศของหน่วยงาน เพ่ือให้เอกสารสารสนเทศทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความครบถ้วน 
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 4.4 ข้อเสนอแนะ  
 ข้อมูลสารสนเทศภายในส านักงานเขต บางรายการมีการปรับปรุงตามปีการศึกษา/ปีงบประมาณ  
แต่ผู้รับผิดชอบไม่ได้มีการแจ้งข้อมูลที่มีการปรับปรุงให้กลุ่มนโยบายและแผนทราบ ท าให้ข้อมูลบางรายการ 
ไม่ถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
 

5. ภาคผนวก 
 1 โครงการ 
 2 ค าสั่งหรือเอกสารต่าง ๆ 
 3 รูปภาพประกอบ 
 4 อ่ืน ๆ 
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