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ชื่อโครงการ  :  พัฒนางานสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.6 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่1.3, 1.6 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวปณยา  มณีเนตร 
ระยะเวลา :  1 พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อ.เมือง จ.สกลนคร 
งบประมาณ :  5,000 บาท  
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล : 
 การบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารองค์กรจำเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ดีเป็น
ปัจจุบันเพื่อประกอบการตัดสินใจ เพื่อลดความเสี่ยงในการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง ระบบสารสนเทศพื้นฐานของ
สถานศึกษา เป็นการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสามารถสืบค้นได้ตาม
หมวดหมู่ เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการพิจารณาวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ข้อมูลจำเป็นสำหรับระบบสารสนเทศพ้ืนฐาน ได้แก่ สารสนเทศพ้ืนฐานของโรงเรียน สารสนเทศ
ที่เก่ียวข้องกับนักเรียนและครู สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ในการ
ทําระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา ถ้าระบบข้อมูลสารสนเทศไม่ครบถ้วน ไม่ชัด ไม่ถูกต้อง ไม่รู้ความ
ต้องการของชุมชน ก็จะไม่สามารถท่ีจะหาสิ่งต่างๆ เพ่ือมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนได้ เมื่อทราบข้อมูลจะทําให้
การดำเนินงาน  เป็นระบบขึ้นและสามารถดําเนินการเรื่องต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาได้ตามแนวทางที่ได้
วางไว้ ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้ข้อมูลและทำให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายในการ   จัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศทั้งในด้านการจัดเก็บ การนำข้อมูลที่ถูกต้อง    ไปใช้ได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งการนำ
ข้อมูลสารสนเทศที่เอื ้อต่อการเรียนรู้มาบริการให้กับนักเรียนและชุมชน ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
ตัดสินใจ สนองกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศและเชื่อมโยง
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ทุกระดับ และสนองมาตรฐานการศึกษา ระบบการจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศจึงมีความจำเป็นยิ่ง 
 

2.  วัตถุประสงค ์:  
     เพ่ือพัฒนางานสารสนเทศโรงเรียน สู่ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษาได้มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา 
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3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   

 1.  มีเอกสารสารสนเทศ 1 ฉบับต่อปีการศึกษา 
  2.  มีระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามนโยบายของ สพฐ. 

  3.  มีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศบนโฮมเพจของโรงเรียนอย่างน้อย 2 เดือน 

 ด้านคุณภาพ  

งานบริการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
1. เอกสารสารสนเทศ ข้อมูลมีความสมบูรณ์ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ข้อมูลสถานศึกษามีความสมบูรณ์ ถูกต้อง สามารถใช้พัฒนาทรัพยากรต่างๆ ในโรงเรียนได้ 
3. โฮมเพจงานสารสนเทศโรงเรียน มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสามารถ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้อง 
 

4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

กิจกรรมที่ 1 จัดทำรูปเล่ม
สารสนเทศโรงเรียน 

1. เพื่อให้งานบริการรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

1. ข้อมูลสารสนเทศในดา้นต่างๆ 
สามารถเทียบร้อยละของผลงาน
แบบปีต่อปีได ้
2. การปฏิบัติงานตามโครงการ
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้

 

ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

กิจกรรมที่  2 
จัดทำป้ายนิเทศเพื่อเตรยีมรับ
การประเมิน Obec QA 
 

1. เพื่อให้งานบริการรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

1. ข้อมูลสารสนเทศในดา้นต่างๆ 
สามารถเทียบร้อยละของผลงาน
แบบปีต่อปีได ้
2. การปฏิบัติงานตามโครงการ
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้

 

ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

DO (D) 
5. วิธีการดำเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 

2) จัดทำโครงการ 
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3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
6) ดำเนินการตามแผนการดำเนินการในโครงการที่วางไว้ 
 - เริ่มจัดทำรูปเล่มสารสนเทศ 
 - จัดทำป้ายนิเทศเพ่ือเตรียมรับการประเมิน Obec QA 
7) ประเมินผลการดำเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ :   
ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 กิจกรรมที่ 1 จัดทำรูปเล่มสารสนเทศ

โรงเรียน 
 

           

2 กิจกรรมที่  2 จัดทำป้ายนิเทศเพือ่เตรียม
รับการประเมิน Obec QA 

 
           

 
7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น :  10,000  บาท 
- เงินอุดหนุนรายหัว  10,000  บาท    เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ......... บาท  - อ่ืนๆ  ......... บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน งบ

อุด
หน

ุน 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 จัดทำรูปเล่มสารสนเทศโรงเรียน  
1 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 2,000       2,000 
 กิจกรรมที่ 2 จัดทำป้ายนิเทศเพื่อเตรียมรับการประเมิน Obec QA  
2 ค่าจัดทำป้ายนเิทศเพื่อเตรียมรับการ

ประเมิน Obec QA 
  3,000     3,000 

 รวม 2,000  3,000  /   5,000 

8. สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อ.เมือง จ.สกลนคร 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวปณยา  มณีเนตร 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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Check (C) 

11. การประเมินผล : การสังเกต , แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     12.1 ผลลัพธ์   

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา 
     12.2 ผลผลิต    

  1. มีเอกสารสารสนเทศ, วารสารสนเทศ อย่างละ 1 ฉบับ ต่อ ต่อปีการศึกษา 
   2.  มีโฮมเพจของโรงเรียนสำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือชุมชน 
     12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  

   - ครูและนักเรียนได้รับทราบข้อมูลของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน 
13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

   

   ผู้เสนอโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   
   (นางสาวปณยา  มณีเนตร)                (นางฐปนีย์     นารี)  

ตำแหน่ง  คร ูชำนาญการ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางสุมาลี  ดวงจินดา)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการแผนงานงบประมาณ 

   
 

 อนุมัติ   ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 
(นายบดินทร์     นารถโคษา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 


