ตอนที่ ๔
กระบวนการจัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได้ระบุให้มีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ไว้เป็น ๑ ใน ๘
ประการของหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของการดาเนินการประกันคุณภาพภายในระดั บการศึกษาขั้น
พื้นฐาน แล้วนั้นสถานศึกษาอาจมีแนวดาเนินการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดังนี้
๑) จัดโครงสร้างหรือระบบบริหารงานของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
๒) กาหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวก
ต่อการเข้าถึงและการให้บริการ
๓) นาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน

๑

การจัดโครงสร้างหรือระบบบริหารงาน
ที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

๑.๑ ภารกิจในการบริหารสถานศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕มาตรา
๓๙ และกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัด การศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๐ ให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การ
บริ ห ารงานบุ ค คลและการบริ ห ารทั่ ว ไป ไปยั ง คณะกรรมการ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึกษาโดยตรง ดังนั้น สถานศึกษาจึงมีภารกิจดังแสดงในแผนภาพ ๖

๓๖

วิชาการ
การพัฒนาหรือการดาเนินการ

เกี่ยวกับการให้ความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
การวางแผนงานด้านวิชาการ
การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา
) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
การวัดผล ประเมินผล และ
ดาเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา
การนิเทศการศึกษา
การแนะแนว
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา
การส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ
การประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น
การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงานสถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา
การจัดทาระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา
การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
เพื่อใช้ในสถานศึกษา
การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
การพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้
ฯลฯ

บุคคล

งบประมาณ

บริหารทั่วไป

การวางแผนอัตรากาลัง
การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการ

การจัดทาแผนงบประมาณและคาขอตั้ง

 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล

งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แล้วแต่กรณี
การจัดทาแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน
ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขัน้
พื้นฐานโดยตรง
การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การตรวจสอบติดตามและรายงานการ
ใช้งบประมาณ
การตรวจสอบติดตามและรายงานการ
ใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา
การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับ
มอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
การวางแผนพัสดุ
การกาหนดรูปแบบรายการ หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อ
เสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน แล้วแต่กรณี
การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่อการจัดทาและจัดหาพัสดุ
การจัดหาพัสดุ
การควบคุมดูแล บารุงรักษาและ
จาหน่ายพัสดุ
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
การเบิกเงินจากคลัง
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
จ่ายเงิน
การนาเงินส่งคลัง
การจัดทาบัญชีการเงิน
การจัดทารายงานทางการเงินและงบ
การเงิน

สารสนเทศ
 การประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา
 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
 การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กร
 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 การดาเนินงานธุรการ
 การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม
 การจัดทาสามะโนผู้เรียน
 การรับนักเรียน
 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการ
จัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา
 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัย
 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 การทัศนศึกษา
 งานกิจการนักเรียน
 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
 การส่งเสริม สนับสนุนและประสาน
การจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน
องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคม
อื่นที่จัดการศึกษา
 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น
 การรายงานผลการปฏิบัติงาน
 การจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน
 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษ
นักเรียน

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
การเปลี่ยนตาแหน่งให้สูงขึ้น

การย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน
การลาทุกประเภท
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การดาเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ
การสั่งพักราชการและการสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน
การรายงานการดาเนินการทาง
วินัยและการลงโทษ
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
การออกจากราชการ
การจัดระบบและการจัดทา
ทะเบียนประวัติ
การจัดทา บัญชีรายชื่อและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
การส่งเสริมและยกย่องเชิดชู
เกียรติ
การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมสาหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
การริเริ่มส่งเสริมการขอรับ
ใบอนุญาต
การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาการ
ดาเนินการที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ
(น) การจัดทาหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี
ทะเบียน และรายงาน

แผนภาพที่ ๖ ภารกิจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

๓๗

๑.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบบริหารและสารสนเทศกับระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษานับว่ามีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งใน
การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ต้องการและครอบคลุมภารกิจ ด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
สถานศึกษาจึงต้องมีระบบการบริหารและการจัดการศึ กษาที่นาไปสู่คุณภาพของผู้เรียน รวมถึงระบบ
สารสนเทศที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ เป็ น ระบบ ถู ก ต้ อง สมบู ร ณ์ เป็ นปั จ จุ บัน และสามารถเรี ย กใช้ข้ อ มู ล
สารสนเทศได้ตลอดเวลา โดยผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนาไปใช้ ในการตัดสินใจดาเนินการต่าง ๆ
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการดาเนินการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ
ส าหรั บ การวางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้ ไ ด้ ต ามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษานั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องควรศึกษาแนวคิดและดาเนินการทั้ง สองส่วนควบคู่กันไป ในขณะเดียวกัน
เพื่อนาไปจัดโครงสร้างหรือระบบบริหารงานของสถานศึกษาให้เอื้อและเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
บริหารและการจัดการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกดังแผนภาพ ๖

๓๘

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
นาไปใช้พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา

อื่น ๆ
PMQA

กฎ
หมาย

SBM

ที่

PDCA
RBM

- โรงเรียน
- ห้องเรียน
- นักเรียน

เกี่ยว
ข้อง

ระบบบริหาร

การบริหารงานวิชาการ

ระบบสารสนเทศ

ข้อมูล

วิชาการ
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ
การบริหารงานทั่วไป

ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ
ข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐาน
การศึกษา

ปัจจัย

เก็บรวบรวมข้อมูล

กระบวนการ

ตรวจสอบ

ผลผลิต

ผ่าน
การประมวลผลหรือการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลลัพธ์

ไม่ผ่าน

ปรับปรุง /
พัฒนา

การจัดทาสารสนเทศตามมาตรฐาน
การนาขอมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
รายงานผลระบบสารสนเทศ

แผนภาพที่ ๗ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระบบบริหารและสารสนเทศ
กับระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๓๙

๒

การกาหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศ

๒.๑ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา จาเป็นต้องมีการกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็น หมวดหมู่
ครอบคลุม เป็นปัจจุบันสะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ การดาเนินการดังกล่าว ควรคานึงถึง
หลักการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานในท้องถิ่น
นอกจากนี้ ควรคานึงถึง หลักธรรมาภิบาล การกระจายอานาจ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมทั้ง
บุคลากรทุกกลุ่มงานควรมีการรับรู้หรือร่วมงานอย่างทั่วถึง (School wide) ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรมี
บทบาทหน้าที่สาคัญในการขับเคลื่อนให้การบริหารงานข้อมูลสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งมีแนวทางดังนี้
๑) คั ดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ข้อมูล
สารสนเทศให้มีหน้าที่จัดทาข้อมูลตามระบบการใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศให้เข้ารับ
การอบรมในโปรแกรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดขึ้น บุคลากรในด้านนี้จะต้องเป็นผู้ที่
มีความรับผิดชอบและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่
๒) จัดให้มีระบบติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดาเนินการกรอก
ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๓) ให้การสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้ได้รับการอบรมพัฒนาทักษะด้านการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
๔) มีบทบาทในการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลสารสนเทศที่ทางสถานศึกษา
ได้จัดทาขึ้นก่อนนาไปใช้ เพื่อให้เกิดผลดีต่อภาพพจน์ของสถานศึกษา
๕) สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีความรู้และสามารถสืบค้นข้อมูล สารสนเทศ
ที่ทางสถานศึกษาจัดทาขึ้นได้ด้วยตนเอง โดยมีการจัดทาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ไว้
ให้บริการและให้ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่จัดทาข้อมูลสารสนเทศในด้านต่าง ๆ เป็นผู้แนะนา
ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
การกาหนดผู้รับผิดชอบเพื่อนาไปสู่การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในนั้น สถานศึกษา
ทุกขนาดไม่ว่าขนาดเล็ก ขนาดปานกลาง หรือขนาดใหญ่ ควรจัดทาคาสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน ให้
เป็นไปตามความเหมาะสมกับบริบท สภาพแวดล้อม และจานวนบุคลากร ส่วนในการดาเนินการนั้น
สถานศึ กษาที่ มี บุค ลากรจากั ด อาจเชิญบุคลากรในท้องถิ่น ได้แก่ ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง ผู้ที่มี
๔๐

ความสามารถเฉพาะด้านหรือผู้ที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วม ตามหลักการมีส่วนร่วมดังกล่าวแล้วข้างต้น
ทั้งนี้ บุคลากรหนึ่งคนอาจต้องรับผิดชอบงานมากกว่า ๑ หรือ ๒ งานก็ได้
การจัดแบ่งผู้รับผิดชอบดังกล่าวแล้วนั้น สามารถจัดได้หลายรูปแบบ ในที่นี้ ขอเสนอเป็น ๒
ระดับ ได้แก่ ระดับห้องเรียน และระดับสถานศึกษา โดยใช้หลัก PDCA และความสอดคล้องกับภาระ
งาน ๔ งานของสถานศึกษา (งานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป) รวมทั้ง
ภารกิจหน้าที่ของบุคลากรและงานประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๕๔)
ดังนี้
ระดับห้องเรียน
งาน
๑.ข้อมูลสารสนเทศผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์แหล่งเรียนรู้/ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
๒.จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
๓.จัดทา/จัดหาสื่อและแหล่งเรียนรู้
๔.จัดการเรียนรู้
๕.วัดและประเมินการจัดการเรียนรู้
๖. สรุปผล/จัดทารายงานวิจัยในชั้นเรียน สรุปผล/
จัดทารายงานวิจัยในชั้นเรียน

ผู้รับผิดชอบหลัก
ครูประจาชั้น /กลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้/สาระการ
เรียนรู้

๔๑

ระดับสถานศึกษา
งาน

ผู้รับผิดชอบหลัก

๑.ข้อมูลสารสนเทศ
- งานวิชาการและ มฐ. ด้านผู้เรียน (มฐ. ๑-๖ ) มฐ.
ด้านจัดการศึกษา ( มฐ.๑๐-๑๑)
- งานบุคลากรและมฐ.ด้านการจัดการศึกษา (มฐ.
๗-๙)
- งานงบประมาณและ มฐ.๑๒-๑๕
- งานบริหารทั่วไปและ มฐ.๙, มฐ.๑๑ และ มฐ.
๑๓ สรุปผล/จัดทารายงานวิจัยในชั้นเรียน

ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบแต่ละ
งาน

งาน

ผู้รับผิดชอบหลัก

๒.จัดทาแผนพัฒนา /แผนปฏิบัติการประจาปี/
โครงการ/กิจกรรม
๓.ดาเนินการตามแผน/โครงการ/กิจกรรม
๔.นิเทศติดตาม ประเมิน
๕.สรุป/จัดทารายงานประจาปี

ผู้รับผิดชอบแต่ละงาน

หมายเหตุ :
๑. ข้อมูลสารสนเทศทุกด้านควรรวบรวมย้อนหลังอย่างน้อย ๓ ปี
๒. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในหลายมาตรฐานอาจใช้ข้อมูลสัมพันธ์กัน
๓. ควรระบุชื่อ สกุลผู้รับผิดชอบไว้ให้ชัดเจนด้วย

๒.๒ การจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่
สถานศึกษามีข้อมูลมากมาย กระจัดกระจายอยู่ในส่วนต่าง ๆ ตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของครู บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องหากไม่มีการจัด ระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบ
ระเบียบแล้ว จะเกิดความไม่สะดวกหรือเกิดความยุ่งยากในการนาไปใช้ หรือมีข้อมูลสารสนเทศที่ไม่
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งไม่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
๔๒

การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของครู บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
อันส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียนเพื่อจัดทาข้อมูลสารสนเทศ นั้น สถานศึกษา
ควรจัดเก็บผลการดาเนินงานของสถานศึกษาให้ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
ควรจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศย้อนหลังอย่างน้อย ๓ ปี ซึ่งจะทาให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์ มีความ
เป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา นาไปสู่ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และเตรียมความ
พร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างแท้จริง โดยไม่แยกส่วนจากภารกิจประจาหรือ
เพิ่มภาระงาน ทั้งนี้ สถานศึก ษาต้องเริ่มต้นจากการนาผลประเมินของการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี และผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามนโยบายพิเศษมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดควรพัฒนา ทั้ง นี้ ลักษณะหรือรูปแบบการจัดเก็บ ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศอาจจัดทาได้หลายรูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ ๑ จัดระบบตามลักษณะข้อมูล ได้แก่
๑) ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา สภาพการบริหารและ
การจัดการตามโครงสร้างการบริหารและภารกิจ ศักยภาพของสถานศึกษา ความต้องการ
ของสถานศึกษา แนวโน้มในการพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา/ชุมชน/คณะ
นักเรียน
๒) ข้อมูลสารสนเทศที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน สุขภาพอนามัยของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลงานและการแสดงออกของผู้เรียนและ
รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นต้น
๓) ข้อมูลสารสนเทศที่เกิดจากการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ได้แก่ ผลการ
ดาเนินงานตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา (SAR) เป็นต้น
รูปแบบที่ ๒ จัดระบบเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก ได้แก่
๑) ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ผลจากรายงานประจาปีของสถานศึกษา
ย้อนหลังอย่างน้อย ๓ ปีติดต่อกัน)
๒) ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีย้อนหลังอย่างน้อย ๓ ปีติดต่อกัน
๓) ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาย้อนหลังอย่างน้อย ๓ ปีติดต่อกัน
๔๓

รูปแบบที่ ๓ จัดระบบตามลักษณะข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑) ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษาสภาพการ
บริหารและการจัดการตามโครงสร้างการบริหารและภารกิจศักยภาพของสถานศึกษา ความ
ต้องการของสถานศึกษา แนวโน้มในการพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการจัดการศึกษาการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา/ชุมชน/คณะนักเรียน
๒) ข้ อ มู ล สารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ เ รี ย น ได้ แ ก่ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู้ เ รี ย น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผลงานและการแสดงออกของนักเรียนรูปแบบการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
๓) ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัด
กิจกรรมแนะแนว การวิจัยในชั้นเรียน
๔) ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ได้แก่ สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ ทรัพยากร
และสิ่งอานวยความสะดวก การพัฒนาบุคลากร ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ผู้ปกครองและชุมชน
๕) ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการรายงาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน คุณภาพด้านการจัดการเรียนการ
สอน คุณภาพด้านการบริหารจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
รูปแบบที่ ๔ จัดระบบตามภารกิจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและบุคลากร
๑) งานวิชาการ ข้อมูลที่สาคัญ ได้แก่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการ การพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน การนิเทศการเรียนการสอน การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนางาน
วิชาการ ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บผู้เรียนทุกด้าน (สรุปรวบรวมมาจากครูประจาชั้น/กลุ่มสาระการ
เรียนรู้) รายงานโครงการ/กิจกรรม เป็นต้น
๒) งานบุคลากร ข้อมูลที่สาคัญ ได้แก่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านบุคลากร ข้อมูลทุกด้าน
ของครู เช่น อายุตัว อายุราชการ วุฒิการศึกษา การศึกษาต่อการพัฒนาวิชาชีพ การศึกษาต่อ
การเข้ารับการพัฒนาหรือฝึกอบรม รายงานโครงการ/กิจกรรม เป็นต้น

๔๔

๓) งานงบประมาณ ข้อมูลที่สาคัญ ได้แก่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านแผนและงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณ การดาเนินงานตามแผน รายงานการเบิก-จ่ายหรือใช้งบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดทาบัญชี รายงานประจาปี เป็นต้น
๔) งานบริหารทั่วไป ข้อมูลที่สาคัญ ได้แก่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านงานบริหารทั่วไป
ระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร ข้อมูลเกี่ยวกับ
อาคาร สถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม งานกิจการนักเรียน ข้อมูลระบบ
สารบรรณ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษา การบันทึกการประชุมของสถานศึกษา
รายงานโครงการ/กิจกรรม เป็นต้น
๕) งานจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ข้อมูลที่สาคัญ ได้แก่ ข้อมูลนักเรียนทุกด้านราย
ภาค/รายปี (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สุขภาพอนามัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขี ยน กิ จกรรมพั ฒนาผู้เรียน สถิติการมาเรีย น) แหล่งเรีย นรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การจัดทา/จัดหาสื่อ เทคโนโลยี การวดและประเมินผล รายงานวิจัยในชั้น
เรียน เป็นต้น
รู ปแบบการจั ดเก็ บ ระบบข้ อมู ล สารสนเทศที่ ก ล่ าวข้ างต้ นนี้ เป็ นเพี ย งแนวทางหนึ่ งในการ
ดาเนินการเท่านั้น สถานศึกษาสามารถนาไปพิจารณาจัดทาหรือจัดหมวดหมู่แบบใดก็ได้นอกเหนือจาก
รูปแบบที่กล่าวข้างต้น ตามที่เห็นว่าสะดวกและเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

๓

การนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์

๓.๑ การใช้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีในการจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษาใน
รูปของโปรแกรมประยุกต์ พัฒนาโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ประมวลได้ ดังนี้
โปรแกรม
การใช้ประโยชน์
O-BEC

เป็นโปรแกรมเพื่อการจัดเก็บบันทึกประมวลผลและรายงานข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของทุกปี เน้นการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นความต้องการ
ในการบริ หารจั ดการศึ กษาการจั ดตั้ งการจั ดสรรงบประมาณการวางแผนทาง
การศึกษาและการเชื่อมโยงข้อมูลกับโปรแกรม B-OBEC, M-OBEC, P-OBEC และ
โปรแกรมอื่ น ๆ การด าเนินการก าหนดเป็ น ๒ระยะได้ แก่ ระยะที่ ๑ข้ อมู ลต้ นปี
๔๕

โปรแกรม
SMIS

M-OBEC

B-OBEC

P-OBEC

ระบบ
สารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์
(GIS)
e-office
Student ๔๔

การใช้ประโยชน์
การศึกษาระยะที่ ๒ ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา
เป็นโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา
(School Management Information System : SMIS) พัฒนาขึ้นเพื่อจัดเก็บ
ข้ อ มู ล ในระดั บ สถานศึ ก ษาประกอบด้ ว ยทะเบี ย นโรงเรี ย นข้ อ มู ล นั ก เรี ย น
รายบุคคลข้อมูลบุคลากรรายบุคคลและข้อมูลงานวิชาการ กาหนดจัดเก็บเป็น ๒
ระยะ ได้แก่ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน และข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน
ของทุกปี
เป็นโปรแกรมเพื่อบันทึกประมวลผลและรายงานข้อมูลครุภัณฑ์รายโรงเรียนโดยให้
โรงเรี ย นหรื อ ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาเป็ น ผู้ บั น ทึ ก ปรั บปรุ ง ข้ อ มู ล ทุ ก
ปีงบประมาณ
เป็นโปรแกรมเพื่อบันทึกประมวลผลและรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้างรายโรงเรียนโดย
ให้โรงเรียนหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้บันทึกข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล
ทุกปีงบประมาณ Data On Web เป็นการรายงานข้อมูลจานวนนักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ของ สพฐ. www.obec.go.th ซึ่งกาหนดรายงานข้อมูล
เป็นระยะ ได้แก่ ครั้งที่ ๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ของทุกปี ครั้งที่ ๒ ข้อมูล
ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของทุกปีและปรับปรุงข้อมูลในทุกวันที่๑๐ ของเดือน
เป็นโปรแกรมเพื่อบันทึกประมวลผลและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้บันทึก
ข้อมูล
เป็นระบบที่นาเอาระบบแผนที่กราฟฟิค (Geographic) มาทางานร่วมกับฐานข้อมูล
(Database) ที่มีความสามารถในการจัดเก็บแก้ไขปรับปรุงสืบค้นจัดการวิเคราะห์
แสดงผลและรายงานผลข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยอาศัยความสัมพันธ์
ทางภูมิศาสตร์เป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่นๆ
ด้านงานธุรการ , การบริหารงานการเงินใช้โปรแกรมต้นทุนผลผลิต
การบริหารงานวิชาการในด้านงานทะเบียนและวัดผลซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่จัดทา
ขึ้ น จะต้ อ งน าไปใช้ ใ นการให้ บ ริ ก ารหน่ ว ยงานอื่ น และผู้ ข อรั บ บริ ก ารจาก
สถานศึกษา
๔๖

๓.๒ การใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศทั่วไป
๑) ในกรณี ที่ ป ระมวลจากการจั ด ระบบข้ อมู ล สารสนเทศด้ านตั ว บุค คล สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ ได้ดังนี้
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
การใช้ประโยชน์
ด้ านผู้ เรี ย น ได้ แก่ ข้ อมู ล การจัดทาแผน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการ/กิจการนักเรียน/การ
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น บริหารจัดการศึกษา
สุขภาพอนามัย คุณลักษณะอัน การจัดตั้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการ
พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ก า ร อ่ า น คิ ด วางแผนทางการศึกษา
วิ เ คราะห์ แ ละเขี ย น กิ จ กรรม การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก
พั ฒนาผู้ เรี ย น ข้ อมู ล นั ก เรี ย น การนิเทศติดตามผล รายงานประจาปี
รายบุคคล เป็นต้น
การพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาการเรียนการสอน (การจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินตามสภาพจริง การหา/จัดทาสื่อ
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้
การจัดทาผลงานทางวิชาการ เป็นต้น
ด้านครู ได้แก่ ข้อมูลทุกด้าน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านบุคลากร(การพัฒนาวิชาชีพการ
ของครู เช่น อายุตัว อายุราชการ อบรมเพื่อพัฒนาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้)
วุฒิการศึกษา การศึกษาต่อ การ ด้านวิชาการ (การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามผล
พัฒนาวิชาชีพ การศึกษาต่อ การ การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก การบริหาร
เข้ารับการพัฒนาหรือฝึกอบรม จัดการศึกษา)
แหล่งเรียนรู้และ ภูมิปัญญา
ด้านงบประมาณ(การจัดตั้งจัดสรรงบประมาณ)
ท้องถิ่น การจัดทา/จัดหาสื่อ
ด้ านบริ หารทั่ วไป (การวางแผนทางการศึ กษารายงานโครงการ/
เทคโนโลยี รายงานวิจัยในชั้น
กิจกรรม การจัดสภาพแวดล้อม/บรรยากาศการเรียนการสอน) เป็น
เรียนเป็นต้น
ต้น
ด้านผู้บริหาร
การวางแผนทางการศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก
งานความสัมพันธ์ชุมชนการนิเทศติดตามผล รายงานประจาปี เป็น
ต้น
๔๗

๒) ในกรณีที่ประมวลจากการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศตามภารกิจการบริหารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ได้ดังนี้
ระบบข้อมูล
การใช้ประโยชน์
สารสนเทศ
งานด้านวิชาการ
 การจัดทาแผน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการ/กิจการนักเรียน /การบริหารจัด
การศึกษา
 การจัดตั้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการวางแผนทาง
การศึกษา
 การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก
 การนิเทศติดตามผล รายงานประจาปี
 การพัฒนาผู้เรียนการพัฒนาการเรียนการสอน (การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินตามสภาพจริง การหา/จัดทาสื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้
 การจัดทาผลงานทางวิชาการ เป็นต้น
งานบริหารบุคคล
 แผนงาน/โครงการ/กิ จกรรมด้า นบุ ค ลากร(การพั ฒนาวิ ช าชี พ การอบรมเพื่ อ
พัฒนา การพัฒนาการจัดการเรียนรู้)
 ด้ า นวิ ช าการ (การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ก ารนิ เ ทศติ ด ตามผลการประกั น
คุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก การบริหารจัดการศึกษา)
 ด้านงบประมาณ ( การจัดตั้งจัดสรรงบประมาณ)
 ด้านบริหารทั่วไป (การวางแผนทางการศึกษารายงานโครงการ/กิจกรรม การจัด
สภาพแวดล้อม/บรรยากาศการเรียนการสอน) เป็นต้น
งานงบประมาณ
 แผนงาน/โครงการ/กิ จกรรมด้า นงบประมาณ การจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ
ของงาน ๔ งาน
 การนิเทศติดตามผล การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก การ
บริหารจัดการศึกษา
งานบริหารทั่วไป
 การจัดทาแผน/โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารทั่วไป
 งานด้านวิชาการ (การจัดสภาพแวดล้อมอาคาร สถานที่ เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้)
การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก การนิเทศติดตามผล
รายงานประจาปี เป็นต้น

๔๘

