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2  

สวนที่ 1 บทนำ 

 
ความเปนมาและการวิเคราะหความตองการขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดให
ความสำคัญกับ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและบัญญัติเรื ่องดังกลาว ไวในหมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา มาตรา 63–69 กลาววา เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนนวัตกรรมอยางหนึ่งท่ี สามารถนำมาใชทั้งดาน
การบริหาร ดานการเรียนการสอน ยังมีแนวโนมวาจะกาวเขามามีบทบาทเพิ่มขึ้นอยางมากในการเรียนการสอน
การจัดการศึกษาท้ังระบบ การศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนเพราะคอมพิวเตอรมีคุณสมบัติและ
คุณลักษณะพิเศษที่จะสามารถเอื้ออำนวยในการเรียนการสอนและการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
การนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและสื่อสารสนเทศ 
มักทำใหหนวยงานใชเวลาในการคนควาหาขอมูลเพื่อประกอบ การตัดสินใจ สงผลใหการตัดสินใจในแตละเรื่อง
ลาชา ดังนั้นผูบริหารจึงจำเปนตองรวบรวม จัดระบบและใชขอมูล สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจให
มากที่สุดเทาท่ี จะทำได (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 5) ระบบสารสนเทศมีความสำคัญอยางยิ่งตอการปฏิบัติ 
งานในองคกรและในสถานศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการมี สารสนเทศท่ีครบถวน ถูกตอง และทันเวลา ยอมทำให 
สามารถตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหการพัฒนา สถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพของผู บริหาร
สถานศึกษา สวนเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนสิ ่งชวยอำนวยความสะดวก ใหการจัดทำและพัฒนาระบบ
สารสนเทศใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ขอมูลและสารสนเทศที่เปนประโยชนจะชวยในการแกปญหาและ
ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการของสถานศึกษา เพื่อเสนอแนะสถานศึกษา ศูนยเครือขายโรงเรียน หนวยงาน
ทางการศึกษา ในการวางแผนการจัดระบบการใช เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการบริหารสถานศึกษาใหมี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามขอบขายการบริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 4 ดาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546:32-
37) ไดแก การจัดระบบสารสนเทศเพื่อบริหาร วิชาการ การจัดระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงบประมาณ การ
จัดระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานบุคคล และการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารงานทั่วไป ซึ่งจะสงผลใหมี
ขอมูลสำหรับผูบริหาร ผูเก่ียวของ และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับสถานศึกษาไดนำไปใชเปนแนวทางปรับปรุงแกไข 
และพัฒนาสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ .2545 ตอไป 

 

   ในปจจุบันขอมูลและสารสนเทศมีความจำเปนอยางยิ่งทั้งในระดับบุคคลและระดับองคกร ลวน
แลวแตใชขอมูลและสารสนเทศสำหรับการวางแผน ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการทั้งสิ้น โดยเฉพาะใน
ระดับองคกรนั้น ขอมูลและสารสนเทศมีความสำคัญตอการบริหารจัดการองคกรเปนอยางยิ่ง เพราะไมเพียงแต
จะมีประโยชนในการปฏิบัติงานการบริหาร การตัดสินใจ การวางแผน และการประเมินผลเปรียบเทียบเทานั้น 
แตยังชวยเพ่ิมระดับความรู (knowledge) ความเขาใจเก่ียวกับขอเท็จจริงอีกดวย 
 

      สำหรับดานการศึกษานั ้น ถือไดวาขอมูลและสารสนเทศมีความสำคัญทั้งในดานการวางแผน 
สนับสนุน และสงเสริมการศึกษาตั้งแตระดับสถานศึกษาจนถึงระดับประเทศ ทำใหสามารถวางแผนจัดการศึกษา
ไดสอดคลองกับกลุมเปาหมายและเหมาะกับสภาพปญหาของแตละสถานศึกษามากขึ้น สงผลใหการกำหนด
นโยบาย การวางแผน และเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ ทำใหเกิดการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนและ
มั่นคง เปนแหลงรวบรวมและบูรณาการขอมูลสารสนเทศทุกดานในระดับประเทศ ระดับกลุมจังหวัด และระดับ
จังหวัด รวมท้ังนำเสนอรายงานโดยนำขอมูลมาบูรณาการ เพ่ือใหผูบริหารสามารถเห็นภาพของการบริหารจัดการ  



 

3 และผู เกี ่ยวของมองเห็นภาพรวมของแนวนโยบายทั ้งหมด ทำใหแตละหนวยงานสามารถนำแนวนโยบาย 
ไปปฏิบัติงานไดจริง โดยเปนการตัดสินใจภายใตฐานขอมูลที่มีอยูจริง ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ซึ่ง
ประกอบไปดวยจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว โดย
จะตองจัดทำแผนดังกลาวใหสอดคลองกับ นโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดจัดทำ
ขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษาขึ้น เพื่อจัดทำขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่มีอยูใหสอดคลองกับ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา พุทธศักราช 2560 และ
สามารถนำเสนอขอมูลท่ีแสดงสภาพการจัดการศึกษาในทุกระดับไดอยางชัดเจน ถูกตองและทันสมัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4  

สวนท่ี 2  
วิธีดำเนินงาน 

 
 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ไดกำหนดแนวทางการจัดทำขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา ในพ้ืนท่ี
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ไวดังนี้ 

1. เปาหมาย : จัดทำขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 9 ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ
ครอบคลุมประเด็นการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของกลุมจังหวัด ในพื้นท่ีสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 9 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสอดคลองกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษา พ.ศ. 2560 ประกอบดวย 

1) ขอมูลพ้ืนฐานสถานศึกษารายโรง ในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
2) ขอมูลสารสนเทศสอดคลองกับจุดเนนนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
 

          2.1) นอมนำแนวพระราชดำร ิสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย  
ดานการศึกษา 
       2.2) การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
        2.3) จุดเนนการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 

       2.4) จุดเนนสำคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดำเนินงานและโครงการสำคัญของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

      2.5) การขับเคลื่อน กำกับและการติดตามการนำจุดเนนเชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัติ 

2. หลักการ : ขอมูลสารสนเทศมีความสมบูรณครอบคลุม ความนาเชื่อถือ เที่ยงตรง ทันสมัย 
ตรวจสอบได 

 
3. ความครอบคลุมของเนื้อหา : จัดเก็บขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษาทุกสังกัด ทุกระดับ    

ทุกประเภททั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ ในพื ้นที ่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ซึ ่งแสดงสภาพการ 
จัดการศึกษาใน 4 ดาน คือ  

 1) ดานความครอบคลุมท่ัวถึงและเพียงพอ  
 2) ดานความเสมอภาคและเปนธรรม  

  3) ดานคุณภาพการศึกษาในเชิงสัมฤทธิ์ และ  
 4) ดานประสิทธิภาพ 

   4. ระดับขอมูลและสารสนเทศที่นำเสนอ : นำเสนอขอมูล 3 ระดับ คือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ระดับจังหวัด และระดับภาค  

5. หนวยประสานงานและรวบรวมขอมูล : สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
6. หนวยสนับสนุนขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โรงเรียนสาธิตและ
สถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โรงเรียนกีฬาและสถาบันการพลศึกษา  
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน กองการศึกษาเทศบาล วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยสาธารณสุข 



 

5 วิทยาลัยชุมชน ศูนยการศึกษาพิ เศษและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9  

 
ขั้นตอนวิธีการจัดทำขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
     1. วิเคราะหความตองการและกำหนดเครื่องมือการจัดเก็บขอมูลที ่ตองการจัดเก็บโดยมีความ

สอดคลองกับกฎหมายและนโยบายที ่เกี ่ยวของ สอดคลองกับตัวชี ้ว ัดกลางของกระทรวงศึกษาธิการและ
ครอบคลุมประเด็นการจัดทำแผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

2. สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จัดทำหนังสือประสานการจัดเก็บขอมูลไปยังหนวยงานในพื้นท่ี
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

3. หนวยสนับสนุนทำการกรอกขอมูล ตรวจสอบความถูกตอง และแจงประสานมายังสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 

4. สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล กรณีพบความ
ผิดพลาดในการกรอกขอมูล ดำเนินการประสานงานเพ่ือใหหนวยงานเจาของขอมูลปรับปรุงแกไขใหถูกตอง 

5. สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล 
6. สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จัดสงขอมูลและสารสนเทศซึ่งประมวลผลในภาพรวมของจังหวัด 

และในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของตอไป 
7. สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จัดทำเอกสารขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา ในพื้นที่สำนักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 
8. สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เผยแพรเอกสารขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา ในพื ้นท่ี

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ไปยังผูกำหนดนโยบาย ผูบริหารองคกรหลัก ผูบริหารหนวยงานดานการวางแผน หนวย
สนับสนุนขอมูล นักวิชาการ นักวางแผนและผูที่เกี่ยวของ พรอมทั้งนำเสนอขอมูลและสารสนเทศดานการศึกษา
เสนอผานทางเว็บไซตของสำนักงานท่ี http://www.reo3.obec.in.th ดังรายละเอียดในแผนภาพ ตอไปนี้ 
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ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

ปการศึกษา 2563

6. ศธภ. 9 จัดสงขอมูลไปยัง

หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือ

ประมวลผลในภาพรวม

ระดับประเทศ

7. จัดทําเอกสารขอมูลและ

สารสนเทศทางการศึกษา ใน

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ ศธภ. 9

8. เผยแพรเอกสารขอมูล

สารสนเทศทางการศึกษา

1. วิเคราะหความตองการและ

กําหนดเครื่องมือการจัดเก็บ

ขอมูลท่ีตองการจัดเก็บโดยมี

ความสอดคลองกับกฎหมายและ

นโยบายท่ีเก่ียวของ สอดคลอง

กับตัวชี้วัดกลางของ

กระทรวงศึกษาธิการและ

ครอบคลุมประเด็นการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาของ

สํานักงานศึกษาธิการภาค 9

2.จัดทําหนังสือประสานการ

จัดเก็บขอมูลไปยังหนวยงานใน

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

3. หนวยสนับสนุนขอมูลกรอก

ขอมูล ตรวจสอบความถูกตอง 

และรายงานกลับ 

4. ศธภ.9 ตรวจสอบความถูก

ตองและความสมบูรณของขอมูล 

หากพบความผิดพลาด 

ประสานงานกับหนวยสนับสนุน

เพ่ือปรับปรุงแกไข
5. ประมวลผลและวิเคราะห

ขอมูลและสารสนเทศทางการ

ศึกษา  ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

ศธภ. 9

 
  
 
  
 
 
 
 
 

วิธีการข้ันตอนการดำเนินการจัดทำขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา  

ในพ้ืนที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 


