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ชื่อโครงการ
การจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
แผนงบประมาณ
สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและเป(นธรรม
ผูรับผิดชอบโครงการ
นายพัฒนา ศรีโสภา, นางวิมล กาญจนศร และคณะ
สนองกลยุทธ สพฐ.
ขอ 5
สนองมาตรฐานการศึกษา
ขอ 12
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช 2553 เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคลองกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและความเจริญทางวิทยาการ เป(นการสรางกลยุทธ;ใหม@ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งโลกยุคปBจจุบันเป(นโลกการติดต@อสื่อสารซึ่งตองอาศัยขอมูลข@าวสารที่ถูกตอง
แม@นยํา จึงทําใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเรียกขอมูลข@าวสารต@างๆนี้ว@า ระบบสารสนเทศ เป(น
กลุ@มขององค;ประกอบที่มีความสัมพันธ;กัน ซึ่งทําการรวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา และกระจาย
สารสนเทศออกไปเพื่อสนับสนุน การควบคุม การวิเคราะห; การตัดสินใจ และการวางแผน ที่เกิดขึ้น
ภายในองค;กร ขอมูลและสารสนเทศในปBจจุบันมีความจําเป(นต@อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ดังนั้นโรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย จึงจัดทําโครงการการจัดทําขอมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัด
การศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ใหโรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศที่สมบูรณ;
เป(นปBจจุบัน ช@วยใหการวางแผนการบริหาร จัดการ และการตัดสินใจดําเนินการไปอย@างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อจัดทําขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนใหสมบูรณ;เป(นปBจจุบัน
2.2 เพื่อใหบริการและเผยแพร@ขอมูลสารสนเทศแก@ครู บุคลากร นักเรียน และผูเกี่ยวของ
2.3 เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศพื้นฐานที่จําเป(นในการวิเคราะห;หาประสิทธิภาพของ
สถานศึกษา
3. เป/าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย มีขอมูลสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร;ระบบ Data
Management Center
3.1.2 โรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย มีขอมูลสารสนเทศในรูปแบบเอกสาร จํานวน 15 เล@ม
3.2 เชิงคุณภาพ
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3.2.1 โรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย มีขอมูลสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร;ระบบ Data
Management Center ที่ครบถวนสมบูรณ; ครอบคลุมทุกดาน
3.2.2 โรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย มีขอมูลสารสนเทศในรูปแบบเอกสาร สามารถ
นํามาใชเป(นขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา และวิเคราะห;หาประสิทธิภาพของสถานศึกษาเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดได
4. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
โรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย กําหนดจัดโครงการในระหว@างวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย อําเภอเมืองกาฬสินธุ; จังหวัดกาฬสินธุ;
มีขั้นตอนและวิธีดําเนินการ ดังนี้
4.1 ประชุมกรรมการกําหนดขอบข@ายการจัดเก็บขอมูล และการออกแบบการจัดเก็บขอมูล
4.2 แต@งตั้งคณะกรรมการ เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล วิเคราะห;ขอมูล ผ@านระบบ Data
Management Center มี 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 จัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคล ณ 10 มิถุนายน
ระยะที่ 2 จัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคล ณ 10 พฤศจิกายน
(ยายเขา ยายออก จําหน@าย)
ระยะที่ 3 จัดทําขอมูลขอมูลสิ้นปTการศึกษา
4.4 เผยแพร@ขอมูลเพื่อการบริหารและประชาสัมพันธ;เป(นรูปเล@มและบนเว็บไซต;ทุกสายชั้น
4.5 แต@งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ สรุปรายงานโครงการ
5. งบประมาณ (งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 14,000 บาท)
โดยใชเงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ@ายดังนี้
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
14,000 บาท
5.2 เงินสนับสนุนค@าใชจ@ายจัดการศึกษา
บาท
5.3 เงินรายไดสถานศึกษา
บาท
กิจกรรมและรายละเอียดค@าใชจ@ายงบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1 จัดเก็บขอมูล
-เก็บรวบรวมขอมูล
-ประมวลผล
-วิเคราะห;ขอมูล

ลักษณะการจ@าย
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน
2,000
-

ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2556
–
31 มีนาคม 2557

หมายเหตุ
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ที่

กิจกรรม

ลักษณะการจ@าย
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน
-

2 เผยแพร@ขอมูลสารสนเทศเป(น
รูปเล@ม 15 เล@ม และบนเว็บไซต;
โรงเรียน
3 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ;
12,000
-หมึกเติม 4 สี ,ชุดตลับหมึก
-แผ@น CD, DVD
-External HDD 500GB.
-กระดาษ A4
-กระดาษโฟโต
-วัสดุสํานักงาน
-วัสดุสํานักงาน
-วัสดุคอมพิวเตอร;
-ป`ายนิเทศประชาสัมพันธ;
รวมทั้งสิ้น
14,000
(รายละเอียดใชจ@าย ถัวจ@ายทุกรายการตามจ@ายจริง)
6. การวัดผลและการประเมินผล
ตัวบ@งชี้ความสําเร็จ
1. โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร;
ระบบ Data Management Center ที่ครบถวน
สมบูรณ; ครอบคลุมทุกดาน
2. โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศในรูปแบบเอกสาร
จํานวน 15 เล@ม

ระยะเวลาดําเนินการ

หมายเหตุ

16 พฤษภาคม 2556
–
31 มีนาคม 2557

-

เครื่องมือวัดผลและประเมินผล วิธีและประเมินผล
- แบบสอบถาม
- การสอบถาม
- แบบประเมิน
- การประเมิน

7. ผลที่คาดว8าจะไดรับ
7.1 โรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย มีขอมูลสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร;ระบบ Data
Management Center ที่ครบถวนสมบูรณ; ครอบคลุมทุกดาน
7.2 โรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย มีขอมูลสารสนเทศในรูปแบบเอกสาร จํานวน 15 เล@ม สามารถ
นํามาใชเป(นขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา และวิเคราะห;หาประสิทธิภาพของสถานศึกษาไดถูกตอง
.................................................................................................................
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(ลงชื่อ)
ผูเสนอโครงการ (ลงชื่อ)
ผูเสนอโครงการ
(นายพัฒนา ศรีโสภา)
(นางสุธิดา ศรีโสภา )
ตําแหน@ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย
ตําแหน@ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย

ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายนคร ไผ@พูล)
ตําแหน@ง รองผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายพีรพงษ; โลหะมาศ)
ตําแหน@ง ผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ;พิทยาสัย

