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ค ำน ำ 
 

 ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 
10/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภู มิ ภ าค และค าสั่ งที่  11/2559 ลงวันที่  21 มีน าคม พ .ศ .2559 เรื่อ ง การบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยมีเจตนารมณ์ส าคัญท่ีต้องการให้มีการบูรณาการงานระดับพ้ืนที่ ลดสายงาน
การบังคับบัญชาที่กว้างเกินไป เพ่ิมความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการศึกษา และให้เกิดความคล่องตัวใน
การบริหารงานบุคคล เพ่ือให้ส่งผลต่อการบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดความ
เหลื่อมล้ าสร้างโอกาส 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 ได้ก าหนดให้มีการแบ่ง
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 183 เขต และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษา เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ออกเป็น 8 กลุ่มและออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา และยกระดับคุณภาพ 
ตลอดจนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา จึงได้จัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานขึ้น 

 คู่มือปฏิบัติงานนี้ เป็นแนวทางการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศ ในส่วนงานจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร ประกอบด้วย การบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียรายบุคคล (Data Management 
Center : DMC) เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่ครอบคลุมข้อมูลทั่วไป อาทิ ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน บิดา
มารดา ผู้ปกครอง ความด้อยโอกาส น้ าหนักส่วนสูง 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 

ผู้จัดท า ขอขอบคุณคณะคณะท างานจัดท าคู่มือปฏิบัติงานฯ เป็นอย่างสูงที่ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานข้อมูล
สารสนเทศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  

 
ภาคภูมิ  มณีบางกา 

                                                              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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การก าหนดภารกิจงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. 
(งานจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร) 

 
ชื่องาน (กระบวนงาน) 
 งานจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 มีข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร 
ครอบคลุมภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

ขอบเขตของงาน 
 กำรด ำเนินงำนข้อมูลสำรสนเทศ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2  
มีขอบข่ำยของงำน ดังนี้ 
 1. กำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
 2. รูปแบบกำรน ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ 

ค าจ ากัดความ 
 ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร หมำยถึง ข้อมูลที่ได้ผ่ำนกระบวนกำรประมวลผลแล้วถูกน ำไปใช้
ประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรทุกระดับ ช่วยให้ผู้บริหำรสำมำรถเรียกค้นข้อมูลได้รวดเร็ว โดยมีรูปแบบและ
ช่องทำงที่สะดวกต่อกำรเข้ำถึงของผู้รับบริกำร 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 กำรด ำเนินงำนข้อมูลสำรสนเทศ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2  
มีข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
 1. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพื้นฐำนของส่วนกลำงและวำงแผนกำรจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตำม
เวลำและเงื่อนไข 
 2. จัดท ำและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรให้ครอบคลุมภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ สถำนศึกษำและสนองตอบควำมต้องกำรผู้รับบริกำร 
 3. ออกแบบวิธีกำรน ำเสนอ ในรูปแบบเอกสำร และระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 4. ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศตำมระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรที่เกี่ยวข้อง 
 5. ติดตำม ประเมินและรำยงนำผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีเพ่ือน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำร 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ระบบข้อมูล จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ 

ออกแบบวิธีกำร ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ 
 

ติดตำมประเมินผลและรำยงำน 
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การวิเคราะห์โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานสู่การปฏิบัต ิ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูล 
  กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพ้ืนฐำนส่วนกลำงและวำงแผนกำรจัดเก็บข้อมูล ให้
เป็นไปตำมเวลำและเงื่อนไข เป็นกำรบริหำรจัดกำรขั้นตน้เพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อมูลสำรสนเทศ กระบวนกำรดังกล่ำว
มีข้ันตอนดังนี ้
         1. การศึกษาวิเคราะห์วิจัย 

   กำรศึกษำวิเครำะห์วิจัย เป็นขั้นตอนกำรศึกษำรำยละเอียดตำมหนังสือสั่งกำร หรือ
ระบบจัดเก็บข้อมูลจำกต้นสังกัด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรด ำเนินงำนภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
บริบทของสถำนศึกษำ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีได้ก ำหนดไว้ ทั้งนี้ หำกเป็นเรื่องท่ีเคยปฏิบัติเป็นประจ ำ 
ควรศึกษำรำยละเอียดจำกเอกสำรกำรปฏิบัติงำนของครั้งที่ผ่ำนมำ เพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน 
และทรำบถึงรำยละเอียดที่มีควำมเปลี่ยนแปลงจำกกำรปฏิบัติครั้งก่อน  
  2. การออกแบบแนวทาง 

   กำรออกแบบแนวทำง เป็นขั้นตอนกำรน ำข้อมูลจำกกำรศึกษำวิเครำะห์วิจัย 
มำออกแบบวิธีกำรจัดเก็บข้อมูล หรือแนวทำงกำรใช้งำนระบบออนไลน์ดังกล่ำวเพ่ือให้สถำนศึกษำเข้ำใจถึง
กระบวนกำรจัดเก็บและกำรได้มำของข้อมูล ทั้งนี้ ควรออกแบบวิธีกำรโดยสรุปสำระส ำคัญ แนวทำงกำรจัดเก็บ
ข้อมูล ด้วยภำษำท่ีเข้ำใจง่ำยและกระชับ ตลอดจนกำรแจ้งช่องทำงติดต่อสอบถำมกรณีสถำนศึกษำเกิดข้อสงสัย 
โดยเมื่อออกแบบแนวทำงกำรจัดเก็บข้อมูลแล้ว สำมำรถน ำเสนอโดยช่องทำงต่ำงๆ ได้ เช่น กำรจัดประชุมชี้แจง 
กำรจัดท ำแนวทำง/คู่มือกำรจัดเก็บข้อมูล กำรแจ้งทำงสื่อโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค เป็นต้น 
  3. การเก็บรวบรวม 

   กำรเก็บรวบรวม เป็นขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรบันทึกข้อมูล ด้วยวิธีกำรที่
ก ำหนด โดยอำจจะเป็นข้อมูลดิบ หรือสำรสนเทศระดับสถำนศึกษำ ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ เช่น กำรรำยงำนข้อมูล
ทำงหนังสือรำชกำร กำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบออนไลน์ส ำเร็จรูป 
กำรส่งข้อมูลผ่ำนแบบสอบถำมออนไลน์ เป็นต้น 
         4. การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

   กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ เป็นขั้นตอนกำรตรวจทำน ตรวจสอบ ควำมถูกต้อง
ของข้อมูลและสำรสนเทศจำกกำรรำยงำนจำกสถำนศึกษำในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตลอดจนกำรติดตำม
ควำมคืบหน้ำของกำรรำยงำน/จัดเก็บข้อมูลในระดับสถำนศึกษำ เพ่ือให้ข้อมูลสำรสนเทศมีควำมถูกต้อง 
น่ำเชื่อถือ และรำยงำนตรงต่อเวลำที่ก ำหนด ส่งผลต่อกำรน ำข้อมูลมำใช้เพ่ือบริหำรจัดกำรได้เป็นปัจจุบันและ 
ทันเหตุกำรณ์ ทั้งนี้ หำกตรวจพบว่ำข้อมูลประเด็นใดควำมควำมผิดพลำด เร่งประสำนผู้รับผิดชอบระดับ
สถำนศึกษำด ำเนินกำรปรับปรุง แก้ไขโดยด่วน 
         5. การประมวลผล 

   กำรประมวลผล เป็นขั้นตอนกำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ จัดกระท ำในรูปแบบที่ก ำหนด 
หรือต้องกำรใช้งำน เช่น กำรก ำหนดขนำดสถำนศึกษำโดยใช้จ ำนวนนักเรียนเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ ในส่วนของระบบ
ส ำเร็จรูปออนไลน์ เช่น ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (DMC) ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร
กำรศึกษำ (EMIS) และระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC) เป็นต้น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
จะเปน็ผู้ประมวลผลข้อมูลให้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
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ขั้นตอนที่ 2 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
  กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรให้ครอบคลุมภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และสนองควำมต้องกำรผู้ขอรับบริกำร เป็นกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศที่ผ่ำนกำรประมวลผลจำกทุก
แหล่ง ทุกระบบ ทั้งภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน และกลุ่มงำนอ่ืนๆ มำจัดท ำเป็นสำรสนเทศเพ่ือใช้ใน 
กำรบริหำรจัดกำร กำรวำงแผนกำรศึกษำ อำทิ กำรจัดท ำสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ประกอบด้วย ข้อมูล
สำรสนเทศ เช่น ข้อมูลนักเรียน นักเรียนต่ำงสัญชำติ (นักเรียนติดG) ข้อมูลสถำนศึกษำ ข้อมูลผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ กำรจ ำแนกขนำดสถำนศึกษำ ที่ตั้งและระยะทำงระหว่ำงสถำนศึกษำและเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
นักเรียนจบกำรศึกษำ นักเรียนออกกลำงคัน เป็นต้น จำกกลุ่มนโยบำยและแผน ข้อมูลนักเรียนยำกจน นักเรียน
พิกำร จำกกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำกกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ข้อมูล
ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (ONET) ข้อมูลผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (NT) ข้อมูล
โรงเรียนในโครงกำรตำมนโยบำย สพฐ. จำกกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
  ข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้น จำกกลุ่มงำนต่ำงๆ มีกำรบูรณำกำรร่วมกันเ พ่ือน ำมำจัดท ำเป็นข้อมูล
สำรสนเทศระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใช้บริหำรจัดกำร กำรวำงแผน กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ ตลอดจนใช้ส ำหรับ
เผยแพร่สู่สำธำรณชน 
 
ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบวิธีการน าเสนอ 
  กำรออกแบบวิธีกำรน ำเสนอ เป็นกำรออกแบบวิธีกำรน ำเสนอในรูปแบบเอกสำร และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ กล่ำวคือ กำรน ำสำรสนเทศทำงกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมำออกแบบ ประยุกต์ใน
รูปแบบต่ำงกันเพ่ือเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ให้มีควำมน่ำสนใจ และง่ำยต่อกำรท ำควำมเข้ำใจ กำรออกแบบ
วิธีกำรน ำเสนอ ทั้งกำรจัดท ำเป็นไฟล์เอกสำร ( .doc .pdf .xls .ppt) ไฟล์รูปภำพ (.jpeg .png) คลิปวิดิโอ 
อำทิ กำรจัดท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์ กำรจัดท ำด้วยโปรแกรมน ำเสนอPowerPoint กำรเผยแพร่ด้วยโซเชียล
เน็ตเวิร์คต่ำงๆ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น กำรจัดท ำข้อมูลเป็นไฟล์รูปภำพ เพ่ือใช้ส่งถึงและส่งต่อในช่องทำง
โซเชียลเน็ตเวิร์คดังกล่ำว เป็นต้น 
 
ขั้นตอนที่ 4 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
  กำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศตำมระบบฐำนข้อมูลเพ่ือกำรบริหำร  กล่ำวคือ เมื่อจัดท ำ
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ และออกแบบกำรน ำเสนอแล้ว จ ำเป็นต้องมีช่องทำงในกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์
ข้อมูล อำทิ เว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เว็บไซต์เครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด กลุ่มเฟสบุ๊คส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและงำนข้อมูล เป็นต้น 
 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
  กำรติดตำม ประเมินและรำยงำน เป็นกำรประติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ในรอบปีเพ่ือน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพ่ือกำรบริหำร    
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ค านิยามประกอบการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
  
  กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศจ ำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงำนต้องศึกษำรำยละเอียดประเภท ควำมหมำยของข้อมูล
แต่ละประเภทเพ่ือให้สำมำรถจ ำแนกข้อมูลแต่ละประเภทออกจำกกันได้อย่ำงชัดเจน (ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน, 2558 : 58-67) ได้แก่นิยำมเกี่ยวกับ โรงเรียน ประกอบด้วย สภำพเขตที่ตั้ง เขตบริกำร 
พ้ืนที่โรงเรียน ระบบประปำไฟฟ้ำ ปัญหำสภำพแวดล้อม โรงเรียนพ้ืนที่พิเศษ โครงกำรพิเศษ เช่น โครงกำร
อำหำรกลำงวัน โครงกำรพระรำชด ำริที่มีชื่อตำมประกำศส ำนักพระรำชวังและได้รับกำรสนับสนุนช่วยเหลือ 
เป็นต้น นอกจำกนั้นจ ำเป็นที่จะต้องศึกษำนิยำมเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และรูปแบบกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต
(Internet) ประเภทของนักเรียน เช่น นักเรียนพิกำร 9 ประเภท นักเรียนขำดแคลน นักเรียนที่มีควำมสำมำรถ
พิเศษ นักเรียนประจ ำพักนอน นักเรียนด้อยโอกำส นักเรียนออกกลำงคัน เป็นต้น ส่วนนิยำมที่เกี่ยวข้องกับครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีดังนี้ 

1. โรงเรียน หมำยถึง โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  2. วันที่ตั้งโรงเรียน หมำยถึง วันที่ก่อตั้งโรงเรียนนี้ ซึ่งได้บันทึกไว้ในสมุดหมำยเหตุรำยวัน 
  3. เขตท่ีตั้งของโรงเรียน หมำยถึง ที่ตั้งของโรงเรียนว่ำอยู่ในเขตใด แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ  

3.1 เขตกำรปกครอง หมำยถึง สถำนที่ที่ตั้งของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตกำรปกครองตำมที่
กระทรวงมหำดไทยประกำศ 

3.2 ที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ หมำยถึง สถำนที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยู่ในพ้ืนที่หรือบริเวณสภำพทำง 
ภูมิศำสตร์ 
     3.3 โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับวัด  

4. เขตบริกำรของโรงเรียน หมำยถึง เขตพ้ืนที่บริกำรของโรงเรียนที่คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนด 
  5. รอยตะเข็บชำยแดน หมำยถึง โรงเรียนที่มีเขตพ้ืนที่ เขตบริกำรของโรงเรียนติดต่อกับแนวชำยแดน
ประเทศเพ่ือนบ้ำน 

6. พ้ืนที่โรงเรียน หมำยถึง ขนำดของที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน ที่ดินที่โรงเรียนมีสิทธิ์ครอบครอง  
หรือใช้ประโยชน์ในกำรจัดกำรศึกษำจำกที่ดินนั้นซึ่งอำจจะมีจ ำนวนหลำยแปลง  รวมถึงลักษณะกำรถือครอง
ที่ดินในแต่ละแปลงในลักษณะต่ำงๆ  ดังนี้ 
   6.1 ที่ป่ำสงวน เป็นที่ดินที่อยู่ในควำมดูแลของกระทรวงเกษตร และได้รับควำมยินยอมให้
จัดตั้งโรงเรียนเพ่ือจัดกำรศึกษำให้บุตรหลำนของประชำชนที่อำศัยอยู่ในเขตนั้นเล่ำเรียน 

  6.2 ที่ธรณีสงฆ์ เป็นที่ดินที่อยู่ในควำมดูแลของวัดหรือกรมกำรศำสนำ และได้รับควำมยินยอม
ให้จัดตั้งโรงเรียนเพ่ือจัดกำรศึกษำให้บุตรหลำนของประชำชนที่อำศัยอยู่ในเขตนั้นเล่ำเรียน 
   6.3 ที่รำชพัสดุ เป็นที่ดินที่อยู่ในควำมดูแลของรัฐ และยินยอมให้จัดตั้งโรงเรียนเพ่ือจัด
กำรศึกษำให้บุตรหลำนของประชำชนที่อำศัยอยู่ในเขตนั้นเล่ำเรียน 

6.4 ที่ดินเช่ำผู้อื่น เป็นที่ดินที่โรงเรียนเช่ำจำกบุคคลอ่ืน เพ่ือท ำประโยชน์ในด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
6.5 ที่ทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ ที่ยินยอมให้จัดตั้งโรงเรียนเพ่ือจัดกำรศึกษำให้บุตรหลำน

ของประชำชนที่อำศัยอยู่ในเขตนั้นเล่ำเรียน 
6.6 ที่ได้รับบริจำค และ/หรือ ให้ใช้ประโยชน์ หมำยถึง ที่ดินที่โรงเรียนได้รับบริจำคหรือให้ท ำ

ประโยชน์ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำจำกที่ดินผืนนั้น 
   6.7 สำธำรณประโยชน์ 

       6.8 ที่ ส.ป.ก. 
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7. ประปำ แบ่งเป็น  3  ชนิด  คือ 
7.1 ประปำโรงเรียน หมำยถึง น้ ำประปำท่ีโรงเรียนจัดท ำ/ผลิต/ติดตั้งเอง 
7.2 ประปำหมู่บ้ำน/ประปำเทศบำล หมำยถึง น้ ำประปำที่ชุมชน/เทศบำล  จัดท ำ/ผลิต และ

ให้บริกำรกับชุมชน 
  7.3 ประปำนครหลวง/ภูมิภำค หมำยถึง น้ ำประปำที่กำรประปำนครหลวงหรือกำรประปำ

ส่วนภูมิภำคจัดท ำ/ผลิต และให้บริกำรกับชุมชน 
8. โรงเรียนสำขำ หมำยถึง โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือรองรับควำมต้องกำรของชุมชนหรือท้องถิ่นที่

ต้องกำรให้บุตรหลำนได้ศึกษำเล่ำเรียนในโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง แต่ไม่มีโรงเรียนตั้งอยู่ก่อน  
ได้รับอนุญำตให้เปิดเป็นโรงเรียนสำขำแล้ว   
  9. โรงเรียนที่มีไฟฟ้ำ หมำยถึง โรงเรียนที่ได้รับอนุมัติให้ติดตั้งไฟฟ้ำโดยหน่วยงำนรัฐ หรือต่อพ่วงกับ
ชุมชน หรือใช้โซลำเซล หรือเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ 
  10. ปัญหำสภำพแวดล้อมของโรงเรียน หมำยถึง โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในสถำนที่ซึ่งมีปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม
ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของนักเรียน บุคลำกรในโรงเรียน ที่เกิดจำกเสียง อำกำศ และน้ ำ 
  11. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ หมำยถึง หน่วยงำนที่มีหน้ำที่จัดกำรเรียนรู้ และ/หรือ ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ เช่น มหำวิทยำลัย วิทยำลัยชุมชน 
  12. โรงเรียนพ้ืนที่พิเศษตำมประกำศกระทรวงกำรคลัง หมำยถึง โรงเรียนที่กระทรวงกำรคลังประกำศ
เป็นโรงเรียนพ้ืนที่พิเศษ ในปีงบประมำณ 2555 
  13. พ้ืนที่จุดบอด หมำยถึง บริเวณพ้ืนที่ที่กันดำร กำรคมนำคมไปไม่ถึง หรือไปล ำบำก บริกำรของรัฐ
เข้ำไปได้ยำก 
  14. โรงเรียนตำมโครงกำรพระรำชด ำริ หมำยถึง โรงเรียนที่มีชื่อตำมประกำศส ำนักพระรำชวังและ
ได้รับกำรสนับสนุนช่วยเหลือ 
  15. โรงเรียนในพ้ืนที่ตำมโครงกำรป้องกันตนเองชำยแดน (ปชด.) หมำยถึง โรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่
ชำยแดน และด ำเนินงำนโครงกำรป้องกันตนเองชำยแดน 
  16. โรงเรียนเครือข่ำยสหวิทยำเขตมหำมงคล  แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
   15.1 โรงเรียนเครือข่ำยวิทยำเขต หมำยถึง โรงเรียนอนุบำลประจ ำอ ำเภอ 

15.2 โรงเรียนเครือข่ำยวิทยำกำรศึกษำ หมำยถึง โรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน
เครือข่ำยวิทยำกรในสำขำใดสำขำหนึ่งต่อไปนี้ คอมพิวเตอร์ คณิตศำสตร์ ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ  
วิชำชีพ กีฬำ และดนตรี 
  17. โรงเรียนเครือข่ำยศูนย์ปฏิรูปกำรศึกษำ หมำยถึง โรงเรียนที่ก ำหนดให้เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนกำร
สอนที่มีคุณภำพได้มำตรฐำนที่มีควำมพร้อมทุกๆ ด้ำน 
  18. ประเภทโครงกำรอำหำรกลำงวัน แบ่งออกเป็น  3  ประเภท 
   ประเภทที่ 1 หมำยถึง โรงเรียนที่สำมำรถบริหำรจัดกำรให้นักเรียนทุกคนมีอำหำรกลำงวัน
รับประทำนทุกวันโดยไม่ขอรับเงินงบประมำณสนับสนุนจำกรัฐ 
   ประเภทที่ 2 หมำยถึง โรงเรียนสำมำรถบริหำรจัดกำรให้นักเรียนทุกคนมีอำหำรกลำงวัน
รับประทำนทุกวันโดยได้รับเงินงบประมำณสนับสนุนจำกรัฐ 
   ประเภทที่ 3 หมำยถึง โรงเรียนที่นักเรียนจ ำนวนหนึ่ง ไม่ได้รับประทำนอำหำรกลำงวันถึงแม้
จะได้รับเงินงบประมำณสนับสนุนตำมที่รัฐจัดให้ จ ำแนกเป็น 
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3.1 หมำยถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนจ ำนวนหนึ่งไม่ได้รับประทำนอำหำรกลำงวันแม้
โรงเรียนพยำยำมจัดอำหำรกลำงวันให้กับนักเรียนได้มำกกว่ำงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรแล้วก็ตำม 
       3.2 หมำยถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนจ ำนวนหนึ่งไม่ได้รับประทำนอำหำรกลำงวัน และ
โรงเรียนก็ได้พยำยำมจัดอำหำรกลำงวันให้กับนักเรียนได้เท่ำกับงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรเท่ำนั้น 
  19. ระบบคอมพิวเตอร์ 
   - STAND ALONE หมำยถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งำนเครื่องเดียว ไม่มีกำรเชื่อมต่อเพ่ือใช้
ทรัพยำกรร่วมกันกับเครื่องอ่ืนๆ 

- NETWORK หมำยถึง กำรเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป เป็นระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ทรัพยำกรในเครือข่ำยร่วมกัน ระบบเครือข่ำยมีหลำยระดับ แต่ที่
นิยมใช้ทั่วไปภำยในองค์กรหรือเครือข่ำยขนำดเล็ก คือ ระบบเครือข่ำยท้องถิ่น (LAN : Local Area Network) 
รูปแบบกำรใช้งำน Internet 
      - ระบบ LEASE LINE หมำยถึง กำรส่งผ่ำนข้อมูลในระบบDigital ผ่ำนวงจรสื่อสำรตลอดเวลำ 
สำมำรถส่งผ่ำนข้อมูลได้ในอัตรำ 64 kbps ขึ้นไป (kbps = kilo bit per second คือ อัตรำกำรส่งข้อมูล = 
1024 bit ในเวลำ 1 วินำท)ี 
   - ระบบ DIAL UP หมำยถึง กำรส่งผ่ำนข้อมูลในระบบAnalog ผ่ำนสำยโทรศัพท์ธรรมดำและ
มีกำรเชื่อมต่อกับระบบเพื่อใช้บำงเวลำ สำมำรถส่งผ่ำนข้อมูลได้ในอัตรำ 56 kbps ขึ้นไป (kbps = kilo bit per 
second คือ อัตรำกำรส่งข้อมูล = 1024 bit  ในเวลำ 1 วินำที) 
   - ระบบ SATELLITE หมำยถึง กำรส่งผ่ำนข้อมูลด้วยระบบสัญญำณดำวเทียม 
  20. นักเรียนพิกำร  หมำยถึง บุคคลที่มคีวำมบกพร่องทำงร่ำงกำยและจิตใจ แบ่งเป็น 9 ประเภทได้แก่ 
   20.1 คนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น หมำยถึง บุคคลที่สูญเสียกำรเห็นตั้งแต่ระดับเล็กน้อย
จนถึงบอดสนิท อำจแบ่งได้ 2 ประเภท คือ คนตำบอดสนิท และคนเห็นเลือนลำง 
    20.2 คนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน หมำยถึง คนที่สูญเสียกำรได้ยินตั้งแต่ระดับรุนแรง 
จนถึงระดบัน้อยอำจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ คนหูหนวก และคนหูตึง 
   20.3 คนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ หมำยถึง คนที่มีพัฒนำกำรช้ำกว่ำคนปกติทั่วไป  
เมื่อวัดสติปัญญำ โดยใช้แบบทดสอบมำตรฐำนแล้ว มีสติปัญญำต่ ำกว่ำบุคคลปกติ และควำมสำมำรถในกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่ ำกว่ำเกณฑ์ปกติอย่ำงน้อย 2 ทักษะหรือมำกกว่ำ เช่น ทักษะกำรสื่อควำมหมำย ทักษะ
ทำงสังคม ทักษะกำรใช้ สำธำรณสมบัติ กำรดูแลตนเอง กำรด ำรงชีวิตในบ้ำน กำรควบคุมตนเอง สุขภำพอนำมัย  
และควำมปลอดภัย  กำรเรียนวิชำเพ่ือชีวิตประจ ำวัน กำรใช้เวลำว่ำงและกำรท ำงำน  ซึ่งลักษณะควำมบกพร่อง
ทำงสติปัญญำ จะแสดงอำกำรก่อนอำยุ 18 ปี อำจแบ่งควำมบกพร่องของสติปัญญำออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

    20.3.1เด็กปัญญำอ่อนที่เรียนหนังสือได้ หมำยถึง เด็กปัญญำอ่อนที่มีระดับสติปัญญำ
อยู่ระหว่ำง 50 – 70 วัดโดยใช้แบบทดสอบมำตรฐำน มีสติปัญญำและควำมเฉลียวฉลำดไม่เท่ำเทียมกับเด็ก
ปกติในวัยเดียวกันและมีพฤติกรรมทำงสังคมไม่เหมำะสมกับวัย 

20.3.2 เด็กปัญญำอ่อนที่ฝึกได้ หมำยถึง เด็กปัญญำอ่อนที่มีระดับสติปัญญำอยู่
ระหว่ำง 35 – 49 โดยประมำณ เป็นเด็กปัญญำอ่อนขั้นปำนกลำงที่มีสติปัญญำและพฤติกรรมเป็นอุปสรรคต่อ
กำรเรียนรู้ของเด็ก 

20.4 คนที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยหรือสุขภำพ หมำยถึง คนที่มีอวัยวะไม่สมส่วนอวัยวะ
ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลำยส่วนขำดหำยไป กระดูกและกล้ำมเนื้อพิกำร เจ็บป่วยเรื้อรัง รุนแรง มีควำมพิกำรของ
ระบบประสำท มีควำมล ำบำกในกำรเคลื่อนไหวซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในสภำพปกติ ทั้งนี้ไม่รวมคนที่มีควำม
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บกพร่องทำงประสำทสัมผัส ได้แก่ ตำบอด หูหนวก อำจแบ่งได้เป็นประเภท ดังนี้  โรคของระบบประสำท  โรคทำง
ระบบกล้ำมเนื้อกระดูก กำรไม่สมประกอบมำแต่ก ำเนิด สภำพควำมพิกำรและควำมบกพร่องทำงสุขภำพอ่ืนๆ 

  20.5 คนที่มีปัญหำทำงกำรเรียนรู้ หมำยถึง คนทีม่ีควำมบกพร่องอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำย 
อย่ำงทำงกระบวนกำรพ้ืนฐำนทำงจิตวิทยำที่เกี่ยวกับควำมเข้ำใจหรือกำรใช้ภำษำ อำจเป็นภำษำพูดและหรือ
ภำษำเขียน  ซึ่งส่งผลท ำให้มีปัญหำในกำรฟัง กำรพูด กำรคิด กำรอ่ำน กำรเขียน กำรสะกด หรือกำรค ำนวณ  
รวมทั้งสภำพควำมบกพร่องในกำรรับรู้ สมองได้รับบำดเจ็บ กำรปฏิบัติงำนของสมองสูญเสียไป  ซึ่งท ำให้มี
ปัญหำในกำรอ่ำน และปัญหำในกำรเข้ำใจภำษำ ทั้งนี้  ไม่รวมคนที่มีปัญหำทำงกำรเรียนเนื่องจำกสภำพ 
บกพร่อง ทำงกำรเห็น กำรได้ยิน กำรเคลื่อนไหว ปัญญำอ่อน ปัญหำทำงอำรมณ์ หรือควำมด้อยโอกำสเนื่องจำก 
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจ 

20.6 คนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรพูดและภำษำ หมำยถึง บุคคลที่มีควำมบกพร่องในเรื่อง
ของกำรออกเสียงพูด เช่น เสียงผิดปกติ อัตรำควำมเร็วและจังหวะกำรพูดผิดปกติ หรือคนที่มีควำมบกพร่องใน
เรื่องควำมเข้ำใจและกำรใช้ภำษำพูด กำรเขียน และหรือระบบสัญลักษณ์อ่ืนที่ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำร ซึ่งอำจ
เกี่ยวกับรูปแบบของภำษำ  เนื้อหำของภำษำและหน้ำที่ของภำษำ 
   20.7 คนที่ปัญหำทำงพฤติกรรมหรือทำงอำรมณ์ หมำยถึง คนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจำก
ปกตเิป็นอย่ำงมำก และปัญหำทำงพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ไม่เป็นที่ยอมรับทำงสังคมหรือวัฒนธรรม 
   20.8 คนออทิสติก หมำยถึง บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงพัฒนำกำรด้ำนสังคม ภำษำและ 
กำรสื่อควำมหมำย พฤติกรรมอำรมณ์ และจินตนำกำร ซึ่งมีสำเหตุเนื่องมำจำกกำรท ำงำนในหน้ำที่บำงส่วนของ
สมองผิดปกติไป และควำมผิดปกตินี้พบได้ก่อนวัย 30 เดือน ลักษณะของบุคคลออทิสติก สรุปได้ดังนี้ 

20.8.1 มีควำมบกพร่องทำงปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม   
20.8.2 มีควำมบกพร่องทำงกำรสื่อสำร  ทั้งด้ำนกำรใช้ภำษำพูด  ควำมเข้ำใจภำษำ  

กำรแสดงกริยำสื่อควำมหมำย 
20.8.3 มีควำมบกพร่องด้ำนพฤติกรรมและอำรมณ์ บำงคนมีพฤติกรรมซ้ ำๆ ผิดปกติ 
20.8.4 มีควำมบกพร่องด้ำนกำรรับรู้ทำงประสำทสัมผัส กำรใช้ประสำทสัมผัสทั้ง 5 
20.8.5 มีควำมบกพร่องด้ำนกำรใช้อวัยวะต่ำงๆ อย่ำงประสำนสัมพันธ์ กำรใช้ส่วน

ต่ำงๆของร่ำงกำย   
20.8.6 มีควำมบกพร่องด้ำนกำรจินตนำกำร ไม่สำมำรถแยกเรื่องจริงเรื่องสมมุติ  

หรือประยุกต์วิธีจำกเหตุกำรณ์หนึ่งไปยังอีกเหตุกำรณ์หนึ่งได้ 
20.8.7 มีควำมบกพร่องด้ำนสมำธิ มีควำมสนใจที่สั้น วอกแวกง่ำย 

20.9 คนที่มีควำมพิกำรซ้อน หมำยถึง คนที่มีสภำพควำมบกพร่องหรือควำมพิกำรมำกกว่ำ
หนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกัน 

21. นักเรียนขำดแคลน หมำยถึง 
   21.1 นักเรียนที่ขำดเครื่องแบบนักเรียน หมำยถึง นักเรียนที่บิดำมำรดำมีฐำนะยำกจน มีเครื่องแบบ

นักเรียนสวมใส่มำโรงเรียนไม่เพียงพอ   
  21.2 นักเรียนที่ขำดแคลนเครื่องเขียน หมำยถึง นักเรียนที่บิดำมำรดำมีฐำนะยำกจนไม่มีเงิน

ซื้อเครื่องเขียน ให้นักเรียนใช้ประกอบกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 21.3 นักเรียนที่ขำดแคลนแบบเรียน ยืมเรียน หมำยถึง แบบเรียนหนังสือยืมเรียนส ำหรับ

นักเรียนทุกคน มีไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรของนักเรียน ท ำให้นักเรียนบำงคนไม่มีแบบเรียนใช้ประกอบ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
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21.4 นักเรียนที่ขำดแคลนอำหำรกลำงวัน หมำยถึง นักเรียนที่บิดำมำรดำมีฐำนะยำกจน  
ไม่มีเงินซื้ออำหำรกลำงวันให้เด็กรับประทำน 

22. นักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนต่ำงๆ หมำยถึง นักเรียนที่แสดงออกถึงควำมสำมำรถอันโดด
เด่นหรือแสดงให้เห็นถึงศักยภำพที่จะสำมำรถพัฒนำควำมสำมำรถได้อย่ำงเป็นที่ประจักษ์  เมื่อน ำมำ
เปรียบเทียบกับเด็กอ่ืนๆ ที่อยู่ในวัยเดียวกันที่มีสภำพแวดล้อมหรือประสบกำรณ์ระดับเดียวกัน ควำมสำมำรถ
ในที่นี้ ได้แก่ ควำมสำมำรถในด้ำนสติปัญญำ ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรสำขำใดสำขำหนึ่ง พฤติกรรมดังกล่ำว
แสดงให้เห็นถึงศักยภำพท่ีจะพัฒนำควำมสำมำรถได้อย่ำงเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งจ ำแนกได้ดังนี้ 

22.1 ด้ำนวิทยำศำสตร์ / ด้ำนคณิตศำสตร์ หมำยถึง มีควำมเข้ำใจ มองเห็นมิติสัมพันธ์สิ่งที่
เป็นนำมธรรม ใช้จ ำนวนได้รวดเร็ว มีทักษะกำรคิด วิเครำะห์ อย่ำงมีเหตุผล สร้ำงและสรุปควำมคิดปรับเปลี่ยน
ระบบและวิธีกำรอย่ำงหลำกหลำยได้เร็วกว่ำเด็กในวัยเดียวกัน 
   22.2 ด้ำนภำษำ หมำยถึง เป็นผู้มีทักษะและควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรใช้ภำษำเพ่ือ 
กำรสื่อสำรได้ดีกว่ำเด็กในวัยเดียวกัน 
   22.3 ด้ำนดนตรี หมำยถึง ผู้ที่มีควำมสำมำรถและมีจินตนำกำรในกำรแสดงหรือเล่นดนตรี
อย่ำงมีสุนทรียภำพ 
  22.4 ด้ำนกีฬำ หมำยถึง มีควำมสำมำรถ มีทักษะ มีพรสวรรค์ในกำรออกก ำลังกำยได้เป็น
อย่ำงดีและโดดเด่นในกำรแข่งขันกีฬำ 
   22.5 ด้ำนทัศนศิลป์ และด้ำนศิลปะกำรแสดง หมำยถึง ผู้มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์
ในกำรถ่ำยทอดสิ่งที่ประทับใจจำกธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มำเป็นผลงำนศิลปะของตนเองอย่ำงเด่นชัดกว่ำเด็กใน
วัยเดียวกัน 
   22.6 ด้ำน ICT หมำยถึง ผู้ที่มีควำมสำมำรถ มีทักษะ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรใช้
คอมพิวเตอร์ กำรสร้ำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ และนวัตกรรมด้ำน IT อย่ำงเด่นชัดกว่ำเด็กในวัยเดียวกัน 
    22.7 อ่ืนๆ หมำยถึง นักเรียนที่แสดงออกถึงควำมสำมำรถอันโดดเด่นนอกเหนือจำก 
6 ประเภท ข้ำงต้น 
  23. นักเรียนพักนอนประจ ำ หมำยถึง นักเรียนที่มีถิ่นที่อยู่ไม่สะดวก ห่ำงไกล กันดำร ท ำให้เป็น
อุปสรรคต่อกำรเดินทำงไป-กลับ ระหว่ำงถิ่นที่อยู่กับโรงเรียน จ ำเป็นต้องพักอำศัยในสถำนที่ที่โรงเรียนจัดให้ 
หรือที่ซึ่งที่โรงเรียนสำมำรถด ำเนินกำรควบคุมดูแลได้ เช่น  
    23.1 บ้ำนพักครู หมำยถึง บ้ำนพักครูที่ให้นักเรียนพักนอนประจ ำ ทั้งนี้นักเรียนอำจจะอำศัย
อยู่รวมกับครู หรืออยู่เฉพำะนักเรียนก็ได้ 
   23.2 ที่พักนักเรียน หมำยถึง บ้ำนพัก / หอนอน ที่โรงเรียนสร้ำงขึ้นโดยเงินงบประมำณหรือ
เงินบริจำค ส ำหรับให้นักเรียนพักนอนประจ ำ 
   23.3 พักรวมกับชุมชน/อื่นๆ หมำยถึง บ้ำนพักในชุมชนหรือวัดที่ชุมชนหรือวัดให้ควำมร่วมมือ
ให้นักเรียนที่อำศัยพักนอนประจ ำ 
  24. นักเรียนด้อยโอกำส หมำยถึง นักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ จ ำแนกได้ ดังนี้ 
   24.1 นักเรียนถูกบังคับให้ขำยแรงงำน หรือแรงงำนเด็ก หมำยถึง เด็กที่ต้องท ำงำนหรือถูก
บังคับให้ท ำงำนหำรำยได้ด้วยกำรขำยแรงงำนก่อนถึงวัยอันสมควร ถูกเอำรัดเอำเปรียบจำกนำยจ้ำง ไม่มีโอกำส
ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นไปตำมหลักพัฒนำกำรอันเหมำะสมกับวัย 
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   24.2 นักเรียนที่อยู่ในธุรกิจบริกำรทำงเพศ หรือโสเภณีเด็ก หมำยถึง เด็กที่มีควำมสมัครใจ 
หรือถูกบังคับล่อลวงให้ขำยบริกำรทำงเพศ หรือถูกชักจูงให้ต้องตกอยู่ในสภำพที่เสี่ยงต่อกำรประกอบอำชีพขำย
บริกำรทำงเพศ 
   24.3 นักเรียนที่ถูกทอดทิ้ง หมำยถึง เด็กที่มำรดำคลอดทิ้งไว้ในโรงพยำบำล หรือตำมสถำนที่
ต่ำง ๆ รวมไปถึงเด็กที่พ่อแม่ปล่อยทิ้งไว้ให้มีชีวิตอยู่ตำมล ำพัง หรือกับบุคคลอ่ืน โดยไม่ได้รับกำรเลี้ยงดูจำกพ่อ
แม่ ทั้งนี้ อำจมีสำเหตุมำจำกปัญหำกำรหย่ำร้ำง หรือครอบครัวแตกแยก มีสภำพชีวิตอยู่ท่ำมกลำงควำมสับสน 
ขำดควำมรัก ควำมอบอุ่น ตลอดถึงเด็กที่ขำดผู้อุปกำระเลี้ยงดู อันเนื่องมำจำกสำเหตุอื่น ๆ  
   24.4 นักเรียนที่อยู่ในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน หมำยถึง เด็กที่กระท ำผิดและ
ถูกควบคุมอยู่ในสถำนพินิจและคุ้มครอบเด็กและเยำวชน  ตำมกฎหมำย ตลอดถึงเด็กหญิงที่ตั้งครรภ์นอกสมรส 
ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหำต่ำง ๆ เช่น กำรท ำแท้ง กำรฆ่ำตัวตำย กำรทอดทิ้งทำรก   
   24.5 นักเรียนเร่ร่อน หมำยถึง เด็กที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน ด ำรงชีวิตอยู่อย่ำงไร้
ทิศทำง  ขำดปัจจัยพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิต  เสี่ยงต่อกำรประสบอันตรำย  และเป็นปัญหำสังคม 
   24.6 นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจำกโรคเอดส์ หรือโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจ หมำยถึง  
เด็กที่ติดเชื้อเอดส์ หรือมีพ่อแม่เจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ เป็นเด็กที่มักถูกมองอย่ำงรังเกียจจนไม่สำมำรถเข้ำรับ
กำรศึกษำ  หรือบริกำรอื่น ๆ ร่วมกับเด็กปกติทั่วไปได ้
   24.7 นักเรียนที่เป็นชนกลุ่มน้อย หมำยถึง เด็กที่เป็นบุตรหลำนของบุคคลที่มีวัฒนธรรม
แตกต่ำงไปจำกประชำชนส่วนใหญ่ของประเทศ มีปัญหำเกี่ยวกับกำรถือสัญชำติไทย จนเป็นเหตุให้ไม่มีโอกำส
ได้รับกำรศึกษำหรือบริกำรอื่นๆส่วนใหญ่อพยพเข้ำมำตั้งหลักแหล่งอยู่ตำมบริเวณชำยแดนของประเทศไทย 
   24.8 นักเรียนที่ถูกท ำร้ำยทำรุณ หมำยถึง เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทำงร่ำงกำยทำงเพศ หรือทำงจิตใจ 
มีชีวิตอยู่อย่ำงไม่เป็นสุข ระแวง หวำดกลัว เนื่องจำกถูกท ำร้ำยทำรุณ ถูกบีบคั้นกดดันจำกพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง ซึ่ง
มีสภำพจิตใจหรืออำรมณ์ไม่เป็นปกติ หรือถูกล่วงละเมิดทำงเพศในลักษณะต่ำงๆ จำกบุคคลที่อยู่ใกล้ตัว 
   24.9 นักเรียนยำกจน (มำกเป็นพิเศษ) หมำยถึง เด็กซึ่งเป็นบุตรหลำนของคนยำกจนที่มี
รำยได้ไม่เพียงพอต่อกำรลี้ยงชีพ (ครอบครัวมีรำยได้เฉลี่ยไม่เกิน 40,000 บำทต่อปี) ครอบครัวอยู่รวมกันหลำย
คน ขำดแคลนปัจจัยพ้ืนฐำน มีชีวิตอยู่อย่ำงยำกล ำบำก รวมถึงเด็กในแหล่งชุมชนแออัด หรือบุตรของกรรมกร
ก่อสร้ำง หรือเด็กจำกครอบครัวที่อยู่ในถิ่นทุรกันดำร ขำดโอกำสที่จะได้รับกำรศึกษำและบริกำรอ่ืนๆ 

24.10 นักเรียนที่มีปัญหำเกี่ยวกับยำเสพติด หมำยถึง เด็กที่ติดสำรระเหยหรือยำเสพติดให้
โทษ หรอืเด็กกลุ่มเสี่ยงกำรถูกชักน ำให้ประพฤติตนไม่เหมำะสมเกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับกลุ่มมิจฉำชีพ ผู้มีอิทธิพล
หรือบุคคลที่แสวงหำผลประโยชน์จำกกำรประกอบอำชีพผิดกฎหมำย เป็นเด็กด้อยโอกำสที่มีแนวโน้มสูงต่อกำร
ก่อปัญหำในสังคม 

24.11 อ่ืนๆ หมำยถึง นักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำนอกเหนือจำก 10 
ประกำร ข้ำงต้น 

25. นักเรียนที่ออกกลำงคัน หมำยถึง นักเรียนที่ออกจำกระบบโรงเรียนระหว่ำงปี โดยไม่สำมำรถกลับ
เข้ำมำเรียนได้ ซึ่งเกิดจำกสำเหตุดังนี้ 

25.1 ฐำนะยำกจน 
    25.2 มีปัญหำครอบครัว 
   25.3 สมรสแล้ว 

25.4 มีปัญหำในกำรปรับตัว 
   25.5 ต้องคดี/ถูกจับ 
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25.6 เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 
   25.7 อพยพตำมผู้ปกครอง 
   25.8 หำเลี้ยงครอบครัว 
   25.9 กรณีอ่ืน ๆ 

26. ประเภทนักเรียน ประเภทนักเรียนมีดังนี้ 
   26.1 นักเรียนปกติ 
   26.2 นักเรียนพิกำรเรียนร่วม ที่รับงบประมำณจำก สนผ.  
   26.3 นักเรียนพิกำรเรียนร่วมที่รับงบประมำณจำก สนผ. และ สศศ 
   26.4 นักเรียนโครงกำรแลกเปลี่ยน 
   26.5 นักเรียนศูนย์กำรเรียน 
   26.6 นักเรียน Home school 
   26.7 นักเรียน นสว.ขอโอกำส 
   26.8 นักเรียนโครงกำร IP ( Intensive program) 
   26.9 นักเรียนโครงกำร EP (English program) 
   26.10 นักเรียนโครงกำร MEP ( Mini English program) 
   26.11 นักเรียนที่เรียนหลักสูตรคู่ขนำนสำมัญ – อำชีวศึกษำ 
  27. ข้ำรำชกำรครูตำม (จ.18) หมำยถึง ข้ำรำชกำรครูที่ก ำหนดไว้ตำม จ.18 ของโรงเรียน ซึ่งอำจจะ
มำกหรือน้อยกว่ำจ ำนวนข้ำรำชกำรครูที่สอนในโรงเรียนจริง เนื่องจำกมีข้ำรำชกำรครูบำงส่วนไปช่วยรำชกำรที่
โรงเรียนอ่ืนหรือศึกษำต่อ หรือข้ำรำชกำรครูจำกโรงเรียนอื่นมำช่วย 
  28. ข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบัติงำนจริงในสถำนศึกษำ หมำยถึง ข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบัติงำนสอนในสถำนศึกษำ
นั้นๆจริง ซึ่งอำจจะมำกหรือน้อยกว่ำจ ำนวนข้ำรำชกำรครูตำมกรอบอัตรำก ำลัง เนื่องจำกมีข้ำรำชกำรครูบำงส่วน
ไปช่วยรำชกำรที่โรงเรียนอ่ืนหรือลำศึกษำต่อ หรือข้ำรำชกำรครูจำกโรงเรียนอ่ืนมำช่วยรำชกำร 
  29. ครูผู้ช่วย หมำยถึง ข้ำรำชกำรครูที่อยู่ในระหว่ำงกำรทดลองปฏิบัติรำชกำร 
  30. ครู หมำยถึง ข้ำรำชกำรครู คศ.1  
  31. ครูช ำนำญกำร หมำยถึง ข้ำรำชกำรครูที่ได้รับเงินเดือน คศ.2 และได้รับเงินวิทยฐำนะ 3,500 บำท 
  32. ครูช ำนำญกำรพิเศษ หมำยถึง ข้ำรำชกำรครูที่ได้รับเงินเดือน คศ.3 และได้รับเงินวิทยฐำนะ 5,600บำท 
  33. ครูเชี่ยวชำญ หมำยถึง ข้ำรำชกำรครูที่ได้รับเงินเดือน คศ.4 และได้รับเงินวิทยฐำนะ 9,900 บำท 
  34. ครูเชี่ยวชำญพิเศษ หมำยถึง ข้ำรำชกำรครูที่ได้รับเงินเดือน คศ.5และได้รับเงินวิทยฐำนะ 13,000 บำท 

35. ครูอัตรำจ้ำงชั่วครำว หมำยถึง ครูที่จ้ำงชั่วครำวด้วยงบประมำณในโครงกำรต่ำงๆ จำกส่วนรำชกำร
ทีจ่ัดสรรให้ และจำกงบประมำณอ่ืน 
  36. ลูกจ้ำงประจ ำ หมำยถึง ลูกจ้ำงประจ ำที่ได้รับเงินเดือนจำกเงินงบประมำณของทำงรำชกำรหมวด
ลูกจ้ำงประจ ำ 
  37. ลูกจ้ำงชั่วครำว หมำยถึง ลูกจ้ำงที่จ้ำงชั่วครำวด้วยเงินงบประมำณของทำงรำชกำร และจำกงบประมำณ
อ่ืน เช่นธุรกำรโรงเรียน พนักงำนบริกำร         
  38. พนักงำนรำชกำร หมำยถึง บุคคลซึง่ได้รับกำรจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงโดยได้รับค่ำตอบแทนจำกงบประมำณ
ของส่วนรำชกำร เพ่ือพนักงำนของรัฐในกำรปฏิบัติงำนให้กับส่วนรำชกำรนั้น 
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กฎหมายที่เกีย่วข้องกับงานข้อมูลสารสนเทศ 
  

1. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 
2. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 
3. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ.2545 
4. พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
5. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ.2553 
6. กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรนับอำยุเด็กเพ่ือเข้ำรับกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ.2545 
7. กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรแบ่งระดับและประเภทของกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2546 
8. กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ.

2550 
9. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำนในกำรรับนักเรียน นักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ 

พ.ศ.2548 
10. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยปีกำรศึกษำ กำรเปิดและปิดสถำนศึกษำ พ.ศ.2549 
11. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ.2546  
12. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติส ำหรับผู้ที่มิใช่ผู้ปกครองซี่งมีเด็ก

ที่อยู่ในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับอำศัยอยู่ 
13. กฎกระทรวงก ำหนดฐำนะและเงื่อนไขกำรอยู่ในรำชอำณำจักรไทยของผู้เกิดในรำชอำณำจักรไทย

ซึ่งไม่ได้สัญชำติไทย พ.ศ.2560 
14. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรให้ข่ำวสำรและบริกำรข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2529

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

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 
16. ระเบียบกระทรวงศึกษำ ว่ำด้วยกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ พ.ศ.2554 
17. ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง หลักเกณฑ์และและวิธีกำรนับอำยุ

เด็กเพ่ือเข้ำรับกำรศึกษำ ระดับก่อนประถมศึกษำ ในสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนสังกัดคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ประกำศ ณ วันที่ 11 พฤษภำคม 2560 

18. ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวบำงจ ำพวกเข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักร
เป็นกรณีพิเศษส ำหรับคนต่ำงด้ำวสัญชำติเมียนมำ ลำวและกัมพูชำตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่   
23 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2559 

19. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ก ำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิกำรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ.2552 

20. ระเบียบกระทรวงศึกษำ ว่ำด้วยกำรแก้วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียนและนักศึกษำ พ.ศ.2547 
21. ระเบียบกระทรวงศึกษำ ว่ำด้วยกำรจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2550 
 

      

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

 
 งำนข้อมูลสำรสนเทศ กลุ่มนโยบำยและแผน เป็นภำรกิจงำนที่ด ำเนินกำรเพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อมูล
สำรสนเทศเพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูลเพ่ือสนับสนุนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
สถำนศึกษำให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ 
ตลอดจนใช้เป็นฐำนข้อมูลเพ่ือสนับสนุนในกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ตำมนโยบำยรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้เกิดคุณภำพตำมควำมต้องกำรของจังหวัดชุมพร ทั้งนี้ ข้อมูล
สำรสนเทศของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ได้เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ต่อ
หน่วยงำนรำชกำรอ่ืนๆ องค์กรเอกชน และผู้สนใจเพ่ือใช้กำรวำงแผนบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนตำม
ภำรกิจงำน ตลอดจนกำรใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิงเพ่ืองำนวิจัยทำงด้ำนกำรศึกษำ เป็นต้น 
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 งำนข้อมูลสำรสนเทศ กลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 
รับผิดชอบกำรจัดเก็บข้อมูลทำงด้ำนกำรศึกษำครอบคลุม 5 อ ำเภอของจังหวัดชุมพร ได้แก่ อ ำเภอหลังสวน 
อ ำเภอสวี  อ ำ เภอทุ่ งตะโก อ ำเภอละแม และอ ำเภอพะโต๊ะ มี โรงเรียนในสังกัดทั้ งสิ้ น 121 โรง  
ในกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศแบ่งออกเป็นข้อมูลที่ผ่ำนระบบออนไลน์ที่ถูกพัฒนำโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และข้อมูลที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นผู้ออกแบบระบบออนไลน์หรือรวบรวมด้วย
วิธีเก็บข้อมูลและตรวจสอบด้วยกำรส ำรวจด้วยตนเอง เพ่ือน ำมำรวบรวมและจัดท ำเป็นเอกสำรเผยแพร่ต่อ
สำธำรณชนต่อไป  
 ระบบออนไลน์ที่ถูกพัฒนำโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่อยู่ในภำรกิจงำนของ
กลุ่มนโยบำยและแผน มีดังนี้ 
  1. ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) 

   ระบบจัดเก็บข้อมูลนัก เรียนรำยบุคคล หรือระบบDMC เป็นโปรแกรมที่ ใช้ ใน 
กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลที่มีอยู่จริงในโรงเรียน ตลอดปีกำรศึกษำโดยท ำกำรปรับปรุงข้อมูล
นักเรียนรำยบุคคลจ ำนวน 3 ครั้ง คือ ข้อมูลนักเรียนรำยคนภำคเรียนที่ 1 (ข้อมูลระยะ 10 มิถุนำยน) ข้อมูล
นักเรียนรำยบุคคลภำคเรียนที่ 2 (ข้อมูลระยะ 10 พฤศจิกำยน) และข้อมูลสิ้นปีกำรศึกษำ (ข้อมูลระยะ 31 
มีนำคม) โดยโรงเรียนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือส ำนักงำนบริหำรกำรศึกษำพิเศษ บริหำรจัดกำร 
ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลของโรงเรียนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเองได้ โดย
ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 และโรงเรียนสำมำรถ
ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลของได้ด้วยตนเอง โดยได้มีกำรพัฒนำให้เป็นระบบ real time และ
ใช้เป็นฐำนข้อมูลหลักของนักเรียนเพ่ือเชื่อมโยงระบบอ่ืนๆ เช่น ระบบคัดกรองนักเรียนยำกจนในภำรกิจงำน
ของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำในภำรกิจงำนของกลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ เว็บไซต์สถำนศึกษำส ำเร็จรูป เป็นต้น  ลักษณะระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รำยบุคคล (DMC) ดังภำพ 
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ภำพที่ 1  ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (DMC) 
ที่มำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 
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ภำพที่ 2  Flow Chart กระบวนกำรขั้นตอนปฏิบัติงำน ระบบ DMC 
ที่มำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 
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  2. ระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) 
   ข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) เป็นระบบที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลครุภัณฑ์ในโรงเรียน 
จ ำนวน 76 รำยกำร จ ำแนกประเภทครุภัณฑ์ได้ 5 รำยกำร ดังนี้ 1. ครุภัณฑ์กำรศึกษำ 2. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
โรงเรียน 3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ  4. ครุภัณฑ์งำนบ้ำนและงำนครัว  และ 5. ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ  
โดยให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลผ่ำนทำงระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ (Education Management 
Information System : EMIS) โดยสถำนศึกษำสำมำรถตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ด้วย
ตนเอง และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นผู้ดูแลระบบ ให้ค ำปรึกษำในกำรบันทึกข้อมูล และตรวจสอบควำม
ถูกต้อง ระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) ดังภำพ 
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ภำพที่ 3  ข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) 
ที่มำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 
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ภำพที่ 4  Flow Chart กระบวนกำรขั้นตอนปฏิบัติงำน ข้อมูลครุภัณฑ์ 
ที่มำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 
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  3. ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) 
   ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC) เป็นระบบออนไลน์ที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
สิ่งก่อสร้ำง ของโรงเรียนโดยมีกำรจัดเก็บข้อมูลป้ำยโรงเรียน แผนผังโรงเรียน รำยละเอียดสิ่งก่อสร้ำง อำคำร
เรียนอำคำประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน โดยมีภำพถ่ำย และกำรบันทึกกำรซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำงโดยใช้
งบประมำณที่ ได้ รั บจั ดสรรจำกต้นสั งกัด  และหน่ วยงำน อ่ืน  ระบบข้อมูลสิ่ งก่อสร้ ำ ง  ( B-OBEC)  
ดังภำพ 
 

 
 
ภำพที่ 5  ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC) 
ที่มำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 
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ภำพที่ 6  Flow Chart กระบวนกำรขั้นตอนปฏิบัติงำน ระบบ B-OBEC 
ที่มำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 
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  4. ระบบ Mobile Application พิกัดโรงเรียน 
   ระบบ Mobile Application พิกัดโรงเรียน เป็นระบบที่ถูกพัฒนำโดยควำมร่วมมือของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและมหำวิทยำลัยนเรศวร มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เก็บข้อมูลที่ตั้งของ
โรงเรียน โดยกำรระบุต ำแหน่งจำก GPS ของโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บแล็ต ระบบปฏิบัติกำร Android 
เท่ำนั้น ทั้งนี้ไม่สำมำรถบันทึกข้อมูลผ่ำนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและ Notebook ได้ เพ่ือต้องกำรให้ได้จุดพิกัดที่ตั้ง
ที่แท้จริงของโรงเรียน ระบบ Mobile Application พิกัดโรงเรียน ดังภำพ 
 

 

 
 
ภำพที่ 7  ระบบ Mobile Application พิกัดโรงเรียน 
ที่มำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 
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  5. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา  
      (Education Management Information System : EMIS)  
   ระบบสำรสนเทศเ พ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ  (EMIS)  เป็นระบบออนไลน์ที่ ใช้ ใน 
กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำประกอบด้วย 1) ข้อมูลด้ำนเทคโนโลยีใน
โรงเรียน 2) ข้อมูลครุภัณฑ์ในโรงเรียนซึ่งเชื่อมโยงกับระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) 3) ข้อมูลและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครูอัตรำจ้ำง ลูกจ้ำงต่ำงๆ ทั้งในงบประมำณและนอกงบประมำณที่มีอยู่ในโรงเรียน  
ณ ปัจจุบัน 4) ข้อมูลตำมแบบสอบถำมกำรศึกษำเพ่ือปวงชน (Education for All : EFA)ทั้งนี้ เมื่อโรงเรียนท ำ
กำรจัดเก็บข้อมูลตำมระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ (EMIS) ผ่ำนทำงระบบอินเทอร์เน็ตเป็นที่
เรียบร้อยแล้วระบบจะสำมำรถน ำเสนอข้อมูลรูปแบบของระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน ให้โดยอัตโนมัติระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ (EMIS) ดังภำพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภำพที่ 8  ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ (EMIS) 
ที่มำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 
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ภำพที่ 9  Flow Chart กระบวนกำรขั้นตอนปฏิบัติงำน ระบบ EMIS 
ที่มำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 
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 ส่วนข้อมูลที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นผู้ออกแบบระบบออนไลน์หรือรวบรวมด้วยวิธีเก็บ
ข้อมูลและตรวจสอบด้วยกำรส ำรวจด้วยตนเอง มีดังนี้ 
  1. กำรสอบถำมข้อมูลผู้บริหำร ครูรักษำกำรฯ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนโดยผ่ำนระบบ Google 
Forms เป็นกำรสอบถำมช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรในสถำนศึกษำ
เพ่ือใช้จัดท ำข้อมูลในภำพรวมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และเผยแพร่ต่อสำธำรณชนในกำรติดต่อสื่อสำร
ไปยังโรงเรียนได้รวดเร็ว ระบบกำรสอบถำมข้อมูลออนไลน์ผ่ำน Google Forms ดังภำพที่ 6 
 

 
ภำพที่ 10  ระบบกำรสอบถำมข้อมูลออนไลน์ผ่ำน Google Forms 
ที่มำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 
 
  2. การจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มงานต่างๆภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   กำรจัดเก็บข้อมูลจำกกลุ่มงำนต่ำงๆภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นกำรประสำน
ขอข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มงำนจำกกำรด ำเนินงำนหรือข้อมูลส ำคัญที่ไม่จ ำเป็นต้องเก็บซ้ ำซ้อนจำก
สถำนศึกษำ โดยสำมำรถสรุปข้อมูลสำรสนเทศได้ ดังนี้ 
   2.1 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตลอดจน
ลูกจ้ำงในสถำนศึกษำจำกงบประมำณต้นสังกัดจ ำแนกตำมโครงกำรพิเศษ ข้อมูลผู้เกษียณอำยุรำชกำรแต่ละ
ปีงบประมำณ ข้อมูลครูรักษำรำชกำรฯ เป็นต้น 
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   2.2 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ได้แก่ ข้อมูลนักเรียนพิกำรจำกระบบบริหำรจัดกำร
ข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (SET)  ข้อมูลนักเรียนยำกจนจำกระบบคัดกรองนักเรียนยำกจน ( CCT)  
ผลกำรแข่งขันควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร เป็นต้น 
   2.3 กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ได้แก่ ผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ผลกำรทดสอบกำรวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ 
(NT) ข้อมูลโรงเรียนตำมโครงกำรพิเศษของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน เช่น โครงกำรลดเวลำ
เรียนเพ่ิมเวลำรู้ โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น 
   2.4 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีกำรประสำนงำนร่วมกันเพ่ือตรวจสอบข้อมูล
ต่ำงๆ เช่น ข้อมูลบ้ำนพักครูในโรงเรียน สภำพอำคำรเรียนและสิ่งก่อสร้ำงในโรงเรียน เป็นต้น 
   2.5 กลุ่มอ ำนวยกำร มีกำรประสำนงำนเกี่ยวกับกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลงำนประชำสัมพันธ์ 
ภำพถ่ำยกิจกรรมของโรงเรียนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นต้น 
   2.6 หน่วยตรวจสอบภำยใน มีกำรประสำนงำนเกี่ยวกับข้อมูลหลังจำกกำรออกตรวจสอบ
สถำนศึกษำ ข้อเสนอแนะของบุคลำกรในสถำนศึกษำในส่วนของกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศ ข้อเสนอแนะ
ต่ำงๆ เป็นต้น 
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วิธีการปฏิบัติงาน 
 กำรด ำเนินงำนงำนข้อมูลสำรสนเทศจะเกี่ยวข้องทั้งรูปแบบปีงบประมำณ และปีกำรศึกษำ  
โดยแหล่งที่มำของข้อมูลแต่ละประเภทจะเป็นตัวก ำหนดลักษณะของรูปแบบกำรจัดเก็บข้อมูล เช่น  
กำรจัดจัดเก็บข้อมูลนักเรียน จะจัดเก็บในรูปแบบปีกำรศึกษำ ส่วนกำรจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้ำงจะจัดเก็บใน
รูปแบบปีงบประมำณ เป็นต้น ทั้งนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจะมีกำรแจ้งปฏิทินในกำร
เปิด-ปิดระบบออนไลน์เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในกำรออกแบบบริหำรจัดกำรกำร
จัดเก็บข้อมูลในปีกำรศึกษำและปีงบประมำณ ดังนี้ 
  1 .  ร ะบบจั ด เ ก็ บ ข้ อมู ล นั ก เ รี ย น ร ำย บุ ค คล  ( Data Management Center : DMC)  
มีกำรจัดเก็บข้อมูล 3 ระยะใน 1 ปีกำรศึกษำ ดังนี้ 
   1.1 ภำคเรียนที่  1 ระยะ 10 มิ ถุนำยน 2560 เปิดระบบวันที่  1 พฤษภำคม –  
10 มิถุนำยน เวลำ 24.00 น.  
   1.2 ภำคเรียนที่  2 ระยะ 10 พฤศจิกำยน 2560 เปิดระบบวันที่  1 กรกฎำคม –  
10 พฤศจิกำยน เวลำ 24.00 น. 
   1.3 ระยะสิ้นปีกำรศึกษำ เปิดระบบตั้งแต่ 1 ธันวำคม – 30 เมษำยน เวลำ 24.00 น. ในปีถัดไป 
  2. ระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) มีกำรจัดเก็บข้อมูลภำคเรียนละ 1 ครั้ง ดังนี้ 
   2.1 ภำคเรียนที่ 1 ตั้งแต่เปิดภำคเรียน ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน  
   2.2 ภำคเรียนที่ 2 ตั้งแต่เปิดภำคเรียน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 
  3. ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (BOBEC)  
   ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้ำงมีกำรจัดเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง ปิดระบบ 30 ตุลำคม 
  4. ระบบ Mobile Application พิกัดโรงเรียน จัดเก็บข้อมูลตำมระยะเวลำที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนด 
  5. ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ (EMIS) จัดเก็บข้อมูลภำคเรียนละ 2 ครั้ง 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนงำนข้อมูลสำรสนเทศ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร 
เขต 2 มีรำยละเอียดดังนี้ 
 1. ศึกษำ วิเครำะห์ ระบบข้อมูลพ้ืนฐำนของส่วนกลำงและวำงแผนกำรจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตำม
เวลำและเงื่อนไข มีรำยละเอียดดังนี้ 
  1.1 ตรวจสอบระยะเวลำเปิด-ปิดระบบจำกปฏิทินกำรเปิด-ปิดระบบออนไลน์จำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
  1.2 ศึกษำและทดสอบระบบออนไลน์เพ่ือตรวจสอบกำรจัดเก็บข้อมูลใดที่เพ่ิมเติมจำก 
กำรจัดเก็บข้อมูลในครั้งที่ผ่ำนมำ 
  1.3 จัดท ำคู่มือหรือแนวทำงกำรจัดเก็บข้อมูลส ำหรับสถำนศึกษำ  
  1.4 แจ้งหนังสือรำชกำรพร้อมคู่มือหรือแนวทำงกำรจัดเก็บข้อมูล และแจ้งช่องช่องทำงติดต่อ
สอบถำม กรณีผู้รับผิดชอบกำรจัดเก็บข้อมูลพบปัญหำ และต้องกำรควำมช่วยเหลือ เช่น เบอร์โทรศัพท์ โซเชียล
มีเดีย กลุ่มสนทนำส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน เป็นต้น 
  1.5 กำรส ำรองข้อมูลกำรรำยงำนของสถำนศึกษำจำกระบบออนไลน์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำร
ตรวจสอบภำยหลัง 



 
 

27 
 

 2. จัดท ำและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรให้ครอบคลุมภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ สถำนศึกษำและสนองตอบควำมต้องกำรผู้รับบริกำร โดยกำรรวบรวมข้อมูลจำกระบบออนไลน์ กำร
จัดเก็บข้อมูลผ่ำน Google Forms และกำรประสำนขอข้อมูลจำกกลุ่มงำนภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
เพ่ือจัดหมวดหมู่ ประเภทของข้อมูลสำรสนเทศ โดยค ำนึงถึงระยะเวลำควำมต้องกำรใช้งำน เช่น กำรจัดท ำ
ข้อมูลสิ่งก่อสร้ำงเพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรจัดตั้งงบประมำณ กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือเป็นฐำนข้อมูลใน
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ เป็นต้น 
 3. ออกแบบวิธีกำรน ำเสนอ ในรูปแบบเอกสำร และระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
   น ำผลกำรปฏิบัติงำนจำกปีกำรศึกษำ ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ เพ่ือปรับปรุงกำรออกแบบกำร
น ำเสนอและจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ทั้งเป็นเอกสำรและข้อมูลออนไลน์ ดังนี้ 
   1) สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 3 ครั้ง/ปีกำรศึกษำ ได้แก่ ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 และ
สิ้นปีกำรศึกษำ 
   2) แผ่นพับประชำสัมพันธ์ ปีกำรศึกษำละ 2 ครั้ง ได้แก่ ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 
   3) ข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง ปีงบประมำณละ 1 ครั้ง 
   4) ข้อมูลอ่ืนๆ เช่น ข้อมูลพิกัดและระยะทำงระหว่ำงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
เว็บไซต์ข้อมูลสำรสนเทศ เป็นต้น 
 
 4. ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศตำมระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรที่เก่ียวข้อง มีช่องทำงบริกำรข้อมูล 
ดังนี้ 
  4.1 เว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  4.2 เว็บไซต์งำนข้อมูลสำรสนเทศ 
  4.3 เว็บไซต์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดชุมพร 
  4.4  แจ้งข้อมูลทำงอีเมล โดยเปิดให้ผู้สนใจข้อมูลลงทะเบียนอีเมลของตนเองเพ่ือรับข้อมูล
สำรสนเทศ 
  4.5 ทำงโซเชียลมีเดีย 4 ช่องทำง เช่น 1) กลุ่มเฟซบุ๊ก “งำนข้อมูลสำรสนเทศ สพป.ชพ.2”  
2) กลุ่มไลน์ผู้บริหำร 3) กลุ่มไลน์ธุรกำรโรงเรียน 4) กลุ่มไลน์ครูที่รับผิดชอบงำนข้อมูลสำรสนเทศระดับ
สถำนศึกษำ   
 5. ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีเพ่ือน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลเพือ่กำรบริหำร 
 
วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนงำนข้อมูลสำรสนเทศ สพป.ชุมพร 2 มีวิธีกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ใช้กำรสัมภำษณ์โดยวิธีกำรสุ่มจำกผู้ปฏิบัติงำน 2 กลุ่ม 
ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนเดิม และ 2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนใหม่ โดยใช้กำรสัมภำษณ์ท้ังทำงโทรศัพท์ และสัมภำษณ์
ด้วยตัวเอง 
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ปฏิทินการด าเนินงานข้อมูลสารสนเทศ 
 
 กำรด ำเนินงำนข้อมูลสำรสนเทศของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2  
มีรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

 1. เดือนพฤษภาคม มีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
  1.1 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (DMC) มีกำรปฏิบัติงำนดังนี้ 
   1) จัดเตรียมข้อมูลนักเรียนในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำเพ่ือใช้เตรียมควำมพร้อมส ำหรับ
กำรบันทึกข้อมูลในปีกำรศึกษำปัจจุบัน 
   2) ศึกษำระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (DMC) จำกหนังสือสั่งกำรและใน
ระบบออนไลน์ เพ่ือตรวจสอบหำรำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงของกำรบันทึกข้อมูล  
   3) จัดท ำเอกสำร/คู่มือฉบับผู้ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ 
   4) จัดประชุม/อบรมผู้ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ 
   5) ให้ค ำแนะน ำต่อผู้ปฏิบัติงำนในระดับสถำนศึกษำ หำกไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ 
ประสำนผู้ดูแลระบบ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   6) ประสำนงำนเจ้ำหน้ำที่งำนข้อมูลสำรสนเทศต่ำงเขตพ้ืนที่ กรณีเกิดปัญหำนักเรียน
ซ้ ำซ้อนเพ่ือตรวจสอบและลดระยะเวลำส ำหรับโรงเรียนในกำรจัดท ำเอกสำรไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้พื้นฐำนเพื่อยืนยันตัวตนนักเรียน 
  1.2 กำรจัดเก็บข้อมูลระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ (EMIS) มีกำรปฏิบัติดังนี้ 
   1) ศึกษำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ (EMIS) จำกหนังสือสั่งกำรและ
ในระบบออนไลน์ เพ่ือตรวจสอบหำรำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงของกำรบันทึกข้อมูล  
   2) จัดท ำเอกสำร/คู่มือฉบับผู้ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ 
   3) จัดประชุม/อบรมผู้ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ 
   4) ให้ค ำแนะน ำต่อผู้ปฏิบัติงำนในระดับสถำนศึกษำ หำกไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ 
ประสำนผู้ดูแลระบบ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  1.3 กำรจัดเก็บข้อมูลอำคำรที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC) มีกำรปฏิบัติดังนี้ 
   1) ศึกษำระบบจัดเก็บข้อมูลอำคำรที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC) จำกหนังสือสั่ง
กำรและในระบบออนไลน์ เพ่ือตรวจสอบหำรำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงของกำรบันทึกข้อมูล  
   2) จัดท ำเอกสำร/คู่มือฉบับผู้ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ 
   3) จัดประชุม/อบรมผู้ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ 
   4) ให้ค ำแนะน ำต่อผู้ปฏิบัติงำนในระดับสถำนศึกษำ หำกไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ 
ประสำนผู้ดูแลระบบ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 2. เดือนมิถุนายน มีรำยละเอียดดังนี้ 
  2.1 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (DMC) มีกำรปฏิบัติงำนดังนี้ 
   1) ให้ค ำแนะน ำต่อผู้ปฏิบัติงำนในระดับสถำนศึกษำ หำกไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ 
ประสำนผู้ดูแลระบบ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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   2) ประสำนงำนเจ้ำหน้ำที่งำนข้อมูลสำรสนเทศต่ำงเขตพ้ืนที่ กรณีเกิดปัญหำนักเรียน
ซ้ ำซ้อนเพ่ือตรวจสอบและลดระยะเวลำส ำหรับโรงเรียนในกำรจัดท ำเอกสำรไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพื่อยืนยันตัวตนนักเรียน 
   3) ระหว่ำงวันที่ 1-9 มิถุนำยน ตรวจสอบกำรรำยงำนข้อมูลของสถำนศึกษำเป็นรำย
โรง หำกมีข้อมูลส่วนใดผิดพลำดเร่งแจ้งผู้รับผิดชอบระดับสถำนศึกษำเพ่ือแก้ไขโดยด่วน 
   4) วันที่ 10 มิถุนำยน หลังจำกเวลำ 15.30 น. ตรวจสอบกำรยืนยันข้อมูลของ
สถำนศึกษำ หำกโรงเรียนใดยังไม่ด ำเนินกำรยืนยันข้อมูล เร่งประสำนผู้รับผิดชอบงำนสำรสนเทศระดับ
สถำนศึกษำ เพ่ือสอบถำมสำเหตุที่ไม่สำมำรถยืนยันข้อมูลได้ พร้อมช่วยเหลือ/แก้ปัญหำให้ โรงเรียนสำมำรถ
ยืนยันข้อมูลได้ทันตำมระยะเวลำ 24.00 น. ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนด 
   5) คัดลอกข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (DMC) และวำงในโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล เพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบและสรุปจ ำนวนนักเรียนจำกกำรรำยงำนของโรงเรียนได้ พร้อมทั้ง
บันทึกหน้ำจอเป็นไฟล์รูปภำพในเว็บไซต์รำยกำรสรุปจ ำนวนนักเรียนเพ่ือใช้ตรวจสอบกำรรำยงำนของโรงเรียน
ภำยหลัง 
  2.2 กำรจัดเก็บข้อมูลระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ (EMIS) มีกำรปฏิบัติดังนี้ 
   1) ให้ค ำแนะน ำต่อผู้ปฏิบัติงำนในระดับสถำนศึกษำ หำกไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ 
ประสำนผู้ดูแลระบบ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   2) ระหว่ำงวันที่ 20-28 มิถุนำยน ตรวจสอบกำรรำยงำนข้อมูลของสถำนศึกษำเป็น
รำยโรง หำกมีข้อมูลส่วนใดผิดพลำดเร่งแจ้งผู้รับผิดชอบระดับสถำนศึกษำเพ่ือแก้ไขโดยด่วน 
   3) วันที่ 29-30 มิถุนำยน หลังจำกเวลำ 15.30 น. ตรวจสอบกำรยืนยันข้อมูลของ
สถำนศึกษำ หำกโรงเรียนใดยังไม่ด ำเนินกำรยืนยันข้อมูล เร่งประสำนผู้รับผิดชอบงำนสำรสนเทศระดับ
สถำนศึกษำ เพ่ือสอบถำมสำเหตุที่ไม่สำมำรถยืนยันข้อมูลได้ พร้อมช่วยเหลือ/แก้ปัญหำให้โรงเรียนสำมำรถ
ยืนยันข้อมูลได้ทันตำมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนด 
   4) บันทึกหน้ำจอเป็นไฟล์รูปภำพในเว็บไซต์รำยกำรสรุปจ ำนวนนักเรียนเพ่ือใช้
ตรวจสอบกำรรำยงำนของโรงเรียนภำยหลัง 
  2.3 กำรจัดเก็บข้อมูลอำคำรที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC) มีกำรปฏิบัติดังนี้ 
    1) ให้ค ำแนะน ำต่อผู้ปฏิบัติงำนในระดับสถำนศึกษำ หำกไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ 
ประสำนผู้ดูแลระบบ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   2) ระหว่ำงวันที่ 20-28 มิถุนำยน ตรวจสอบกำรรำยงำนข้อมูลของสถำนศึกษำเป็น
รำยโรง หำกมีข้อมูลส่วนใดผิดพลำดเร่งแจ้งผู้รับผิดชอบระดับสถำนศึกษำเพ่ือแก้ไขโดยด่วน 
   3) วันที่ 29-30 มิถุนำยน หลังจำกเวลำ 15.30 น. ตรวจสอบกำรยืนยันข้อมูลของ
สถำนศึกษำ หำกโรงเรียนใดยังไม่ด ำเนินกำรยืนยันข้อมูล เร่งประสำนผู้รับผิดชอบงำนสำรสนเทศระดับ
สถำนศึกษำ เพ่ือสอบถำมสำเหตุที่ไม่สำมำรถยืนยันข้อมูลได้ พร้อมช่วยเหลือ/แก้ปัญหำให้โรงเรียนสำมำ รถ
ยืนยันข้อมูลได้ทันตำมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนด 
    4) บันทึกหน้ำจอเป็นไฟล์รูปภำพในเว็บไซต์รำยกำรสรุปจ ำนวนนักเรียนเพ่ือใช้
ตรวจสอบกำรรำยงำนของโรงเรียนภำยหลัง 

 3. เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน มีรำยละเอียดดังนี้ 
  3.1 จัดท ำเอกสำรสรุปจำกคัดลอกข้อมูลกำรรำยงำนข้อมูลของสถำนศึกษำในระบบเพ่ือใช้
ตรวจสอบภำยหลัง  
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  3.2 จัดท ำข้อมูลเพื่อสรุปข้อมูลเป็นเอกสำร และอัพโหลดบนเว็บไซต์งำนข้อมูลสำรสนเทศ 

 4. เดือนตุลาคม มีรำยละเอียดดังนี้ 
  1.1 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (DMC) มีกำรปฏิบัติงำนดังนี้ 
   1) จัดเตรียมข้อมูลนักเรียนในภำคเรียนที่ 1เพ่ือใช้เตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำร
บันทึกข้อมูลในภำคเรียนที่ 2 
   2) ศึกษำระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (DMC) จำกหนังสือสั่งกำรและใน
ระบบออนไลน์ เพ่ือตรวจสอบหำรำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงของกำรบันทึกข้อมูล  
   3) จัดท ำเอกสำร/คู่มือฉบับผู้ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ 
   4) จัดส่งเอกสำร/คู่มือเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำศึกษำด้วยตนเอง 
   5) ให้ค ำแนะน ำต่อผู้ปฏิบัติงำนในระดับสถำนศึกษำ หำกไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ 
ประสำนผู้ดูแลระบบ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   6) ประสำนงำนเจ้ำหน้ำที่งำนข้อมูลสำรสนเทศต่ำงเขตพ้ืนที่ กรณีเกิดปัญหำนักเรียน
ซ้ ำซ้อนเพ่ือตรวจสอบและลดระยะเวลำส ำหรับโรงเรียนในกำรจัดท ำเอกสำรไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพื่อยืนยันตัวตนนักเรียน 
  1.2 กำรจัดเก็บข้อมูลระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ (EMIS) มกีำรปฏิบัติดังนี้ 
   1) ศึกษำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ (EMIS) จำกหนังสือสั่งกำรและ
ในระบบออนไลน์ เพ่ือตรวจสอบหำรำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงของกำรบันทึกข้อมูล  
   2) จัดท ำเอกสำร/คู่มือฉบับผู้ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ 
   3) จัดส่งเอกสำร/คู่มือเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำศึกษำด้วยตนเอง 
   4) ให้ค ำแนะน ำต่อผู้ปฏิบัติงำนในระดับสถำนศึกษำ หำกไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ 
ประสำนผู้ดูแลระบบ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  1.3 กำรจัดเก็บข้อมูลอำคำรที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC) มีกำรปฏิบัติดังนี้ 
   1) ศึกษำระบบจัดเก็บข้อมูลอำคำรที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC) จำกหนังสือสั่ง
กำรและในระบบออนไลน์ เพ่ือตรวจสอบหำรำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงของกำรบันทึกข้อมูล  
   2) จัดท ำเอกสำร/คู่มือฉบับผู้ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ 
   3) จัดส่งเอกสำร/คู่มือเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำศึกษำด้วยตนเอง 
   4) ให้ค ำแนะน ำต่อผู้ปฏิบัติงำนในระดับสถำนศึกษำ หำกไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ 
ประสำนผู้ดูแลระบบ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 5. เดือนพฤศจิกายน มีรำยละเอียดดังนี้ 
  5.1 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (DMC) มีกำรปฏิบัติงำนดังนี้ 
   1) ให้ค ำแนะน ำต่อผู้ปฏิบัติงำนในระดับสถำนศึกษำ หำกไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ 
ประสำนผู้ดูแลระบบ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   2) ประสำนงำนเจ้ำหน้ำที่งำนข้อมูลสำรสนเทศต่ำงเขตพ้ืนที่ กรณีเกิดปัญหำนักเรียน
ซ้ ำซ้อนเพ่ือตรวจสอบและลดระยะเวลำส ำหรับโรงเรียนในกำรจัดท ำเอกสำรไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพื่อยืนยันตัวตนนักเรียน 
   3) ระหว่ำงวันที่ 1-9 พฤศจิกำยน ตรวจสอบกำรรำยงำนข้อมูลของสถำนศึกษำเป็น
รำยโรง หำกมีข้อมูลส่วนใดผิดพลำดเร่งแจ้งผู้รับผิดชอบระดับสถำนศึกษำเพ่ือแก้ไขโดยด่วน 
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   4) วันที่ 10 พฤศจิกำยน หลังจำกเวลำ 15.30 น. ตรวจสอบกำรยืนยันข้อมูลของ
สถำนศึกษำ หำกโรงเรียนใดยังไม่ด ำเนินกำรยืนยันข้อมูล เร่งประสำนผู้รับผิดชอบงำนสำรสนเทศระดับ
สถำนศึกษำ เพ่ือสอบถำมสำเหตุที่ไม่สำมำรถยืนยันข้อมูลได้ พร้อมช่วยเหลือ/แก้ปัญหำให้โรงเรียนสำมำรถ
ยืนยันข้อมูลได้ทันตำมระยะเวลำ 24.00 น. ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนด 
   5) คัดลอกข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (DMC) และวำงใน
โปรแกรมไมโคนซอฟต์เอ็กเซล เพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบและสรุปจ ำนวนนักเรียนจำกกำรรำยงำนของโรงเรียน
ได้ พร้อมทั้งบันทึกหน้ำจอเป็นไฟล์รูปภำพในเว็บไซต์รำยกำรสรุปจ ำนวนนักเรียนเพ่ือใช้ตรวจสอบกำรรำยงำน
ของโรงเรียนภำยหลัง 
  5.2 กำรจัดเก็บข้อมูลระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ (EMIS) มีกำรปฏิบัติดังนี้ 
   1) ให้ค ำแนะน ำต่อผู้ปฏิบัติงำนในระดับสถำนศึกษำ หำกไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ 
ประสำนผู้ดูแลระบบ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   2) ระหว่ำงวันที่ 20-28 พฤศจิกำยน ตรวจสอบกำรรำยงำนข้อมูลของสถำนศึกษำ
เป็นรำยโรง หำกมีข้อมูลส่วนใดผิดพลำดเร่งแจ้งผู้รับผิดชอบระดับสถำนศึกษำเพ่ือแก้ไขโดยด่วน 
   3) วันที่ 29-30 พฤศจิกำยน หลังจำกเวลำ 15.30 น. ตรวจสอบกำรยืนยันข้อมูลของ
สถำนศึกษำ หำกโรงเรียนใดยังไม่ด ำเนินกำรยืนยันข้อมูล เร่งประสำนผู้รับผิดชอบงำนสำรสนเทศระดับ
สถำนศึกษำ เพ่ือสอบถำมสำเหตุที่ไม่สำมำรถยืนยันข้อมูลได้ พร้อมช่วยเหลือ/แก้ปัญหำให้โรงเรียนสำมำรถ
ยืนยันข้อมูลได้ทันตำมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนด 
   4) บันทึกหน้ำจอเป็นไฟล์รูปภำพในเว็บไซต์รำยกำรสรุปจ ำนวนนักเรียนเพ่ือใช้
ตรวจสอบกำรรำยงำนของโรงเรียนภำยหลัง 
  5.3 กำรจัดเก็บข้อมูลอำคำรที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC) มีกำรปฏิบัติดังนี้ 
    1) ให้ค ำแนะน ำต่อผู้ปฏิบัติงำนในระดับสถำนศึกษำ หำกไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ 
ประสำนผู้ดูแลระบบ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   2) ระหว่ำงวันที่ 20-28 พฤศจิกำยน ตรวจสอบกำรรำยงำนข้อมูลของสถำนศึกษำ
เป็นรำยโรง หำกมีข้อมูลส่วนใดผิดพลำดเร่งแจ้งผู้รับผิดชอบระดับสถำนศึกษำเพ่ือแก้ไขโดยด่วน 
   3) วันที่ 29-30 พฤศจิกำยน หลังจำกเวลำ 15.30 น. ตรวจสอบกำรยืนยันข้อมูลของ
สถำนศึกษำ หำกโรงเรียนใดยังไม่ด ำเนินกำรยืนยันข้อมูล เร่งประสำนผู้รับผิดชอบงำนสำรสนเทศระดับ
สถำนศึกษำ เพ่ือสอบถำมสำเหตุที่ไม่สำมำรถยืนยันข้อมูลได้ พร้อมช่วยเหลือ/แก้ปัญหำให้โรงเรียนสำมำรถ
ยืนยันข้อมูลได้ทันตำมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนด 
    4) บันทึกหน้ำจอเป็นไฟล์รูปภำพในเว็บไซต์รำยกำรสรุปจ ำนวนนักเรียนเพ่ือใช้
ตรวจสอบกำรรำยงำนของโรงเรียนภำยหลัง 

 6. เดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์ มีรำยละเอียดดังนี้ 
  6.1 จัดท ำเอกสำรสรุปจำกคัดลอกข้อมูลกำรรำยงำนข้อมูลของสถำนศึกษำในระบบเพ่ือใช้
ตรวจสอบภำยหลัง  
  6.2 จัดท ำข้อมูลเพื่อสรุปข้อมูลเป็นเอกสำร และอัพโหลดบนเว็บไซต์งำนข้อมูลสำรสนเทศ 

 7. เดือนมีนาคม มีรำยละเอียดดังนี้ 
   7.1 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (DMC) มีกำรปฏิบัติงำนดังนี้ 
   1) จัดเตรียมข้อมูลนักเรียนในภำคเรียนที่ 1เพ่ือใช้เตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำร
บันทึกข้อมูลในภำคเรียนที่ 2 
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   2) ศึกษำระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (DMC) จำกหนังสือสั่งกำรและใน
ระบบออนไลน์ เพ่ือตรวจสอบหำรำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงของกำรบันทึกข้อมูล  
   3) จัดท ำเอกสำร/คู่มือฉบับผู้ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ 
   4) จัดส่งเอกสำร/คู่มือเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำศึกษำด้วยตนเอง 
   5) ให้ค ำแนะน ำต่อผู้ปฏิบัติงำนในระดับสถำนศึกษำ หำกไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ 
ประสำนผู้ดูแลระบบ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   6) ประสำนงำนเจ้ำหน้ำที่งำนข้อมูลสำรสนเทศต่ำงเขตพ้ืนที่ กรณีเกิดปัญหำนักเรียน
ซ้ ำซ้อนเพ่ือตรวจสอบและลดระยะเวลำส ำหรับโรงเรียนในกำรจัดท ำเอกสำรไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพื่อยืนยันตัวตนนักเรียน 

  8. เดือนเมษายน มีรำยละเอียดดังนี้ 
  8.1 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (DMC) มีกำรปฏิบัติงำนดังนี้ 
   1) ให้ค ำแนะน ำต่อผู้ปฏิบัติงำนในระดับสถำนศึกษำ หำกไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ 
ประสำนผู้ดูแลระบบ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   2) ประสำนงำนเจ้ำหน้ำที่งำนข้อมูลสำรสนเทศต่ำงเขตพ้ืนที่ กรณีเกิดปัญหำนักเรียน
ซ้ ำซ้อนเพ่ือตรวจสอบและลดระยะเวลำส ำหรับโรงเรียนในกำรจัดท ำเอกสำรไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพื่อยืนยันตัวตนนักเรียน 
   3) ระหว่ำงวันที่ 20 - 28 เมษำยน ตรวจสอบกำรรำยงำนข้อมูลของสถำนศึกษำเป็น
รำยโรง หำกมีข้อมูลส่วนใดผิดพลำดเร่งแจ้งผู้รับผิดชอบระดับสถำนศึกษำเพ่ือแก้ไขโดยด่วน 
   4) วันที่ 30 เมษำยน หลังจำกเวลำ 15.30 น. ตรวจสอบกำรยืนยันข้อมูลของ
สถำนศึกษำ หำกโรงเรียนใดยังไม่ด ำเนินกำรยืนยันข้อมูล เร่งประสำนผู้รับผิดชอบงำนสำรสนเทศระดับ
สถำนศึกษำ เพ่ือสอบถำมสำเหตุที่ไม่สำมำรถยืนยันข้อมูลได้ พร้อมช่วยเหลือ/แก้ปัญหำให้โรงเรียนสำมำรถ
ยืนยันข้อมูลได้ทันตำมระยะเวลำ 24.00 น. ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนด 
   5) คัดลอกข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (DMC) และวำงใน
โปรแกรมไมโคนซอฟต์เอ็กเซล เพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบและสรุปจ ำนวนนักเรียนจำกกำรรำยงำนของโรงเรียน
ได้ พร้อมทั้งบันทึกหน้ำจอเป็นไฟล์รูปภำพในเว็บไซต์รำยกำรสรุปจ ำนวนนักเรียนเพ่ือใช้ตรวจสอบกำรรำยงำน
ของโรงเรียนภำยหลัง 
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การจัดท าเอกสารสารสนเทศทางการศึกษา 
สารสนเทศทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ระยะ 10 พฤศจิกำยน 2559 
http://gg.gg/6r0sn 

 

 
 

สารสนเทศทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ระยะสิ้นปีกำรศึกษำ 2559 

http://gg.gg/6r0ms 

 
 

http://gg.gg/6r0sn
http://gg.gg/6r0ms
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สารสนเทศทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ระยะ 10 มิถุนำยน 2560 

http://gg.gg/4y64z 

 
 
 

สารสนเทศทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
พิกัดและระยะทำงสถำนศึกษำ 

http://gg.gg/6r0k3 

 
 

http://gg.gg/4y64z
http://gg.gg/6r0k3
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สารสนเทศทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
จ ำนวนนักเรียน 15 ปีกำรศึกษำ 

http://gg.gg/6r0nk 

 
 

สารสนเทศทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

http://gg.gg/6r0qn 

 
 

http://gg.gg/6r0nk
http://gg.gg/6r0qn
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คู่มือ/แนวทางการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ (แจ้งสถานศึกษา) 
ระยะ 10 พฤศจิกายน 2559 

http://gg.gg/6r0vy 
 

 
 

คู่มือ/แนวทางการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ (แจ้งสถานศึกษา) 
ระยะสิ้นปีการศึกษา 2559 

http://gg.gg/6r0wr 
 

 

http://gg.gg/6r0vy
http://gg.gg/6r0wr
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คู่มือ/แนวทางการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ (แจ้งสถานศึกษา) 

ระยะ 10 มิถุนายน 2560 
http://gg.gg/6r0xf 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gg.gg/6r0xf
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รายงานผลการปฏิบัติงานงานข้อมูลสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 จำกกำรปฏิบัติงำนงำนข้อมูลสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ได้มีกำรกำรติดตำมและประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนงำนข้อมูลสำรสนเทศ สพป.ชุมพร 2 โดยใช้กำรสัมภำษณ์โดยวิธีกำรสุ่มจำกผู้ปฏิบัติงำน 2 กลุ่ม ได้แก่ 
1) กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนเดิม และ 2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนใหม่ โดยใช้กำรสัมภำษณ์ท้ังทำงโทรศัพท์ และสัมภำษณ์ด้วยตัวเอง  
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน ปัญหา/อปุสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1 ศึกษำ วิเครำะห์ ระบบข้อมลู

พื้นฐำนของส่วนกลำงและวำง
แผนกำรจดัเก็บข้อมลูให้เป็นไปตำม
เวลำและเง่ือนไข  

1.ตรวจสอบระยะเวลำเปิด-ปดิระบบจำกปฏิทิน
กำรเปิด-ปดิระบบออนไลน์จำก สพฐ. 
2. สพท.ศึกษำและทดสอบระบบออนไลน ์
3. จัดท ำคู่มือหรือแนวทำงกำรจดัเก็บข้อมูล
ส ำหรับสถำนศึกษำ  
4. แจ้งหนังสือรำชกำรพร้อมคูม่ือหรือแนว
ทำงกำรจัดเก็บข้อมลู และแจ้งช่องช่องทำงติดต่อ
สอบถำม 
5. กำรส ำรองข้อมูลกำรรำยงำนของสถำนศึกษำ
จำกระบบออนไลน์  

ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบระดับ
สถำนศึกษำต้องกำรให้ 
สพป.ชุมพร 2 จัดอบรมกำร
วิธีกำรบันทึกข้อมูล 

2 จัดท ำและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรให้ครอบคลุมภำรกจิ
ของ สพท. สถำนศึกษำและ
สนองตอบควำมต้องกำรผู้รับบริกำร 

รวบรวมข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ เช่น ระบบ
ออนไลน์ ข้อมูลจำกกลุ่มงำนในสพป.ชุมพร 2 
น ำมำจัดประเภท หมวดหมู่เพื่อน ำไปสู่ขั้นตอนกำร
จัดท ำสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 

 

3 ออกแบบวิธีกำรน ำเสนอในรูปแบบ
เอกสำร และระบบอิเล็กทรอนิกส ์

ออกแบบกำรน ำเสนอและจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ
เพื่อเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ทั้งเป็นเอกสำร
และข้อมูลออนไลน์ ดังนี้1. สำรสนเทศทำงกำร
ศึกษำ 2. แผ่นพับประชำสัมพันธ์  3.  ข้อมูล
สิ่งก่อสร้ำง 4. ข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลพิกัดและ
ระยะทำงระหว่ ำ ง เขตพื้ นที่ ก ำรศึ กษำและ
สถำนศึกษำ เว็บไซต์ข้อมูลสำรสนเทศ เป็นต้น 

 

4 ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศตำม
ระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรที่
เกี่ยวข้อง 

ช่องทำงกำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ 
1.เว็บไซต์ สพป.ชุมพร 2 
2.เว็บไซต์งำนข้อมูลสำรสนเทศ 
3.เว็บไซต์ ศธจ.ชุมพร 
4.แจ้งข้อมูลทำงอีเมล  

ข้อเสนอแนะ 
ต้องกำรให้เพิ่มช่องทำงทำง
ร ะ บ บ ส ำ ร บ ร ร ณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 

5 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนในรอบปีเพื่อน ำไปใช้ใน
กำรปรับปรุงพัฒนำระบบฐำนข้อมลู
เพื่อกำรบริหำร 

กำรสัมภำษณ์โดยวิธีกำรสุ่มจำกผู้ปฏิบัติงำน 2
กลุ่มโดยใช้กำรสัมภำษณ์ทั้งทำงโทรศัพท์ และ
สัมภำษณ์ด้วยตัวเองได้แก่  
1) กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนเดิม  
2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนใหม่  

 

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศในปีงบประมาณถัดไป 
  1. จัดท ำโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรงำนข้อมูลสำรสนเทศ เสนอเข้ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
  2. เพิ่มช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ในระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สพป.ชุมพร 2  
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ภาคผนวก 
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