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ชื่อโครงการ       การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
แผนงาน              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
     กลุ่มบริหารงานทั่วไป                            
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายพัฒนา ศรีโสภา, นางสาวนิภาวรรณ อัฐสุวรรณ, 
                                          นางพิสมัย พูลเจริญ และคณะ  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ที่ 4 ข้อ 1 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มฐ. 2  
ระยะเวลาดำเนินการ         16  พฤษภาคม  2562  –  31  มีนาคม  2563 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.  หลักการและเหตุผล 
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเป็นการสร้างระบบการจัดการข้อมูลคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา

ที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนตัดสินใจ พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาทุก ๆ ระดับ ในสภาพปัจจุบัน
สถานศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2553 
(ฉบับที่ 3)  หมวด 6  มาตรา 47, 48, 49, 50, 51  เรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาช่วยให้
สถานศึกษามีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระบบสารสนเทศเป็นกลุ่มขององค์ประกอบที่
มีความสัมพันธ์กัน  ซึ่งต้องทำการรวบรวม  ประมวลผล  เก็บรักษาและกระจายสารสนเทศออกไปเพ่ือสนับสนุน  
การควบคุม  การวิเคราะห์  การตัดสินใจ  และการวางแผนที่เกิดขึ้นภายในองค์กร   

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จึงจัดทำโครงการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา  
เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน  ช่วยให้การวางแผนการบริหารจัดการและ
การตัดสินใจดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน 

2.2  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานที่จำเป็น  ในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ
สถานศึกษา 

2.3  เพ่ือจัดทำวารสารพิทยาสัยสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
      3.1.1  โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์ระบบ Data  Management 
Center  ที่ครบถ้วนสมบูรณ์  ครอบคลุมทุกด้านร้อยละ 100       
      3.1.2  โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบเอกสาร  สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนา และวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ร้อยละ100 
  3.1.3  โรงเรียนมีวารสารพิทยาสัยสัมพันธ์ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1  โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศในระบบ Data  Management  Center 

      3.2.2  โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบเอกสาร  จำนวน  12  เล่ม 
  3.2.3  โรงเรียนมีวารสารพิทยาสัยสัมพันธ์  ภาคเรียนละ 1  ครั้ง 
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4.  ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  กำหนดจัดโครงการในระหว่างวันที่ 16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  ถึง 
วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ. 2563  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 มีข้ันตอนและวิธีดำเนินการ  ดังนี้ 

4.1  ประชุมกรรมการกำหนดขอบข่ายการจัดเก็บข้อมูล  และการออกแบบการจัดเก็บข้อมูล 
4.2  แต่งตั้งคณะกรรมการ  เก็บรวบรวมข้อมูล  ประมวลผล  วิเคราะห์ข้อมูล  ผ่านระบบ Data 

Management  Center มี 3 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1  จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  ณ  10  มิถุนายน  
ระยะที่ 2  จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  ณ  10  พฤศจิกายน (ย้ายเข้า  ย้ายออก จำหน่าย) 
ระยะที่ 3  จัดทำข้อมูลข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 
4.4  เผยแพร่ข้อมูลเพื่อการบริหารและประชาสัมพันธ์เป็นรูปเล่ม และบนเว็บไซต์ 
4.5  จัดทำวารสารพิทยาสัยสัมพันธ์ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4.6  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ  สรุปรายงานโครงการ 

 
5.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  5,000  บาท) 

โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ่ายดังนี้ 
5.1  เงินอุดหนุนรายหัว         -      บาท 
5.2  เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจดัการศึกษา                -  บาท 

 5.3  เงินรายได้สถานศึกษา   5,000        บาท 
 

กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

(รายละเอียดใช้จ่าย  ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 
 
 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 

1 
 
 
 

การจัดเก็บข้อมูล  
- เก็บรวบรวมข้อมูล/
ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล 
- ข้อมูลสารสนเทศ 12 เล่ม/ปี  
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
- หมึกเติม 4 สี, ชุดตลับหมึก/
แผ่น CD/DVD/External HDD/ 
flash drive/กระดาษ A4/กระดาษ
โฟโต้/วัสดุคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 
- 

16 พฤษภาคม 2562 
 - 

31 มีนาคม 2563 

 

2 - จัดทำจดหมายข่าวพิทยาสัย
สัมพันธ์ ภาคเรียนละ 100 เล่ม 
(200 เล่ม x 10 บาท = 2,000 บาท) 

- 2,000 - 

รวมทั้งสิ้น - 5,000 - 
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6.  การวัดผลและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีและประเมินผล 

1.  โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศในระบบ
คอมพิวเตอร์ระบบ  Data  Management 
Center  ที่ครบถ้วนสมบูรณ์  ครอบคลุมทุกด้าน 
2.  โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบ
เอกสาร  จำนวน  12  เล่มและบนเว็บไซต์
โรงเรียน 
3.  โรงเรียนมีวารสารพิทยาสัยสัมพันธ์         
ภาคเรียนละ  100  เล่ม 

- แบบสอบถาม 
 
- แบบประเมิน 
 
-วารสารพิทยาสัย 

- การสอบถาม 
 
- การประเมิน 
 
-ตอบแบบสอบถาม 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยมีข้อมูลสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์  ระบบ Data 

Management  Center  ที่ครบถ้วนสมบูรณ์  ครอบคลุมทุกด้าน 
7.2  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่ครู  บุคลากร  นักเรียน 

และผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
7.3  โรงเรียนมีวารสารพิทยาสัยสัมพันธ์ภาคเรียนละ  100  เล่ม 
 

………………………………………………………….………………… 
 
 
 
(ลงชื่อ)        ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)     ผู้เสนอโครงการ 
  (นายพัฒนา  ศรีโสภา)                         (นางสุธิดา  ศรีโสภา) 
ตำแหน่ง  คร ู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย    ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
 

       (ลงชื่อ)       ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายอภิเดช  แจม่พงษ์) 

                               ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 

 
 (ลงชื่อ)       ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นายสุชาติ  แวงโสธรณ์) 
                                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 


