
240 
 

ช่ือโครงการ       การจัดทําข�อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
แผนงบประมาณ      สร�างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให�ท่ัวถึงและเป(นธรรม 
ผู�รับผิดชอบโครงการ    นายพัฒนา ศรีโสภา,  นางวิมล กาญจนศร และคณะ  
สนองกลยุทธ� สพฐ.          ข�อ 5  
สนองมาตรฐานการศึกษา  ข�อ 12  
ระยะเวลาดําเนินการ         16  พฤษภาคม  2556  –  31  มีนาคม  2557 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
          โรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย  ใช�หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และ  
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  พุทธศักราช 2553  เพ่ือให�การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สอดคล�องกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและความเจริญทางวิทยาการ  เป(นการสร�างกลยุทธ;ใหม@ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงโลกยุคปBจจุบันเป(นโลกการติดต@อสื่อสารซ่ึงต�องอาศัยข�อมูลข@าวสารท่ีถูกต�อง
แม@นยํา  จึงทําให�การทํางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเรียกข�อมูลข@าวสารต@างๆนี้ว@า ระบบสารสนเทศ  เป(น
กลุ@มขององค;ประกอบท่ีมีความสัมพันธ;กัน  ซ่ึงทําการรวบรวม  ประมวลผล  เก็บรักษา  และกระจาย
สารสนเทศออกไปเพ่ือสนับสนุน  การควบคุม  การวิเคราะห;  การตัดสินใจ  และการวางแผน  ท่ีเกิดข้ึน
ภายในองค;กร  ข�อมูลและสารสนเทศในปBจจุบันมีความจําเป(นต@อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
         ดังนั้นโรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย  จึงจัดทําโครงการการจัดทําข�อมูลสารสนเทศ  เพ่ือการบริหารจัด 
การศึกษา  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  ให�โรงเรียนมีระบบข�อมูลสารสนเทศท่ีสมบูรณ;
เป(นปBจจุบัน  ช@วยให�การวางแผนการบริหาร  จัดการ  และการตัดสินใจดําเนินการไปอย@างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน  
 

2.  วัตถุประสงค� 
 2.1  เพ่ือจัดทําข�อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให�สมบูรณ;เป(นปBจจุบัน 
     2.2  เพ่ือให�บริการและเผยแพร@ข�อมูลสารสนเทศแก@ครู  บุคลากร  นักเรียน  และผู�เก่ียวข�อง 

2.3  เพ่ือเก็บรวบรวมข�อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานท่ีจําเป(นในการวิเคราะห;หาประสิทธิภาพของ  
สถานศึกษา 
 

3.  เป/าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
      3.1.1  โรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย  มีข�อมูลสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร;ระบบ Data 
Management Center 
      3.1.2  โรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย  มีข�อมูลสารสนเทศในรูปแบบเอกสาร จํานวน 15 เล@ม 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
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      3.2.1  โรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย  มีข�อมูลสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร;ระบบ Data 
Management Center  ท่ีครบถ�วนสมบูรณ;  ครอบคลุมทุกด�าน          
      3.2.2  โรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย  มีข�อมูลสารสนเทศในรูปแบบเอกสาร  สามารถ
นํามาใช�เป(นข�อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา  และวิเคราะห;หาประสิทธิภาพของสถานศึกษาเพ่ือให�เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดได� 
 

4.  ข้ันตอนและวิธีดําเนินการ 
 โรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย  กําหนดจัดโครงการในระหว@างวันท่ี 16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556  ถึง 
วันท่ี  31  มีนาคม  พ.ศ. 2557  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย  อําเภอเมืองกาฬสินธุ;  จังหวัดกาฬสินธุ; 
 มีข้ันตอนและวิธีดําเนินการ  ดังนี้ 

4.1  ประชุมกรรมการกําหนดขอบข@ายการจัดเก็บข�อมูล  และการออกแบบการจัดเก็บข�อมูล 
4.2  แต@งต้ังคณะกรรมการ  เก็บรวบรวมข�อมูล  ประมวลผล  วิเคราะห;ข�อมูล  ผ@านระบบ Data 

Management Center มี 3 ระยะ คือ 
ระยะท่ี 1  จัดทําข�อมูลนักเรียนรายบุคคล  ณ  10  มิถุนายน  
ระยะท่ี 2  จัดทําข�อมูลนักเรียนรายบุคคล  ณ  10  พฤศจิกายน  
(ย�ายเข�า  ย�ายออก จําหน@าย) 
ระยะท่ี 3  จัดทําข�อมูลข�อมูลสิ้นปTการศึกษา 

4.4  เผยแพร@ข�อมูลเพ่ือการบริหารและประชาสัมพันธ;เป(นรูปเล@มและบนเว็บไซต;ทุกสายชั้น 
4.5  แต@งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ  สรุปรายงานโครงการ 

 

5.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  14,000  บาท)  
โดยใช�เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ@ายดังนี้ 
5.1  เงินอุดหนุนรายหัว    14,000    บาท 

 5.2  เงินสนับสนุนค@าใช�จ@ายจัดการศึกษา          -      บาท 
 5.3  เงินรายได�สถานศึกษา                          -            บาท 
 

กิจกรรมและรายละเอียดค@าใช�จ@ายงบประมาณ 

 

ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ@าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน 

1 จัดเก็บข�อมูล  
-เก็บรวบรวมข�อมูล 
-ประมวลผล  
-วิเคราะห;ข�อมูล 

- 2,000 - 
16 พฤษภาคม 2556 

– 
31 มีนาคม 2557 
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(รายละเอียดใช�จ@าย  ถัวจ@ายทุกรายการตามจ@ายจริง) 
 

6.  การวัดผลและการประเมินผล 
ตัวบ@งชี้ความสําเร็จ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล วิธีและประเมินผล 

1. โรงเรียนมีข�อมูลสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร;
ระบบ Data Management Center ท่ีครบถ�วน
สมบูรณ; ครอบคลุมทุกด�าน          
2. โรงเรียนมีข�อมูลสารสนเทศในรูปแบบเอกสาร 
จํานวน 15 เล@ม 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
 
 

- การสอบถาม 
- การประเมิน 
 

 

7.  ผลท่ีคาดว8าจะได�รับ 
7.1  โรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย  มีข�อมูลสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร;ระบบ Data 

Management Center ท่ีครบถ�วนสมบูรณ;  ครอบคลุมทุกด�าน          
7.2  โรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย  มีข�อมูลสารสนเทศในรูปแบบเอกสาร  จํานวน 15 เล@ม  สามารถ

นํามาใช�เป(นข�อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา  และวิเคราะห;หาประสิทธิภาพของสถานศึกษาได�ถูกต�อง 
................................................................................................................. 

 
 

ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ@าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน 

2 
 
 

เผยแพร@ข�อมูลสารสนเทศเป(น
รูปเล@ม 15 เล@ม และบนเว็บไซต;
โรงเรียน 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

16 พฤษภาคม 2556 
– 

31 มีนาคม 2557 

 

3 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ; 
-หมึกเติม 4 สี ,ชุดตลับหมึก 
-แผ@น CD, DVD 
-External HDD 500GB. 
-กระดาษ A4 
-กระดาษโฟโต� 
-วัสดุสํานักงาน 
-วัสดุสํานักงาน 
-วัสดุคอมพิวเตอร; 
-ป̀ายนิเทศประชาสัมพันธ; 

- 12,000 - 

รวมท้ังส้ิน - 14,000 - 
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(ลงชื่อ)       ผู�เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)    ผู�เสนอโครงการ 

         (นายพัฒนา  ศรีโสภา)                 (นางสุธิดา  ศรีโสภา ) 
ตําแหน@ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย         ตําแหน@ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย 

 
 
                                     ลงชื่อ)    ผู�เห็นชอบโครงการ 
                                                        (นายนคร  ไผ@พูล) 
                             ตําแหน@ง  รองผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย 
 
    

(ลงชื่อ)    ผู�อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายพีรพงษ;  โลหะมาศ) 
      ตําแหน@ง  ผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


