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บทสรุปผูบริหาร 
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บทสรุปผูบริหาร 

บทนํา 

กระทรวงศึกษาธิการ มีวิสัยทัศนการเปนองคกรหลักที่มุงจัดการและสงเสริมการศึกษา ใหประชาชน           
มีคุณธรรมนําความรู มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสราง
สังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู โดยมีพันธกิจในการเรงรัดการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือเสริมสรางโอกาส 
ในการศึกษาใหแกประชาชน พัฒนามาตรฐานการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา ใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาที่กํากับดูแล 
กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี 5 องคกร
หลักรวมดําเนินงาน ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษา และ ดําเนินงานสนับสนุนภารกิจดานการศึกษา รวมถึงการประสานความรวมมือกับหนวยงาน
อ่ืนๆที่มีภารกิจในการจัดการศึกษาของประเทศ 

ในการดําเนินงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหประสบความสําเร็จ ปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งคือ 
การท่ีมีขอมูลพ้ืนฐานดานการศึกษาที่ถูกตอง ครบถวน ไมวาจะเปนขอมูลนักเรียน ขอมูลโรงเรียน ขอมูลครู 
และขอมูลบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใชในการวางแผนงานพัฒนาระบบการศึกษาของชาติ ใชเพ่ือการบริหาร
จัดการ รวมถึงใชเพ่ือการเรียนการสอน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ไดมีแนวคิดในการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ ซ่ึงไดดําเนินการมาตั้งแต             
ยุคที่เร่ิมมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใชงานทั่วไป จนกระทั่งมีความแพรหลาย
อยางในปจจุบัน เพราะกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนที่จะไดรับจากการ
พัฒนาฐานขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําไปพัฒนาตอยอดและบูรณาการรวมกับฐานขอมูล 
ในมิติอ่ืน อาทิเชน ฐานขอมูลดานประชากรของกระทรวงมหาดไทย ฐานขอมูลดานสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข ฐานขอมูลดานแรงงานของกระทรวงแรงงาน เปนตน ซ่ึงจะเปนคุณูปการตอการกําหนดนโยบาย           
การวางแผน และการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ ตลอดจนถึงการบริหารราชการแผนดินที่ดีทั้งในดานสังคม 
และเศรษฐกิจ 

การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา เปาหมายหลักจะอยูที่การเปนศูนยกลางการรวบรวม และ
บูรณาการขอมูลจากทุกหนวยงานที่จัดการดานการศึกษา ทั้งที่อยูในสังกัดและนอกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ 
ซ่ึงถือเปนความยากลําบากอยางมาก เพราะมีขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมทั่วประเทศ ซ่ึงมีสภาพแวดลอม
และปจจัยเก้ือหนุนที่แตกตางกันมาก อาทิเชน สถานศึกษาในเขตเมืองมักจะมีความพรอมดานเทคโนโลยีและ  
การส่ือสาร มากกวาสถานศึกษาในเขตพื้นที่หางไกล เปนตน ประกอบกับปจจุบันขอมูลดานการศึกษา                 
มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ทั้งในปริมาณและขอบเขตที่เพ่ิมขึ้นมาก เน่ืองจากมีการยายสถานศึกษาตามระดับ
การศึกษา รวมทั้งบุคคลที่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือระดับปริญญาตรี ซ่ึงเปนผูมีอาชีพหรือหนาที่การงาน            
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เปนหลักแหลงแลว ก็ยังสนใจที่จะกลับเขาสูกระบวนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือในระดับเดิมแตเปนสาขาวิชา
อ่ืนที่สนใจเปนพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กระทรวงศึกษาธิการไดจัดใหมีการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต         
(Life Long Learning) เพ่ือเปนการยกระดับความรูความสามารถของประชาชนใหมีศักยภาพที่สูงขึ้น                 
เปนการเตรียมความพรอมรองรับการแขงขันในเวทีโลกไดอยางเทาทันตอสถานการณ ทําใหเกิดรูปแบบการเรียนรู
ที่หลากหลายวิธีการในสาขาวิชาชีพตางๆ มากมาย เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดพัฒนาศักยภาพไดอยางเต็มที่ 

นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการ ยังใหคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 2553 โดยกําหนดให             
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ซ่ึงไดกําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติการ
ฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ 
ดานการศึกษาของหนวยงานตางๆที่จัดการศึกษาทั้งหมดของประเทศไทย 

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 2553 โดยกําหนดให                
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ซ่ึงไดกําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติการ
ฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ   
ดานการศึกษาของหนวยงานตางๆที่จัดการศึกษาทั้งหมดของประเทศไทย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ             
การส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดจัดใหมีโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการฐานขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2553–2555 สําหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษาของประเทศ  

แนวทางการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในปจจุบัน 
การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของประเทศ ปจจุบันไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก

หนวยงานที่จัดการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย องคกรหลัก หนวยงานในสังกัด หนวยงานในกํากับและหนวยงาน
นอกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาและประยุกตใชระบบสารสนเทศ เพื่อการบันทึกและปรับปรุง
ฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอใน 2 ลักษณะ คือ 

ลักษณะที่ 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศของสวนกลาง เพ่ือแจกจายใหหนวยงานที่จัดการศึกษา
นําไปใชงาน หรือสวนกลางจัดทําเว็บแอพพลิเคชั่น เพ่ือใหแตละหนวยงานใชรวมกัน 

ลักษณะที่ 2  การพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะของหนวยงาน เพ่ือเสริมสมรรถนะการจัดเก็บและ
ปรับปรุงฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของประเทศ ตามความเหมาะในการบริหาร
จัดการและภารกิจของแตละหนวยงาน 

แนวทางการพัฒนาดังกลาว สงผลใหสวนกลางและหนวยงานที่จัดการศึกษา มีฐานขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษา ที่สามารถรองรับการบริหารจัดการและการเรียนการสอนไดในระดับหน่ึง และมีภาพรวม           
การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา พอสรุปไดดังน้ีคือ 

1. กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศมีลักษณะที่เรียกวา “Silo Architecture” คือ ระบบตางๆไดรับ
การพัฒนาขึ้นมาอยางตอเน่ือง ตามความจําเปนในแตละชวงเวลา ทําใหความสามารถในการ
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เชื่อมโยง ตลอดจนถึงบูรณาการขอมูลระหวางกัน อาจทําไดคอนขางยากหรือไมสะดวกมากนัก 
สรางภาระใหแกผูทําหนาที่รวบรวมประมวลผล ในการที่จะตองใชเวลาคอนขางมาก เพ่ือแปลง
รูปแบบของขอมูลที่มีความแตกตางกันน้ัน ใหอยูในรูปแบบเดียวกันกอน 

2. เน่ืองจากระบบฐานขอมูลที่กระจัดกระจาย และมีรูปแบบที่แตกตางกัน เม่ือรวบรวมขอมูลแลว            
ตองใชเวลาในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลคอนขางมาก และมีโอกาสท่ีจะเกิด                
ความผิดพลาด ไมครบถวนและความซ้ําซอนของขอมูลสูง   

เปาหมายการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 
แนวทางการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาดังกลาว สงผลใหเกิดฐานขอมูลสารสนเทศดาน

การศึกษาที่หลากหลาย ซ่ึงยังคงตองดําเนินการตอไปอยางตอเน่ือง จึงสมควรกําหนดแนวทางการพัฒนา
ฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของประเทศเปน 2 สวน คือ 

สวนที่ 1 ฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาพื้นฐานและแนวทางที่จะเนนการพัฒนา ใหบรรลุผล 
ตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวในแตละปงบประมาณ ดังน้ีคือ 

เปาหมายที่จะเนนการพัฒนา ปงบประมาณ ตัวชี้วัด 
ฐานขอมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล 2553 

 
มีขอมูลรายบคุคลของผูเรียนในระบบฐานขอมูล
กลางของกระทรวงฯไมนอยกวารอยละ 80 

 2554 
 

มีขอมูลรายบคุคลของผูเรียนในระบบฐานขอมูล
กลางของกระทรวงฯไมนอยกวารอยละ 90 

 2555 ฐานขอมูลรายบุคคลของผูเรยีนของทุกองคกร
หลักสามารถบูรณาการเชื่อมโยงกันได 

ฐานขอมูลทะเบียนครูและบคุลากร
ทางการศึกษารายบุคคล 

2553 
 

มีขอมูลรายบคุคลของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในระบบฐานขอมูลกลางของกระทรวงฯ
ไมนอยกวารอยละ 85 

 2554 
 

ฐานขอมูลของครูและบคุลากรทางการศึกษา
อยางนอย 3 หนวยงานสามารถบูรณาการ
เชื่อมโยงกันได (ก.ค.ศ. คุรุสภา และ ศทก.สป) 

 2555 
 

ฐานขอมูลของครูและบคุลากรทางการศึกษา
ของทุกหนวยงานสามารถบูรณาการเชื่อมโยง
กันได  

ฐานขอมูลทะเบียนสถานศึกษารายแหง 2553 
 

มีขอมูลรายการหลักของแตละรายสถานศึกษา
ในระบบฐานขอมูลกลางของกระทรวงฯ            
ครบรอยละ 100 
 



 

  

 

(4) 
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เปาหมายที่จะเนนการพัฒนา ปงบประมาณ ตัวชี้วัด 
2554 

 
ฐานขอมูลของสถานศึกษา สามารถบูรณาการ
เชื่อมโยงกันได 

ฐานขอมูลผูสาํเร็จการศึกษาทุกระดับ 2554 
 

มีฐานขอมูลผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ  

 2555 
 

มีขอมูลรายบคุคลของผูสําเร็จการศึกษาทุก
ระดับ ในระบบฐานขอมูลกลางของกระทรวงฯ 
รอยละ 50 

 

สวนที่ 2 ฐานขอมูลอ่ืนที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน เพ่ือใหเกิดความตอเน่ือง และเปนประโยชนตอการ
ดําเนินพันธกิจของแตละหนวยงานที่จัดการศึกษา อาทิเชน ขอมูลสื่อการเรียนการสอน และ
สาระความรูตางๆ (Content) เปนตน 

 โดยภาพรวมของการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาทั้งสองสวนนั้น มีเปาหมายที่จะนําไปสู
การพัฒนาระยะหวังผล เปนศูนยกลางการบูรณาการในปงบประมาณ 2556 (ดังรูปที่ 1) คือ 

การศึกษา
ข้ันพื้นฐาน

การ
อาชีวศึกษา

การ
อุดมศึกษา

การศึกษา
พิเศษ

การศึกษา
ตลอดชีวิต

ความรูตาม
หลักสูตร

ความรูใน
งานอาชีพ

ความรูดาน 
ICT

คุณธรรม 
จริยธรรม

ศูนยกลางการบูรณาการ
NEIS + NLC 

ผูบริหารครู/บุคลากรผูเรียน/ประชาชนผูพิการ/ผูดอยโอกาส
 

รูปท่ี 1. ศูนยกลางการบูรณาการ 

1. ศูนยสารสนเทศดานการศกึษาแหงชาติ (National Education Information System : NEIS) 
2. ศูนยการเรียนรูแหงชาติ (National Learning Center : NLC) 

 

 



 

  

 

(5) 
บทสรุปผูบริหาร 

แผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 – 2555  

 

นโยบาย 

บูรณาการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ตามกรอบ TH e-GIF (Thailand Electronic Government 
Interoperability Framework) ซ่ึงเปนแนวทางที่กําหนดไวในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 

การสรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงาน 

 การบริหารแผนปฏิบัติการฯ อาจจําเปนตองพิจารณาใชกลไกหลายอยาง เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนา
ฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงค ตามความเหมาะสมตอสถานการณตางๆ ดังน้ีคือ 

1. ความรวมมือและความรบัผิดชอบรวมกัน 
หมายถึง การดําเนินแผนงาน/โครงการตามกระบวนการการมีสวนรวม ในบทบาทฐานะของ
การเปนเจาภาพหลัก เจาภาพรวม หรือผูประกอบการภายนอก (Outsource)  

2. การจัดทําบันทึกความรวมมือระหวางหนวยงาน (MOU) 
หมายถึง การจัดทําบันทึกความรวมมือระหวางหนวยงาน (MOU) ที่มีการดําเนินแผนงาน/
โครงการรวมกัน เพ่ือเปนการเนนย้ําใหผูบริหารระดับสูงของแตละหนวยงาน ตระหนักถึง
ความสําคัญในการใหความรวมมือ รวมทั้งสนับสนุนใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานในบังคับบัญชา 
ชวยกันพิจารณาหาแนวทางการดําเนินงาน แกไขปญหาอุปสรรค และผลักดันการดําเนิน
แผนงาน/โครงการใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3. การกําหนดผูรับผิดชอบขอมูลของแตละสวนราชการ 
หมายถึง การกําหนดหนวยงานและตําแหนงบุคคลผูรับผิดชอบใหชัดเจน โดยอาจใชขอกําหนด 
กฎระเบียบ หรือพระราชบัญญัติ ประกอบการบริหารของแตละสวนราชการไดทันที เพ่ือใหมี
ผลบังคับใชอยางเปนรูปธรรม ในการจัดสงขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ตามแนวทาง
การบูรณาการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการฯ 

4. การกําหนดตัวชี้วัดที่มีผลชัดเจนตอการปฏิบัต ิ
หมายถึง การกําหนดตัวชี้วัดที่มีผลตอการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา            
ในบทบาทฐานะของการเปนเจาภาพหลักหรือเจาภาพรวม เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจ และเปน
ขวัญกําลังใจใหแกผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ในการผลักดันการดําเนินแผนงาน/โครงการตางๆ 
อาทิเชน การกําหนดตัวชี้วัดที่มีผลตอการพิจารณาเพ่ิมงบประมาณของหนวยงาน เปนตน 

5. การผลักดันไปสูระดับนโยบายที่สูงข้ึน  
หมายถึง การนําเสนอแผนงาน/โครงการ เพ่ือพิจารณาหรือขออนุมัติตอที่ประชุมผูบริหาร
ระดับสูงของประเทศ ซ่ึงจะสงผลตอการผลักดันการดําเนินแผนงาน/โครงการตางๆ ใหสัมฤทธิ์
ผลอยางเปนรูปธรรม อาทิเชน การนําเสนอเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหงชาติ (กทสช.) และคณะรัฐมนตรี เปนตน 
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แผนงานพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 
เน่ืองจากการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของประเทศ เปนภารกิจรวมกันของหนวยงาน

ที่จัดการศึกษา ในทางปฏิบัติ จึงจําเปนตองใชวิธีระดมสรรพกําลังเพ่ือดําเนินงานในลักษณะรวมกัน โดยอาจมี
ความเปนอิสระในการดําเนินงานบางสวน เพ่ือความคลองตัวในการทํางานของแตละฝาย โดยกําหนดแผนงาน/
โครงการที่สอดประสานกันไดอยางบูรณาการ โดยใชงบประมาณรวมทั้งหมด 303 ลานบาท ตามรูปที่ 2 คือ 

แผนงานที ่1. การบริหารจัดการพัฒนาฐานขอมูลฯ

ฐานขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษา

กําหนดแนวทางการบริหารจัดการ สรางกลไก และผลกัดันการ
ดําเนนิงาน เพื่อที่จะเอือ้ใหการพฒันาฐานขอมูลฯประสบผลสําเร็จ

แผนงานที่ 2. การกํากับติดตามการพัฒนาฐานขอมูลฯ

กํากับติดตามการพฒันาฐานขอมลูฯเพื่อใหมั่นใจวา
สามารถดําเนนิไปอยางมีเอกภาพ ภายในเวลาที่กําหนด 

แผนงานที่ 3. การเปนศูนยกลางการบูรณาการขอมูลฯ

บูรณาการขอมูลสารสนเทศฯ ซ่ึงกระจัดกระจายอยูตาม
หนวยงานตางๆ ใหเปนภาพรวมขอมูลฯของประเทศ 

แผนงานที่ 4. การจัดเตรียมโครงการพัฒนาฐานขอมูลฯรวมกัน

จัดเตรียมรางโครงการพฒันาฐานขอมูลฯ เพือ่ใชเปนตนแบบใน
การขออนมุัติจัดทําโครงการ หรือปรับใชรวมกนัระหวางหนวยงาน

แผนงานที ่5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของฐานขอมูลฯ

กําหนดกรอบแนวทางในการรักษาความปลอดภยัของระบบ ICT

เพื่อใหมัน่ใจวาฐานขอมลูสารสนเทศฯมีความมัน่คงปลอดภัย  

รูปท่ี 2. แผนงานพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 

แผนงานที่ 1 การบริหารจัดการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาต ิ 
เพ่ือกําหนดแนวทางการบริหารจัดการ สรางกลไก และผลักดันการดําเนินงานจาก
ผูบริหารทุกระดับ เพ่ือที่จะเอ้ือใหการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ
ประสบผลสําเร็จ 

แผนงานที่ 2 การกํากับติดตามการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ  
เพ่ือกํากับติดตามการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา เพ่ือใหม่ันใจวาการ
พัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา สามารถดําเนินไปอยางมีทิศทางที่เปน
เอกภาพ ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

แผนงานที่ 3 การพัฒนาศูนยกลางบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาต ิ
เพ่ือบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ซ่ึงอาจกระจัดกระจายอยูตามหนวยงานที่
จัดการศึกษา เพ่ือใหเปนภาพรวมขอมูลสารสนเทศของประเทศ ประกอบดวยโครงการ
ตางๆ ดังน้ีคือ  
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• โครงการจัดทํามาตรฐานขอมูลดานการศึกษา 

• โครงการลงทะเบียนระบบสารสนเทศ 

• โครงการจัดตั้งศูนยประสานงานและใหคาํแนะนํา 

• โครงการนํารองเพ่ือจัดสงขอมูลสถิติดานการศึกษาทางอินเทอรเน็ต 

• โครงการรับสมัครเรียนสมัครสอบผานอินเทอรเน็ต 

• โครงการรายงานตัวผูเรยีนผานอินเตอรเน็ต 

• โครงการจัดทําระบบทะเบยีนผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ 

แผนงานที่ 4 การจัดเตรียมโครงการพฒันาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษารวมกัน 
เพ่ือจัดเตรียมรางโครงการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ที่มีความ
ครอบคลุมพ้ืนฐานความจําเปนดานตางๆและเอ้ือตอการบูรณาการ ซ่ึงประกอบดวยราง
โครงการตางๆ ดังน้ีคือ 

• โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศและเวบ็เซอรวิส 

• โครงการพัฒนาระบบควบคุมการใชระบบสารสนเทศ (Web portal) 

• โครงการจัดซ้ือจัดหาจัดจางระบบสารสนเทศรวมกัน 

แผนงานที่ 5 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาต ิ
เพ่ือกําหนดกรอบแนวทางในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงจะสงผลตอความปลอดภัยของฐานขอมูลสารสนเทศดาน
การศึกษา โดยมีโครงการตางๆ ดังน้ีคือ 

• โครงการจัดทําแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ 

• โครงการจัดทําแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) 

• โครงการประชาสัมพันธดานการรักษาความมั่นคงของขอมูลสารสนเทศ 

ผลสัมฤทธ์ิจากการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ เม่ือประสบความสําเร็จตามเปาหมายและตัวชี้วัดตางๆ จะทําให
เกิดฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของประเทศ ซ่ึงมีผลสัมฤทธิ์ในทางที่เปนประโยชนตอการบริหาร
จัดการและการเรียนการสอนของหนวยงานที่จัดการศึกษา พอสรุปไดดังน้ีคือ 

1. ความนาเชื่อถือของขอมูล 
เน่ืองจากความเขาใจระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ที่มีตอมุมมองของการเก็บบันทึก และการ
ปรับปรุงฐานขอมูลเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีเอกภาพ ตางฝายตางตระหนักถึงความสําคัญ
ของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จนสามารถใชฐานขอมูลดานการศึกษาไดดวย
ความนาเชื่อถืออยางนอย 2 ดาน คือ 
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• เพ่ือการกําหนดนโยบาย วางแผน และการตัดสินใจของผูบริหารที่จะสามารถเรียกใชขอมูล
ไดอยางสะดวกรวดเร็ว เชน การรับรูขอมูลสถิติจํานวนนักเรียนตอนชวงเปดภาคการศึกษา 
ของแตละโรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษา ดวยการกดปุมเพียงปุมเดียว เปนตน โดยไม
จําเปนตองรอคอยฝายตางๆใหทําการรวบรวมขอมูลอยางในอดีต ซ่ึงตองใชเวลาระยะหนึ่ง
จนอาจไดรับประโยชนตอการใชงานนอยกวาที่ควร 

• เพ่ือการอางอิงขอมูล ตัวเลข และสถิติตางๆตอสาธารณะ รวมทั้งการนําเสนอตอที่ประชุม
ทุกระดับ เพราะฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาที่เกิดขึ้น สามารถตรวจสอบความ
ถูกตองและปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยไดไดอยางรวดเร็ว   

2. ความพรอมในการประยุกตใชงานและบูรณาการ 
เน่ืองจากฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ซ่ึงมีปริมาณมหาศาลครอบคลุมทั่วประเทศ ถือเปน
ขอมูลพ้ืนฐานสําคัญในการกําหนดนโยบาย วางแผน และการตัดสินใจในการพัฒนาความ
เจริญกาวหนาของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่จัดการศึกษา จึงสามารถที่จะนํา
ฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา มาประยุกตใชใหเกินกวาวัตถุประสงคที่ตั้งไวในแผนงาน/
โครงการตางๆ ไดอยางกวางขวางขึ้นอยางนอย 2 ประเด็นหลัก คือ 

• เพ่ือการจัดทํารายงานในมิติตางๆ เพ่ิมเติมตามความตองการของแตละฝายที่เก่ียวของ 
ดวยการพัฒนาระบบสารสนเทศใหมๆเขาไปประยุกตใชกับฐานขอมูลเดิม ถึงแมจะมีการ
ปรับปรุงความถูกตอง (Update) อยูตลอดเวลาก็ตาม จึงเปนการเพ่ิมมูลคาใหขอมูลได
อยางไมรูจบ  

• เพ่ือการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายใน/ภายนอก (ทั้งที่จัดการศึกษาและไมไดจัด
การศึกษา) ซ่ึงจะชวยใหทุกฝายมีขอมูลสนับสนุนระหวางกัน ครอบคลุมไดหลากหลายมิติ
มากขึ้น รวมทั้งเปนการลดความซ้ําซอน และประหยัดเวลาในการพัฒนาฐานขอมูลของ            
แตละฝาย เชน การเชื่อมโยงฐานขอมูลผูสําเร็จการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กับ
ฐานขอมูลแรงงานของกระทรวงแรงงาน เปนตน 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน 
เน่ืองจากความสะดวกรวดเร็วในการทํางานและใชงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะสงผลให
ผูใชทุกฝายมีความสะดวกในการสืบคนขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาไดอยางรวดเร็ว เปน
ประโยชนตอองคกรและบุคลากรอยางนอย 2 ประเด็นหลัก ดังน้ีคือ 

• ความคลองตัวในการดําเนินพันธกิจของหนวยงาน เพราะเทคโนโลยีจะชวยรนเวลาทํางาน
ใหรวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะงานที่จะตองมีการสืบคนและใชขอมูลอยางเรงดวน เชน การจัด
ประชุมนําเสนอผลงานเปนวาระจร ตอคณะกรรมการหรือผูบริหารฝายตางๆ เปนตน สงผล
ใหทุกฝายมีเวลาและสมาธิในการดําเนินพันธกิจหลักตอไปอยางราบร่ืนไมติดขัด 

• เครือขายความรวมมือ ซ่ึงเกิดจากความสะดวกในการให-การรับขอมูลตามวาระการทํางาน 
หรือตามที่มีการรองขอ เกิดเปนความสุขใจในฐานะผูใหและความประทับใจในฐานะผูรับ             
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ที่ชวยเกื้อกูลสงเสริมการทํางานระหวางกันและกัน ใหประสบความสําเร็จตามความมุง
หมายในเวลาอันสั้น 

4. การแลกเปลีย่นเรียนรู 
เน่ืองจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบันและอนาคต ที่เอ้ือตอ
ความสะดวกในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาไดอยางงายดาย จะสงผลกระทบตอการ
สรางฐานขอมูลความรู ฐานขอมูลสื่อการเรียนการสอน และสังคมแหงการแลกเปล่ียนเรียนรูที่เปน
ประโยชนตอภาพรวมการพัฒนาดานการศึกษาของประเทศ ในประเด็นดังตอไปน้ีคือ 

• เพ่ือการเรียนรูอยางกวางขวาง เพราะการจัดทําและพัฒนาขอมูลความรูในโลกไซเบอร             
ในลักษณะที่เปนความรู พ้ืนฐาน ความรูที่เก่ียวของ และความรูที่พัฒนาตอยอดจาก
ฐานขอมูลความรูเดิม จนกลายเปนองคความรูที่มากมายหลากหลายสาขานั้น สามารถ
ดําเนินการไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

• เพ่ือการวิจัยคนควา โดยการอางอิงจากแหลงขอมูลและผูนําเสนอที่นาเชื่อถือ ซ่ึงเดิมอาจ
เปนเพียงขอมูลในเอกสารตําราตางๆ จะไดรับการพัฒนาใหอยูในรูปแบบดิจิทัล ที่สามารถ
สืบคนและนําไปประยุกตใชไดอยางสะดวกงายดาย สงผลใหเกิดความกาวหนาในดานการ
วิจัยอยางกาวกระโดด 

• เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่สามารถศึกษาเรียนรูดวยตัวเองได
อยางไมจํากัดเวลาและสถานที่ รวมทั้งไมจํากัดประเด็นเน้ือหาที่ตองการเรียนรูอีกดวย 
กอใหเกิดประโยชนตอตนเอง และภาพรวมการดําเนินพันธกิจขององคกรไดเปนอยางดี 
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Executive summary 
Introduction 

The vision of the Ministry of Education (MOE) is being a main organization for educational 
administration, supporting a moral-inspired education with the ability of self-development according to 
the self-sufficiency policy, and encouragement of moral and knowledge-based society. Whereas               
the mission is to enhance educational revolution by giving educational opportunity for the public,             
and to improve the educational standard and administration to achieve efficiency. 

According to the National Education Act 1991, the Ministry of Education is responsible for 
following tasks:- 

- Supervision of policies, plans and educational standard at all levels and all types 
- Procurement of resources for education, art, and culture 
- Evaluation of education process with 5 organizations namely: Office of Permanent 

Secretary for Education (OPS), Office of  Education Council (OEC), Office of the Basic 
Education Commission (OBEC), Office of the Higher Education Commission (HEC) and 
Office of the Vocational Education Commission (VEC) 

- Supporting educational activities 
- Collaboration  among other organizations regarding national educational  administration 

In order to undertake the responsible tasks effectively, the most important factor is accuracy 
and completion of fundamental databases which comprise data of students, schools, teachers and 
educational staff.  These databases will be used for national educational system development 
planning, administration, teaching and learning.  Bureau of Information and Communication 
Technology (BICT), Permanent Secretary for Education has set up the national educational database 
development since IT was initially used for only general works until it is widely used now.  The 
Ministry of Education has realized the benefit and necessity of electronic database development 
especially integration with database from other Ministries such as the Ministry of Interior, the Ministry 
of Public Health, and the Ministry of Labor.  This integration is beneficial for policy set up, planning, 
management decision making, including with social and economic management for the whole country. 

The goal of educational database development is to be the Integration Center of database 
from all educational units, not only the internal but also the external of the Ministry of Education.  
Combining all data from the whole country is a demanding task because of the different environmental 
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factors.  For example, the urban educational units usually keep abreast of IT more than the units in 
remote area.  In addition, there are fluctuations in numbers and areas of data, such as the numbers 
of students who move from one school to other schools due to finishing their education, and the 
graduates who have permanent jobs but still pursue higher education, or other fields of education.  
Moreover, the Ministry of Education has just provided the Life Long Learning Program to improve the 
competitive advantage in the globalization world.  Therefore wider learning styles and professions are 
provided for the public. 

              In addition, according to the Government Service Certification 2010, BICT of OPS, Ministry 
of Education is responsible for developing an operational plan of the national educational database 
development in order to achieve key performance indicators (KPI). This operational plan will be a 
guideline for educational database development and administration of all educational units in Thailand 

 
Current Status of the National Educational Database Development  

The educational database development is currently well cooperative by the five main 
organizations: OPS, OEC, OBEC, HEC and VEC; by the internal and external educational units of the 
Ministry of Education. In order to have regularly record and continually improve of the educational 
database, these cooperative units will carry out 2 types of work:- 

Type1 The center develops IT systems or web applications and distributes them to 
other units  

Type2 Each unit develop special IT systems for particular tasks, to enhance the 
additional data storage, and to update national educational database 

The current status of the national educational database development leads to the following 
results:- 

1. IT system development, so called “Silo Architecture” has occurred.  It means that each 
system is developed separately at different periods of time.  Therefore it is difficult to link 
and integrate the database from every system.  Database processors may have troubles in 
conversion several types of database into one same type. This is also a time consuming 
task. 

2. It takes a long time to verify several types of database from scattered resources.             
False, incomplete, and redundant data is also highly possible.   
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Goals of National Educational IT Database Development 

   The mentioned status of database development results in various types of database.  
Improvement of the database should be carried out into 2 parts. 

Part 1 Improvement the fundamental educational databases according to the KPI as follows:  

Goal of Development Fiscal Year Indicator  
Database of individual student 2010 

 
Database of individual student is available  
in the central database, not less than 80% 

 2011 
 

Database of individual student is available  
in the central database, not less than 90% 

 2012 Database of individual student from every 
unit can be integrated   

Database of individual teacher and 
educational staff 

2010 
 

Database of individual teacher and 
educational staff is available in the central 
database, not less than 85% 

 2011 
 

Database of individual teacher and 
educational staff  of at least 3 units can be 
integrated  (Office of Teacher Civil Service 
and Educational Personnel Commission; 
Secretariat Office of the Teachers Council  
of Thailand and Bureau of Information and 
Communication Technology)  

 2012 
 

Database of individual teacher and 
educational staff  from every unit can be 
integrated   

Database of individual school 2010 
 

Database of individual school is available in 
the central database of the Ministry of 
Education for 100% 

 2011 
 

Database of each individual school can be 
integrated 
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Goal of Development Fiscal Year Indicator  
Database of the graduate from every 
level 

2012 
 

Database of number of the graduate from 
every level is available 

 2013 
 

Database of each graduate student  from 
every level is available in the central 
database for 50% 

 
    Part 2 Having and linking databases of educational IT media or other knowledge contents. 

This is to response to mission statement of any educational unit to easy access to IT teaching tools. 

The overview of two parts of the educational database development aims at being an 
integration center in the fiscal year 2013 as shown in picture1 

 

 
  

Picture 1 Integration Information Center, National Educational Information System (NEIS) and 
National Learning Center (NLC) 
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Policy 

 To integrate educational database according to TH e-GIF (Thailand Electronic Government 
Interoperability Framework) which is a guideline for ICT development stated in Thailand Information, 
Communication and Technology Master Plan   No.2, year 2009 – 2013 

Mechanisms to establish cooperation among educational units 

To achieve the national educational information database operation plan, various mechanisms 
will be required as appropriate.  Those mechanisms are as follows: 

1. Cooperation and mutual responsibility 
Plans/ projects will be mutually carried out by the responsible units as a host or a co-host, 
or by outsource. 

2. Memorandum of Understanding (MOU)  
Signing a MOU among the cooperative units will emphasize the top management 
cooperation in undertaking the plans/ projects. The management of each unit will support 
administration, and problem solving until the goal is achieved. 

3. Appointment of  responsible persons from each unit 
 The responsible units and persons must be formally appointed.  Moreover, laws and 
regulations must be set up for concrete authorization of educational database submission. 

4. Effective Indicator establishment 
Having effective indicators will influence to implementing and improving of educational IT 
database by a host or a co-host. It will motivate the management team and their 
subordinate to pursue the action plan/ project as good reputation e.g. to succeed the 
indicators, results to increased budget for enhancing responsibility.  

5. A drive for higher policy adoption 
Presenting a plan/ project for the nation the top management committee will result in 
achieving the goal For example, to present a plan for National IT Committee and the 
Cabinet. 
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Educational Database Development Plan 

Since the educational information database development plan is a cooperative work of several 
educational units, teamwork is required whereas each unit still have its authorization for flexibility of 
work.  The budget for this plan is 303 million Baht.  Details are in Picture 2. 

  Picture 2 Educational Database Development Plan 

Plan1  Administration of the national educational database development plan 
To set up guidelines and mechanisms for administration in order to get support from 
the management at all levels for the success of database development plan 

Plan 2  Supervising and monitoring of national educational database development 
To supervise and monitor the database development to ensure that the plan will be 
achieved as schedule  

 

 

   

Educational 
Database 

Set up guidelines and mechanisms of administration  
influenced  to achievement  of  Database Development Plan  

_ 

 _ 

   Plan 2 Supervising and monitoring of national 
  educational database development 

 . 
 

 Supervise and monitor the database development  
to ensure that the plan will be achieved as schedule     

Plan 3 Being an information integration center .  

Integrate the scattered databases from each 
unit work to be a national database 

_

 _ 

Plan 4 Cooperative preparation of database development project 
 

Prepare a draft of database development project as a 
model for approval or to be modified by other units 

  

 

  Plan 5 Set up Information, Communication and Technology Security _   

 

Set up a framework for ICT security to ensure safetiness of ICT system 

Plan1   Administration of the national  
educational database development plan
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Plan 3  Being integration information centers  
To integrate the scattered database from each unit work to be a national database.  
The projects to be carried out are as follows:- 
- Educational database standardization project 
- IT system registration project 
- Coordination and Support Center establishment project 
- Submission of educational statistical data via internet – pilot project 
- Application and examination process via internet project 
- Students report to school via internet project  
- Registration of the graduate at all levels project      

Plan 4  Cooperative preparations of the database development projects  
To prepare drafts of the educational database development projects which cover all 
fundamental data and are supportive to the data integration. The projects are as 
follows:- 
- Integration of information database and Web service project  
- Web Portal development project 
- Cooperative procurement of ICT system project 

Plan 5  Setting up Information, Communication and Technology Security  
To set up a framework for security of ICT system.  The projects are as follows:- 
-  ICT Security Plan Project  
-  Contingency plan Project 
- Raising awareness among the involved units for ICT Security project 

Results of educational information database development 

When the objectives and indicators of the operation plan are achieved, the results are 
functional of the national educational information database, which will be beneficial for administration, 
and teaching - learning of the educational units.  The results are summarized as follows:- 

1. Database reliability 
The viewpoints of the management and users - regarding data recording and updating, will 
be in the same direction.  Each party will realized the importance of utilization of 
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Information, communication and technology and finally they can use the database with 
reliability with 2 main reasons:-. 
- To facilitate policy and project establishment, and decision making by the management.  

For example, with one-press on the computer, the statistics of students from every 
school in an educational area, at the beginning of semester, will be retrieved without 
waiting for manual collaboration as previous.  Previously, the outdated data is less 
beneficial.       

- To be references for the public, and committee presentation at all levels since the data, 
numbers, and statistics can be verified promptly.  In addition, the data can be updated at 
real time. 

2. Application and integration 
According that the educational database of the whole country is vast and variety, and the 
data is also necessary for policy setting and planning, including decision making; the 
Ministry of Education and the educational units can utilise the educational information 
database more than the objectives previously set up, as follow:- 
- To prepare additional reports by applying new IT system with the existing database, 

even though data is updated all the time.  Therefore the data is indefinitely value added.   
- To integrate information system with internal and external work units (both education 

administration and not educational administration units).  Therefore all parties have 
supportive information for the others.  The information will cover various dimensions, and 
reduce redundancy.  It is also more time saving than database development by 
individual unit.  For example, the educational database can be integrated with database 
from the Ministry of Labor. 

3. Convenience of utilization 
The convenience of IT processing results in the accessibility for all organization and staff at 
least 2 main points:- 
- The convenience in carrying out the mission of each organization.  Technology will 

reduce data processing time.  Especially, the work that need prompt data retrieving e.g. 
arranging reports for irregular meeting by the committee or the management.  Therefore 
organizations will have more time and concentration to dedicate for their mission.          
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Executive summary 

operational plan of the national educational database development 2010-2012 
 

 

- The cooperative network originates from data giving-receiving for regular works or on 
requests.  The giver is happy and in receiver is impressed.  The mutual works reduce 
time for goal achieving.   

4. Accessibility to Database 
The advantage of ICT at present and in the future, results in accessibility of educational database.  
The establishment of database for knowledge, teaching media, and information exchange society – is 
beneficial for the national education development in following aspects: - 

- For wide-ranging learning: Development of information in the cyber world, basic 
knowledge, related knowledge and the knowledge that developed from the existing 
database – has rapidly created in various fields of knowledge. 

- For research:  references from reliable resources and presenters have developed for           
a document form to be a digital form.  Therefore information access is more comfortable 
and the research is leaping advance. 

- For improving efficiency of the staff:  Self-learning is no limit of time, place and topics               
of study.  It is beneficial for the staff themselves, and also the organizations to carry out 
their missions.            
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บทที่ 1 
บทนํา 

กระทรวงศึกษาธิการ มีวิสัยทัศนการเปนองคกรหลักที่มุงจัดการและสงเสริมการศึกษา ใหประชาชน           
มีคุณธรรมนําความรู มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสราง
สังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู โดยมีพันธกิจในการเรงรัดการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือเสริมสรางโอกาส 
ในการศึกษาใหแกประชาชน พัฒนามาตรฐานการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา ใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาที่กํากับดูแล 
กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี 5 องคกร
หลักรวมดําเนินงาน ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษา และ ดําเนินงานสนับสนุนภารกิจดานการศึกษา รวมถึงการประสานความรวมมือกับหนวยงาน
อ่ืนๆที่มีภารกิจในการจัดการศึกษาของประเทศ 

ในการดําเนินงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหประสบความสําเร็จ ปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งคือ 
การท่ีมีขอมูลพ้ืนฐานดานการศึกษาที่ถูกตอง ครบถวน ไมวาจะเปนขอมูลนักเรียน ขอมูลโรงเรียน ขอมูลครู 
และขอมูลบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใชในการวางแผนงานพัฒนาระบบการศึกษาของชาติ ใชเพ่ือการบริหาร
จัดการ รวมถึงใชเพ่ือการเรียนการสอน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ไดมีแนวคิดในการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ ซ่ึงไดดําเนินการมาตั้งแต             
ยุคที่เร่ิมมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใชงานทั่วไป จนกระทั่งมีความแพรหลาย
อยางในปจจุบัน เพราะกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนที่จะไดรับจากการ
พัฒนาฐานขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําไปพัฒนาตอยอดและบูรณาการรวมกับฐานขอมูล 
ในมิติอ่ืน อาทิเชน ฐานขอมูลดานประชากรของกระทรวงมหาดไทย ฐานขอมูลดานสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข ฐานขอมูลดานแรงงานของกระทรวงแรงงาน เปนตน ซ่ึงจะเปนคุณูปการตอการกําหนดนโยบาย           
การวางแผน และการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ ตลอดจนถึงการบริหารราชการแผนดินที่ดีทั้งในดานสังคม 
และเศรษฐกิจ 

การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา เปาหมายหลักจะอยูที่การเปนศูนยกลางการรวบรวม และ
บูรณาการขอมูลจากทุกหนวยงานที่จัดการดานการศึกษา ทั้งที่อยูในสังกัดและนอกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ 
ซ่ึงถือเปนความยากลําบากอยางมาก เพราะมีขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมทั่วประเทศ ซ่ึงมีสภาพแวดลอม
และปจจัยเก้ือหนุนที่แตกตางกันมาก อาทิเชน สถานศึกษาในเขตเมืองมักจะมีความพรอมดานเทคโนโลยีและ  
การส่ือสาร มากกวาสถานศึกษาในเขตพื้นที่หางไกล เปนตน ประกอบกับปจจุบันขอมูลดานการศึกษา                 
มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ทั้งในปริมาณและขอบเขตที่เพ่ิมขึ้นมาก เน่ืองจากมีการยายสถานศึกษาตามระดับ
การศึกษา รวมทั้งบุคคลที่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือระดับปริญญาตรี ซ่ึงเปนผูมีอาชีพหรือหนาที่การงาน            
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เปนหลักแหลงแลว ก็ยังสนใจที่จะกลับเขาสูกระบวนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือในระดับเดิมแตเปนสาขาวิชา
อ่ืนที่สนใจเปนพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กระทรวงศึกษาธิการไดจัดใหมีการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต         
(Life Long Learning) เพ่ือเปนการยกระดับความรูความสามารถของประชาชนใหมีศักยภาพที่สูงขึ้น                 
เปนการเตรียมความพรอมรองรับการแขงขันในเวทีโลกไดอยางเทาทันตอสถานการณ ทําใหเกิดรูปแบบการเรียนรู
ที่หลากหลายวิธีการในสาขาวิชาชีพตางๆ มากมาย เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดพัฒนาศักยภาพไดอยางเต็มที่ 

นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการ ยังใหคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 2553 โดยกําหนดให             
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ซ่ึงไดกําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติการ
ฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ 
ดานการศึกษาของหนวยงานตางๆที่จัดการศึกษาทั้งหมดของประเทศไทย 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดจัดใหมีโครงการ
จัดทําแผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2553 - 2555 เพ่ือใหมีแผนปฏิบัติการ
ที่สนองตอความตองการในการประยุกตใชงานและความกาวหนาทางเทคโนโลยี ซ่ึงมีการวิเคราะหขอมูล                
อยางรอบดานทั้งปจจัยภายในและภายนอกองคกร ซ่ึงเนนใหเกิดการเชื่อมโยงและความรวมมือจากทุกภาคสวน 

เน่ืองจากขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของประเทศ ถือไดวาเปนขอมูลพ้ืนฐานสําคัญที่สามารถนํามา
ประยุกตใช เพ่ือการบริหารจัดการ กําหนดนโยบาย วางแผน ตลอดจนการตัดสินใจตางๆของผูบริหารทุกระดับ 
ในทางที่เปนประโยชนตอการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไดอยางกวางขวาง ดังนั้นการดําเนินงาน           
ในสวนที่เก่ียวของหรือมีผลตอการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของประเทศ จึงมีขอบเขตคอนขาง
กวางไกลออกไปในหลายมิติ ทั้งในดานปริมาณขอมูล จํานวนผูเก่ียวของ ตลอดจนถึงความคาดหวังในการ
ประยุกตใชขอมูลสารสนเทศดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการจึงพยายามพิจารณาอยางรอบดาน เพ่ือดําเนินการ
ตามแนวทางที่ไดกําหนดไวแลว ดังน้ี 

1. กําหนดกรอบแนวคิดการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ซ่ึงประกอบดวยการวิเคราะห วางแผน และ
กําหนดขอบเขต ขั้นตอน รูปแบบ วิธีการดําเนินงาน รวมถึงระยะเวลาในการดําเนินงาน                
ซ่ึงจะครอบคลุมในเรื่องการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ 

2. รวบรวมศึกษา ทบทวน วิเคราะหเอกสาร กฎหมาย ระเบียบตางๆ และขอมูลที่เ ก่ียวของ                
เพ่ือศึกษาสถานการณดานการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ จาก
เอกสารหรือเว็บไซตที่เก่ียวของ รวมทั้งศึกษาแนวทางในการพัฒนาดานการศึกษาของตางประเทศ 
อาทิ เชน จากประเทศเกาหลี หรืองานวิจัยของ SEAMEO เปนตน 

3. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสําหรับผูบริหาร และเจาหนาที่ผูเก่ียวของกับการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ประกอบดวยหนวยงานในสังกัด หนวยงานในกํากับ และ
หนวยงานภายนอกของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีบทบาทหนาที่จัดการศึกษา ซ่ึงไดจัดประชุมแลว
จํานวน 2 คร้ัง ดังน้ี 
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3.1 จัดประชุมสัมมนา เปดโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2553-2555 เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2553 โดยมีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปนประธาน (นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) ภาพรวมของการประชุมนอกจากจะนําเสนอแนว
ทางการดําเนินโครงการฯ แลว ยังมีการบรรยายในหัวขอการบูรณาการขอมูลสารสนเทศตาม
กรอบแนวทาง TH e-GIF พรอมดวยการระดมความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม ตามหลัก
กระบวนการการมีสวนรวม โดยมีวัตถุประสงคและมีความคาดหวังจากการจัดประชุมสัมมนา 
ดังน้ีคือ 

• สรางความตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของผูเขารวมสัมมนาวา เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการการมีสวนรวม เพ่ือใหเกิดเครือขายความรวมมือในการเช่ือมโยง
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน 

• เพ่ือสรางความเขาใจถึงประโยชนที่แตละฝายจะไดรับจากการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 

• เพ่ือรับรูความเขาใจขั้นพ้ืนฐานทั่วไปของผูเขารวมสัมมนา ที่มีตอฐานขอมูลดาน
การศึกษาแหงชาติ 

• เพ่ือรับทราบสถานะของการดําเนินโครงการตางๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนา
ฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 

• จุดประกายใหผู เขารวมสัมมนาไดมีโอกาสคิดวิเคราะหทางเทคนิค เก่ียวกับ                
การพัฒนาโครงการตางๆ และการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 

3.2 จัดประชุมระดมความเห็น ในโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศ                
ดานการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2553-2555 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2553 ภาพรวมการประชุม
เปนการนําเสนอแนวทางการจัดสงขอมูลจากหนวยงานตางๆ ที่มีภารกิจในการจัดการศึกษา 
เพ่ือที่จะสงมายังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงคในการสัมมนาครั้งน้ี 

• เพ่ือสรางความเขาใจและใหเห็นความสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ  

• เพ่ือใหเห็นถึงประโยชนและการนําขอมูลไปประยุกตใชในมิติตางๆ 

• เพ่ือระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 

• เขาใจประเด็นปญหาตางๆ ของแตละหนวยงาน พรอมทั้งรับฟงขอเสนอแนะ              
แนวทางแกไข ดังรายละเอียดที่จะนําเสนอในหัวขอตอไป 

4. ดําเนินการขอรับทราบเก่ียวกับแผนงาน โครงการ และปญหาอุปสรรคตางๆ ของแตละหนวยงาน           
ที่จัดการศึกษา โดยใชวิธีการสัมภาษณบุคคล หรือจัดประชุมกลุมยอย 

5. วิเคราะหขอมูลที่เก่ียวของทั้งหมด รวบรวมปญหา อุปสรรค ความคาดหวังของผูที่เก่ียวของ 
รวมทั้งการนําขอเสนอแนะที่เปนประโยชนจากแนวทางการพัฒนาดานการศึกษาของประเทศ
เกาหลี จากหนวยงาน Korea Education and Research Information Service (KERIS) เขาเปน
สวนหนึ่งในการออกแบบ วางแผนปฏิบัติการ กําหนดแผนงาน กิจกรรมและโครงการที่จําเปนตอง
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ดําเนินการในชวงระยะเวลา 3 ป เพ่ือใหไดฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาที่ถูกตอง ครบถวน 
และมีการนําไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดรับความรวมมือจากประเทศเกาหลี โดยหนวยงาน KERIS ไดจัดสง
ผูเชี่ยวชาญมาทําการศึกษาวิเคราะหสถานภาพดานการศึกษาของประเทศไทย รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน โดยอางอิงความสําคัญของการประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ           
การส่ือสารที่มีตอการพัฒนาดานการศึกษา พอสรุปไดดังน้ี 

1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสําหรับ
การสรางนวัตกรรมใหมทางการศึกษา ดังน้ี 

• การที่จะสรางสังคมแหงภูมิปญญา (Knowledge-based Society) จําเปนตองมีการใชระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารอยางทั่วถึงทั้งสังคม 

• การศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่จะสรางชาติที่มีวัฒนธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร และโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมกับการ
รูเทาทันในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชน จะทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตองการได 

• ประชาชนทุกคนตองเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรัฐบาลตอง
ดําเนินการที่จะใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระบบการศึกษาของประเทศดวย 

2. รัฐบาลไทยไดดําเนินงาน เพ่ือจะใหมีการริเร่ิมใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการศึกษา 
โดยมีความตระหนักถึงความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังน้ี 

• ผูกําหนดนโยบาย ทั้งทางดานขอมูลสารสนเทศและระบบการศึกษาของประเทศ รวมทั้งครู
และนักเรียนไดเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ไดพยายามที่จะใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

• ยังมีอีกหลายโรงเรียนในประเทศไทย ที่ขาดแคลนโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เพียงพอ ยกเวนเขตพื้นที่กรุงเทพและจังหวัดใหญ เน่ืองจาก
ปญหาสภาพทางภูมิศาสตร รัฐบาลจึงกระจายเครือขายโดยการใชระบบไรสาย (Wireless) 
และดาวเทียม 

• กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการจัดอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหแก           
ครู นักเรียน และผูบริหารสถานศึกษา 

3. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใชในการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ                
มีความจําเปนตองมีการสรางความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ  ที่ เ ก่ียวของ  เชน 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และองคกรผูใหบริการดาน
เครือขาย และมีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ ซ่ึงสภาพของประเทศไทยในปจจุบันมีปญหา
อุปสรรค ดังน้ี 
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• ขาดงบประมาณสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบการศึกษา         
ซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลมาจากปญหาสภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ํา 

• จําเปนที่ตองมีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน และมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือการศึกษา อยางตอเน่ืองจนกวาจะบรรลุ
วัตถุประสงค หรืออาจมีกองทุนสําหรับการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษา ผานชองทางวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือใหมีงบประมาณที่เพียงพอ และราบรื่น 

• มีความจําเปนที่จะตองพัฒนาระบบสําหรับจัดเก็บขอมูลการบริหาร และการใชขอมูล
รวมกัน เพ่ือการศึกษา  

• มีขอมูลที่ถูกตองในเบื้องตนสนับสนุนการตัดสินใจที่ชาญฉลาด สําหรับผูที่เก่ียวของทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงการพัฒนาขอตกลงรวมกันในประเด็นที่มีปญหา 

• ในการพัฒนาระบบดังกลาว ไมจําเปนตองใชงบประมาณมากนัก และควรจะมีการพัฒนา
ระบบทันที โดยมีแนวทางหรือขั้นตอน (Procedure) ในการพัฒนาระบบ ซ่ึงเปนขั้นตอน
เดียวกับการแนะนําการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษา 

4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษา เปนปจจัยสําเร็จในการบรรลุเปาหมาย
ของรัฐบาล เศรษฐกิจพอเพียง และการสรางสังคมแหงภูมิปญญา โดยมีขอควรพิจารณาดังน้ี 

• จําเปนตองมีนโยบายที่ม่ันคงและมีความตอเน่ือง โดยการขยายแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ไปเปนฉบับที่ 3 

• จําเปนตองมีการพัฒนากฎหมาย กฏระเบียบตางๆ ระบบงานและมีองคกรที่มีหนาที่
โดยตรงเพ่ือจัดทําโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

• เปาหมายคือ การสรางสังคมที่ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารไดในราคาที่ เหมาะสม เพ่ือทําใหเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
เปนเคร่ืองมือพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 

• การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา มีความจําเปนอยางยิ่งในการให
บรรลุเปาหมายดานนโยบายของรัฐบาลไทย รวมถึงเปาหมายที่เก่ียวกับงบประมาณ        
การดําเนินการเพื่อใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอยางเทาเทียม (Implement Digital 
Divide) และการศึกษาตลอดชีวิต 

• การสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษา ตองดําเนินการใน
ระดับรัฐบาล และจะตองจัดตั้งหนวยงานภายใตกระทรวงศึกษาธิการ ที่ทําหนาที่สนับสนุน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษา รวมทั้งการบริหารโครงการ 
การประสานความรวมมือระหวางกระทรวงศึกษาธิการ กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จนกระทั่งสถานะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยูในระดับที่
กําหนดไวตามตองการ 
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บทท่ี 1  บทนํา 
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กระทรวงศึกษาธิการดําเนินโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2553-2555 โดยนําขอคิดเห็นที่เปนประโยชนขางตน ประกอบกับทฤษฎีหลักการ ที่เหมาะสมตอการ
กําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังรายละเอียดที่นําเสนอไวในบทตางๆ คือ 

บทที่ 1 บทนํา 
อธิบายถึงความเปนมาของโครงการ ภาพรวมของเหตุผลความจําเปนในการพัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษา รวมทั้งการแบงเนื้อหาสาระของการจัดทําเอกสารออกเปนบทตางๆ 
เพ่ือนําเสนอแผนปฏิบัติการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ 

บทที่ 2 โครงสรางองคกรและอํานาจหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการ 
อธิบายโครงสรางองคกร อํานาจหนาที่ ภารกิจ ขององคกรหลัก ซ่ึงประกอบดวยโครงสรางของ
หนวยงานในสังกัด และในกํากับ เพ่ือเปนการสรุปขอมูลทั่วไป ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการ
วางแผนพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาตอไป 

บทที่ 3 สถานภาพการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 
อธิบายนิยามความหมายของคําศัพทสําคัญ ที่ปรากฏอยูในแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือความเขาใจ            
ที่ถูกตองตรงกันของทุกฝายดวยภาพรวมการทํางาน แสดงสถานภาพการใชระบบสารสนเทศ
ของหนวยงานที่จัดการศึกษา บทวิเคราะหสถานภาพการพัฒนาฐานขอมูลฯ รวมถึงประเด็น 
ใชงานและการทํางานที่มีตอการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 

บทที่ 4 โครงสรางการบริหารจัดการแผนปฏิบตัิการฯ 
อธิบายนโยบายการดําเนินแผนปฏิบัติการฯ โครงสรางการบริหารแผนปฏิบัติการฯ ซ่ึงประกอบ 
ดวยกระบวนการการมีสวนรวม และคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในบทบาท
หนาที่ของแตละฝาย  

บทที่ 5 แนวทางบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 
อธิบายขอเสนอแนะแนวทางการบูรณาการฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา โดยหยิบยก
ทฤษฎีการเชื่อมโยงขอมูลตามความแนวทางเทคโนโลยีในปจจุบัน ซ่ึงสามารถนําไปปฏิบัติได
อยางเหมาะสม รวมทั้งแนวปฏิบัติในการจัดสงขอมูลเขาสูสวนกลาง 

บทที่ 6 แผนการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 
อธิบายแผนงานการพัฒนา และดําเนินโครงการที่จําเปนตอการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษา โดยมีการกําหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ            
ดานการศึกษา ในแตละปงบประมาณ เพ่ือเนนย้ําใหทุกฝายตระหนักถึงความสําคัญเปนพิเศษ 
รวมถึงปจจัยสูความสําเร็จในการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของประเทศ 
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บทที่ 2 
โครงสรางและอํานาจหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการ 

จากการปฏิรูปการศึกษาและระบบบริหารจัดการทางการศึกษาของประเทศ ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สงผลถึงการดําเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการในทุกดาน ดังนั้นจึงมีการกําหนดอํานาจหนาที่ในการบริหารงาน วิสัยทัศน พันธกิจ 
ยุทธศาสตร รวมถึงการปรับโครงสรางองคกร ใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ ดังน้ีคือ 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 

อํานาจหนาที่  
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 หมวด 18 มาตรา 40 กําหนดให
กระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการสงเสริมและกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและ          
ทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา รวมทั้ง                
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา และราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

วิสัยทัศน    
กระทรวงศึกษาธิการเปนองคกรหลักในการจัดการและสงเสริมการศึกษาใหประชาชนมีความรู             
มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมฐานความรู และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

พันธกิจ   
1. สรางเสริมโอกาสในการศึกษาใหแกประชาชนทุกคน 
2. สรางระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3. พัฒนามาตรฐานการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางโอกาสทางการศึกษา 

• การสรางความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเขาถึงการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

• การสงเสริมการอาชีวศึกษา 

• การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหประชาชน 
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการจัดการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 

• การปฏิรูปการเรียนรูสูการใชการใชความรูพ้ืนฐานในการดํารงชีพ 

• การเพ่ิมศักยภาพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

• การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือการเรียนรูที่มีคุณภาพ 
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ยุทธศาสตรที ่3 การเพ่ิมมาตรฐานการศึกษาและเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

• การพัฒนามาตรฐานการศึกษาใหทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแลว 

• การเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา 

• การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 

โครงสรางองคกร 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดโครงสรางการบริหารราชการใหม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยมีสํานักงานรัฐมนตรี ทําหนาที่สนับสนุน                
การปฏิบัติงานของรัฐมนตรี ประสานนโยบายกับกระทรวงตางๆ ตลอดจนการประสานงานกับ             
ฝายขาราชการประจํา เพ่ือสนับสนุนรัฐมนตรีในการจัดทํานโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของ
กระทรวงที่รัฐมนตรีตองทําขอตกลงการทํางานกับคณะกรรมการนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งการ
จัดทํารายงานตอรัฐบาล รัฐสภา และสาธารณชน รวมทั้งเปนแกนประสานเชื่อมโยงการดําเนิน
นโยบายรัฐบาลระหวางกระทรวง พรอมทั้งแบงสวนราชการซึ่งมีอํานาจหนาที่  วิสัยทัศน พันธกิจ 
และยุทธศาสตร ที่เก้ือกูลกันจํานวน 5 องคกรหลัก ดังน้ีคือ 

• สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

• สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

• สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

• สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

• สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

อํานาจหนาที่  
ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2546 กําหนดใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเก่ียวกับ
การพัฒนายุทธศาสตร การแปลงนโยบายของกระทรวงเปนแผนปฏิบัติ ดําเนินการเกี่ยวกับ
กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ จัดทํางบประมาณและบริหารราชการประจําทั่วไป เพ่ือการ
บรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใหมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปน้ี 
1. ศึกษาวิเคราะห จัดทําขอมูลเพ่ือใชในการกําหนดนโยบาย เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
2. พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
4. จัดทํางบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
5. ดําเนินการเ ก่ียวกับการตรวจราชการ และการตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
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6. ดําเนินการเก่ียวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
7. สงเสริมสนับสนุนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันพัฒนา
ผูบริหารการศึกษา 

8. สงเสริมประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา เพ่ือการศึกษา ตลอดจนงานอ่ืนๆ ที่
มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใดในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

9. ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งดําเนินการ
เก่ียวกับงานความชวยเหลือ และความรวมมือกับตางประเทศในสวนที่มิไดอยูในอํานาจหนาที่
ของสวนราชการใดในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

10. พัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
11. ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ ซ่ึงมิไดอยูใน

อํานาจของสวนราชการใดในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
12. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนด ใหเปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

วิสัยทศัน     
เปนองคกรตนแบบในการบริหาร การปฏิบัติราชการที่มีหลักธรรมาภิบาล สงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิตที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพ  

พันธกิจ   
1. มุงม่ัน สรางสรรคพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และสราง

ภาพลักษณที่ดีขององคกร 
2. พัฒนาและสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชใหเกิดประสิทธิภาพ 
3. เรงรัด สงเสริม สนับสนุนและกระตุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมหรือจัดการศึกษาในระบบ นอก

ระบบ และตามอัธยาศัย 
4. พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพ

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
5. เรงรัด พัฒนาขาราชการ  ครู  คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหไดมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร  
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และสรางภาพลักษณที่ดีขององคกร 
2. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหเปนกลไกการขับเคลื่อนการบริหาร การบริการและ     

การเรียนรู 
3. สรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
4. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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5. เสริมสรางความเขมแข็งระบบบริหารงานบุคคลพัฒนา และสรางความกาวหนาของขาราชการ
ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

โครงสรางองคกร 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวยหนวยงานตางๆ ดังน้ี 
1. สํานักอํานวยการ 
2. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา (สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทาง การศึกษา) 
4.  สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
5. สํานักความสัมพันธตางประเทศ 
6. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. สํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล  
8. สํานักงานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 1-12 และ กรุงเทพมหานคร 
9. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
10. สํานักนิติการ 
11. สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (สํานักสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย) 
12. สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

นอกจากนี้ยังมีหนวยงานที่ตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ และคําสั่งสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อีก 8 หนวยงาน ดังน้ีคือ 
1. กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
2. กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  
3. หนวยตรวจสอบภายในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
4. สํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
5. สํานักงานรัฐมนตรี 
6. ศูนยประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต 
7. ศูนยปฏิบัติการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต กระทรวงศึกษาธิการ 
8. สํานักกิจการพิเศษ 
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สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

อํานาจหนาที่  
ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2546 ใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีภารกิจเก่ียวกับการ              
เสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ             
การกีฬากับการศึกษาทุกระดับ การเสนอนโยบายและแผนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการ ศึกษา และ
การประเมินผลการจัดการศึกษา โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
1. วางแผนและตรวจสอบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการดําเนินงาน 
2. ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ดวยเทคนิคและวิธีการ

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงาน
ของหนวยตรวจรับ 

3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุ 
รวมทั้งการบริหารงานดานอ่ืนใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง              
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการดูแลทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท 
วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 

4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไขเพื่อให            
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด รวมทั้งเสนอแนะเพ่ือปองปรามมิให
เกิดความเสียหาย หรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงิน หรือ ทรัพยสินตางๆของทางราชการ 

5. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะใหคําปรึกษาแกผูบริหารของหนวยรับตรวจ เพ่ือใหการ
ปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจถูกตอง ตามที่ผูตรวจสอบภายในเสนอแนะ 

6. ประสานงานกับผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ในการประชุมรวมกับคณะกรรม           
การตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตงานแผนงาน และผลการตรวจสอบ ขอจํากัดและปญหาตางๆ             
ที่ตรวจพบ รวมทั้งหารือเพ่ือขอรับความเห็นและขอเสนอแนะ วิธีการหรือมาตรการในการ
ปรับปรุงแกไขรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และประสานงานกับสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานตรวจสอบของสวนราชการ บรรลุเปาหมายและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

7. ใหคําปรึกษาแนะนําหนวยรับตรวจเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ 

8. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวของกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวน
ราชการ นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําป 

วิสัยทศัน    
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเปนองคกรหลักดานนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ ดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษา เพ่ือใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 
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พันธกิจ 
พัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือสรางระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสรางเสริมคุณภาพการเรียนรูสงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 
และเสริมสรางศักยภาพการแขงขัน ประเมินผลการจัดการศึกษา ตามแผนการศึกษาแหงชาติ และ
นโยบายการศึกษาของรัฐบาล พัฒนากฎหมายใหเอ้ือตอการเสริมสรางโอกาสในการศึกษา และ
สรางระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร 
พัฒนานโยบาย แผน และมาตรฐานดานการศึกษาเพ่ือใหหนวยงานที่เก่ียวของนําไปสูการปฏิบัติ 
สรางและพัฒนาองคความรูเพ่ือพัฒนานโยบาย/แผน/มาตรฐานดานการศึกษาเพื่อกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 

โครงสรางองคกร 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาประกอบดวย 12 หนวยงาน ดังน้ีคือ 
1. สํานักอํานวยการ 
2. สํานักนโยบายดานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. สํานักนโยบายดานการเรียนรูตลอดชีวิตและโอกาสทางการศึกษา 
4. สํานักนโยบายดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการมีสวนรวม 
5. สํานักนโยบายดานการศึกษามหภาค 
6. สํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา 
7. ศูนยสารสนเทศทางการศึกษา 
8. กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
9. กองงานเลขานุการสภาการศึกษา 
10. ศูนยพัฒนาการศึกษาระหวางประเทศ  
11. ศูนยประชาสัมพันธการศึกษา 
12. หนวยตรวจสอบภายใน 

 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อํานาจหนาที่ 
ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2546 ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจเก่ียวกับ
การจัดและการสงเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
1. จัดทําขอเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. กําหนดหลักเกณฑ แนวทาง และดําเนินการเก่ียวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้งจัดสรร

ทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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3. พัฒนาระบบการบริหารและสงเสริม ประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศ การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งสงเสริมการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษา 

4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพื้นที่การศึกษา 
5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน สงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลการจัดการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษและประสาน 
สงเสริม การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว 
องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืนของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

6. ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วิสัยทัศน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนองคกรหลักในการจัดและสงเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหประชากรในวัยเรียนอยางทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

พันธกิจ 
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแกประชากรวัยเรียนทุกคน ใหไดรับการพัฒนาเปนบุคคลที่มีความรู  
ความสามารถและคุณลักษณะตามมาตรฐาน การศึกษา ดวยระบบการจัดการศึกษาที่ มี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ                    
1. ประกันสิทธิและโอกาสการไดรับการศึกษา 
2. สรางโอกาสใหเด็กปฐมวัยไดรับบริการสงเสริม พัฒนาการอยางทั่วถึง 
3. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
4. เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
6. ระดมทรัพยากรเพื่อจัดการการศึกษา 
7. เพ่ิมศักยภาพการเรียนรูดานภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและอาชพี 

โครงสรางองคกร 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหนวยงานในสังกัด 14 หนวยงาน คือ 
1. สํานักอํานวยการ (สอ.) 
2. สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สนผ.)  
3. สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)  
4. สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (สตผ.)  
5. สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 
6. สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.)  
7. สํานักบริหารการคลังและสินทรัพย (สคส.)  
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8. สํานักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน (สทร.)  
9. สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.)  
10. สํานักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)  
11. สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน  
12. สํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
13. สํานักสถาบันภาษาอังกฤษ 
14. สํานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
นอกจากนี้ยังมีหนวยงานภูมิภาคหรือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอีกจํานวน 178 แหง                
โดย เรียกวา สพท. (ตามดวยชื่อจังหวัดและ/หรือลําดับหมายเลข) ซ่ึงตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดตางๆ 
พรอมทั้งหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นภายในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังน้ีคือ 
1. หนวยตรวจสอบภายใน (ตสน.) 
2. กลุมงานพัฒนาระบบบริหารราชการ (กพร.) 

 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

อํานาจหนาที่ 
ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2546 กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีภารกิจเก่ียวกับ
การจัดและสงเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทาง
วิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
1. จัดทําขอเสนอนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาการอุดมศึกษารวม          

ทั้งดําเนินงานดานความสัมพันธระดับอุดมศึกษากับตางประเทศ 
2. จัดทําหลักเกณฑและแนวทางการสนับสนุนทรัพยากร และการจัดตั้งจัดสรรงบประมาณ

อุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน 
3. ประสานและสงเสริมการดําเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู

พิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา และประสาน สงเสริม 
สนับสนุนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

4. เก่ียวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและยกเลิกสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน 
5. ดําเนินการเก่ียวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอุดมศึกษาตามที่

คณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย รวมทั้งการรวบรวมขอมูลและจัดทําสารสนเทศดาน
การอุดมศึกษา 

6. ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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วิสัยทัศน    
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขับเคลื่อนอุดมศึกษา เพ่ือชี้นําสังคมไทยใหกาวไกลสูนานาชาติ 

พันธกิจ 
1. เสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร และแผนพัฒนาที่เสริมสรางการพัฒนาขีดความสามารถของ   

การอุดมศึกษาไทยที่เปนเอกภาพ โดยคํานึงถึงเอกลักษณวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 
2. เสนอแนะมาตรฐานการอุดมศึกษาไทยที่สอดคลองกับมาตรฐาน ซ่ึงเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
3. เสนอแนะกรอบการจัดสรรทรัพยากรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
4. จัดทําระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนเลิศ

ทางวิชาการ  

แนวยุทธศาสตร 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใชแนวทางยุทธศาสตร ดังน้ี 
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)  เปนกรอบแนวทาง               

ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน เพ่ือใหเกิดเอกภาพ ในระบบอุดมศึกษาของ
ชาติ มีเปาหมายคือ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพสูตลาดแรงงานและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรม              
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ  ในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน รวมทั้งสนับสนุนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และ
เครือขายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและ เอกภาพเชิง
ระบบ” มีการกําหนดทิศทางยุทธศาสตรเปน 2 สวน คือ  

สวนที่ 1 การวิเคราะหภาพฉายและนัยยะสําคัญที่เปนปจจัยแวดลอมรุมเรา ที่สงผล
กระทบตอมนุษยและโลก ประเทศไทยจนถึงอุดมศึกษา 

สวนที่ 2 ปจจัยภายในระบบอุดมศึกษา ภาพฉายปจจุบันและอนาคต (Scenario) 
2. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 -2554) เปนแผนการพัฒนา

ภายใตกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) โดยมียุทธศาสตร
การพัฒนาอุดมศึกษาไทย ดังน้ี 

• การพัฒนาอุดมศึกษาไทยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

• การเชื่อมตอกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา 

• บทบาทของอุดมศึกษาไทยในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ 

• การเงินอุดมศึกษา 

• โครงสรางพ้ืนฐานการเรียนรู 
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โครงสรางองคกร 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกอบดวย 12 หนวยงานหลัก ดังน้ี 
1. สํานักอํานวยการ 
2. สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา 
3. สํานักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
4. สํานักประสานและสงเสริมกิจการอุดมศึกษา 
5. สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
6. สํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ 
7. สํานักบริหารงานวิทยาลยัชมุชน(คณะกรรมการ) 
8. สํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
9. สํานักนิติการ 
10. สํานักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา 
11. กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
12. หนวยงานตรวจสอบภายใน 
นอกจากนี้ยังมีหนวยงานในกํากับอีก 4 แหง ดังน้ีคือ 
1. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 
2. สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
3. ศูนยพัฒนาควาสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
4. ศูนยฝกอรมคอมพิวเตอรซอฟแวร 

 
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

อํานาจหนาที่  
ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2546 กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีภารกิจ
เก่ียวกับการจัดและสงเสริมการอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและ
ความเปนเลิศทางวิชาชีพ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
1. จัดทําขอเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 
2. ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
3. หลักเกณฑ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 
4. พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
5. สงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑและ

รูปแบบความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนและสถานประกอบการ 
6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
7. จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารมาใชในการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ 
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8. ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดําเนินการตามที่
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 

9. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

วิสัยทัศน   
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนองคกรหลักในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรม
วิชาชีพใหประชาชนอยางทั่วถึง ตลอดชีวิต มีคุณภาพไดมาตรฐาน และจัดการองคความรูตรงตาม
ความตองการของตลาดแรงงานและอาชีพอิสระ สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

พันธกิจ 
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพทุกระดับอยางทั่วถึงและเสมอภาค 
2. สรางการบริหารและจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน 
3. วิจัย สรางนวัตกรรม พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือการประกอบวิชาชีพและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 

ยุทธศาสตร 
1. การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน 
2. สรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
4. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
5. จัดอาชีวศึกษาเพ่ือสรางเสริมความม่ันคงของรัฐ 
6. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี 

โครงสรางองคกร 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกอบดวย 12 หนวยงานหลัก ดังน้ีคือ 
1. สํานักอํานวยการ 
2. สํานักความรวมมือ 
3. สํานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา 
4. สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 
5. สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
6. สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
7. สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
8. หนวยตรวจสอบภายใน 
9. กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
10. ศูนยการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
11. ศูนยพัฒนา สงเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
12. ศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศและกําลังคนอาชีวศึกษา 
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บทที่ 3  
สถานภาพการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 

การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาใหสําเร็จ ตองอาศัยความรวมมือของผูใชระบบ
สารสนเทศทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงาน โดยมีพ้ืนฐานความเขาใจที่ถูกตองรวมกันในประเด็นของถอยคําที่กลาว
อางในแผนปฏิบัติการฯ แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจําแนกขอมูล และการประยุกตใชขอมูลดานการศึกษา 
ดังน้ันจึงสมควรจัดทํานิยามความหมายและแนวคิดตางๆ เพ่ือใหการจัดทําแผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษา มีความชัดเจน สะดวกตอการทําความเขาใจ และเปนที่ยอมรับของทุกฝาย ดังน้ีคือ 

นิยามคําศัพทพ้ืนฐาน 
เน่ืองจากการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา มีความครอบคลุมหรือมีผลกระทบตอการ

ปฏิบัติงานของทุกฝายที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา ดังน้ันเพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา จึงสมควรจัดทํานิยามความหมายของถอยคําหรือวลี          
ที่เก่ียวของ ดังน้ีคือ 

หนวยงานที่จัดการศึกษา หมายถึง องคกรหลัก หนวยงานในสังกัด หนวยงานในกํากับ รวมทั้ง
หนวยงานนอกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีหนาที่จัดการดานการศึกษาดังรายชื่อ
หนวยงานในภาคผนวก ก. 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบงาน โปรแกรม หรือซอฟตแวร ที่ไดมาจากการจัดซ้ือ จัดหา หรือจัด
จางพัฒนา เพ่ือประยุกตใชในการประมวลผลขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา อาทิเชน ระบบ            
e-Citizen ระบบ Student เปนตน 

ระบบจัดการฐานขอมูล หมายถึง โปรแกรมหรือซอฟตแวร ทั้งที่เปนชนิดสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูป 
ซ่ึงทําหนาที่ดูแล จัดเก็บ ปรับปรุง ตลอดจนถึงการสั่งพิมพรายงานตางๆ โดยผูใชงานอาจใช
คําสั่งมาตรฐานของระบบดังกลาว หรือเขียนชุดคําสั่งเพ่ิมเติมเพ่ือการประมวลผลขอมูลได อาทิ
เชน ระบบ Oracle ระบบ MySQL เปนตน 

ขอมูลดานการศึกษา หมายถึง รายการขอมูลที่เหมาะสมจําเปนตอการจัดเก็บและประมวลผล                
เพ่ือประยุกตใชในการบริหารจัดการดานการศึกษา และการเรียนการสอน  

ฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา หมายถึง คลังขอมูลสารสนเทศซ่ึงมีโครงสรางประกอบดวย
ขอมูลดานการศึกษา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการวิเคราะหและออกแบบของนักวิเคราะหระบบงาน
คอมพิวเตอร (System Analyst) เพ่ือประโยชนในการประยุกตใชงานดานการศึกษา ดังน้ีคือ 

• เพื่อการบริหารจัดการ หมายถึง การประยุกตใชฐานขอมูลสารสนเทศ เพ่ือการวางแผน 
วิเคราะห จัดทํานโยบาย ตลอดจนถึงการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหาร และ
ผูปฏิบัติงาน อาทิเชน ฐานขอมูลทะเบียนสถานศึกษา เปนตน 

• เพื่อการเรียนการสอน หมายถึง การประยุกตใชฐานขอมูลสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู
ของผูเรียน หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูสอนกับผูเรียน อาทิเชน ฐานขอมูลสื่อ
การเรียนการสอน เปนตน 
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แนวคิดเก่ียวกับขอมูลดานการศึกษา 
แนวคิดในการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา จะเร่ิมตนจากการวิเคราะหพันธกิจ ภารกิจ

หรือกระบวนงานของหนวยงานที่จัดการศึกษา ซ่ึงมักมีความคาบเก่ียวดานการบริหารจัดการและการเรียน  
การสอน ควบคูกันไปตามสถานภาพของแตละหนวยงาน เพ่ือใหนักวิเคราะหและออกแบบระบบงาน (System 
Analyst) สามารถที่จะวางแผนดําเนินการจัดเก็บขอมูล ที่เหมาะสมตอการพัฒนาระบบสารสนเทศ ตลอดจนถึง
การประยุกตใชงานใหตรงตามความตองการของผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการจําแนกภารกิจหรืองาน
ขององคกรที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา เพ่ือที่จะทราบความตองการใชขอมูลที่เหมาะสม ดังน้ีคือ 

ภารกิจ/งานดานการศึกษา 
หมายถึง กระบวนการทํางานของหนวยงานที่จัดการศึกษา ซ่ึงอาจจําแนกตามภาระหนาที่และความ
รับผิดชอบทั่วไปไดจํานวน 16 กลุมภารกิจ/งาน (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข.) เพ่ือใชเปนแนวคิด
พ้ืนฐานในการวิเคราะหและจําแนกขอมูลทางดานการศึกษา ดังน้ีคือ 

1. กลุมภารกิจ/งานบริหารบุคคล คือ ภารกิจและความรับผิดชอบเก่ียวกับขอมูลรายละเอียด
ตางๆ ของบุคลากร 

2. กลุมภารกิจ/งานบริหารงานโครงการ คือ ภารกิจและความรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทํา
แผนงาน การติดตาม การประเมินผล และงานตางๆ ทางดานงบประมาณ 

3. กลุมภารกิจ/งานพัสดุ คือ ภารกิจและความรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดหาวัสดุครุภัณฑ            
การแจกจาย การบํารุงรักษา และการบริหารงานวางแผนจัดหาพัสดุ 

4. กลุมภารกิจ/งานสารสนเทศ คือ ภารกิจและความรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการ พัฒนา และ
ดูแลระบบสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกหนวยงานตางๆ 

5. กลุมภารกิจ/งานบัญชีและการเงิน คือ ภารกิจและความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดทํา การรับ – 
จ ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  บันทึกรายการทางการเ งินตามที่
กระทรวงการคลังกําหนดในสมุดขั้นตน สมุดขั้นปลาย จัดทําเปนรายงานการเงินเพ่ือเปน
เคร่ืองมือชวยในการวางแผนหรือโครงการ 

6. กลุมภารกิจ/งานดานการศึกษา คือ ภารกิจและความรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการศึกษา 
การจัดทําการวิเคราะหวิจัย เพ่ือกําหนดมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรใหสอดคลองกับ
การศึกษามาตรฐานการศึกษาของชาติ ติดตาม ประเมินผล สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพครู นักเรียน และสถานศึกษา 

7. กลุมภารกิจ/งานนิติการ คือ ภารกิจและความรับผิดชอบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาและหนวยงานในสังกัดดานวินัยอุทธรณรองทุกข กฎระเบียบ
ปฏิบัติราชการ ตอบขอหารือ ใหคําปรึกษา แนะนําดานกฎหมาย ยกรางกฎระเบียบขอบังคับ 
หลักเกณฑนิติกรรมสัญญา ขอตกลงและงานคดี 

8. กลุมภารกิจ/งานชวยอํานวยการนักบริหาร คือ ภารกิจและความรับผิดชอบเก่ียวกับการ
จัดทํากลั่นกรอง ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูลใหผูบริหาร 
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9. กลุมภารกิจ/งานเลขานุการและจัดการประชุม คือ ภารกิจและความรับผิดชอบเก่ียวกับ          
การจัดทําการวิเคราะห สรุป กลั่นกรองงานเพื่อนเสนอคณะกรรมการ ประสานงาน จัดเตรียม
ขอมูลดานตางๆ เพ่ือประกอบการดําเนินการตางๆ ของคณะกรรมการ บริหารการประชุม
ของคณะกรรมการ 

10. กลุมภารกิจ /งานจัดทําเอกสารการบันทึกและสรุปผลการประชุม คือ ภารกิจและ                
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดทําจัดหา วิเคราะห สืบคนขอมูลเอกสาร และขอมูลขาวสาร
ที่เก่ียวของ 

11. กลุมภารกิจ/งานประชาสัมพันธ คือ ภารกิจและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน 
การเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ การติดตาม การประเมินผล และงานตางๆ ทางดาน
ประชาสัมพันธของกระทรวงศึกษาธิการ 

12. กลุมภารกิจ/งานสารบรรณ และธุรการ คือภารกิจและความรับผิดชอบเก่ียวกับงานรับสง
หนังสือราชการ งานการเสนอหนังสือราชการ งานการออกเลขที่หนังสือราชการ และคําสั่ง 
งานการจัดสงหนังสือราชการ 

13. กลุมภารกิจ/งานวิจัย คือ ภารกิจและความรับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนางานวิจัย จัดสรรทุน
วิจัย เผยแพรผลงานวิจัย และสงเสริมคุณภาพ 

14. กลุมภารกิจ/งานความรวมมือระหวางประเทศ คือ ภารกิจและความรับผิดชอบเก่ียวกับงาน
ดานตางประเทศ งานความรวมมือกับองคกร/หนวยงานตางประเทศที่ประเทศไทยเปน
สมาชิก การดําเนินงานและผลของการดําเนินงานดานตางประเทศในภาพรวม 

15. กลุมงานตรวจราชการและติดตามผล คือ ภารกิจ / งานวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบตรวจ
ราชการและงานติดตามผลการดําเนินงานของแตละโครงการ 

16. กลุมภารกิจ/งานตรวจสอบภายใน คือ ภารกิจและความรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบการ
ทํางานของหนวยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมูลดานการศึกษา 
หมายถึง ขอมูลที่จะนํามาใชในการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา โดยวิเคราะหไดจาก
ความตองการในภาพรวมของกลุมภารกิจ /งานดานการศึกษา ซ่ึงมีการจําแนกไดเปน 41ชุด                
(ตามรายละเอียดในภาคผนวก ค.) เพ่ือนําไปประกอบการออกแบบโครงสรางฐานขอมูลในทางเทคนิค
ตอไป ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพัฒนาระบบสารสนเทศและการประยุกตใชในแตละสถานการณ ดังน้ีคือ 

1. ขอมูลเก่ียวกบัโครงสรางการบริหารองคกร 
2. ขอมูลเก่ียวกบัระเบยีบราชการของหนวยงานที่จัดการศึกษา 
3. ขอมูลเก่ียวกบัพระราชบญัญัติ กฤษฎีกา กฎกระทรวง และระเบยีบขอบังคับทีเ่ก่ียวของ 
4. ขอมูลเก่ียวกบัการดําเนินการทางวินัย อุทธรณ รองทุกข รองเรียน 
5. ขอมูลเก่ียวกบัการพิจารณาและหารือ หรือการตีความ 
6. ขอมูลเก่ียวกบัการประชาสมัพันธ 
7. ขอมูลเก่ียวกบัคดีความแพง คดีปกครอง และอาญา 
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8. ขอมูลเก่ียวกบัการจายเงิน 
9. ขอมูลเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
10. ขอมูลเก่ียวกบับัญชคีาเบี้ยเลี้ยงที่พักและยานพาหนะ 
11. ขอมูลเก่ียวกบัอัตรากําลัง 
12. ขอมูลเก่ียวกบับัญชีผูสมัครสอบคัดเลือก / ผูรับคัดเลือก / สํารอง 
13. ขอมูลเก่ียวกบัประวัตขิาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
14. ขอมูลเก่ียวกบัการฝกอบรม 
15. ขอมูลเก่ียวกบัเครื่องราชอิสริยาภรณ 
16. ขอมูลเก่ียวกบัการจายเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทน 
17. ขอมูลเก่ียวกบัสวัสดิการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
18. ขอมูลเก่ียวกบัการประเมินบุคลากร 
19. ขอมูลเก่ียวกบัสารบรรณ 
20. ขอมูลเก่ียวกบัการประชุม 
21. ขอมูลเก่ียวกบัอาคารสถานที่ 
22. ขอมูลเก่ียวกบัทําเนียบที่ดิน 
23. ขอมูลเก่ียวกบัวัสดุ และครภัุณฑ 
24. ขอมูลเก่ียวกบัยานพาหนะ 
25. ขอมูลเก่ียวกบัการซอมบํารุง 
26. ขอมูลเก่ียวกบัผูรับเหมา ผูรับจาง และบริษัทที่ปรึกษา 
27. ขอมูลเก่ียวกบัระบบและเครือขายคอมพิวเตอร 
28. ขอมูลเก่ียวกบัแผนงาน และงบประมาณโครงการ 
29. ขอมูลเก่ียวกบัการบริหารโครงการ 
30. ขอมูลเก่ียวกบัหนวยงาน / สถานศึกษา 
31. ขอมูลเก่ียวกบัแหลงเรียนรู 
32. ขอมูลเก่ียวกบัประชากรกลุมเปาหมายในวัยเรียน 
33. ขอมูลเก่ียวกบัประชากรนกัศึกษา 
34. ขอมูลเก่ียวกบัการไดรับการศึกษาของประชากร 
35. ขอมูลเก่ียวกบัผลงานวิจัย / งานวิชาการ 
36. ขอมูลเก่ียวกบัการสนับสนุนงานวิจัย 
37. ขอมูลเก่ียวกบัประวัตินักเรียน / นักศึกษา 
38. ขอมูลเก่ียวกบัหลักสูตรกระทรวงศึกษาธกิาร 
39. ขอมูลเก่ียวกบัสื่อการเรียนการสอน 
40. ขอมูลเก่ียวกบัโครงการสนับสนุนการศึกษา 
41. ขอมูลเก่ียวกบัความสัมพันธระหวางประเทศ 
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การประยุกตใชฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 
การนําแนวคิดเร่ืองขอมูลดานการศึกษา มาประยุกตเปนโครงสรางฐานขอมูลรวมกับการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ หรือที่เรียกวา “การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา” กอใหเกิดความสะดวกตอผูใชทั้ง
ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ในการดําเนินพันธกิจตามบทบาทหนาที่ของแตละฝาย ซ่ึงอาจใชประโยชนในประเด็น
ตางๆ จากฐานขอมูลเดียวกันหรือฐานขอมูลที่มีความเก่ียวของกัน ดังน้ีคือ 

ประเด็นการบริหารจัดการ 
1. ดานการบริหารจัดการของผูบริหาร 

• มีขอมูลสนับสนุนการบริหาร เชน การพิจารณาโยกยาย เลื่อนขั้นเลือ่นตําแหนง 

• มีขอมูลสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจ เชน การพิจารณาอนุมัติโครงการและ
งบประมาณ 

• มีขอมูลสนับสนุนการกําหนดนโยบาย เชน นโยบายปฏิรูปการศึกษา การเพ่ิมโอกาส           
ทางการศึกษา 

2. ดานการดําเนินงานงานของหนวยงาน 

• มีขอมูลสนับสนุนการดําเนินงานขององคกร เชน ผลการดําเนินงานตามตวัชี้วัด 

• มีขอมูลสนับสนุนการจัดทํารายงานนําเสนอผูบริหารตามวาระประจํา  

• มีขอมูลสนับสนุนการจัดทํารายงานนําเสนอตามความตองการเรงดวน 

• มีขอมูลสนับสนุนการจัดทํารายงานการกํากับติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะๆ 

• มีขอมูลสนับสนุนการจัดทํารายงานขอมูลทั่วไปและสถติิเพ่ือประกอบรายงานการประชุม 

• มีขอมูลสนับสนุนการจัดทํารายงานเกี่ยวกับนักเรียนและโรงเรียน 

• มีขอมูลสะสมผลงานขององคกร 

• มีขอมูลสนับสนุนการจัดทําโครงการและงบประมาณ เพ่ือนําเสนอตอผูบริหาร 

• มีขอมูลและความพรอมรองรับการเชื่อมโยงบูรณาการกับหนวยงานอ่ืน 

• มีแหลงขอมูลที่เหมาะสมตอการนําเสนอและอางอิง 

• มีขอมูลสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของหนวยงาน 
3. ดานการปฏิบัติงานของบุคลากร 

• มีข อ มูลส นับสนุนการสะสมผลงานของบุคลากร  เ พ่ือรองรับการประ เ มินผล                
ของผูบังคับบัญชา และการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง 

• มีขอมูลสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ประเด็นการเรียนการสอน  
1. มีขอมูลสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน 
2. มีขอมูลสนับสนุนการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนและแผนการสอน 
3. มีขอมูลสนับสนุนการจัดทําสื่อการเรียนการสอน 
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4. มีขอมูลสนับสนุนการคนควาและการวิจัย 
5. มีขอมูลสนับสนุนการเผยแพรความรูและจัดทําหองสมุด 
6. มีการแลกเปลีย่นเรียนรูอยางสรางสรรค 

สถานะของการพัฒนาและประยุกตใชระบบสารสนเทศดานการศึกษา 
การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของประเทศ ปจจุบันไดรับความรวมมือหนวยงานที่             

จัดการศึกษา ในการพัฒนาและประยุกตใชระบบสารสนเทศ  เพ่ือการบันทึกและปรับปรุงฐานขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษาอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอใน 2 ลักษณะ คือ 

ลักษณะที่ 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศของสวนกลาง 
หมายถึง ระบบสารสนเทศหลายระบบที่ไดรับการพัฒนาจากองคกรหลัก หรือสํานักงาน

สวนกลางในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือแจกจายใหหนวยงานท่ีจัดการศึกษานําไปใชงาน หรือ
จัดทําในลักษณะของเว็บแอพพลิเคลั่น ซ่ึงมีการควบคุมดูแลจากสวนกลาง เพ่ือใหแตละหนวยงาน เชน 
โรงเรียนสามารถกรอกขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูลไดอยางสะดวก เปนตน โดยพิจารณาจากความพรอม
ในการใชงานของแตละหนวยงานที่มักไมเทาเทียมกัน อาทิเชน โรงเรียนในเขตพื้นที่เมืองกับเขต
ชายแดน มักจะมีความพรอมดานอุปกรณเคร่ืองมือและครูแตกตางกัน เปนตน ระบบสารสนเทศใน
ลักษณะนี้พอจะสรุปภาพรวมไดคือ 

ระบบสารสนเทศ ผูพัฒนา/ผูดูแลระบบ 
1. ระบบ E-Citizen เพ่ือจัดเก็บขอมูลทะเบียนนักเรียนและครูเปนรายบุคคล 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร สํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2. ระบบบริหารการเรียนการสอน (LMS) 
3. ระบบสารสนเทศทางการศึกษา : EIS จัดเก็บขอมูลสถานศึกษา 
4. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานการศึกษา GIS 
5. ระบบบริการสารสนเทศดานการศึกษา (Intranet) 
6. ระบบ SMIS จัดเก็บขอมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7. ระบบ Student 51 จัดเก็บขอมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
8. ระบบจัดเก็บขอมูลครุภัณฑ (M-OBEC) 
9. ระบบจัดเก็บขอมูลอาคารเรียนและสิ่งกอสราง (B-OBEC) 
10. Data Center 2010 สารสนเทศบนเว็บไซต 
11. โปรแกรมจัดเก็บขอมูล 10 มิถุนายน (OBECxx) 
12. ระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส 

(e-ME) 
13. ระบบบริหารงานบุคคล (P_Obec) 
14. ระบบงบประมาณ 
15. ระบบสารสนเทศผูประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเลขาธิการ 

คุรุสภา 16. ระบบเว็บไซตคุรุสภา (Internet) 



 

 

3 - 7 
บทท่ี  3  สถานภาพการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 

แผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 – 2555 
 

ระบบสารสนเทศ ผูพัฒนา/ผูดูแลระบบ 
17. ระบบตรวจสอบคุณวุฒิ สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

18. ระบบฐานขอมูลการรับสมัครสอบผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา และ
ระบบเรียกตัวเขาสอบสัมภาษณ 

19. ระบบฐานขอมูลและสถิตินักเรียน นักศึกษา/บุคลากร/สถานศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

20. โปรแกรมรายงานสถิตินักเรียน นักศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

21. ระบบฐานขอมูลนักเรียนนักศึกษา ที่กําลังศึกษา ณ ปจจุบัน, จบการศึกษา 
และติดตามภาวะการมีงานทํา 

22. ระบบศูนยกําลังคน (V-COP) 
23. ระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ ใชเก็บควบคุมผลงานวิทยาลัย 

ประเมินผลสถานศึกษา 
24. ระบบฐานขอมูลสถานประกอบการวิทยาลัยที่ลงนามความรวมมือ 

(http://boc.vec.go.th) 
25. ระบบผลงานส่ิงประดิษฐของคนรุ น ใหม  หุนยนต  และโครงการ

วิทยาศาสตรเก็บขอมูลผลงานสิ่งประดิษฐโครงงานวิทยาศาสตร 
26. ระบบบริหารจัดการขอมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคล : BMS 
27. ระบบฐานขอมูลเกษตรกรรม 
28. โปรแกรมรายงานจํานวนนักเรียน นักศึกษาเขาใหม 
29. ระบบจัดการเตรียมการสอบและจัดการขอมูลศูนยสอบ สนามสอบ โรงเรียน 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน) 

30. ระบบฐานขอมูลชื่อโรงเรียน นักเรียน 
31. ระบบฐานขอมูลชื่อผูเขาสอบ GAT/PAT 

 
ลักษณะที่ 2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะหนวยงาน  

หมายถึง ระบบสารสนเทศหลายระบบที่ไดรับการพัฒนาจากองคกรหลัก หรือหนวยงานที่จัด
การศึกษาตางๆมีความตั้งใจพัฒนาขึ้นมาใชงานเอง เปนการเสริมสมรรถนะการจัดเก็บและปรับปรุง
ฐานขอมูลดานการศึกษาของประเทศ เพ่ือความเหมาะสมในการบริหารจัดการตามภาระกิจของ
หนวยงาน รวมถึงการใชฐานขอมูลดานการศึกษาในบริบทของแตละหนวยงาน โดยบางสวนอาจใช
เพียงระบบงานพื้นฐาน เชน โปรแกรม Microsoft Excel เปนตน ซ่ึงพอจะสรุปภาพรวมไดดังน้ีคือ 
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แผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 – 2555 
 

ระบบสารสนเทศ ผูพัฒนา/ผูดูแลระบบ 
1. ระบบมาตรฐานขอมูล เพ่ือบูรณาการระบบสารสนเทศทางการศึกษา 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร สํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2. ระบบฐานขอมูลทะเบียนนักเรียน นักศึกษารายบุคคล 
3. ระบบฐานขอมูลทะเบียนขาราชการครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา 

และบุคลากร 
4. ระบบฐานขอมูลทะเบียนสถานศึกษา 
5. ระบบตรวจสอบขอมูลรายบุคคล 
6. ระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (อายุ 0-

18 ป) 
7. ระบบฐานขอมูลสถิติประชากรรายอายุ 
8. ระบบฐานขอมูลทะเบียนผูจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 หรือ

เทียบเทา 
9. ระบบสารสนเทศพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการดานการศึกษาสําหรับ

ผูบริหาร (ระบบประมวลผลดัชนีทางการศึกษา) 
10. ระบบคุรุสดุดี 

สํานักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา 

11. ระบบครูอาวุโส (Intranet) 
12. ระบบแฟมสะสมผลงาน 
13. ระบบขอมูลนักศึกษารายบุคคล เพ่ือประกอบการจัดสรรงบประมาณ

คาใชจายรายหัว และประมาณการงบประมาณในปถัดไป 
สํานักบริหารงานการศึกษา
นอกโรงเรียน (สํานักสงเสรมิ
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย) 

14. ระบบขอมูลนักศึกษา เพ่ือรวบรวมขอมูลนักศึกษาจากโปรแกรมทะเบียน
จํานวนนักศึกษาที่ใชในทุกสถานศึกษาผานเครือขาย Internet 

15. ระบบสารสนเทศทางการศึกษานอกโรงเรียน เพ่ือจัดเก็บขอมูลนักศึกษา 
กศน. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ ปวช. 

16. ระบบฐานขอมูลประชากรวัยแรงงาน 
17. ระบบสารสนเทศทางการศึกษาเอกชนเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) เพ่ือ

จัดเก็บขอมูลสถิติเบื้องตนจากโรงเรียนเอกชนทุกประเภท 
สํานักบริหารงาน

คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน 

18. TCU-LMS : Learning Management System Software มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร 
(Thai Cyber University) 

19. ระบบฐานขอมูลนักเรียน (รูปแบบ MS SQL, Oracle) 
โรงเรียนมหิดล 
วิทยานุสรณ 

20. ระบบฐานขอมูลสื่อ ICT (รูปแบบ MS SQL) 
21. ระบบวิชาการและหลักสูตร เพ่ือบริหารจัดการขอมูลวิชาการ หลักสูตร 

การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ฯลฯ 
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ระบบสารสนเทศ ผูพัฒนา/ผูดูแลระบบ 
22. ระบบศูนยสื่อ ICT เพ่ือการเรียนการสอนของครูและนักเรียน (เผยแพร

บนเว็บไซต) 
23. โปรแกรมเก็บขอมูลสถิติการศึกษา เพ่ือใหแตละโรงเรียนกรอกขอมูลบน

เครือขายอินเตอรเน็ต (www.bmaeducation.in.th) 
สํานักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

24. ฐานขอมูลการศึกษา เพ่ือเก็บขอมูลสวนตัวนักเรียนและผลการศึกษา 
(รูปแบบ Excel) 

วิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานคร 
และวชิรพยาบาล  
สํานักการแพทย 
กรุงเทพมหานคร 

25. ฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษา (รูปแบบ Excel) 

26. ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ประยุกตใชขอมูลในการบริหารหนวยงาน 

โรงเรียนนายรอยตํารวจ 
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

27. ระบบการรับสมัครสอบออนไลน 
28. ระบบหลักสูตร รองรับการจัดทําแผนการสอน โครงสรางหลักสูตรและ

รายวิชา จัดเก็บในรูปแบบ Excel 
29. ระบบทะเบียนวัดผล ประเมินผลการเรียน และจัดการบทเรียน (จัดเก็บใน

รูปแบบ Excel) 
30. ระบบกิจกรรมการพัฒนานักเรียน และติดตามตรวจสอบคุณภาพของ

ผูสําเร็จการศึกษา (จัดเก็บในรูปแบบ Excel) 
31. ระบบเชื่อมขอมูลงานหองสมุด ทํางานรวมกับการใชงานหองสมุด (จัดเก็บ

ในรูปแบบ Excel) 
32. ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

สถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข 

33. ระบบภาระงานสอน และระบบประเมินการสอนของอาจารย 
34. ระบบกิจการนักศึกษา และระบบศิษยเกา 
35. ระบบบริหารสถานศึกษา เพ่ือจัดเก็บขอมูลนักเรียนเดินเรือพาณิชย  

อาจารยผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา 
ศูนยฝกพาณิชยนาวี กระทรวง

คมนาคม 
36. โปรแกรม E-Learning  เพ่ือจัดการเรียนการสอนผานระบบ Internet  กองการศึกษา 

กรมกําลังพลทหารบก 
กระทรวงกลาโหม 

37. ระบบการรับสมัครนักศึกษาผานอินเตอรเน็ต 
วิทยาลัยพยาบาล 

เก้ือการุณย 
38. ระบบประเมินผลการเรียนการสอน และประกาศผลการเรียนผานเว็บไซต 

(Intranet) 
39. โปรแกรม Mil-Lib ใชคนหาหนังสือภายในกองทัพไทย สถาบันปองกันประเทศ 

กองบัญชาการกองทัพไทย 40. โปรแกรม E-Lib ใชคนหนังสือภายใน สปท. 
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ระบบสารสนเทศ ผูพัฒนา/ผูดูแลระบบ 
41. ระบบฐานขอมูลนักศึกษาของ สปท. เพ่ือตรวจสอบขอมูลนักศึกษาทั้งใน

อดีตและปจจุบัน 
กระทรวงกลาโหม 

42. ระบบสารสนเทศบริหารจัดการหองเรียนคอมพิวเตอร  (Net support 
School) 

โรงเรียนจาอากาศ 
กรมยุทธศึกษา- 

ทหารอากาศกองทัพอากาศ 43. ระบบสารสนเทศการเรียนการสอนเพ่ือการเรียนการสอน (LMS-Moodle) 
44. ระบบ Streaming ระบบใหบริการเน้ือหาที่ออกอากาศยอนหลัง (On 

demand Content) 
สถาบันสงเสรมิการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(สสวท.) 45. ระบบ E-Learning เพ่ืออบรมพนักงานภายในสถาบัน สสวท. 

46. ระบบฐานขอมูลการรับสมัครสอบผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
47. ระบบฝกอบรมครู 
48. ระบบแตงตั้ง-ถอดถอนครูเอกชน 
49. ระบบประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา 
 
ระบบเครือขายของกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการจัดเตรียมระบบเครือขาย เพ่ือใหหนวยงานที่จัดการศึกษา ซ่ึงเปน
แหลงกําเนิดขอมูลดานการศึกษา เชน โรงเรียนในพื้นที่หางไกล เปนตน สามารถที่จะพัฒนาและบูรณาการ
ขอมูลสารสนเทศรวมกับหนวยงานอ่ืนไดอยางราบรื่น หรือประสบความยากลําบากใหนอยที่สุด โดยปจจุบันมี
การประยุกตใชจํานวน 3 เครือขายหลัก ดังน้ีคือ 

1. ระบบเครือขาย MOENet  
ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเปดใหบริการครอบคลุมหนวยงานใน

สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) และ สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา (สอศ.) ตามรูปที่ 3.1 
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รูปท่ี 3.1 สถาปตยกรรมระบบเครือขาย MOENet ณ เดือนมีนาคม 2553 

การวางระบบเครือขายใชวิธีเชาโครงขายของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดยใชสถาปตยกรรมแบบ
ผสมผสาน ดังรูปที่ 3.2 และมีการปรับปรุงความเร็วในการรับสงขอมูล (Bandwidth) คร้ังลาสุดเม่ือเดือน
พฤศจิกายน 2552 สงผลใหสถานศึกษาตางๆ มีศักยภาพในการใชงานเพิ่มขึ้น ดังน้ีคือ 

• หนวยงานและสถานศึกษาที่ไดรับการตดิตั้งระบบสายสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) จะ
ไดรับการปรับเพ่ิมความเร็วเปน 2 Mbps 

• สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและวทิยาลัยเทคนคิ ไดรับการปรับเพ่ิมเปน 4 Mbps 

• สถานศึกษาทีใ่ชระบบจานดาวเทียม จะไดรับการปรับเพ่ิมความเร็วเปน 1 Mbps แตถาอยูใน
เขตพ้ืนที่ใหบริการ ADSL จะไดรับการปรับเปลีย่นเปน ADSL ทันทใีนกรณีที่ใชจานดาวเทียม
ของบริษัท TOT หรือไดรับการติดตั้ง ADSL เพ่ิมใหอีก 1 ชองทางในกรณีทีใ่ชจานดาวเทยีม
ของบริษัท SAMART ซ่ึงดําเนินการไดอีกประมาณ 600 แหง 

• หนวยงานและสถานศึกษาที่ใชระบบ ADSL จะะไดรับการปรับเพ่ิมความเร็วเปน 2-3 Mbps 
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รูปท่ี 3.2 แผนผงัการเชื่อมตอเครือขาย MOENet ณ เดือนมีนาคม 2553 

2. ระบบเครือขาย Uninet  
ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงรับผิดชอบโดยสํานักงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) เปดใหบริการครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชนบางสวน รวมทั้งสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหม เชน โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนตน 
ตามรูปที่ 3.3 
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รูปท่ี 3.3 แผนผงัการเชื่อมตอเครือขาย UniNet 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายใหสถาบันการศึกษา หรือหนวยงานทางการศึกษา
สามารถเช่ือมตอกับ Uninet ในการใชงานเพ่ือการศึกษาไดเทาน้ัน เพ่ือใชประโยชนจากอุปกรณและระบบ
เครือขายรวมกันอยางคุมคา และตอมาในป พ.ศ. 2552 ไดมีการขยายความเร็วของเครือขายเพิ่มขึ้นเปน 10 
Gbps ในสวนของ Backbone กับ Node หลัก และขยายความเร็วเปน 1 Gbps ไปยังสถาบันการศึกษา เรียกวา
เครือขาย Uninet 2 ดังรูปที่ 3.4 
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UniNet2 Network UniNet2 Network 
Topology Topology 

Giga-POP

LAMDA 10 Gbps

DARK FIBER 10 Gbps

Layer 2 Switch

ICON

DWDM_PEA 10 Gbps

CRI

CMI

PNK

KKN

SKN

MHM

UBI
NRM

CBI

NPT

NRT

SKA

BKK

BKN
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PSM

PTW

PYT

BSE

TPJ

BMD

SLY

 
รูปท่ี 3.4 แสดงแผนผังเครือขายของ UniNet 2 

ปจจุบันเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา มีการขยายเครือขายออกไปอยางกวางขวาง               
ซ่ึงรวมทั้งเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เครือขายศึกษาวิจัย และแหลงขอมูลความรูตางๆ 
กับทั้งยังมีความรวมมือกับตางประเทศ ซ่ึงเรียกวา NREN (National Research and Education Network) ดัง
รูปที่ 3.5 และรูปที่ 3.6 ตามลําดับ พรอมทั้งมีการวางแผนดําเนินการเพ่ือรองรับการศึกษาทั้งระบบตามโครงการ
กระตุนเศรษฐกิจ (SP2) ดังรูปที่ 3.7 ซ่ึงประกอบดวยหนวยงานที่จัดการศึกษาของไทย อาทิเชน 

• เครือขาย Thaisarn (Research Network) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

• กระทรวงศึกษาธิการ 

• สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 

• โรงพยาบาลราชวิถี  

• วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา  
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รูปท่ี 3.5 การเชื่อมโยงกับเครือขายตางประเทศ 

 
รูปท่ี 3.6 การเชื่อมโยงกับเครือขายเพ่ือการศึกษาวิจัย (NREN) 
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รูปท่ี 3.7 ผังเครือขายเพ่ือรองรับการศึกษาท้ังระบบตามโครงการกระตุนเศรษฐกิจ (SP2) 

3. ระบบเครือขาย VECNet  
ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงเปดใหบริการครอบคลุม

หนวยงานภายในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้ง 77 แหงทั่วประเทศ เพ่ือประโยชนในการ
บริหารจัดการของหนวยงานตางๆ ตามเปาหมายในการใหบริการที่มีความรวดเร็ว ทันสถานการณการทํางาน
ในปจจุบัน โดยรวมมือกับ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในการเชื่อมโยงเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงกับ
หนวยงานในสังกัด ภายใตชื่อโครงการ "เชาเชื่อมโยงระบบเครือขายระหวางสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากับอาชีวศึกษาจังหวัด" ตามรูปที่ 3.8 
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รูปท่ี 3.8 ผังโครงสรางเครือขาย VECNet 

บทวิเคราะหสถานภาพการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 
ผลสํารวจการพัฒนาและประยุกตใชสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 

(ดังกลาวขางตน) ทําใหหนวยงานสวนกลางและแตละหนวยงาน มีฐานขอมูลที่สามารถรองรับการบริหารจัดการ
และการเรียนการสอนไดในระดับหน่ึง อีกทั้งยังสะทอนใหเห็นถึงความพยายาม ในการที่จะบูรณาการขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษาเขาสูสวนกลาง เพ่ือใหเปนแหลงรวมขอมูลพ้ืนฐานดานการศึกษา ซ่ึงมีเจตนาที่จะใช
ประมวลผลภาพรวมดานการศึกษาของประเทศ เปนประโยชนตอการกําหนดนโยบาย การบริหารจัดการ และ
วางแผนการศึกษาของประเทศไทย การพัฒนาและประยุกตใชระบบสารสนเทศทั้ง 2 ลักษณะขางตน ซ่ึงมีผล
ตอการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา พอสรุปไดดังน้ีคอื 

1. กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศของหนวยงานที่จัดการศึกษา มีลักษณะที่เรียกวาเปน “Silo 
Architecture” คือ ระบบตางๆไดรับการพัฒนาขึ้นมาอยางตอเน่ือง ในตางวาระตางเหตุผลของ
การใชงาน และตามความจําเปนในแตละชวงเวลา ซ่ึงเปนเรื่องปกติที่พบไดทั่วไปในโครงสราง
การทํางานที่มีภารกิจเรงรัด มีความเก่ียวของกันหลายสวนงาน และมีผลกระทบตอผูเก่ียวของ
จํานวนมาก ทําใหความสามารถในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน ตลอดจนถึงบูรณาการขอมูลระหวาง
กัน อาจทําไดคอนขางยากหรือไมสะดวกมากนัก 

2. การขยายตัวทางการศึกษาในปจจุบัน มีอัตราการเจริญเติบโตขึ้นอยางกาวกระโดด เพราะแตละ
หนวยงานมีการขยายภารกิจ ปรับปรุงยุทธศาสตร และขอบเขตการดําเนินงานดานการศึกษา
ออกไปอยางกวางขวาง ซ่ึงเปนผลมาจากความตื่นตัวในการเห็นความสําคัญดานการศึกษาของ
ประชาชน และการสนับสนุนเชิงนโยบายของภาครัฐ ทําใหการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
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จะกระทําไดคอนขางลําบาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ขอมูลยังไมสามารถบูรณาการกันได    
ยิ่งตองใชเวลาในการตรวจสอบมากขึ้นเปนเทาทวีคูณ 

3. ในปจจุบัน แมจะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถเอ้ือตอการบูรณาการ (จากการพัฒนา
ระบบสารสนเทศในลักษณะที่ 1) พรอมทั้งมีการกําหนดทิศทางการจัดสงขอมูลสารสนเทศเขาสู
สวนกลางอยางเปนรูปธรรม แตในทางปฏิบัติ ความไมสมบูรณเพียงพอตอการบูรณาการ สงผล
ใหการประมวลผลขอมูลดานการศึกษา ยังคงตองใชเวลาคอนขางมาก ในการจัดเก็บขอมูลจาก
หลายระบบและจากหลายหนวยงาน ทําใหไดขอมูลที่อาจไมทันสมัยนัก หรืออาจคลาดเคลื่อน
จากสถานการณจริง การประมวลผลขอมูลเพ่ือวิเคราะหภาพรวม ตลอดจนการออกรายงานตางๆ 
จึงมักไมทันความตองการ หรืออาจไดรับความนาเชื่อถือนอยกวาที่ควร 

4. การประยุกตใชขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ที่มีอยูอยางกระจัดกระจายในระบบตางๆ หรือ
แหลงจัดเก็บขอมูลตางๆ เฉพาะในสวนที่มีความจําเปนตองบูรณาการรวมกัน แตยังไมสามารถ
บูรณาการกันได (ทั้งขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ และเพื่อการเรียนการสอน) จะสงผลใหผูใชตอง
เสียเวลาในการสืบคนและรวบรวมขอมูลจากหลายๆแหลง อาจไดรับขอมูลที่ขัดแยงกัน เพราะ
บริบทในการจัดเก็บขอมูลของแตละหนวยงานอาจแตกตางกัน อาทิเชน ในระบบสารสนเทศหนึ่ง
อาจยังมีขอมูลการขึ้นทะเบียนครูบางคน (ซ่ึงตามปกติจะมีผลบังคับใช 5 ป) ในขณะที่ระบบ
สารสนเทศอ่ืนกลับไมมีประวัติของครูผูน้ัน เพราะไดลาออกจากราชการไปประกอบอาชีพอ่ืน         
ทําใหดูเสมือนวา ขอมูลครูจากระบบสารสนเทศทั้งสอง มีความขัดแยงกัน เปนตน 

5. ในปจจุบันและอนาคต หลายหนวยงานอาจพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศไมทันตอความตองการใช
งาน เพราะอาจตองใชเวลาในการจัดเก็บ ตรวจสอบ และปรับปรุงฐานขอมูลอยางมากมาย ทั้งที่
ในความเปนจริง อาจใชวิธีเชื่อมโยงขอมูลบางสวนมาจากหนวยงานอ่ืน หรือระบบสารสนเทศอ่ืน
ไดทันที เพ่ือที่จะมาสมทบกับขอมูลเฉพาะในสวนที่เปนบริบทของหนวยงานตน 

6. หลายหนวยงานใชระบบจัดการฐานขอมูลที่มีความแตกตางกัน อาทิเชน บางหนวยงานใชระบบ 
Oracle ในขณะที่บางหนวยงานใชโปรแกรมสํานักงานอยาง Microsoft Excel เปนตน ซ่ึงในทาง
ทฤษฎีและปฏิบัติ ถือวาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นได สามารถกระทําได เพราะในทายที่สุด ฐานขอมูล
เหลาน้ันก็สามารถที่จะนํามาประมวลผลรวมกันได ดวยวิธีการอยางใดอยางหน่ึงทางเทคนิค แต
จะสรางภาระใหแกผูทําหนาที่รวบรวมประมวลผล ในการที่จะตองใชเวลาคอนขางมาก ในการ
แปลงรูปแบบของขอมูลที่มีความแตกตางกันนั้น ใหอยูในรูปแบบเดียวกันกอน 

ภาพรวมของการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ยังมีประเด็นสําคัญที่มีผลตอการพัฒนา 
และขอเสนอแนะที่เปนประโยชน ดังจะกลาวในหัวขอตอไป 

ประเด็นที่มีผลตอการพัฒนาและประยุกตใชฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา  
จากการสํารวจ และการวิเคราะหสถานภาพการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาสามารถสรุป

ประเด็นที่มีผลตอการพัฒนาและประยุกตใชฐานขอมูลฯได 7 ประเด็น ดังน้ีคือ 
1. ประเด็นที่อาจแกไขไดในระดับนโยบาย (Policy) มีดังน้ีคือ 
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• การใหความรวมมือระหวางหนวยงาน เกิดจากความเก่ียวของกันตามกระบวนงานการ
ใหบริการทางเทคนิค หรือภาระหนาที่เฉพาะกิจ รวมทั้งดําเนินงานในลักษณะของการขอความ
อนุเคราะห (ไมใชการสั่งการ) เปาหมายงานหลายอยางจึงกลายเปนเพียงภาระของฝายตางๆ 
เน่ืองจากขาดทิศทางการใหความรวมมือที่ชัดเจน 

• ความชัดเจนในเรื่องความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน ที่อาจยังมีความคลาดเคลื่อนกันอยู
บาง เชน การจัดทําสื่อการเรียนการสอนระดับพ้ืนฐานรายวิชาเดียวกัน สมควรใหหนวยงานใด
เปนผูรับผิดชอบบาง เปนตน เพ่ือลดความซ้ําซอนในการดําเนินงาน และความสิ้นเปลือง
ทรัพยากรที่อาจนํามาใชรวมกันได 

• การกําหนดมาตรการและกรอบเวลาการบูรณาการที่ไมชัดเจนนัก ทําใหภาพรวมการ
ดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย เพราะไมมีขอบังคับในการเตรียมขอมูลวาตองดําเนินไปตามแผน
ใด จึงไมสามารถจัดทํารายงานเพื่อนํากลับมาสนับสนุนการกําหนดนโยบายตางๆ 

• นโยบายการวางโครงสรางพ้ืนฐานระบบเครือขาย ที่สงผลใหมาตรฐานของแตละองคกรหลักมี
ความแตกตางกัน จึงสรางความยากลําบากในการบูรณาการสารสนเทศ หรือไมอาจดําเนินการ
ไดอยางเต็มรูปแบบ 

2. ประเด็นที่อาจแกไขไดดวยการจัดสรรงบประมาณ มีดังน้ีคือ 

• ผูบริหารอาจไมเห็นความสําคัญในเรื่องเก่ียวกับจัดทําฐานขอมูล ดังน้ัน จึงไมไดจัดสรร
งบประมาณใหพอเพียง (แมวาจะพอมีงบประมาณเหลืออยูบาง) การทํางานของผูรับผิดชอบ 
จึงเปนเพียงการทําไปตามหนาที่ 

• บางหนวยงานอาจขาดการวางแผนที่ดีในการของบประมาณ หรือบางกรณี เม่ือมีการวางแผน
งานและของบประมาณไปแลว มักจะถูกตัดงบประมาณไมไดตามที่ขอ จึงไดงบประมาณ              
ไมเพียงพอตอการดําเนินงาน 

• การจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดอบรม พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ยังมี
ไมเพียงพอ สงผลใหการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศเปนไปดวยความลําบาก เชน ผูใชขาด
ความเขาใจในการใชระบบสารสนเทศอยางถองแท เปนตน 

• แนวทางการจัดสรรงบประมาณ บางคร้ังไมสอดคลองกับความเปนจริง เชน สําหรับโรงเรียน
เอกชน จะจัดสรรงบประมาณตามใบอนุญาต แตไมไดจัดสรรตามจํานวนนักเรียน ดังน้ัน
ขอมูลภาพรวมของโรงเรียน อาทิ หองเรียน นักเรียน บุคลากร จะตองครบถวนถูกตอง จึงจะ
ไดรับงบประมาณ แตเม่ือมีนักเรียนมาสมัครเพ่ิมในภายหลัง ก็ไมสามารถของบประมาณเพ่ิม
ได เปนตน 

• ความขาดแคลนงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการจัดซ้ืออุปกรณเคร่ืองมือสําหรับคนพิการ เพราะ
มีราคาแพงมาก และโรงเรียนสอนคนพิการสวนใหญมักจะเปนโรงเรียนเอกชน 
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3. ประเด็นที่เก่ียวของกับกฎระเบียบ มีดังน้ีคือ 

• มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบบอย ซ่ึงสงผลใหมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศบอย เพ่ือให
สามารถใชงานไดอยางถูกตองตามกฎระเบียบที่เปลี่ยนไป และผูใชอาจเกิดความสับสนในการ
ใชงานได 

• การดําเนินพันธกิจของแตละหนวยงาน มักอยูภายใตความควบคุมของกฎหมายหลายฉบับ 
ดังน้ันผูปฏิบัติงานอาจมีความเส่ียงตอการดําเนินงานที่เก่ียวกับขอมูลสารสนเทศ ทําใหเสมือน
ไมคอยไดรับความรวมมือระหวางกันเทาที่ควร 

• การบังคับใชกฎระเบียบที่ มักไมเห็นผลอยางชัดเจน ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการขาด
ประชาสัมพันธที่เหมาะสม หรือกฎระเบียบไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เพราะการ
แกไขกฎระเบียบตองผานขั้นตอนการดําเนินงานมากมาย ทําใหเกิดความลาชาในการบังคับใชงาน 

• กฎระเบียบบางอยางของแตละหนวยงานที่แตกตาง อาจสงผลใหไมสามารถเผยแพรหรือ
เปดเผยขอมูลไดอยางทันทวงที เชน อาจตองคํานึงถึงตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 เปนตน 

4. ประเด็นที่เก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Software) และลิขสิทธิ์การใชงาน มีดังนี้คือ 

• การจางบริษัทเอกชนมาชวยพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีลิขสิทธิ์ ทําใหสามารถใชงานไดเฉพาะ
ในหนวยงานนั้น จึงมักไมไดเผยแพรไปใหหนวยงานอ่ืน  

• การจางบริษัทเอกชนมาชวยพัฒนาระบบสารสนเทศ ในบางคร้ังประสบปญหาการไปคัดลอก
หรือละเมิดผลงานลิขสิทธิ์ของผูอ่ืน ทําใหหนวยงานผูใชหรือผูจางพลอยไดรับผลกระทบไปดวย 
เชน การถูกฟองรองดําเนินคดีจากเจาของลิขสิทธิ์ เปนตน 

• บริษัทรับจางพัฒนาระบบสารสนเทศบางแหง สงมอบตนฉบับโปรแกรม (Source Code)             
ไมครบ หรือไมสมบูรณ ทําใหเกิดปญหาความยุงยากในการปรับปรุงแกไขภายหลัง 

• การจัดซ้ือจัดจางพัฒนาระบบสารสนเทศ (Software) ที่มีราคาสูง แตมีขอจํากัดจํานวนการใช
งาน ทําใหเกิดความไมคุมคาตอการลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งการบํารุงรักษา (Maintenance) 
มักจะมีราคาสูงดวย ซ่ึงหนวยงานอาจไมไดตั้งงบประมาณไวกอน 

• ในกรณีที่เกิดปญหาเก่ียวกับการควบคุมและการละเมิดลิขสิทธิ์ หนวยงานผูใชระบบสารสนเทศ
ดังกลาว มักไมทราบแนวทางการแกไข สงผลใหตองเสียเวลาและคาใชจายไปอยางเปลา
ประโยชน 

• โรงเรียนเอกชนมักประสบปญหาเร่ืองการใชซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธิ์ จึงสงผลกระทบใน
ทํานองไมใหความรวมมือในการจัดเก็บขอมูลเทาที่ควร ตลอดจนถึงอาจมีความรูสึกตอตาน
พอสมควร 
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5. ประเด็นที่เก่ียวกับความพรอมในการบูรณาการขอมูลสารสนเทศ มีดังน้ีคือ 

• ความพรอมดานฮารดแวร ซ่ึงปจจุบันจัดไดวายังมีเคร่ืองแมขาย (Server) สําหรับการจัดเก็บ
ฐานขอมูลไมเพียงพอ รวมทั้งขาดอุปกรณเคร่ืองมือเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล
อยางมีประสิทธภิาพ 

• ความพรอมดานโปรแกรม (Software) ที่เปนมาตรฐานเดียวกันในการจัดเก็บขอมูล เพราะ
สภาวะปจจุบันระบบโปรแกรมที่ใชงานสวนใหญ ผูใชยังขาดความเช่ือม่ันดานการรับ-สงขอมูล 
เชน ไมมีระบบตอบรับเพ่ือยืนยันวาไดรับขอมูลครบถวน เปนตน 

• ความพรอมดานเครือขาย (Network) ซ่ึงปจจุบันมักประสบปญหาเร่ืองความลาชา ทําใหระบบ
มักไมเสถียร เชน การรับ-สงขอมูลจํานวนมากแบบ Real time พรอมกันหลายแหงผาน
เครือขาย จะเกิดความลมเหลวของระบบเครือขาย เปนตน 

• ความพรอมของหนวยงานในดานการจัดเก็บฐานขอมูล ซ่ึงมักไมทราบรายละเอียดขอมูลที่
จําเปน เชน บางหนวยงานจัดเก็บในเชิงสถิติ บางหนวยงานจัดเก็บในเชิงรายการ เปนตน 
รวมทั้งขอมูลที่จัดเก็บไวอาจไมถูกตอง ครบถวน ทําใหการวางแผนของหนวยงานตางๆที่มี
ความจําเปนตองใชขอมูลดังกลาว ประสบความยากลําบาก เชน สสวท. ตองการขอมูลเพ่ือวาง
แผนการอบรมครู การวัดผลสัมฤทธิ์ของเด็ก การติดตามเด็กอัจฉริยะ ในขณะที่ อบต. ตองการ
ขอมูลเพ่ือใชติดตามการมอบสิทธิประโยชนสําหรับเด็กที่ผานเกณฑ เปนตน 

• การใชรูปแบบขอมูลและเทคนิคในการแลกเปลี่ยนขอมูลของแตละหนวยงานแตกตางกัน สงผล
ใหหนวยงานที่จําเปนตองสงขอมูลใหแกหนวยงานอ่ืนหลายแหง ตองเสียเวลาในการเตรียม
ขอมูลคอนขางมาก  เชน  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ตองสงขอมูลใหแก  สกอ .  และ
กระทรวงศึกษาธิการ ดวยรูปแบบที่แตกตางกัน เปนตน 

• การรองขอขอมูลจากหนวยงานตางๆมักจะมีความเรงดวน ผูปฏิบัติงานมักตองเตรียมขอมูลใน
เวลาจํากัด รวมทั้งความเขาใจในประเด็นของการรองขอและการจัดสงขอมูลที่อาจไมตรงกัน จึง
มีโอกาสที่ผูรับจะไดรับขอมูลที่ผิดพลาดคอนขางสูง นอกจากนี้ วาระในการรองขอและการ
ไดรับขอมูล มักไมมีความสมํ่าเสมอ ไมมีความชัดเจน และมักไมตรงเวลา 

• ขาดประเด็นการบูราการขอมูลสารสนเทศท่ีเปนเปาหมายรวมกันอยางถาวร เพราะอดีตที่ผาน
มามีลักษณะเปนเพียงความตองการที่จะรวบรวมขอมูล เพ่ือนํามาประมวลผลวิเคราะหอยางใด
อยางหน่ึง ตามนโยบายหรือตามความตองการของผูบริหาร นอกจากน้ียังมีเหตุปจจัยอ่ืนที่เปน
อุปสรรคเพ่ิมเติมอีก เชน การจัดเก็บฐานขอมูลแยกตามบริบทการใชงาน การติดตามหา
ผูพัฒนาระบบเดิมไมได เปนตน ทําใหเกิดความยากลําบากในการบูรณาการขอมูลสารสนเทศ 

• การจัดทํารายงานขอมูลสวนใหญ (ตามประเด็นความตองการของหนวยงานใดๆ) ที่เปนผลมา
จากการประมวลขอมูลพ้ืนฐาน มักจะออกมาในรูปของผลสรุปภาพรวม ทําใหยากตอการนํามา
วิเคราะหหรือประเมินผลในมิติอ่ืนๆ 
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6. ประเด็นที่เก่ียวกับความบกพรองของขอมูล มีดังน้ีคือ 

• ขาดขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนตอการวางแผนหรือสนับสนุน เชน ขอมูลพ้ืนฐานการมีการใชเคร่ือง
คอมพิวเตอรของแตละโรงเรียน ขอมูลการจัดอบรมครูของแตละโรงเรียน เปนตน ทําใหยากตอ
การท่ีหนวยงานกลางจะวางแผนจัดสรรงบประมาณและดําเนินโครงการตางๆ เพ่ือไมใหเกิด
ความซํ้าซอนกัน 

• เกิดความซ้ําซอนในการกรอกขอมูล เพราะผูใชจะตองกรอกขอมูลคลายๆกันหลายระบบ ทําให
เสียเวลาในการปฏิบัติงานประจํา และมักเปนสาเหตุที่ทําใหกรอกขอมูลไมครบถวน อีกทั้งขาด
ระบบการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

• การตรวจสอบขอมูลไขวระหวางระบบ (Cross Check) มักไดผลลัพธไมตรงกัน ซ่ึงสาเหตุอาจ
เน่ืองมาจากบริบทของการจัดเก็บขอมูลที่แตกตางกัน หรือความบกพรองจากการกรอกขอมูล
ซํ้าซอน 

• การจัดเก็บขอมูลประเภทเดียวกันแตมีมุมมองการใชงานแตกตางกัน ทําใหการจะเชื่อมโยงหรือ
ใชขอมูลรวมกันทําไดลําบาก เชน ขอมูลบุคลากร บางหนวยงานจัดเก็บในบริบทของประวัติ
เพ่ือการปรับคุณวุฒิ ในขณะที่บางหนวยงานจัดเก็บในบริบทของการพัฒนาสมรรถนะ เปนตน 

• การจัดเก็บขอมูลที่มีรายละเอียดมากเกินไป ทําใหไมสามารถหาขอมูลไดอยางครบถวน 
รวมทั้งขาดการปรับปรุงขอมูล (Update) ใหถูกตองทันสมัย  

• การขาดแคลนขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนบางอยาง ทําใหมีโอกาสที่จะจัดเก็บขอมูลผิดพลาด เชน 
กรณีเด็กไรสัญชาติ จะไมมีเลขที่บัตรประชาชน หรือเด็กนานาชาติ จะใชหมายเลขหนังสือ
เดินทาง (Passport) ทําใหเกิดปญหารหัสขอมูลซํ้ากัน เปนตน  

• ในกรณีที่มีความเปลี่ยนแปลงดานขอเท็จจริงตางๆ โดยไมมีการแจงใหหนวยงานเจาของขอมูล
ไดรับทราบ จะทําใหเกิดความซ้ําซอนของขอมูล เชน การนักเรียนลาออกของนักเรียนระหวาง
เทอม หรือยายโรงเรียน โดยไมแจงหนวยงานที่เก่ียวของไดรับทราบ จะทําใหปรากฏช่ือของ
นักเรียนคน เดียวกันในฐานขอมูลของโรงเรียนทั้งสองแหง เปนตน 

• การใหความรวมมือในการกรอกขอมูลตามที่รองขอ อาจไดรับขอมูลที่ไมเปนจริง เชน ขอมูล
ดานทรัพยสิน เปนตน เพราะหนวยงานเจาของขอมูล อาจกังวลเรื่องการจัดสรรงบประมาณที่
ถูกตัดลดในปตอไป 

7. ประเด็นที่เก่ียวของกับบุคลากร (People ware) มีดังน้ีคือ 

• เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลบอยๆ สงผลใหผูที่มาทํางานแทน (ผูรับผิดชอบเดิม) ไมสามารถ
รับภาระแทนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

• บุคลากรบางสวนไมนิยมใชเทคโนโลยี คือ ยังคงใชเอกสารแบบเดิมๆ เพราะเปนการเพ่ิมภาระ
งาน แตไดคะแนนตัวชี้วัดเทากันหรือต่ํากวางานอ่ืน 

• การขอขอมูลจากหนวยงานที่เก่ียวของมีความลาชามาก ขอมูลที่ไดรับจึงไมทันการณ  
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• ผลจากการยายงานของบุคลากร ทําใหขาดความตอเน่ืองในการทํางาน เชน  การนําขอมูลเขา
สูระบบ เปนตน เพราะตองเสียเวลาฝกอบรมกันใหม จึงสงผลกระทบตอแผนพัฒนาหรือการ
เตรียมบุคลากร ที่จะปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

• การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการ
ปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบบอย ทําใหขาดการประสานงานที่ดี เชน ไมทราบวาจะติดตอกับใครที่
เปนเจาของขอมูล เปนตน นอกจากนี้ยังไมมีเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานที่เขมแข็ง
เพียงพอ 

ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 
จากการสัมภาษณ และจัดการประชุมระดมความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของจากหนวยงานตางๆที่จัด

การศึกษา ทําใหไดรับขอเสนอแนะที่เปนประโยชน ตอการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของ
ประเทศ พอสรุปเปนสังเขปได 3 ประเด็นคือ 

1. ขอเสนอแนะที่เก่ียวของกับนโยบาย (Policy) มีดังน้ีคือ 

• นโยบายการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใหเปนองคการมหาชน เพ่ือที่จะมาดูแลเรื่อง
ความเทาเทียมกันในการเขาถึงความรูดวยเทคโนโลยีสมัยใหมอยาง E-Learning 

• ปรับบทบาทใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
มีหนาที่ในการกํากับและบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยางมี
เอกภาพ เพ่ือเปนศูนยกลางการเชื่อมประสาน และบูรณาการฐานขอมูลสารสนเทศ               
ดานการศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• ควรมีการกําหนดกฎระเบียบการบริหารพัสดุ ในสวนที่เปนอุปกรณทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหชัดเจน เชน ขอกําหนดชนิดของอุปกรณที่เขาขายเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 

• กําหนดใหการจัดทําสื่อการเรียนการสอนของอาจารยสามารถใชเปนผลงานทางวิชาการได 

• จัดทําเครือขายเพื่อการศึกษาโดยตรง (Education Network) เพ่ือใหทุกฝายที่เก่ียวของกับ
การศึกษา สามารถเขาถึงไดแบบปลอดจากสิ่งไมพึงประสงค (Clean Network) มีอิสระใน
การศึกษาโดยไมแบงแยกระหวางรัฐกับเอกชน และไมเสียคาใชจาย 

• กําหนดทิศทางการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ในลักษณะที่สงเสริมเก้ือกูลกันระหวาง
หนวยงานตางๆ โดยพิจารณาจากบริบทและศักยภาพของผูผลิตเปนเกณฑตางๆ เพ่ือลด     
ความซํ้าซอน และจัดระดับความยากงายของเนื้อหาสาระไดอยางเปนเอกภาพ 

• มีการประชุมรวมกันระหวางหนวยงาน ทั้งในระดับผูบริหารและผูปฏิบัติ เพ่ือทําขอตกลง
รวมกันในการใชขอมูล โดยอาจจะมีการออกเปนกฎหมาย ระเบียบรับรอง หรือกําหนด
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่เหมาะสม ในเร่ืองเก่ียวกับการเผยแพรขอมูล การใหขอมูล
รายบุคคลแกหนวยงานอ่ืน เชนจะตองไดรับการอนุญาตในการเผยแพร หรือการขอขอมูลควรมี
เอกสารอางอิงหรือเปนหลักฐานหรือไมอยางไร เปนตน  
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• มีการออกกฎระเบียบ หรือแกไขกฎระเบียบที่จําเปนใหรองรับการทํางานและครอบคลุมบังคับ
ใชทุกหนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งน้ีตองมีการเผยแพรใหทุกหนวยงานทราบและถือปฏิบัติ 

• จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซ้ือเคร่ืองแมขาย (Server) และอุปกรณที่จําเปนเพ่ิมใหเพียงพอตอ
ความตองการ 

• ควรมีการทําแผนการใชงบประมาณใหชัดเจน ถูกตองและเปนธรรม รวมทั้งการวางแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศตางๆในระยะส้ันและระยะยาว เชน หากตองการพัฒนาระบบ 8 ระบบ         
อาจวางแผนการพัฒนาปละ 2- 3 ระบบ เปนตน 

• กระทรวงศึกษาธิการควรมีการวางแผน และจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทําระบบสารสนเทศ
กลาง สําหรับแจกจายใหหนวยงานตางๆ ใชรวมกัน ซ่ึงจะสงเสริมใหมีการจัดเก็บขอมูลที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน 

2. ขอเสนอแนะที่เก่ียวของกับการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ มีดังน้ีคือ 

• ศูนยกลางการเผยแพรระบบซอฟตแวรของกระทรวงศึกษาธิการที่มีใชอยูในปจจุบัน ซ่ึงจะเปน
ประโยชนตอการเลือกมาประยุกตใชงานของหนวยงานตางๆ 

• ศูนยกลางสื่อการเรียนรูที่เพียบพรอมดวยทรัพยากร (Resources) และเนื้อหาสาระ (Content) 
ที่สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองหรือเรียนซ้ําของทุกฝาย ซ่ึงจะชวยลดจํานวนการจัดฝกอบรม
ลงดวย เชน เด็กพิการมักเรียนไมคอยทัน เพราะตองใหความสนใจหรือติดตามการสอนของครู
ตลอดเวลา ทําใหไมคอยมีเวลาจดบันทึก เปนตน 

• ศูนยกลางรับแจงเหตุกรณีเกิดปญหาของการใชระบบสารสนเทศตางๆ เพ่ือติดตามชวยเหลือ
ไดอยางทันทวงที หรือหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน 

• การพิจารณาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ควรมีขอกําหนดสัญญาจางใหชัดเจน เชน 
กําหนดใหผูรับจางใหสงมอบ Source Code และเอกสารคูมือการใชงานที่ครบถวน เปนตน 
เพ่ือความสะดวกตอการบํารุงรักษา (Maintenance) ในภายหลัง 

• การมีสวนรวมในการพัฒนาระบบสารสนเทศตางๆ (Application) เพ่ือใหการจัดเก็บขอมูลมี
ความเหมาะสมตามบริบทของแตละหนวยงาน ซ่ึงจะชวยใหไดขอมูลที่ถูกตองครบถวน เชน 
ฐานขอมูลรายบุคคลมักจะกรอกคํานําหนานามวา "พระ" ไมได เพราะผูพัฒนาระบบอาจไมได
หารือรวมกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนตน 

• การบูรณาการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศตางๆเขาดวยกัน เพ่ือประโยชนในการใชฐานขอมูล
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ เชน การกรอกขอมูลในระบบหลักเพียงระบบเดียว ไมตองกรอก
ซํ้าในระบบอ่ืนอีก เปนตน รวมทั้งการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานอ่ืน เชน กระทรวงมหาดไทย 
เปนตน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของขอมูลพ้ืนฐาน 

• ระบบฐานขอมูลกลางที่มีความถูกตองสมบูรณ มีมาตรฐานชั้นความลับที่ดี สามารถที่จะ
สนับสนุนการกําหนดนโยบายและจัดทํางบประมาณไดอยางสะดวก เชน ไมตองเสียเวลาทํา
หนังสือแจงไปขอจากหนวยงานเจาของขอมูล เปนตน 
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• จัดเก็บฐานขอมูลความดี (Good Practice) เพ่ือเปนแรงจูงใจ และสงเสริมขวัญกําลังใจในการ
ทําความดีตางๆ  

• จัดใหมีทีมงานชวยผลิตสื่อการเรียนการสอน และใหอาจารยผูสอนเปนผูเสนอความตองการ
ดานเน้ือหาสาระ (Content) รวมทั้งใหจัดทําส่ือที่เหมาะสมกับคนพิการควบคูกับที่ใชสําหรับคน
ปกติดวย (Universal Design) เพ่ือเปนแตมตอในการนําความรูมาประยุกตไดอยางเทาเทียม
กับคนปกติ 

• ครูทุกคนสมควรจะตองจัดทํา Web site ของตนเองในลักษณะ Two-ways Communication 
คือ สามารถตอบขอซักถามหรือใหคําปรึกษากับนักเรียนได 

• ควรมีการรวมกลุมกันเพ่ือจัดหา Software ลิขสิทธิ์ หรือใหกระทรวงศึกษาธิการจัดซ้ือ
ซอฟตแวรลิขสิทธิ์สําหรับใชรวมกันของแตละหนวยงาน เพ่ือเปนการลดคาใชจาย รวมทั้ง
สนับสนุนใหมีการใชโปรแกรมประเภท Open source 

• ควรดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศในลักษณะของ Web Application เพ่ือใหสามารถสง
ขอมูลแบบ Real time ไดดวยระบบ Web service 

• ควรมีการพัฒนาระบบ e-Citizen ใหสามารถบันทึกขอมูลระดับโรงเรียน เพ่ือรวมเปนกลุม
โรงเรียน กอนที่จะจัดสงขอมูลใหแกกระทรวงศึกษาธิการเปนลําดับตอไป 

• ระบบสารสนเทศที่ดีควรจะสามารถปองกันการบันทึกขอมูลซํ้าซอนได มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอมูลของหนวยงาน และควรมีการยืนยันความถูกตองของขอมูลอยางสมํ่าเสมอ 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับบริบทในการใชงาน เชน หลังจากเสร็จสิ้นวาระการลงทะเบียนรับสมัครนักเรียน-
นักศึกษาแลว ควรมีการยืนยันความถูกตองขอมูลทุกภาคการศึกษา เปนตน 

3. ขอเสนอแนะที่เก่ียวของกับบุคลากร (Peopleware) มีดังน้ีคือ 

• ประยุกตเรื่องของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขากับการจัดอบรมครูประจําการและครูฝกหัด 
เพ่ือชวยสรางพ้ืนฐานความรูที่สําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการผลิตครูพันธุใหม (Next 
Generation of Teacher) 

• กําหนดใหครูใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือสําหรับการสอน โดยหาทางรับการถายทอด
ความรูและประสบการณจากครูอาวุโส เชน การจัดทํา E-Learning เปนตน ซ่ึงจะเปนประโยชน
ตอการออกใบประกอบวิชาชีพครู และลดปญหาการขาดแคลนครูในบางพื้นที่ 

• ควรใชระบบ E-Training ในการฝกอบรมดานเทคโนโลยีหรืออ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร และสามารถนําไปประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง หรือปรับวิทยฐานะได 

• การพัฒนาบุคลากร กระทรวงศึกษาธิการควรมีงบประมาณสําหรับการอบรมและพัฒนา
บุคลากร เพ่ือสรางความเขาใจและดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน อบรมใหหนวยงานสามารถ
ดูแลตัวเองได  โดยการอบรมเจาหนาที่ใหสามารถไปอบรมเจาหนาที่คนอ่ืนในหนวยงานได 

• การสรางเครือขายความรวมมือระหวางผูปฏิบัติงาน เพ่ือความสะดวกในการรับ-สงขอมูล
ระหวางหนวยงานตางๆ 
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บทที่ 4 
โครงสรางการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการฯ 

ภาพรวมการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของประเทศ จากอดีตที่ผานมามีลักษณะ         
คอยเปนคอยไป ตามความตองการประยุกตใชของแตละหนวยงานที่จัดการศึกษา โดยมีศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนศูนยกลางการเชื่อมประสาน ซ่ึงไดรับความ
รวมมือเปนอยางดีในการรวบรวมขอมูลดานการศึกษาจากแตละหนวยงาน เพ่ือประมวลผลเปนขอมูล
สารสนเทศที่สามารถนําไปประยุกตใช หรือประกอบการอางอิง การวิเคราะห ตลอดจนถึงการกําหนดแผนงาน
ตางๆของผูบริหาร  ทั้งในระดับหนวยงานและระดับประเทศได  อาทิ การจัดทําสถิติขอมูลนักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของประเทศ เปนตน การจัดทําแผนปฏิบัติการฯ จึงเปนสวนสําคัญที่เอ้ือตอการพัฒนา
ฐานขอมูลสารสนเทศ ดานการศึกษา ใหมีกรอบทิศทางการทํางานรวมกันที่ชัดเจน ประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยมีองคประกอบสําคัญตามรูปที่ 4.1 คือ 

โครงสรางการบริหารฯ

นโยบาย

กลไกการบริหาร

บูรณาการขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษาตามกรอบ
แนวทาง TH e-GIF

1. กระบวนการการมสีวนรวม
2. คณะกรรมการบริหารขอมลูสารสนเทศ
3. ระเบียบวาดวยการบริหารชอมูลสารสนเทศ
4. ศูนยกลางการเชื่อมประสาน
5. เจาภาพหลกัหรือเจาภาพรวม
6. ผูประกอบการภายนอก (Outsource)

1. ความรวมมือและความรับผิดชอบรวมกนั
2. จัดทาํบันทึกความรวมมือ (MOU)
3. กําหนดผูรับผิดชอบขอมูลของแตละสวนราชการ
4. กําหนดตัวชี้วัดที่มผีลในทางปฏิบัติ
5. การผลักดันไปสูระดับนโยบายที่สงูขึน้

คณะอนกุรรมการบริหารขอมลูสารสนเทศ
คณะทาํงานบูรณาการขอมูลสารสนเทศ

 

รูปท่ี 4.1 องคประกอบของการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการฯ 

นโยบาย 
กระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการประกาศเรื่องการบูรณาการขอมูลสารสนเทศระหวางหนวยงานที่จัด

การศึกษา ใหเปนนโยบายหลักที่ทุกหนวยตองใหความสําคัญ และใหความรวมมืออยางเต็มกําลังความสามารถ 
โดยใชแนวทางการบูรณาการตามกรอบ TH e-GIF (Thailand Electronic Government Interoperability 
Framework) ซ่ึงเปนแนวทางที่กําหนดไวในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2                
ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 - 2556 
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โครงสรางการบริหาร 
การจัดทําแผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ นอกจากจะมีวัตถุประสงคในการ

พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา เพ่ือใหทุกหนวยงานสามารถนําไปประยุกตใชงานรวมกันได
อยางเปนเอกภาพแลว ยังถือเปนการนําเสนอแนวทางการพัฒนาฯ เพ่ือใหทุกฝายที่เก่ียวของสามารถรับรู และ
ใชเปนแนวทางปฏิบัติรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการดําเนินแผนงาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติ
การฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา พ.ศ. 2553-2555 สมควรกําหนดใหมีโครงสรางการบริหาร การกํากับ
ติดตาม การประเมินผล ตลอดจนถึงการดําเนินงานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษาของประเทศ โดยมีองคประกอบ 6 ประการ คือ 

1. กระบวนการการมีสวนรวม 
หมายถึง องคกรหลัก หนวยงานในกํากับ และหนวยงานนอกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มี
พันธกิจในดานการจัดการศึกษา จะตองมีภาระรับผิดชอบรวมกันในการผลักดัน และการดําเนิน
แผนงาน/โครงการภายใตแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษาของประเทศไทย เน่ืองจากแผนปฏิบัติการฯฉบับน้ีเกิดขึ้นจาก
กระบวนการการมีสวนรวมของทุกฝาย ตั้งแตการประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือแสดงฉันทามติ         
ในการดําเนินงานตางๆ ตลอดจนถึงการประชุมผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholders) เพ่ือแสดง           
ความคิดเห็นในการปรับปรุงรางแผนปฏิบัติการฯจนเสร็จสมบูรณ 

2. คณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศ 
หมายถึง คณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศ ซ่ึงทางกระทรวงศึกษาธิการไดออกคําส่ังแตงตั้ง
เลขที่ 312/2553 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2553 ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
เปนประธาน ผูบริหารระดับสูงทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และผูทรงคุณวุฒิอีก 4 
ทาน เปนกรรมการ โดยมีผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนกรรมการและเลขานุการ เพ่ือทําหนาที่บริหาร กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินแผนงาน/โครงการภายใตแผนปฏิบัติการฯ โดยมีคณะกรรมการอีก 2 ชุด 
รวมทําหนาที่ดังกลาว คือ 

2.1 คณะอนุกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศ ซ่ึงประกอบดวยคณะทํางานดําเนินการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 ฝายคือ  

• คณะทํางานดาน Network 

• คณะทํางานดาน E-Learning 

• คณะทํางานดาน Information 

• คณะทํางานดาน Share Resources 
2.2 คณะทํางานบูรณาการขอมูลสารสนเทศ ซ่ึงประกอบดวยผูบริหารระดับกลาง และ

ผูปฏิบัติงานจากองคกรหลัก หนวยงานในกํากับ และหนวยงานนอกสังกัดของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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3. ระเบียบวาดวยการบริหารขอมูลสารสนเทศ 
หมายถึง ระเบียบวาดวยการบริหารขอมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 และ
ระเบียบวาดวยการบริหารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา พ.ศ. ... ซ่ึงในปจจุบัน (สิงหาคม 2553) 
กําลังอยูระหวางการนําเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาอนุมัติและยกเลิกระเบียบฯ พ.ศ. 2549 ซ่ึง
จะรองรับการบริหารและการใชขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ใหมีความครอบคลุมสวนราชการ
และหนวยงานที่จัดการศึกษา เพ่ือเอ้ือตอการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ดานการศึกษา 
ของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการขอใชขอมูลสารสนเทศระหวางหนวยงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

4. ศูนยกลางการเชื่อมประสาน 
หมายถึง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ
หนวยงานหลักที่ไดรับมอบภารกิจการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร             
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือทําหนาที่เปนศูนยกลางการเชื่อมประสานงาน และการบูรณาการ
ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของประเทศ รวมทั้งการเปนเจาภาพหลักในการดําเนินแผนงาน/
โครงการตางๆภายใตแผนปฏิบัติการฯ ซ่ึงประกอบดวยการบริหารจัดการ และการผลักดันให
เกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม 

5. เจาภาพหลักหรือเจาภาพรวม 
หมายถึง องคกรหลัก หนวยงานในกํากับ และหนวยงานนอกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมี
หนาที่จัดการดานการศึกษา เพ่ือรวมดําเนินการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของ
ประเทศตามบทบาทและภาระหนาที่ในภาพรวม ดังน้ี 

• พัฒนาฐานขอมูลเพ่ือการศึกษาของหนวยงานใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ เพ่ือใช
สําหรับการบริหารและการเรียนการสอนของหนวยงาน 

• สงเสริม สนับสนุน และความรวมมือในการบูรณาการขอมูลกับหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือให
เกิดฐานขอมูลเพ่ือการศึกษาในภาพรวมของประเทศ 

• สงเสริม สนับสนุน และใหความรวมมือตามที่มีการรองขอ 

• ดําเนินแผนงาน/โครงการรวม 

• ดําเนินแผนงาน/โครงการเฉพาะของหนวยงาน 

6. ผูประกอบการภายนอก (Outsource) 
หมายถึง สวนราชการ องคกร หนวยงานในสังกัดและนอกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง
หนวยงานภาคเอกชน ที่มีศักยภาพในการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา โดยอาจมี
สวนรวมหรือบทบาทหนาที่ในการดําเนินแผนงาน/โครงการตางๆ อยางใดอยางหนึ่ง ดังน้ีคือ 

• การใหความรวมมือหรือใหความอนุเคราะห 

• การเปนผูรับจางดําเนินงานในชวงระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญา 
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ภาพรวมการบริหารจะมีสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนเจาภาพหลักในการบริหารจัดการ
ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา โดยมีหนวยงานที่จัดการศึกษาเปนเจาภาพรวมในการพัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษา ซ่ึงมีสวนรวมในการบริหารจัดการและผลักดันการดําเนินงาน ตามแนวทางพอสังเขป
ดังน้ีคือ 

1. การแตงตั้งและปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการหรือคณะทํางานชุดตางๆ 
2. การออกกฎระเบียบเก่ียวกับการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 
3. การดําเนินแผนงาน/โครงการที่เก่ียวของกับการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 
4. การแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแกไขปญหาอุปสรรคท่ีมีตอการพัฒนาฐานขอมูล

สารสนเทศดานการศึกษา 

กลไกการบริหาร 
 เพ่ือใหการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไวใน
แผนงาน/โครงการตางๆ คณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศ อาจพิจารณาใชกลไกการบริหารที่แตกตางกัน
หรือใชกลไกหลายอยางพรอมกันในการขับเคลื่อนการทํางาน โดยยึดหลักความเหมาะสมของแตละสถานการณ
ในการดําเนินแผนงาน /โครงการตางๆ ภายใตแผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553-2555 ซ่ึงมีกลไกที่เหมาะสมและเปนไปไดดังน้ีคือ 

1. ความรวมมือและความรบัผิดชอบรวมกัน 
หมายถึง การดําเนินแผนงาน/โครงการตามกระบวนการการมีสวนรวม ในบทบาทฐานะของ
การเปนเจาภาพหลัก เจาภาพรวม หรือผูประกอบการภายนอก (Outsource)  

2. การจัดทําบันทึกความรวมมือระหวางหนวยงาน (MOU) 
หมายถึง การจัดทําบันทึกความรวมมือระหวางหนวยงาน (MOU) ที่มีการดําเนินแผนงาน/
โครงการรวมกัน เพ่ือเปนการเนนย้ําใหผูบริหารระดับสูงของแตละหนวยงาน ตระหนักถึง
ความสําคัญในการใหความรวมมือ รวมทั้งสนับสนุนใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานในบังคับบัญชา 
ชวยกันพิจารณาหาแนวทางการดําเนินงาน แกไขปญหาอุปสรรค และผลักดันการดําเนิน
แผนงาน/โครงการใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3. การกําหนดผูรับผิดชอบขอมูลของแตละสวนราชการ 
หมายถึง การกําหนดหนวยงานและตําแหนงบุคคลผูรับผิดชอบใหชัดเจน โดยอาจใชขอกําหนด 
กฎระเบียบ หรือพระราชบัญญัติ ประกอบการบริหารของแตละสวนราชการไดทันที เพ่ือใหมี
ผลบังคับใชอยางเปนรูปธรรม ในการจัดสงขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ตามแนวทาง
การบูรณาการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการฯ 

4. การกําหนดตัวชี้วัดที่มีผลชัดเจนตอการปฏิบัต ิ
หมายถึง การกําหนดตัวชี้วัดที่มีผลตอการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ใน
บทบาทฐานะของการเปนเจาภาพหลักหรือเจาภาพรวม เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจ และเปน
ขวัญกําลังใจใหแกผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ในการผลักดันการดําเนินแผนงาน/โครงการตางๆ 
อาทิเชน การกําหนดตัวชี้วัดที่มีผลตอการพิจารณาเพ่ิมงบประมาณของหนวยงาน เปนตน 
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5. การผลักดันไปสูระดับนโยบายที่สูงข้ึน  
หมายถึง การนําเสนอแผนงาน/โครงการ เพ่ือพิจารณาหรือขออนุมัติตอที่ประชุมผูบริหาร
ระดับสูงของประเทศ ซ่ึงจะสงผลตอการผลักดันการดําเนินแผนงาน/โครงการตางๆ ใหสัมฤทธิ์
ผลอยางเปนรูปธรรม อาทิเชน การนําเสนอเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหงชาติ (กทสช.) และคณะรัฐมนตรี เปนตน 

แหลงงบประมาณและความรวมมือ 
การดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ของหนวยงานที่จัดการศึกษาให

สําเร็จ จําเปนตองมีงบประมาณที่เพียงพอและตอเน่ือง ซ่ึงนอกจากงบประมาณท่ีไดรับจากรัฐบาลซึ่งมีปริมาณที่
คอนขางจํากัด ดังน้ัน หนวยงานอาจจะหาแหลงทุนที่สามารถใหการสนับสนุนดานงบประมาณหรือความ
ชวยเหลือ ซ่ึงในปจจุบันมีองคกรอิสระ หนวยงานภาครัฐ หนวยงานระหวางประเทศหรือบริษัทเอกชน ที่ได
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนดานการศึกษา การสรางสรรคสังคม โดยใหหนวยงานที่จัดการศึกษาที่ตองการ
งบประมาณ ดําเนินการจัดทําโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน โดยตัวอยางแหลงทุน มีดังน้ีคือ 

องคกร/หนวยงานที่ใหการสนับสนุน แนวทางใหการสนับสนุน 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) • งบประมาณดําเนินโครงการเพ่ือการศึกษา 

• งบประมาณดําเนินโครงการจัดกิจกรรม
เพ่ือการศึกษา 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) • งบประมาณดําเนินโครงการวิจัยในสาขา
ตางๆ 

• งบประมาณดําเนินโครงการพัฒนา
ซอฟตแวร 

• งบประมาณดําเนินโครงการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน 

สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาต ิ(SIPA) • งบประมาณดําเนินโครงการพัฒนา
ซอฟตแวร 

• สนับสนุนซอฟตแวรที่เปนผลผลติของ
สํานักงาน 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต ิ
(NECTEC) 

• สนับสนุนซอฟตแวรที่เปนผลผลติของ
ศูนยฯ 

Korean Education and Research Information Services 
(KERIS) 

• สนับสนุนคําแนะนําปรึกษาเพ่ือการ
พัฒนาการศึกษา 

องคการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาต ิ
(UNESCO) 

• สนับสนุนงบประมาณเพื่อการฝกอบรม
พัฒนา 

• สนับสนุนการฝกอบรมพัฒนา 
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องคกร/หนวยงานที่ใหการสนับสนุน แนวทางใหการสนับสนุน 

• สนับสนุนแนวทางการจัดทําส่ือการเรียน
การสอน 

กองทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาต ิ(Unicef) • สนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาของ
เด็กพิการและดอยโอกาส 
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บทที่ 5 
แนวทางการบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 

 การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของประเทศ จําเปนตองสรางเครือขายความรวมมือ
ตั้งแตระดับนโยบายตลอดจนถึงกระบวนการทํางาน ที่สามารถเชื่อมประสานและบูรณาการขอมูลกันได              
ตามศักยภาพของแตละหนวยงานที่จัดการศึกษา โดยมีการเตรียมความพรอมสูการพัฒนาที่สอดรับกับ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ดวยการพิจารณาประยุกตใชแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมตามองคประกอบ 
ดังน้ีคือ 

• เคร่ืองมือและระดับการพัฒนา 

• เทคโนโลยีเพ่ือการบูรณาการ 

• การบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในทางปฏิบัต ิ

เครื่องมือและระดับการพฒันา 
ในปจจุบันหนวยงานที่จัดการศึกษา มีการประยุกตใชเคร่ืองมือและวิธีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ

ดานการศึกษา ซ่ึงพอจําแนกไดเปน 3 ระดับ ดังน้ีคือ 

ระดับที่ 1 ระดับพ้ืนฐาน 
หมายถึง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดเก็บขอมูลจากเอกสาร ใหอยูในรูปแบบดิจิทัล (Digital) 
โดยไมมีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคําสั่งใดๆเพ่ิมเติม เชน การใช Microsoft Excel เพ่ือเก็บบันทึก
ขอมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล เปนตน ดวยการใชวิธีจัดทําแบบฟอรมที่สามารถสื่อความเขาใจ
ในรายละเอียดของขอมูลรวมกัน ระหวางผูกรอกขอมูลกับผูขอขอมูล ทําใหไดขอมูลที่สามารถนํามา
ประมวลผลสรุปตัวเลข จัดทํารายงานเบื้องตน ตลอดจนถึงการจัดสงขอมูลสูสวนกลางได เชน 
รายงานขอมูลพ้ืนฐานและสถิติของนักเรียน เปนตน 

ระดับที่ 2 ระดับปานกลาง 
หมายถึง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปหรือก่ึงสําเร็จรูปในการจัดเก็บขอมูลจากเอกสาร ใหอยูใน
รูปแบบดิจิทัล (Digital) โดยมีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคําสั่งเพ่ิมเติม เชน การเขียนชุดคําสั่ง 
(Macro) เพ่ือสนับสนุนการใช Microsoft Excel หรือการเขียนชุดคําสั่ง SQL เพ่ือสนับสนุนการใช 
Microsoft Access เปนตน ซ่ึงอาจทําใหไดขอมูลที่ผานการคัดกรองความถูกตองระดับหน่ึง เชน 
ปองกันการกรอกขอมูลซํ้าซอนได เปนตน นอกจากน้ียังสามารถอํานวยความสะดวกในการสืบคน 
และการประมวลผลขอมูลไดตามศักยภาพของโปรแกรมอีกดวย 

ระดับที่ 3 ระดับสูง 
หมายถึง การเขียนโปรแกรมรวมกับการใชระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management 
System : DBMS) เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา โดยอาจดําเนินการในลักษณะ
ของโปรแกรมประยุกตทั่วไป (Application Program) หรือโปรแกรมที่พัฒนาเพื่อการทํางาน              
ในระบบเครือขาย (Web based) เชน การเขียนโปรแกรม PHP รวมกับการใชระบบจัดการ 
MySQL เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล เปนตน ซ่ึงจะชวยอํานวยความสะดวก 
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ในการประยุกตใชฐานขอมูลไดอยางกวางขวาง ทั้งในดานการบริหาร การปฏิบัติงาน การเรียน          
การสอน และการบูรณาการระหวางระบบสารสนเทศของหนวยงานตางๆ 

หลักการพิจารณาแนวทางการใชเคร่ืองมือและระดับการพัฒนาขางตน จะชวยใหหนวยงานที่จัด
การศึกษา สามารถประเมินศักยภาพของแตละฝายไดอยางเปนรูปธรรม เพ่ือที่จะมุงไปสูแนวทางการพัฒนา
ฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของประเทศไดอยางสะดวก ซ่ึงมีผลตอการวางแผนดําเนินงานที่เก่ียวของ
กับการบูรณาการขอมูลใน 2 ประเด็น ดังน้ีคือ 

ประเด็นที่ 1 การพิจารณาเลือกวิธีบูรณาการขอมูล 
เพ่ือสนับสนุนการจัดทําแผนงาน/โครงการที่มีลักษณะ หรือมีความตองการบูรณาการขอมูลรวมกัน 
สามารถเลือกใชวิธีจัดสงขอมูลหรือใชวิธีเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ขึ้นอยูกับความ
พรอมของแตละหนวยงาน หลังจากน้ันจึงพัฒนาศักยภาพของแตละหนวยงานใหเทาเทียมกัน         
จึงคอยกําหนดใหใชวิธีจัดสงหรือเชื่อมโยงขอมูลแบบเดียวกัน เชน หนวยงานที่ใชเคร่ืองมือ
ระดับพ้ืนฐานอยาง Microsoft Excel อาจนําสงดวยแผนบันทึกขอมูล (CD) หรือนําสงขอมูล 
(Upload) ผานระบบอินเทอรเน็ตไปกอน จนกวาจะพัฒนาศักยภาพของหนวยงาน ใหสามารถจัดสง
ขอมูลแบบอัตโนมัติอยาง Web Service ได เปนตน 

ประเด็นที่ 2 การวางแผนยกระดับการพัฒนาฐานขอมูล 
โดยเริ่มจากการรับรูระดับสถานะในการพัฒนาของแตละฝาย ดวยแนวคิดมุมมองแบบเดียวกัน  
เพ่ือเตรียมการวางแผนพัฒนาศักยภาพของแตละฝาย ใหสูงขึ้นอยางเปนลําดับหรือแบบกาว
กระโดด จนมีขีดความสามารถของการพัฒนาอยูในระดับที่เทาเทียมกัน เพราะความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีที่มีความสะดวกงายดายในปจจุบัน ประกอบกับความพรอมของหนวยงาน จะเอ้ือตอการ
ยกระดับของการพัฒนาไดเปนอยางดี เชน หนวยงานอาจพิจารณายกระดับการพัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศ จากขั้นพ้ืนฐานไปเปนระดับสูงได ดวยนโยบายของผูบริหารและการจัดสรรงบประมาณ
ที่เหมาะสม เปนตน 

เทคโนโลยีเพื่อการบูรณาการ 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน มีสวนเอ้ือตอการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา

เปนอยางมาก ทั้งในมิติของการพัฒนาระบบสารสนเทศ และความสะดวกงายดายของผูใช ซ่ึงเปนผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานของหนวยงานที่จัดการศึกษา โดยผานการประมวลผลขอมูลและการประยุกตใชงาน ตามหลักการ
ทางเทคนิคที่นิยมใชในปจจุบันและแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมของแตละ
หนวยงานที่จะพิจารณาเลือกใชเทคนิคตางๆ ซ่ึงสามารถดําเนินการผานระบบเครือขายขางตนไดทั้งสิ้น และถือ
เปนกระบวนการที่จัดอยูในกลุมการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดวยเครื่องมือระดับสูง จํานวน 3 เทคนิค            
ดังรายละเอียดที่จะกลาวตอไปคือ 

• เว็บแอพพลเิคชั่น (Web Application) 

• เว็บเซอรวิส (Web Service) 

• คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 
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เทคนิคที่ 1 เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) 
เพ่ือสนับสนุนการประมวลผลขอมูลและการประยุกตใชระบบสารสนเทศตางๆ ที่สามารถดําเนินการได

ในทํานองเดียวกับการใชเว็บไซต ซ่ึงผูใชสวนใหญในปจจุบันมีความคุนเคยเปนอยางดี หรืออาจศึกษาเรียนรู
วิธีใชงานไดไมยากนัก เพราะเปนการทํางานผานระบบเครือขาย ดวยรูปลักษณการใชงานที่สะดวกสบาย และ
ถือไดวาเปนมาตรฐานเดียวกัน ตั้งแตสัญลักษณที่ปรากฏบนจอภาพขณะที่มีการเลื่อนเมาส ตลอดจนถึงวิธีเลือก
รายการคําสั่งตางๆ (Menu)  

หลักการเบื้องตนทางเทคนิค ผูพัฒนาจะดําเนินการจัดทําฐานขอมูล และติดตั้งระบบสารสนเทศไวบน
เคร่ืองแมขาย (Computer Server) เพ่ือคอยใหบริการผานระบบเครือขาย (Network) แกผูใชที่ปฏิบัติงานดวย
เคร่ืองคอมพิวเตอรจากสถานที่ตางๆ ที่สามารถเช่ือมโยงเขามาได (ไมจํากัดระยะทาง) เพ่ือที่จะไดบันทึกและ
ปรับปรุงฐานขอมูล เสมือนทํางานอยูในสถานที่เดียวกันดวยคอมพิวเตอรเคร่ืองเดียวกัน ดังรูปที่ 5.1 

 

 

รูปท่ี 5.1 หลักการทางเทคนิคของเว็บแอพพลิเคชั่น 

การเชื่อมโยงและการประยุกตใชระบบสารสนเทศในทางปฏิบัติ ผูใชไมจําเปนตองมีความรูพ้ืนฐาน          
ทางเทคนิคใดๆ เพียงแคเรียนรูวิธีใชระบบสารสนเทศตางๆ ตามภาระหนาที่ของตนเอง (เหมือนการฝกใช
โปรแกรมท่ัวไป) ซ่ึงจะมีการกําหนดสิทธิ์ผูใชดวยการตั้งชื่อและรหัสผานสวนบุคคล (User name & Password) 
ตามอํานาจหนาที่ที่เก่ียวของกับการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ เพ่ือปองกันปญหาเบื้องตนที่อาจสงผลกระทบ
ตอความเสียหายของขอมูล เชน ผูกรอกขอมูลมีสิทธิ์ที่จะปรับปรุงแกไขรายละเอียดขอมูลได แตผูใชทั่วไปจะมี
สิทธิ์เพียงสั่งพิมพรายงานออกมาเทาน้ัน เปนตน  

ภาพรวมการประยุกตใชเว็บแอพพลิเคชั่น นอกจากจะเอ้ือตอการเรียนรูวิธีใชงานไดอยางงายดายแลว 
ยังอํานวยความสะดวกใหแกผูพัฒนา ดวยการติดตั้งระบบสารสนเทศและฐานขอมูลไวบนเครื่องแมขาย          
ในสํานักงานศูนยกลางเพียงแหงเดียว และไมตองติดตั้งโปรแกรมพิเศษเพิ่มเติมในเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูใช
อีก เน่ืองจากผูใชสามารถทํางานไดดวยโปรแกรมประเภทที่เรียกวา “บราวเซอร (Browser)” เชน โปรแกรม 
Internet Explorer โปรแกรม Mozilla Firefox เปนตน ซ่ึงเปนโปรแกรมพื้นฐานของการทองเว็บไซตที่นิยม
ติดตั้งใชงานในเคร่ืองคอมพิวเตอรทั่วไป หรือผูใชอาจจัดหามาติดตั้งใชงานเองไดอยางสะดวก เพียงแคผูใช           
ที่กระจายอยูตามสถานที่ตางๆ ใหทําการเช่ือมตอเขามายังระบบเครือขายของเครื่องแมขาย ดวยวิธีการตาม
ขอกําหนดและสิทธิ์ของแตละหนวยงานที่จัดการศึกษา เชน ใชสิทธิ์ที่มีอยูในระบบเครือขาย MOENet เปนตน 
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ก็สามารถใชระบบสารสนเทศและฐานขอมูลบนเครื่องแมขายไดทันที สงผลใหการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษา ดวยการใชเทคนิคแบบเว็บแอพพลิเคชั่น มีประโยชนที่พอสรุปไดดังน้ีคือ 

• ตอบสนองการปฏิบัติงานของผูใชพรอมกันหลายฝายจากหลายสถานที่ ไดตลอดเวลาที่           
เปดใหบริการระบบสารสนเทศและฐานขอมูลบนเครื่องแมขาย  

• อํานวยความสะดวกแกผูพัฒนาในการปรับปรุงแกไขระบบสารสนเทศและฐานขอมูล เชน          
การเพ่ิมฟงกชันการทํางานใหมๆ เปนตน 

• อํานวยความสะดวกใหผูใช ไมตองเสียเวลารอผูพัฒนาใหมาทําการติดตั้งระบบใดๆ ในเครื่อง
คอมพิวเตอรของผูใชกอน 

• ชวยลดภาระใหเจาหนาที่ดานเทคนิคในการดูแล บํารุงรักษาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล 
เชน การกําหนดสิทธิ์ของผูใช การสํารองฐานขอมูลสารสนเทศ เปนตน 

• ชวยลดคาใชจายในการติดตั้ง ดูแล บํารุงรักษาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล 

• มีความพรอมในการขยายประสิทธิภาพการทํางานของระบบสารสนเทศและฐานขอมูล             
ไปยังเคร่ืองมือสื่อสารสมัยใหมได เชน โทรศัพทมือถือ (PDA Phone) เปนตน 

เทคนิคที่ 2 เว็บเซอรวิส (Web service) 
เพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงรับสงขอมูลผานระบบเครือขาย ระหวางระบบสารสนเทศและหนวยงานที่จัด

การศึกษาซึ่งมีขอตกลงรวมกัน โดยปลอยใหเปนหนาที่ของเคร่ืองแมขาย (Server) ชวยดําเนินการรับสงขอมูล
แบบอัตโนมัติ หรือแบบก่ึงอัตโนมัติคือ ใหผูดูแลเครื่องแมขายกดปุมสั่งการทุกคร้ังที่จะมีการรับสงขอมูลก็ได 

หลักการเบื้องตนทางเทคนิค จะมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขึ้นเปนพิเศษ (แยกตางหากจากระบบ
สารสนเทศและฐานขอมูล) เพ่ือติดตั้งอยูบนเครื่องแมขายของหนวยงานที่จัดการศึกษาแตละฝาย ซ่ึงมีขอตกลง
รวมกันไววาจะรับสงขอมูลระหวางกันดวยเทคนิคน้ี ตามรูปแบบขอมูลที่ตองการหรือสามารถนํามาประยุกตใช
งานในแตละฝายไดทันที ตอจากน้ันจะเปนหนาที่ของผูแลเครื่องแมขาย ที่จะคอยบํารุงรักษาหรือกดปุมสั่งการ 
ใหระบบเชื่อมโยงทํางานตามกําหนดเวลาที่ตกลงกันไว โดยผูใชทั่วไปไมมีสวนเกี่ยงของใดๆ แตจะชวยอํานวย
ความสะดวกใหแกผูใชทั้งสองฝาย ที่ไมตองเสียเวลาในการรับสงขอมูลและการปฏิบัติงานประจํา เพราะจะชวย
ขจัดความยุงยากและปญหาบางประการเกี่ยวกับวิธีการรับสงขอมูลแบบอ่ืนได เชน การรับสงขอมูลดวยแผนซีดี 
อาจตองใชเวลาการจัดสงตามระเบียบราชการ รวมทั้งการถายโอนขอมูลเขาระบบอาจติดขัดเร่ืองความบกพรอง
ของเครื่องอานหรือตัวแผนซีดี เปนตน ดังรูปที่ 5.2 
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รูปท่ี 5.2 หลักการทางเทคนิคของเว็บเซอรวิส 

ภาพรวมการประยุกตใชเว็บเซอรวิส เร่ิมตนจากขอตกลงรวมกันระหวางหนวยงานที่จัดการศึกษา         
ตามนโยบายผูบริหารของแตละฝาย ในการท่ีจะอนุญาตใหมีการเปดชองทางรับสงขอมูลระหวางระบบ
สารสนเทศได โดยไมขัดตอกฎหมายหรือระเบียบตางๆของแตละหนวยงาน นอกเหนือจากน้ัน จะเปน
ภาระหนาที่ของคณะทํางานรวมแตละฝายและทีมนักเทคนิค ในการที่จะพัฒนาและติดตั้งระบบเชื่อมโยงรับสง
ขอมูลตามกรอบแนวทาง TH e-GIF ซ่ึงมีองคประกอบพอสังเขป ดังน้ีคือ 

• Simple Object Access Protocol (SOAP) คือ ขอกําหนดหรือระเบียบวิธีเบื้องตนที่ใชในการ
ติดตอสื่อสารระหวางระบบเว็บเซอรวิสของแตละฝาย ซ่ึงติดตั้งบนเครื่องแมขาย (Server)           
ที่อาจมีคุณลักษณะเดียวกันหรือแตกตางกัน 

• Web Service Description Language (WSDL) คือ รายละเอียดของวิธีการติดตอ การเรียกใช
งาน ตลอดจนถึงบริการที่มีอยูในระบบเวบ็เซอรวิส 

• Universal Description Discovery & Integration (UDDI) คือ ทะเบียนเว็บเซอรวิสที่มีการ
รวบรวมจัดทําไวเปนสวนกลาง ซ่ึงจะชวยอํานวยความสะดวกใหทุกฝายเรียกใชงาน เพ่ือที่จะ
ติดตอสื่อสารระหวางระบบเว็บเซอรวิสตางๆไดอยางอัตโนมัติ 

เทคนิคที่ 3 คลาวดคอมพิวติง้ (Cloud Computing) 
เพ่ือสนับสนุนการประมวลผลขอมูลและการประยุกตใชระบบสารสนเทศตางๆ ที่สามารถดําเนินการได

ในทํานองเดียวกับการใชเว็บไซต ซ่ึงผูใชสวนใหญในปจจุบันมีความคุนเคยเปนอยางดี หรืออาจศึกษาเรียนรู
วิธีใชงานไดไมยากนัก เพราะเปนการทํางานผานระบบเครือขายเชนเดียวกับการประยุกตใชเว็บแอพพลิเคชั่น 
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แตเทคนิคน้ีมีการเพ่ิมศักยภาพของการประมวลผลขอมูล เพ่ืออํานวยความสะดวกรวดเร็วใหผูใชไดมากขึ้น โดย
ไมตองเสียเวลาจัดฝกอบรมทําความเขาใจกันใหม 

หลักการเบื้องตนทางเทคนิค อาศัยวิธีการเพ่ิมจํานวนเครื่องแมขาย (Server) จํานวนแหลงและพื้นที่
เก็บขอมูล (Storage) ซ่ึงอาจติดตั้งอยูตามสถานที่ตางๆ และอาจมีคุณลักษณะการทํางานที่แตกตางกัน แตมี
การเชื่อมโยงใหเปนเครือขายเดียวกัน เพ่ือชวยกันหรือแบงกันประมวลผลขอมูลเสมือนอยูในเครื่องเดียวกัน  
ทําใหความเร็วในการประมวลผลเพิ่มขึ้น โดยผูใชไมทราบเบื้องหลังการทํางานดังกลาว อาทิเชน การสืบคน
ขอมูลในระบบ Google ผูใชจะไมเคยทราบวา มีการใชเคร่ืองแมขายผสานกับแหลงจัดเก็บขอมูลจํานวนเทาใด 
และติดตั้งอยูที่ใดในโลก เปนตน แตเน่ืองจากคลาวคอมพิวติ้งเปนเทคโนโลยีใหม ที่อยูในชวงเริ่มตนของการ
พัฒนาดานสถาปตยกรรมระบบ (System Architecture) จึงอาจมีขอจํากัดเร่ืองการพัฒนาโปรแกรมและการ
ประยุกตใช ที่มักจะเปนแบบเฉพาะของแตละบริษัท จนกวาจะมีการพัฒนาโปรแกรมแบบเปดเผยรหัส (Open 
Source) เพ่ือใหเกิดการประยุกตใชงานไดอยางแพรหลาย ดังรูปที่ 5.3 

 

 

รูปท่ี 5.3 หลักการทางเทคนิคของคลาวดคอมพิวติ้ง 
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ภาพรวมการประยุกตใชคลาวดคอมพิวติ้งในปจจุบัน จะเนนการขอใชบริการจากผูประกอบการ              
เพ่ือการประมวลผลขอมูล ซ่ึงอาจมีการคิดคาใชจายตามระยะเวลาการใชงาน หรือไมเสียคาใชจายใดๆทั้งสิ้น 
โดยท่ีผูใชไมตองจัดหา ติดตั้ง รวมทั้งบํารุงรักษาเครื่องแมขายและระบบสารสนเทศใดๆ เพียงแคมีเคร่ือง
คอมพิวเตอรกับโปรแกรมบราวเซอร เชน โปรแกรม Internet Explorer โปรแกรม Mozilla Firefox เปนตน           
ที่สามารถเชื่อมโยงเขาไปในระบบเครือขายได และพิจารณาเลือกใชบริการที่เหมาะสม 2 แนวทาง ดังน้ีคือ 

• Software As A Services (SAAS) คือ บริการทุกอยางรวมทั้งรูปแบบการแสดงผลเพื่อติดตอ
กับผูใช (User Interface) จะดําเนินการเสมือนอยูในกลุมเมฆ ผูใชสามารถเรียกใชโปรแกรม
และบริการตางๆไดทันที เชน การใชโปรแกรมตารางคํานวณ (Spread sheet) ดวยบริการ 
Google Application แบบไมเสียคาใชจาย ทดแทนการประมวลผลขอมูลดวย Microsoft Excel 
ซ่ึงจะตองจัดซ้ือมาติดตั้งเอง เปนตน 

• Software and Services คือ บริการและการประมวลผลขอมูลสวนใหญจะดําเนินการเสมือนอยู
ในกลุมเมฆ โดยเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูใช อาจตองมีการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมบาง เพ่ือให
การตอบสนองทําไดดีขึ้น และสามารถประมวลผลขอมูลเองไดบาง โดยเฉพาะกรณีที่ไมไดอยู
ในระบบเครือขาย 

การพัฒนาเทคนิคการใชคลาวดคอมพิวติ้งในตางประเทศ นอกจากจะเนนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต 
เพ่ือใหบริการแกผูใชทั่วไป และผูใชเปาหมายแบบเฉพาะเจาะจงแลว เชน ใหบริการปองกันและกําจัดไวรัสใน
ระบบคอมพิวเตอรของผูใช เปนตน ยังมีความพยายามในการพัฒนาระบบจําลองระบบปฏิบัติการ (Operating 
System) เพ่ือรองรับกลุมธุรกิจขนาดยอมที่มีทุนไมมากนัก ซ่ึงมีรูปลักษณและวิธีใชงานเสมือนระบบปฏิบัติการ
หลักอยาง Microsoft Windows หรือ Linux เชน ระบบจําลองระบบปฏิบัติการที่มีชื่อวา EyeOS ซ่ึงพัฒนาเปน
แบบเปดเผยรหัส (Open Source) เปนตน สงผลใหในอนาคตอันใกลน้ี เคร่ืองคอมพิวเตอรของผูใชอาจเหลือแค
โปรแกรมบราวเซอรเพียงอยางเดียว สวนระบบปฏิบัติการอาจยายขึ้นไปประมวลผลอยูในกลุมเมฆ การทํางาน
ทุกอยางจะเขาสูระบบออนไลนเครือขายความเร็วสูง (Bandwidth) อยางแทจริง กอใหเกิดประโยชนในภาพรวม  
พอสังเขป ดังน้ีคือ  

• สามารถติดตั้งระบบเคร่ืองแมขายไวที่ใดก็ได ที่ชวยลดตนทุนการดําเนินงาน เชน อาคาร
สถานที่ในยานที่ดินราคาถูก หรือพ้ืนที่ที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น เพ่ือชวยประหยัดพลังงาน 
ในการระบายความรอน เปนตน 

• เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายจะทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยไมตองออกแบบเผ่ือความ
ตองการใชงานอยางหนักหนวง เพราะมีการจัดสรรแบงสวนการประมวลผลขอมูลระหวางผูใช
จํานวนมากแบบอัตโนมัติ 

• สะดวกตอการบํารุงรักษาระบบเครื่องแมขายและการติดตั้งระบบสารสนเทศ ซ่ึงอาจมีการ
เคลื่อนยายไปยังสถานที่ตางๆ โดยกระทบตอการทํางานของผูดูรักษาระบบและผูใชเพียง
เล็กนอย ถึงขั้นไม มีผลกระทบใดๆเลย เชน การเปลี่ยนเครื่องแมขายบางตัวที่ เ กิด                
ความเสียหาย ผูใชก็ยังคงทํางานไดตามปกติ เพราะเครื่องแมขายตัวอ่ืนยังคงใหบริการได
ตามปกติ เปนตน 
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การบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานการศีกษาในทางปฏิบตั ิ
 การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา สมควรสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานที่จัดการศึกษา 
มีกระบวนการจัดเก็บขอมูลรวมกันอยางเปนเอกภาพ โดยใชหลักการตามกรอบแนวทาง TH e-GIF เพ่ือจัดทํา
และประยุกตใชมาตรฐานรายการขอมูลดานการศึกษา ประกอบกับมาตรการเพ่ือการบูรณาการ ดังน้ีคือ 

• การบริหารจัดการมาตรฐานรายการขอมูล 

• การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

• การกระจายความรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูล 

• การกระตุนหนวยงานดวยการจัดอันดับตามศักยภาพ 

• การพัฒนาคุณภาพและและประสิทธิภาพในการจัดเก็บขอมูล 

• การพัฒนาศักยภาพของการจัดสงขอมูล 

• การใหบริการขอมูลสารสนเทศดานการศกึษา 

• การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล 

การบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในทางปฏิบัติ กําหนดใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนศูนยกลางการเชื่อมประสานขอมูลระหวางระบบงานหรือ
หนวยงานตางๆที่จัดการศึกษา ซ่ึงเปนไปตามโครงสรางการบริหารแผนฯ และตามมติที่ไดจากการประชุมระดม
ความเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ โดยมีหลักการเชื่อมประสานขอมูลเพ่ือการบูรณาการ 2 ประการ ดังน้ีคือ 

หนวยงานหนวยงาน ขอมูล

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ.

1. จัดเก็บรวบรวมเปนฐานขอมูลกลาง

2. เจาของขอมูลจัดเก็บและเช่ือมโยงมายังสวนกลาง

การบูรณาการขอมูลสารสนเทศ
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หลักการที่ 1 การรวบรวมขอมูลไวที่ศูนยกลาง 
หมายถึง การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา โดยการจัดเก็บ ประมวลผล ตลอด
จนถึงการประยุกตใชงานของแตละองคกรหรือหนวยงานที่จัดการศึกษานั้น มีการนําสงขอมูล
ทั้งหมดหรือบางสวนมาเก็บรวบรวมไวที่ศูนยกลาง เพ่ือเอ้ือตอการพัฒนาฐานขอมูลในลักษณะ
ที่สามารถนํามาประยุกต หรือประมวลผลภาพรวมของประเทศไดอยางสะดวก เชน ขอมูล
ทะเบียนนักเรียนรายบุคคล ขอมูลสถิติจํานวนนักเรียนและสถานศึกษาในแตละเขตพื้นที่
การศึกษา เปนตน โดยมีขอตกลงเบื้องตนรวมกัน ในการนําสงขอมูลชุดที่มีการปรับปรุงลาสุด 
(Update) อยางชัดเจน อาทิเชน วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกป เปนตน  

หลักการที่ 2 การเชื่อมโยงขอมูลมายังศูนยกลาง 
หมายถึง การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา โดยการจัดเก็บ ประมวลผล ตลอด
จนถึงการประยุกตใชงานของแตละองคกรหรือหนวยงานที่จัดการศึกษาน้ัน มีการเชื่อมโยง
ขอมูลมายังศูนยกลาง เพ่ือเอ้ือตอการพัฒนาหรือประยุกตใชฐานขอมูลของแตละฝาย           
ในลักษณะที่สามารถแลกเปลี่ยนบูรณาการขอมูลระหวางกันไดอยางสะดวก เชน ฐานขอมูล          
สื่อการเรียนการสอน (Content) ฐานขอมูลหองสมุด (E-Library) เปนตน 

การเชื่อมประสานขอมูลตามหลักการขางตน ทุกหนวยงานที่จัดการศึกษาจะดําเนินการจัดสงขอมูลผาน
สายงานตนสังกัด มายังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ตามรูป
ที่ 5.12) ในฐานะศูนยกลางการบูรณาการอยางนอย 2 รูปแบบ ดังน้ีคือ 

• ขอมูลพ้ืนฐานดานการศึกษา เชน ทะเบียนนักเรียนรายบุคคล ทะเบียนครูและบุคลากร               
ทางการศึกษารายบุคคล เปนตน 

• ขอมูลสถิติดานการศึกษา เชน จํานวนสถานศึกษา จํานวนนักเรียนในแตละพ้ืนที่การศึกษา 
เปนตน 
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POC

อําเภอ

เขตพื้นท่ี

จังหวัด

เขตตรวจราชการ

สังกัด

กระทรวง

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

คณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศระดับกระทรวง

AOC

DOC

MOC

คณะกรรมการ
บริหารขอมูลระดับ

จังหวัด

สถานศึกษา
นอกสังกัด ศธ/
หนวยงานอ่ืน

สบย

สถานศึกษา
สังกัด กศน.

สถานศึกษา
สังกัด สช.
กทม.

สถานศึกษา
สังกัด สพฐ.

สถานศึกษา
สังกัด สกอ.

สถานศึกษา
สังกัด สอศ

ROC

สถานศึกษา
สังกัด สช.
ภูมิภาค

วิทยาลัยชุมชน
สังกัด สกอ.

กศน. สช. สพฐ. สกอ. สอศ.

สพท.

สํานักบริหาร
วิทยาลยัชุมชน

กระทรวง/หนวยงาน
นอก ศธ.

 

รูปท่ี 5.4 แนวปฏิบัติในการจัดเก็บและจัดสงขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 

แนวทางการบูรณาการและความกาวหนาทางเทคโนโลยีขางตน จะนําไปสูการพิจารณาประยุกตใชให
เหมาะสมตามศักยภาพของแตละหนวยงานที่จัดการศึกษา ซ่ึงจะสงผลใหทุกฝายสามารถจัดเก็บ และพัฒนา
ฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาไดอยางครบถวน ถูกตอง เปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใชในการ
บริหารจัดการดานการศึกษา และการเรียนการสอนตอไป 
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บทที่ 6 
แผนการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 

แผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ระหวางปงบประมาณ 2553 – 2555 มีเปาหมาย
อยูที่การจัดทํา พัฒนา และประยุกตใชฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของประเทศ โดยมีหนวยงานที่จัด
การศึกษาเขารวมดําเนินงานตามกระบวนการการมีสวนรวมทุกขั้นตอน ดังน้ัน แนวทางการพัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษาของประเทศ จึงเริ่มตนจากการกําหนดเปาหมาย วางแผนงาน/โครงการ และกิจกรรม
ตางๆ ดังน้ีคือ 

เปาหมายการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 
การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ปจจุบันหนวยงานที่จัดการศึกษาไดมีการดําเนินงานมา

เปนกระบวนการอยางเปนลําดับ สงผลใหเกิดฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาที่หลากหลาย ซ่ึงยังคงตอง
ดําเนินการตอไปอยางตอเน่ือง สวนการจัดทําแผนปฏิบัติการฯฉบับน้ีจะพยายามมุงเนนเพ่ือพัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษาใหเกิดความสมบูรณ มีความพรอม มีความนาเชื่อถือสําหรับการประยุกตใชงานใน 2 
ลักษณะ ดังน้ีคือ 

1. การประยุกตใชฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการ 
2. การประยุกตใชฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา เพ่ือการเรียนการสอน 
ดังน้ัน แผนปฏิบัติการฯฉบบัน้ี จึงกําหนดเปาหมายเพื่อที่จะเนนการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดาน

การศึกษา และตัวชี้วัดความสําเร็จในแตละปงบประมาณ ดังน้ีคือ 

เปาหมายที่จะเนนการพัฒนา ปงบประมาณ ตัวชี้วัด 

ฐานขอมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล 

2553 
มีขอมูลรายบคุคลของผูเรียนในระบบฐานขอมูล
กลางของกระทรวงฯไมนอยกวารอยละ 80 

2554 
มีขอมูลรายบคุคลของผูเรียนในระบบฐานขอมูล
กลางของกระทรวงฯไมนอยกวารอยละ 90 

2555 
ฐานขอมูลรายบุคคลของผูเรยีนของทุกองคกร
หลักสามารถบูรณาการเชื่อมโยงกันได 

ฐานขอมูลทะเบียนครูและบคุลากร
ทางการศึกษารายบุคคล 

2553 
มีขอมูลรายบคุคลของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในระบบฐานขอมูลกลางของกระทรวงฯไม
นอยกวารอยละ 85 

2554 
ฐานขอมูลของครูและบคุลากรทางการศึกษา
อยางนอย 3 หนวยงานสามารถบูรณาการ
เชื่อมโยงกันได (ก.ค.ศ. คุรุสภา และ ศทก.สป) 

2555 
ฐานขอมูลของครูและบคุลากรทางการศึกษาของ
ทุกหนวยงานสามารถบูรณาการเชื่อมโยงกันได  
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เปาหมายที่จะเนนการพัฒนา ปงบประมาณ ตัวชี้วัด 

ฐานขอมูลทะเบียนสถานศึกษารายแหง 
2553 

มีขอมูลรายการหลักของแตละรายสถานศึกษา
ในระบบฐานขอมูลกลางของกระทรวงฯ            
ครบรอยละ 100 

2554 
ฐานขอมูลของสถานศึกษา สามารถบูรณาการ
เชื่อมโยงกันได 

ฐานขอมูลผูสาํเร็จการศึกษาทุกระดับ 

2554 มีฐานขอมูลผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ  

2555 
มีขอมูลรายบคุคลของผูสําเร็จการศึกษาทุก
ระดับ ในระบบฐานขอมูลกลางของกระทรวงฯ 
รอยละ 50 

การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาตามเปาหมายดังกลาว อาจกําหนดโครงสรางฐานขอมูล
ที่จําเปนตอการประมวลผล เพ่ือการประยุกตใชงานดานตางๆ โดยอาจพิจารณาเลือกกลุมขอมูลดานการศึกษา 
(ภาคผนวก ค.) มาเปนสวนประกอบในโครงสรางฐานขอมูลตามขอเสนอแนะเบื้องตน ดังน้ีคือ 

ฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ตัวอยางโครงสรางฐานขอมูล (อางอิงตามภาคผนวก ค.) 

1. ฐานขอมูลทะเบียนนักเรียน 

ขอมูลประวตันัิกเรียน/นักศกึษา 
ขอมูลหนวยงาน/สถานศึกษา 
ขอมูลหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
ขอมูลผลงานวิจัย/งานวิชาการ 
ขอมูลโครงการสนับสนุนการศึกษา 

2. ฐานขอมูลทะเบียนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 

ขอมูลประวตัขิาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ขอมูลการดําเนินการทางวนัิย อุทธรณ รองทุกข รองเรียน 
ขอมูลการฝกอบรม 
ขอมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ 
ขอมูลการจายเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทน 
ขอมูลสวัสดิการขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ขอมูลการประเมินบุคลากร 
ขอมูลผลงานวิจัย/งานวิชาการ 

3. ฐานขอมูลทะเบียนสถานศึกษา 

ขอมูลหนวยงาน/สถานศึกษา 
ขอมูลโครงสรางการบริหารองคกร 
ขอมูลอัตรากาํลัง 
ขอมูลบัญชีผูสมัครสอบคัดเลือก/ผูรับคัดเลือก/สํารอง 
ขอมูลอาคารสถานที ่
ขอมูลทําเนียบที่ดิน 
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ฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ตัวอยางโครงสรางฐานขอมูล (อางอิงตามภาคผนวก ค.) 
ขอมูลวัสดุและครุภัณฑ 
ขอมูลยานพาหนะ 
ขอมูลการซอมบํารุง 
ขอมูลระบบและเครือขายคอมพิวเตอร 

4. ฐานขอมูลผูสําเร็จการศกึษาทุกระดับ  

ขอมูลประวตันัิกเรียน/นักศกึษา 
ขอมูลหนวยงาน/สถานศึกษา 
ขอมูลหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
ขอมูลผลงานวิจัย/งานวิชาการ 

แผนงานพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 

เน่ืองจากการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของประเทศ เปนภารกิจรวมกันของหนวยงาน
ที่จัดการศึกษา ในทางปฏิบัติ จึงจําเปนตองใชวิธีระดมสรรพกําลังเพ่ือดําเนินงานในลักษณะรวมกัน โดยอาจมี
ความเปนอิสระในการดําเนินงานบางสวน เพ่ือความคลองตัวในการทํางานของแตละฝาย ดังน้ันการสรางความ
เปนเอกภาพในทิศทางการดําเนินงานของแตละฝาย ใหสามารถบรรลุเปาหมายการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษาของประเทศที่สามารถบูรณาการกันได จําเปนตองอาศัยกระบวนการการมีสวนรวม และสราง
กลไกการดําเนินงานตามโครงสรางการบริหารจัดการแผนฯ ประกอบกับการกําหนดแผนงาน/โครงการตางๆ ที่
จะสงผลกระทบตอการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ตามเปาหมายที่กําหนดไวขางตนรวมถึง
ฐานขอมูลฯนอกเปาหมาย ซ่ึงแตละหนวยงานกําลังดําเนินการอยูเปนปจจุบันหรือกําลังจะดําเนินการอีกดวย 
เพราะในทางปฏิบัติ ฐานขอมูลตางๆลวนมีความจําเปนตอการใชงานตามบริบทของแตละฝาย 

ดังน้ันการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ทั้งสวนที่อยูในเปาหมายและนอกเปาหมาย
ขางตน สมควรกําหนดแผนงาน/โครงการที่สอดประสานกันไดอยางบูรณาการตามรูปที่ 6.1 คือ 
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แผนงานที ่1. การบริหารจัดการพัฒนาฐานขอมูลฯ

ฐานขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษา

กําหนดแนวทางการบริหารจัดการ สรางกลไก และผลกัดันการ
ดําเนนิงาน เพื่อที่จะเอือ้ใหการพฒันาฐานขอมูลฯประสบผลสําเร็จ

แผนงานที ่2. การกํากับติดตามการพัฒนาฐานขอมูลฯ

กํากับติดตามการพฒันาฐานขอมลูฯเพื่อใหมั่นใจวา
สามารถดําเนนิไปอยางมีเอกภาพ ภายในเวลาที่กําหนด 

แผนงานที ่3. การเปนศูนยกลางการบูรณาการขอมูลฯ

บูรณาการขอมูลสารสนเทศฯ ซ่ึงกระจัดกระจายอยูตาม
หนวยงานตางๆ ใหเปนภาพรวมขอมูลฯของประเทศ 

แผนงานท่ี 4. การจัดเตรียมโครงการพัฒนาฐานขอมูลฯรวมกัน

จัดเตรียมรางโครงการพฒันาฐานขอมูลฯ เพือ่ใชเปนตนแบบใน
การขออนมุัติจัดทําโครงการ หรือปรับใชรวมกนัระหวางหนวยงาน

แผนงานท่ี 5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของฐานขอมูลฯ

กําหนดกรอบแนวทางในการรักษาความปลอดภยัของระบบ ICT

เพื่อใหมัน่ใจวาฐานขอมลูสารสนเทศฯมีความมัน่คงปลอดภัย
 

รูปท่ี 6.1 แผนงานพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของประเทศ 

แผนงานที่ 1 การบริหารจัดการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาต ิ
ภาพรวมของการดําเนินงานในแผนงานที่ 1 เปนการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการ สรางกลไก และ

ผลักดันการดําเนินงานจากผูบริหารทุกระดับ เพ่ือที่จะเอื้อใหการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา
แหงชาติประสบผลสําเร็จ ซ่ึงในเบื้องตนทางกระทรวงศึกษาธิการ มีการแตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรม
ชุดตางๆ เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของประเทศ อาทิ 
คณะกรรมการบริหารขอมูล คณะอนุกรรมการบริหารขอมูล เปนตน รวมทั้งดําเนินการตามวัตถุประสงคและ
กิจกรรมสําคัญตางๆ (รูปที่ 6.2) ดังน้ีคือ 



 

6 - 5 
บทท่ี  6  แผนการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 

แผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 – 2555 
 

แผนงานที ่1. การบริหารจัดการพัฒนาฐานขอมูลฯ

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศ
2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศ
3. จัดประชุมคณะกรรมการฯรวมกับคณะอนกุรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศ
4. จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯรวมกับคณะทํางานบูรณาการขอมูลสารสนเทศ
5. กําหนดแนวทางการพฒันาระบบฯเพือ่เอือ้ตอการพฒันาฐานขอมูลฯ
6. จัดประชุมสัมมนา เพือ่เสริมสรางความรูดานการพฒันาฐานขอมูลฯ
7. จัดอบรมผูบริหาร/เจาหนาที ่เพื่อพฒันาสมรรถนะดาน IC T 
8. จัดอบรมดวยระบบ E-Learning เพื่อสะดวกตอการศึกษาดวยตนเอง
9. เช่ือมประสานความรวมมอืระหวางหนวยงานที่จัดการศึกษา

กิจกรรมสําคัญ

ภาพรวมโครงการ ไมมีโครงการ
 

รูปท่ี 6.2 ภาพรวมของแผนงานที่ 1 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือบริหารจัดการเก่ียวกับการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของประเทศ ใหบรรลุ

เปาหมายที่กําหนดไวในแตละปงบประมาณ 
2. เพ่ือบริหารจัดการและบํารุงรักษาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในภาพรวมของประเทศ 

ซ่ึงรวมถึงฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาตางๆ ที่อยูนอกเหนือเปาหมายที่กําหนดไว           
ในแตละปงบประมาณดวย 

3. เพ่ือพิจารณาแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรค ที่อาจเกิดขึ้นในระดับนโยบายหรือระดับ
ปฏิบัติการ ที่ มีผลกระทบตอภาพรวมการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา          
ของประเทศ 

4. เพ่ือเชื่อมประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่จัดการศึกษา ใหการพัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษาของประเทศ สามารถบรรลุเปาหมายตามที่ตองการ 

ขอบเขตการดําเนินงาน 
1. บริหารภาพรวมการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ตามเปาหมายที่กําหนดไวใน

แตละปงบประมาณ 
2. บริหารภาพรวมการพัฒนาและการบํารุงรักษาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของประเทศ 

ซ่ึงรวมถึงฐานขอมูลสารสนเทศดานการศกึษาตางๆ ทีอ่ยูนอกเหนือเปาหมายที่กําหนดไว         
ในแตละปงบประมาณดวย 
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ระยะเวลาดําเนินงาน 

• ปงบประมาณ 2553-2555 

ประมาณการงบประมาณ 

• 30 ลานบาท 

ตัวชี้วัด 
1. มีฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวในแตละปงบประมาณ 
2. สามารถขจัดหรือแกไขปญหาอุปสรรค ที่มีตอการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาได

อยางเหมาะสม 

เจาภาพหลัก 

• ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เจาภาพรวม 

• หนวยงานที่จัดการศึกษา 

กิจกรรมสําคัญ 
1. จัดประชมุคณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศอยางนอยปงบประมาณละ 1 คร้ัง เพ่ือรวมกัน

พิจารณาในวาระประจํา ดังน้ีคือ 

• กําหนดและทบทวนแนวนโยบาย ที่มีผลตอการวางแผนและการตัดสินใจในการดําเนิน
โครงการ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของประเทศ 

• แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศ ตามโครงสรางการบริหารแผนปฏิบัติ
การฯ เพ่ือทําหนาที่ในการบริหารจัดการ และผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบูรณา
การขอมูลสารสนเทศ แกไขปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งรายงานความกาวหนา
หรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศ 

• แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือบริหารจัดการและดําเนินงานดานการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

• พิจารณาปรับใชกลไกการบริหาร ตามสถานการณและตามความเหมาะสมในแตละ
แผนงานหรือโครงการ เพ่ือเอ้ือตอการผลักดันแผนงาน/โครงการใหประสบความสําเร็จ 

• พิจารณาปรับปรุงโครงการตางๆตามความเหมาะสม เพ่ือใหเกิดความคลองตัว                
ในการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวใน            
แตละปงบประมาณ 

2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศอยางนอยปงบประมาณละ 1 คร้ัง                
เพ่ือรวมกันพิจารณาในวาระประจํา ดังน้ีคือ 
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• กําหนดและทบทวนแนวทางการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของ
ประเทศ ใหสอดคลองกับแนวนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
ขอมูลสารสนเทศ 

• แตงตั้งคณะทํางานบูรณาการขอมูลสารสนเทศอยางเปนทางการ ตามโครงสรางการ
บริหารแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือทําหนาที่ขับเคลื่อนและดําเนินแผนงาน/โครงการตางๆ
ตามภารกิจที่เหมาะสมตอไป 

3. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศ รวมกับคณะอนุกรรมการบริหารขอมูล
สารสนเทศ เปนรายไตรมาส เพ่ือพิจารณาในวาระประจําหรือวาระจําเปนเรงดวน อาทิเชน 

• การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล 

• ความจําเปนในการใชจายงบประมาณ ที่อาจไมเปนไปตามแผนที่เคยกําหนดไว 

• รายงานความกาวหนาในการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 
4. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศ รวมกับคณะทํางานบูรณาการขอมูล

สารสนเทศตามความจําเปน อาทิเชน 

• พิจารณากฎระเบียบตางๆ ของแตละหนวยงานที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา หรือ
บูรณาการฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาระหวางกัน 

• พิจารณาแนวทางแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในโครงการตางๆ และนําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศ เพ่ือพิจารณาตอไป 

• พิจารณาแนวนโยบาย และการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

• พิจารณาแนวทางการพัฒนาเพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัติงาน เพ่ือการพัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษา 

5. กําหนดแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Software) เพ่ือเอ้ือตอการพัฒนาและประยุกตใช
ฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของประเทศ โดยใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศทก. สป.) พิจารณาใชแนวทางที่เหมาะสมดังน้ี 

• ศทก. สป. ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือนําไปแจกจายหรือเปดชองทางให
หนวยงานที่จัดการศึกษา สามารถประยุกตใชระบบสารสนเทศดังกลาวไดตามตองการ 

• สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานตางๆพัฒนาระบบสารสนเทศเอง โดยไดรับคําปรึกษา
หรือใชระบบสารสนเทศของ ศทก.สป. เปนตนแบบ เพ่ือใหการพัฒนาระบบเปนไป
อยางมีเอกภาพ 

6. จัดประชุมสัมมนาอยางนอยปงบประมาณละ 1 คร้ัง เพ่ือสรางเสริมความรูและประสบการณ
เก่ียวกับการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา โดยอาจดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 

• ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เพ่ือเปนการเผยแพรความรูความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
ที่มีผลกระทบตอการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของประเทศ 
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• ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือระดมความคิดเห็น พิจารณาแนวทางปฏิบัติ ตลอด
จนถึงการซักซอมความเขาใจในวิธี หรือระเบียบปฏิบัติตางๆรวมกัน เพ่ือที่จะใหการ
พัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของประเทศเปนไปอยางมีเอกภาพ 

7. จัดอบรมผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ใหแกบุคลากรที่เก่ียวของกับการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 
โดยอาจพิจารณาใชกรอบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในภาคผนวก ง. ตามวาระที่
เหมาะสมดังน้ีคือ 

• จัดฝกอบรมตามวาระประจําที่กําหนดไวลวงหนา เพ่ือใหผูเขารับการอบรมจาก
หนวยงานตางๆ มีโอกาสเตรียมตัวที่จะเขารับการอบรมไดอยางสะดวก 

• จัดฝกอบรมตามวาระจําเปน โดยเฉพาะในกรณีที่มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
8. จัดใหมีการฝกอบรมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) เพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูเขารับ

การอบรมสามารถที่จะศึกษา ทบทวน ทําความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษาไดดวยตนเอง 

9. เชื่อมประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่จัดการศึกษา อาทิ การเชิญประชุมคณะทํางาน
บูรณาการขอมูลสารสนเทศ เพ่ือรวมกันพิจารณาในวาระตางๆ และการเชิญบุคลากรของ
หนวยงานที่จัดการศึกษา เพ่ือเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ เปนตน 

บทบาทหรือภารกิจของเจาภาพรวม 
เจาภาพรวมควรทําหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุน เสนอขอคิดเห็น และใหความรวมมือตาม
กระบวนการการมีสวนรวม  

ขอเสนอแนะ 
1. โนมนาวใหผูบริหารทุกระดับและทุกฝาย ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนที่ไดรับจาก

ฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาที่ผานการพัฒนาจนสําเร็จตามเปาหมาย อาทิ การนําเสนอ
ผลงานตอสังคม หรือการเสนอของบประมาณ โดยอางอิงจากขอมูลที่ทุกฝายใหการยอมรับ
หรือมีความนาเชื่อถือ เปนตน 

2. พยายามนําเสนอปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในชวงที่มีการดําเนินงานเพ่ือเชื่อมโยงบูรณาการ
ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในทางปฏิบัติ  เพ่ือที่จะไดหาแนวทางการแกไขไดถูกตอง ซ่ึง
สวนใหญมักไมใชเรื่องทางเทคโนโลยี แตมักเปนเรื่องความไมลงตัวของการดําเนินงานในมิติ
ตางๆ อาทิ ความวิตกกังวลเรื่องความบกพรองของขอมูล ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของแตละ
ฝาย ทําใหขาดความมั่นใจในการเปนผูใหขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งการเชื่อมโยงขอมูลแบบ
อัตโนมัติ เปนตน 

3. มุงเนนการสรางความเขาใจใหทุกฝาย ในเร่ืองเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแกไข (Update) 
ขอมูลใหถูกตองทันสมัยตามหลักวิชาการ เพ่ือลดภาระการจัดเก็บขอมูลซํ้าซอนในหนวยงาน
เดียวกัน และระหวางหนวยงาน 
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ภาพรวมโครงการในแผนงานที่ 1 

• ไมมีโครงการ เพราะในแผนงานท่ี 1. เปนการบริหารจัดการในภาพรวมของการพัฒนา
ฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ 

หมายเหตุ : งบประมาณที่ระบุไว เปนเพียงประมาณการเบื้องตน เพ่ือการดําเนินกิจกรรมตางๆในแผนงาน 
เพราะในทางปฏิบัติอาจตองมีการสํารวจตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง และจํานวนหนวยงานที่
มีความพรอมจะเขารวมในแตละกิจกรรม 

 
แผนงานที ่ 2 การกํากับติดตามการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ 

ภาพรวมของการดําเนินงานในแผนงานที่ 2 เปนการกํากับติดตามการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดาน
การศึกษา เพ่ือใหม่ันใจวาการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศกึษา สามารถดําเนินไปอยางมีทิศทางที่
เปนเอกภาพ ภายในระยะเวลาที่กําหนด เอ้ือตอความม่ันใจในการประยุกตใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศ
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยดําเนินการตามวัตถุประสงคและกิจกรรมสําคัญๆ (รูปที่ 6.3) ดังน้ีคือ 

แผนงานท่ี 2. การกํากับติดตามการพัฒนาฐานขอมูลฯ

1. จัดประชุมคณะทํางานบูรณาการฯ เพือ่จัดทําปฏทิินกระบวนงาน
2. จัดประชุมคณะทํางานบูรณาการฯ เพือ่รวมรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั
3. นําเสนอภาพรวมการพฒันาฐานขอมูลฯ ตอคณะกรรมการฯหรือคณะอนกุรรมการฯ
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการพฒันาฐานขอมลูฯ ใหแกหนวยงานตางๆ
5. กํากบัติดตามการพฒันาฐานขอมูลฯของหนวยงานตางๆ

กิจกรรมสําคัญ

ภาพรวมโครงการ ไมมีโครงการ
 

รูปท่ี 6.3 ภาพรวมของแผนงานที่ 2 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือกํากับและติดตามการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของประเทศ ใหเปนไป

ตามเปาหมายที่กําหนดไวในแตละปงบประมาณ 
2. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และผลักดันการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของประเทศ 

ซ่ึงรวมถึงฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาตางๆ ที่อยูนอกเหนือเปาหมายท่ีกําหนดไวในแต
ละปงบประมาณดวย 

3. เพ่ือประเมินผลการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เปาหมายของการพัฒนาที่กําหนดไวในแตละปงบประมาณ 
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ขอบเขตการดําเนินงาน 
1. ติดตามภาพรวมการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ของหนวยงานที่จัดการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

• ปงบประมาณ 2553-2555 

ประมาณการงบประมาณ 

• 30 ลานบาท 

ตัวชี้วัด 
1. มีการประยุกตใชฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา โดยเนนเฉพาะตามเปาหมายการพัฒนา

ที่กําหนดไวในแตละปงบประมาณ 
2. ระดับความพงึพอใจในการประยุกตใชฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา โดยเนนเฉพาะตาม

เปาหมายการพัฒนาที่กําหนดไวในแตละปงบประมาณ 

เจาภาพหลัก 

• ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เจาภาพรวม 

• หนวยงานที่จัดการศึกษา 

กิจกรรมสําคัญ 
1. จัดประชุมคณะทํางานบูรณาการขอมูลสารสนเทศอยางนอยปงบประมาณละ 1 คร้ัง เพ่ือ

รวมกันจัดทําปฏิทินกระบวนงาน และพิจารณาแนวทางความรวมมือระหวางกันในวาระประจํา 
ดังน้ีคือ 

• จัดทําปฏิทินหรือตารางเวลาดําเนินกิจกรรม เพ่ือประสานความรวมมือในการจัดเก็บ 
สอบทาน จัดสง หรือเชื่อมประสานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาใหแก ศทก.สป. 

• พิจารณาแนวทางสงเสริมสนับสนุนหนวยงานตางๆ ใหสามารถยกระดับการพัฒนา
ฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ไดอยางเทาเทียมกันหรือใกลเคียงกัน  

• พิจารณาแนวทางสงเสริมสนับสนุนหนวยงานตางๆ ใหสามารถจัดสงขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษาใหแก ศทก. สป. ไดในลักษณะอัตโนมัติหรือก่ึงอัตโนมัติ ตามเปาหมาย
การพัฒนาฐานขอมูลฯในแตละปงบประมาณ 

• พิจารณาคัดเลือกหนวยงานที่จําเปนตองเขาสูกระบวนการกํากับติดตามอยางใกลชิด 
หรือตองใหความชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ 

• สรุปผลการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ของแตละหนวยงานที่จัด
การศึกษา เพ่ือนําไปสูการจัดทําฐานขอมูลกลาง ซ่ึงจะเปนประโยชนในการขยายผล
ตอไปยังฐานขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของกัน 
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2. จัดประชุมคณะทํางานบูรณาการขอมูลสารสนเทศอยางนอยปงบประมาณละ 2 คร้ัง เพ่ือรวม
รับฟงซ่ึงกันและกัน เก่ียวกับความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคที่มี
ตอการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา พรอมทั้งจัดทําเปนขอสรุปเพ่ือนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศ หรือคณะอนุกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศ
ตามความเหมาะสม 

3. นําเสนอภาพรวมการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารขอมูลสารสนเทศ หรือที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศ (ตามความ
เหมาะสม) อยางนอยปงบประมาณละ 2 คร้ัง ดังน้ีคือ 

• ความกาวหนาในการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ตามเปาหมายที่
กําหนดไวในแตละปงบประมาณ 

• ความกาวหนาในการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของประเทศ ซ่ึง
รวมถึงฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาตางๆ ที่อยูนอกเหนือเปาหมายที่กําหนดไว
ในแตละปงบประมาณดวย 

• ปญหาอุปสรรคในการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของประเทศ หรือของ
แตละหนวยงาน เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแกไขใหทันตอสถานการณ 

• การสงเสริม สนับสนุน หรืออํานวยความสะดวกในการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษา ตามที่หนวยงานตางๆรองขอมา 

• ภาพรวมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ซ่ึงมีผลกระทบตอการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของประเทศ 

4. จัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาใหแกหนวยงานตางๆ โดย
อาจพิจารณาเลือกใชแนวทางดังน้ีคือ 

• จัดประชุมคณะทํางานบูรณาการขอมูลสารสนเทศ เพ่ือพิจารณาเกณฑการคัดเลือก 
และตัดสินมอบรางวัล ใหแกหนวยงานที่มีผลการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดาน
การศึกษาอยางเปนรูปธรรม 

• จัดใหมีการประกาศเกียรติคุณ เพ่ือยกยองเชิดชูหนวยงานและบุคลากรดีเดน ในการ
พัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 

• จัดใหมีการมอบรางวัลแกบุคคล ที่มีสวนรวมในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษา อาทิ ขอมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล เปนตน 

5. กํากับติดตามการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของหนวยงานที่จัดการศึกษา และ
ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทก.สป.) ดังน้ีคือ 

• พิจารณาผลการดําเนินงานของแตละฝาย ถึงความเปนไปไดตามปฏิทินกระบวนงานที่
จัดทําไว 
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• ดํา เ นินการตามมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารขอ มูลสารสนเทศ  หรือ
คณะอนุกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศ เพ่ือที่จะผลักดันใหทุกฝายบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 

• ในกรณีจําเปน อาจตองมีการพิจารณาปรับปรุงแนวทางพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ 
ของหนวยงานตางๆ เพ่ือที่จะบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในแตละปงบประมาณ 

• พิจารณาดําเนินการพัฒนาฐานขอมูลกลาง (ตามแนวทางการบูรณาการที่จะกลาว
ตอไป) ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการประยุกตใชเพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนการ
สอนตอไป 

บทบาทหรือภารกิจของเจาภาพรวม 
เจาภาพรวมควรทําหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุน เสนอขอคิดเห็น และใหความรวมมือตาม
กระบวนการการมีสวนรวม  

ขอเสนอแนะ 
1. ทุกฝายควรตระหนักถึงความสําคัญ และประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ

ดานการศึกษา ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใชสําหรับการดําเนินพันธกิจในหนวยงานของแตละ
ฝายกอน อาทิเชน ชวยลดภาระการทํางานเบื้องตนในการออกรายงานประจํา หรือรายงานตาม
ประเด็นการรองขอจากฝายตางๆ เปนตน  

2. ทุกฝายควรใหความสนใจในการเชื่อมโยงบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ซ่ึงจะชวย
ใหตางฝายตางมีโอกาสจะไดใชขอมูลที่เปนประโยชน โดยไมตองเสียเวลาดําเนินการเองมาก
นัก  

2. ทุกฝายควรใหความสนใจตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี อาทิเชน การเขารับการฝกอบรมใน
หลักสูตรตางๆ เปนตน เพ่ือที่จะหาทางประยุกตใชใหเปนประโยชนตอการดําเนินพันธกิจของ
หนวยงาน ซ่ึงจะอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจของผูบริหารและเจาหนาที่ไดเปน
อยางมาก  

3. มุงเนนการสรางความเขาใจใหทุกฝาย ในเร่ืองเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแกไข (Update) 
ขอมูลใหถูกตองทันสมัยตามหลักวิชาการ เพ่ือลดภาระการจัดเก็บขอมูลซ้ําซอนในหนวยงาน
เดียวกัน และระหวางหนวยงาน 

ภาพรวมโครงการในแผนงานที ่ 2 

• ไมมีโครงการ เพราะในแผนงานที่ 2. เปนการกํากับติดตามภาพรวมของการพัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษาแหงชาต ิ

หมายเหตุ : งบประมาณที่ระบุไว เปนเพียงประมาณการเบื้องตน เพ่ือการดําเนินกิจกรรมตางๆในแผนงาน 
เพราะในทางปฏิบัติอาจตองมีการสํารวจตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง และจํานวนหนวยงานที่
มีความพรอมจะเขารวมในแตละกิจกรรม 
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แผนงานที ่ 3 การพัฒนาศูนยกลางบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาต ิ

ภาพรวมของการดําเนินงานในแผนงานที่ 3 เปนการบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ซ่ึงอาจ
กระจัดกระจายอยูตามหนวยงานที่จัดการศึกษา เพ่ือใหเปนภาพรวมขอมูลสารสนเทศของประเทศ ที่สามารถ
นํามาประยุกตใชในการบริหาร จัดการ และวางแผนดานตางๆที่เก่ียวของกับการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคและ
กิจกรรมสําคัญๆ (รูปที่ 6.4) ดังน้ีคือ 

 
รูปท่ี 6.4 ภาพรวมของแผนงานที่ 3. 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือผลักดันใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(ศทก.สป.) เปนศูนยกลางการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของประเทศ 
2. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนกระบวนการการมีสวนรวมและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน

ที่จัดการศึกษา เฉพาะที่มีผลกระทบตอการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของ
ประเทศ 

3. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเชิงรุก ใหหนวยงานที่
จัดการศึกษามุงเนนการเชื่อมโยงขอมูลระหวางกันอยางบูรณาการ 

ขอบเขตการดําเนินงาน 
1. การดําเนินโครงการตางๆที่เก่ียวของกับการบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ของ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดาน

การศึกษาของหนวยงานที่จัดการศึกษา 
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ระยะเวลาดําเนินงาน 

• ปงบประมาณ 2554-2555 
ประมาณการงบประมาณ 

• 51 ลานบาท 

ตัวชี้วัด 
1. จํานวนหนวยงานที่จัดการศึกษา ซ่ึงมีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา

ระหวางกัน 

เจาภาพหลัก 

• ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เจาภาพรวม 

• หนวยงานที่จัดการศึกษา 

กิจกรรมสําคัญ 
1. จัดใหมีการประชุมคณะทํางานบูรณาการขอมูลสารสนเทศ เพ่ือรวมกันพิจารณาแนวทางการ

จัดทําโครงการเพ่ือการบูรณาขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนขอมูล ระหวางหนวยงานที่จัดการศึกษากับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2. จัดตั้งศูนยกลางเพ่ือการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ดังน้ีคือ 

• ศูนยกลางการใหคําปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 

• ศูนยกลางขอมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล เพ่ือใหทุกฝายที่เก่ียวของสามารถเขาถึง
ขอมูลไดตามสิทธิ์ที่กําหนดไว 

• ศูนยกลางขอมูลทะเบียนครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุคคล เพ่ือใหทุกฝายที่
เก่ียวของสามารถเขาถึงขอมูลไดตามสิทธิ์ที่กําหนดไว 

• ศูนยกลางขอมูลทะเบียนสถานศกึษา เพ่ือใหทุกฝายที่เก่ียวของสามารถเขาถึงขอมูลได
ตามสิทธิ์ที่กําหนดไว 

• ศูนยกลางขอมูลทางการศึกษา เพ่ือใหหนวยงานตางๆทั้งที่จัดการศึกษา และไมไดจัด
การศึกษา สามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศไดอยางสะดวกรวดเร็ว อาทิ ขอมูลสถิติ
ดานการศึกษา โดยจัดตั้งเปนศูนยสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ (National 
Education Information System : NEIS) 

3. จัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรศูนยกลางการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศฯ เพ่ือ
สรางความเขาใจถึงแนวทางตางๆ รวมทั้งชักชวนใหทุกฝายเขามามีสวนรวม ดังน้ีคือ  

• จัดทําเว็บไซต เว็บเซอรวิส หรืออ่ืนๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขามามีสวนรวม
ของหนวยงานตางๆที่จัดการศึกษา 
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• แนะนําวิธีการเขามามีสวนรวมของหนวยงานตางๆ อาทิ การขอคําปรึกษา การขอใช
ขอมูลที่มีอยูในระบบฯ เปนตน 

4. จัดใหมีโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดาน
การศึกษา และการบูรณาการของหนวยงานที่จัดการศึกษา 

บทบาทหรือภารกิจของเจาภาพรวม 
เจาภาพรวมควรทําหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุน เสนอขอคิดเห็น และใหความรวมมือตาม

กระบวนการการมีสวนรวม โดยควรมีบทบาทและภารกิจ ดังน้ี 
1. สนับสนุนใหหนวยงานที่จัดการศึกษา มีการพัฒนาและประยุกตใชระบบสารสนเทศตางๆ เพ่ือ

การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา อยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอใน 2 ลักษณะ คือ 

• การพัฒนาระบบสารสนเทศของสวนกลาง หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ไดรับการ
พัฒนาจากองคกรหลัก หรือสํานักงานสวนกลางในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ 
รวมทั้งการจัดทําระบบสารสนเทศในลักษณะที่เรียกวา “เว็บแอพพลิเคชั่น” ซ่ึงมีการ
ควบคุมดูแลจากสวนกลาง เพ่ือใหหนวยงานตางๆท่ีจัดการศึกษานําไปใชงาน เชน ให
โรงเรียนสามารถกรอกขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูลผานอินเทอรเน็ตไดอยางสะดวก 
เปนตน โดยพิจารณาจากความพรอมในการใชงานของแตละหนวยงานที่มักไมเทา
เทียมกัน อาทิเชน โรงเรียนในเขตพ้ืนที่เมืองกับเขตชายแดน มักจะมีความพรอมดาน
อุปกรณเคร่ืองมือ และครูที่แตกตางกัน เปนตน 

• การพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะหนวยงาน หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ไดรับการ
พัฒนาจากองคกรหลัก หรือหนวยงานที่จัดการศึกษาตางๆ โดยมีความตั้งใจพัฒนาขึ้น
มาใชงานเอง เพ่ือความเหมาะสมตอการบริหารจัดการตามพันธกิจ รวมถึงการใช
ฐานขอมูลดานการศึกษาในบริบทของแตละฝาย ซ่ึงเปนการเสริมสมรรถนะการจัดเก็บ
และปรับปรุงฐานขอมูลดานการศึกษาของประเทศไดอยางเก้ือกูลกัน แมหนวยงาน
บางสวนอาจใชเพียงโปรแกรมพื้นฐานก็ตาม เชน Microsoft Excel เปนตน 

2. เน่ืองจากความพรอมที่ไมเทาเทียมกันของแตละหนวยงาน ดังนั้น เพ่ือใหการพัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษาเปนไปอยางสะดวกราบรื่น ไมตองรอจนกวาผลการดําเนินแผนงาน/
โครงการจะบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยอาจใหแตละหนวยงานพิจารณาประยุกตใช
ระบบสารสนเทศตางๆ ไปพลางกอน ตามแนวทางพอสังเขปดังน้ีคือ 

• พิจารณาประยุกตใชระบบสารสนเทศของหนวยงานอื่น ในกรณีที่ระบบสารสนเทศนั้น
สามารถรองรับได 

• พิจารณาประยุกตใชระบบสารสนเทศเดิม (แมจะไมสมบูรณมากนัก) หรือใชเคร่ืองมือ
พ้ืนฐานในการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศตางๆตอไปกอน 
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ภาพรวมโครงการในแผนงานที่  3 
การเปนศูนยกลางบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ ตามวัตถุประสงคขางตน 

ควรจะตองดําเนินงานตามโครงการตางๆ ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก จ. ดังน้ี  

• โครงการจัดทํามาตรฐานขอมูลดานการศึกษา 

• โครงการลงทะเบียนระบบสารสนเทศ 

• โครงการจัดตั้งศูนยประสานงานและใหคาํแนะนํา 

• โครงการนํารองเพ่ือจัดสงขอมูลสถิติดานการศึกษาทางอินเทอรเน็ต 

• โครงการรับสมัครเรียนสมัครสอบผานอินเทอรเน็ต 

• โครงการรายงานตัวผูเรยีนผานอินเตอรเน็ต 

• โครงการจัดทําระบบทะเบยีนผูสําเร็จการศึกษา 

หมายเหตุ : งบประมาณทีร่ะบุไว เปนเพียงประมาณการเบื้องตน เพ่ือการดําเนินกิจกรรมตางๆในแผนงาน 
เพราะในทางปฏิบัติอาจตองมีการสํารวจตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง และจํานวนหนวยงานที่
มีความพรอมจะเขารวมในแตละกิจกรรม 

 
แผนงานที่  4 การจัดเตรียมโครงการพฒันาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษารวมกัน 

ภาพรวมของการดําเนินงานในแผนงานที่ 4 เปนการจัดเตรียมรางโครงการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษา ที่มีความครอบคลุมพ้ืนฐานความจําเปนดานตางๆและเอ้ือตอการบูรณาการ เพ่ือใหหนวยงานที่
จัดการศึกษาสามารถนํารางโครงการดังกลาว ไปใชเปนตนแบบในการขออนุมัติจัดทําโครงการ หรืออาจปรับใช
รวมกันในกลุมของหนวยงานที่จัดการศึกษา (ดังรูปที่ 6.5) สงเสริมความเปนเอกภาพ ชวยประหยัดเวลาการ
พิจารณาอนุมัติ และประหยัดงบประมาณไดอีกดวย 

 

รูปท่ี 6.5 ภาพรวมของแผนงานที่ 4 

วัตถุประสงค 
1. จัดทํารางโครงการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา เพ่ือใหหนวยงานที่จัดการศึกษา

นํารางโครงการไปใชเปนเอกสารตนแบบ และสามารถปรับปรุงใหเหมาะสมสําหรับแตละ
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หนวยงาน ในขั้นตอนของการจัดทําเอกสารประกอบการเสนอขออนุมัติงบประมาณไดอยาง
สะดวก 

2. สนับสนุนใหหนวยงานที่จัดการศึกษา สามารถดําเนินโครงการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษารวมกันไดอยางมีเอกภาพ 

ขอบเขตการดําเนินงาน 
1. จัดทํารางโครงการที่เก่ียวของกับการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาใหหนวยงานที่

จัดการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

• ปงบประมาณ 2554-2555 

ประมาณการงบประมาณ 

• 120 ลานบาท 

ตัวชี้วัด 
1. มีรางโครงการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 
2. มีการนํารางโครงการฯไปเสนอขออนุมัติงบประมาณ 

เจาภาพหลัก 

• ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เจาภาพรวม 

• หนวยงานที่จัดการศึกษา 

กิจกรรมสําคัญ 
1. จัดใหมีการประชุมคณะทํางานบูรณาการขอมูลสารสนเทศ เพ่ือรวมกันพิจารณารางโครงการฯ 

ใหเหมาะสมตามกระบวนงานของแตละหนวยงานที่จัดการศึกษา โดยเตรียมรางโครงการฯให
พรอมที่จะนําไปประกอบการเสนอขออนุมัติงบประมาณ ดังน้ีคือ 

• โครงการที่เก่ียวของกับการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ตามรางทีกํ่าหนด
ไวในภาคผนวก ฉ 

• โครงการอ่ืนๆที่เก่ียวของกับการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ตามมติที่
ประชุมจะเห็นสมควร 

2. จัดใหมีการประชุมคณะทํางานบูรณาการขอมูลสารสนเทศ เพ่ือรายงานความคืบหนาหรือแจง
ผลการอนุมัตโิครงการ (ตามกิจกรรมขอที่ 1) เพ่ือความสะดวกตอการกํากับ ติดตาม และการ
ประเมินผลในแผนงานที่ 2 ตอไป 

3. จัดใหมีการประชุมคณะทํางานบูรณาการขอมูลสารสนเทศเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือ
การแลกเปลีย่นเรียนรูเก่ียวกับขอสังเกต ขอแนะนํา ขอควรระวัง และสิ่งที่ควรปรบัปรุงแกไขใน
รายละเอียดของโครงการฯทั้งกอนการอนุมัติงบประมาณ ซ่ึงจะเอ้ือใหโครงการไดรับการอนุมัติ
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งบประมาณ และหลังจากที่ไดรับอนุมัตงิบประมาณแลว เพ่ือใหสามารถกํากับดูแลการ
ดําเนินงานไดอยางเปนรูปธรรม 

บทบาทหรือภารกิจของเจาภาพรวม 

• สงเสริม สนับสนุน เสนอขอคิดเห็น และใหความรวมมือตามกระบวนการการมีสวนรวม 

ขอเสนอแนะ 
1. ในกรณีที่โครงการฯใดไมไดรับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ เจาภาพหลักของแตละโครงการ 

อาจพิจารณาขอความรวมมือ หรือจัดหาจากแหลงงบประมาณอ่ืนตามความเหมาะสม 
2. การพิจารณาปรับปรุงรางโครงการใดๆ ควรพิจารณาถึงหลักการทางเทคนิค และความเปนไป

ไดในทางปฏิบัติของแตละหนวยงานควบคูไปดวย เพ่ือเปนการสนับสนุนใหทุกฝายสามารถ
บูรณาการขอมูลสารสนเทศไดอยางแทจริง 

3. เพ่ือเปนการสนับสนุนใหหนวยงานที่จัดการศึกษา สามารถดําเนินโครงการฯรวมกันไดอยาง
เปนเอกภาพ อาจใชวิธีมอบหมายใหเจาภาพหลักเปนผูรับผิดชอบในการนําเสนอโครงการฯ ใน
ภาพรวมทั้งหมด เพ่ือขออนุมัติงบประมาณแบบรวม (Package) เพ่ือนํางบประมาณมากระจาย
สูหนวยงานที่เปนเจาภาพรวมได 

ภาพรวมโครงการในแผนงานที่  4 
การจัดเตรียมโครงการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษารวมกัน ตามวัตถุประสงค

ขางตน ควรจะตองดําเนินงานตามโครงการตางๆ ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ฉ ดังน้ี 

• โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศและเวบ็เซอรวิส 

• โครงการพัฒนาระบบควบคุมการใชระบบสารสนเทศ (Web portal) 

• โครงการจัดซ้ือจัดหาจัดจางระบบสารสนเทศรวมกัน 

หมายเหตุ : งบประมาณทีร่ะบุไว เปนเพียงประมาณการเบื้องตน เพ่ือการดําเนินกิจกรรมตางๆในแผนงาน 
เพราะในทางปฏิบัติอาจตองมีการสํารวจตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง และจํานวนหนวยงานที่
มีความพรอมจะเขารวมในแตละกิจกรรม 

 
แผนงานที่ 5 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาต ิ

ภาพรวมของการดําเนินงานในแผนงานที่ 5 เปนการกําหนดกรอบแนวทางในการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รูปที่ 6.6) เพ่ือใหม่ันใจวาฐานขอมูลสารสนเทศดาน
การศึกษาแหงชาติ มีความม่ันคงปลอดภัย ปองกันการจูโจมจากภายนอก การเขาถึงขอมูลสามารถกระทําได
จากผูที่มีสิทธิ์เทาน้ัน รวมทั้งมีแนวนโยบายแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามตางๆ 
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แผนงานท่ี 5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของฐานขอมูลฯ

กิจกรรมสําคัญ

ภาพรวมโครงการ

1. โครงการจัดทําแผนรักษาความมัน่คงปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ
2. โครงการ จัดทําแผนฉกุเฉนิ (Contingency Plan)
3. โครงการประชาสมัพนัธดานการรักษาความมัน่คงของขอมูลสารสนเทศ

1. จัดใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานรักษาความปลอดภยัฯของแตละหนวยงาน
2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานรักษาความปลอดภัยฯเพื่อบริหารจัดการ
3. จัดใหมีกระบวนการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของระบบ IC T
4. จัดใหมีการประชาสมัพนัธเผยแพรกฎระเบียบเกีย่วกบัการรักษาความปลอดภัยฯ

 

รูปท่ี 6.6 ภาพรวมของแผนงานที่ 5 

วัตถุประสงค 
1. กําหนดกรอบแนวทางการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
2. กําหนดแนวทางการจัดทําโครงการที่เก่ียวของกับการรกัษาความมั่นคงปลอดภัย ของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. สงเสริม สนับสนุน ใหหนวยงานที่จัดการศึกษา จัดทํานโยบายและโครงการที่เก่ียวของกับ

รักษาความมัน่คงปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใตกรอบ
แนวทางเดียวกัน 

ขอบเขตการดําเนินงาน 
1. พิจารณากรอบแนวทางการรักษาม่ันคงความปลอดภยัฯ ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะศูนยกลางการบูรณาการขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษาของประเทศ 

2. พิจารณาดําเนินโครงการที่เก่ียวของกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

• ปงบประมาณ 2553-2555 

ประมาณการงบประมาณ 

• 56 ลานบาท 

ตัวชี้วัด 
1. มีแนวนโยบาย และแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 
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เจาภาพหลัก 

• ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เจาภาพรวม 

• หนวยงานที่จัดการศึกษา 

กิจกรรมสําคัญ 
1. จัดใหมีการแตงตั้ง คณะกรรมการหรือคณะทํางานรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําของแตละหนวยงานที่จัดการศึกษา 
2. จัดใหมีการประชุม คณะกรรมการหรือคณะทํางานรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยางนอยปงบประมาณละ 2 คร้ัง เพ่ือบริหารจัดการและ
ดําเนินงานตามแนวทางพอสังเขป ดังน้ีคือ 

• พิจารณาปรับปรุงรางกรอบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ซ.) เพ่ือใหทุกฝายสามารถ
นําไปเปนตนแบบในการจัดทํากระบวนการหรือโครงการฯไดอยางเปนรูปธรรม 

• กําหนดผูทําหนาที่รับผิดชอบดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ ประจําศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

• กําหนดผูทําหนาที่รับผิดชอบดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ อยางเปนทางการใน
หนวยงานตางๆที่เก่ียวของ เพ่ือสะดวกตอการเชื่อมประสานและใหความชวยเหลือซ่ึง
กันและกันในกรณีจําเปน 

3. จัดใหมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ใหมีการดําเนินการตามแนวทาง ดังน้ีคือ 

• จัดทําโครงการที่เก่ียวของกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยฯ ของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

• สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทําโครงการ หรือกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ฯ ของหนวยงานที่จัดการศึกษา 

4. จัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกฎระเบียบ แนวทาง และขั้นตอนการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือกระตุนใหทุกหนวยงานที่จัด
การศึกษา มีการนําไปปฏิบัติอยางเครงครัดและเปนรูปธรรม 

บทบาทหรือภารกิจของเจาภาพรวม 
เจาภาพรวมควรสงเสริม สนับสนุน เสนอขอคิดเห็น และใหความรวมมือตามกระบวนการการมี
สวนรวม 
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แผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 – 2555 
 

ขอเสนอแนะ 
1. กระตุนใหทุกฝายตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ เพราะจะสงผล

กระทบโดยตรงตอความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นกับฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของ
หนวยงานตางๆ และของภาพรวมทั้งประเทศ  

2. ประชาสัมพันธเพ่ือชี้แจงทําความเขาใจใหทุกฝาย รับทราบถึงความจําเปนในการจัดทํา
แนวนโยบาย และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
ที่เก่ียวของ อาทิเชน พรบ. การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พรบ.การทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส เปนตน 

ภาพรวมโครงการในแผนงานที่ 5 
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ ตาม

วัตถุประสงคขางตน ควรจะตองดําเนินงานตามโครงการตางๆ ดังรายละเอียดในภาคผนวก ช. คือ 

• โครงการจัดทําแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ 

• โครงการจัดทําแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) 

• โครงการประชาสัมพันธดานการรักษาความมั่นคงของขอมูลสารสนเทศ 

หมายเหตุ : งบประมาณทีร่ะบุไว เปนเพียงประมาณการเบื้องตน เพ่ือการดําเนินกิจกรรมตางๆในแผนงาน 
เพราะในทางปฏิบัติอาจตองมีการสํารวจตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง และจํานวนหนวยงานที่
มีความพรอมจะเขารวมในแตละกิจกรรม 

 

ภาพรวมในการประมาณการงบประมาณ 
 การดําเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการฯขางตน สมควรจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสม
ในแตละปงบประมาณ โดยจัดใหมีการสํารวจตามกระบวนการจัดซ้ือ/จัดจาง และจํานวนหนวยงานที่จัด
การศึกษา ซ่ึงมีความพรอมเขารวมในแตละกิจกรรมหรือแตละโครงการ อาทิเชน การจัดประชุม การจัดอบรม 
เปนตน ในที่น้ีจึงไดสรุปผลการประมาณการงบประมาณในแตละแผนงาน ดังน้ีคือ 

แผนงาน/โครงการ 
ประมาณการงบประมาณ (ลานบาท) 
รวม ป 2553 ป 2554 ป 2555 

แผนงานที่ 1. การบริหารจัดการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดาน
การศึกษาแหงชาต ิ

30 10 10 10 

แผนงานที่ 2. การกํากับติดตามการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษาแหงชาติ 

30 10 10 10 

แผนงานที่ 3. การพัฒนาศูนยกลางบูรณาการขอมูลสารสนเทศดาน
การศึกษาแหงชาต ิ

51 3 25 25 

 งบประมาณสําหรับดําเนินกิจกรรมสําคัญในแผนงานที่ 3 20 - 10 10 
1. โครงการจัดทํามาตรฐานขอมูลดานการศึกษา 9 3 3 3 
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แผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 – 2555 
 

แผนงาน/โครงการ 
ประมาณการงบประมาณ (ลานบาท) 
รวม ป 2553 ป 2554 ป 2555 

2. โครงการลงทะเบียนระบบสารสนเทศ 10 - 5 5 
3. โครงการจัดตั้งศูนยประสานงานและใหคาํแนะนํา 2 - 2 - 
4. โครงการนํารองเพ่ือจัดสงขอมูลสถิติดานการศึกษาทาง

อินเทอรเน็ต 
2 - 1 1 

5. โครงการรับสมัครเรียนสมัครสอบผานอินเทอรเน็ต 2 - 1 1 
6. โครงการรายงานตัวผูเรยีนผานอินเตอรเน็ต 2 - 1 1 
7. โครงการจัดทําระบบทะเบยีนผูสําเร็จการศึกษา 4 - 2 2 

แผนงานที่ 4. การจัดเตรียมโครงการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษารวมกัน 

120 - 60 60 

งบประมาณสําหรับดําเนินกิจกรรมสําคัญในแผนงานที่ 4 10 - 5 5 
1. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศและเวบ็

เซอรวิส 
30 - 15 15 

2. โครงการพัฒนาระบบควบคุมการใชระบบสารสนเทศ 
(Web portal) 

20 - 10 10 

3. โครงการจัดซ้ือจัดหาจัดจางระบบสารสนเทศรวมกัน 60 - 30 30 
แผนงานที่ 5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของฐานขอมูล

สารสนเทศดานการศึกษาแหงชาต ิ
56 10 23 23 

งบประมาณสําหรับดําเนินกิจกรรมสําคัญในแผนงานที่ 5 30 10 10 10 
1. โครงการจัดทําแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล

สารสนเทศ 
10 - 5 5 

2. โครงการจัดทําแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) 10 - 5 5 
3. โครงการประชาสัมพันธดานการรักษาความมั่นคงของ

ขอมูลสารสนเทศ 
6 - 3 3 

 

หมายเหตุ : งบประมาณที่ระบุไวเปนเพียงประมาณการเบื้องตน เพ่ือการดําเนินกิจกรรมในแผนงานตางๆ และ
เพ่ือการดําเนินโครงการตางๆ เพราะในทางปฏิบัติอาจตองมีการสํารวจตามกระบวนการจัดซ้ือ          
จัดจาง ขอบเขตอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่จัดการศึกษา และจํานวนหนวยงานที่เขารวม
โครงการดวย 
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แผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 – 2555 
 

การตอบสนองยุทธศาสตรแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงชาต ิ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 มีการ

กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานไว 6 ประการ ดังน้ีคือ 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนากําลังคนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรในทุก

วิชาชีพ ใหมีความสามารถในการใชสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน 
(Information Literacy) 

ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ อยางมี
ธรรมาภิบาล (National ICT Governance) 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ยุทธศาสตรที่ 4 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลในการบริหาร 

และการบริการของภาครัฐ (e-Governance) 
ยุทธศาสตรที่ 5 การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Industry Competitiveness) เพ่ือสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจและรายไดเขาประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันอยางยั่งยืน (ICT for Competitiveness) 

ถึงแมวาภารกิจหลักของหนวยงานที่จัดการศึกษา มักจะมุงเนนไปในดานการพัฒนากําลังคน ซ่ึงเปน
รากฐานสําคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ แตการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือเปนแนวทาง      
ในการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ยังสามารถที่จะตอบสนองยุทธศาสตรของแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 ดังน้ีคือ 

แผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา พ.ศ. 2553-2555 
ตอบสนองยุทธศาสตรท่ี 

1 2 3 4 5 6 
แผนงานที่ 1. การบริหารจัดการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาต ิ X X  X   
แผนงานที่ 2. การกํากับติดตามการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาต ิ  X X X   
แผนงานที่ 3. การพัฒนาศูนยกลางบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาต ิ    X X X 
แผนงานที่ 4. การจัดเตรียมโครงการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษารวมกัน      X 
แผนงานที่ 5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา

แหงชาต ิ
   X  X 

 
ความตอเน่ืองในการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ 

ภาพรวมการดําเนินโครงการในแตละแผนงานขางตน โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการที่เก่ียวของกับ            
การพัฒนาระบบสารสนเทศหรือซอฟตแวรตางๆ มุงเนนจะเสริมสมรรถนะกระบวนการพัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษา ใหสามารถนําสงขอมูลจากแหลงกําเนิดเขาสูสวนกลางไดอยางสะดวก หรือไดอยาง
อัตโนมัติมากขึ้น เพราะปจจุบันกระบวนการพัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษา มีการประยุกตใชระบบสารสนเทศ
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และซอฟตแวรของสวนกลางและหนวยงานตางๆ (ดังกลาวแลวในบทที่ 3) ตามบริบทและพันธกิจของแตละฝาย 
ซ่ึงเอ้ือตอการบูรณาการขอมูลสารสนเทศไดในระดับหน่ึง ดังน้ันแผนงานและโครงการที่กําหนดไวขางตน              
อาจจําเปนตองดําเนินงานอยางตอเน่ืองตอไปอีกระยะหนึ่ง นอกเหนือจากวาระของแผนปฏิบัติการฯฉบับน้ี 
(พ.ศ. 2553-2555) เพราะฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษามีความเปลี่ยนแปลงตามกาลสมัยอยูตลอดเวลา 
อีกทั้งเปนฐานขอมูลตั้งตนที่สําคัญ ที่สามารถนําไปตอยอดการพัฒนาและประยุกตใชรวมกับฐานขอมูลของ
กระทรวงอื่น เพ่ือการประมวลผลภาพรวมขอมูลของประเทศไดอยางกวางขวาง โดยพิจารณาจากการประเมิน
แนวทางการดําเนินงานและผลที่คาดวาจะไดรับในแตละชวงปงบประมาณ ดังน้ีคือ 
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บทที่  6  แผนการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 

แผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 – 2555 
 

 

แผนงาน/โครงการ แนวทางการดําเนินงานและผลที่คาดวาจะไดรับ 
ปงบประมาณ 2553-2555 ปงบประมาณ 2556-2558 ปงบประมาณ 2559-2561 

แผนงานที่ 1. การบริหารจัดการพัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษาแหงชาต ิ

ดําเนินงานตามแผนฯ และบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาฐานขอมูลที่
กําหนดไวขางตน 

ดําเนินงานอยางตอเนื่องและบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาฐานขอมูลที่
จะกําหนดใหม 

ดําเนินงานอยางตอเนื่องและบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาฐานขอมูลที่
จะกําหนดใหม 

แผนงานที่ 2. การกํากับติดตามการพัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษาแหงชาต ิ

ดําเนินงานตามแผนฯ และบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาฐานขอมูลที่
กําหนดไวขางตน 

ดําเนินงานอยางตอเนื่องและบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาฐานขอมูลที่
จะกําหนดใหม 

ดําเนินงานอยางตอเนื่องและบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาฐานขอมูลที่
จะกําหนดใหม 

แผนงานที่ 3. การพัฒนาศูนยกลางบูรณาการขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษาแหงชาต ิ

ดําเนินงานตามแผนฯ และมีความ
พรอมในการจัดตั้งศูนยสารสนเทศ
ดานการศึกษาแหงชาติ (NEIS) 

ปรับปรุงกิจกรรมและโครงการ
ตางๆ เพื่อรองรับการดําเนินงาน
ของศูนยสารสนเทศดานการศึกษา
แหงชาติ (NEIS) และเตรียมความ
พรอมในการบูรณาการขอมูลกับ
กระทรวงอื่น 

ปรับปรุงกิจกรรมและโครงการ
ตางๆ เพื่อบูรณาการขอมูลจาก
ศูนยสารสนเทศดานการศกึษา
แหงชาติ (NEIS) กับกระทรวงอื่น
ไดอยางสะดวก  

1. โครงการจัดทํามาตรฐานขอมูลดานการศึกษา 

สามารถจัดทํามาตรฐานขอมูลดาน
การศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สวนที่เกี่ยวของกับเปาหมายการ
พัฒนาฐานขอมูลที่กําหนดไว 

จัดทํามาตรฐานขอมูลดาน
การศึกษาเพิ่มเติม ในสวนที่เอื้อ
ตอบริบทของการปฏิรูปการศึกษา 

กํากับและปรบัปรุงมาตรฐานขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษา 

2. โครงการลงทะเบียนระบบสารสนเทศ 
สามารถจัดทําระบบจัดเก็บ
ทะเบียนระบบสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษา 

บํารุงรักษาระบบจัดเก็บทะเบียนฯ 
และมีการลงทะเบียนระบบ
สารสนเทศเพิ่มเติมจากหนวยงาน

บํารุงรักษาระบบจัดเก็บทะเบียนฯ 
สงผลใหมีการขอใชระบบ
สารสนเทศของหนวยงานอื่น ซึ่ง
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แผนงาน/โครงการ แนวทางการดําเนินงานและผลที่คาดวาจะไดรับ 
ปงบประมาณ 2553-2555 ปงบประมาณ 2556-2558 ปงบประมาณ 2559-2561 

และมีการลงทะเบียนระบบ
สารสนเทศของสวนกลาง 

ตางๆ จะชวยลดการพัฒนาระบบฯที่
ซ้ําซอนกัน 

3. โครงการจัดตั้งศูนยประสานงานและใหคาํแนะนํา 
จัดตั้งศูนยประสานงานฯ เพื่อให
คําแนะนําแกผูใชจากหนวยงาน
ตางๆได 

บํารุงรักษาและปรับปรุงการ
ดําเนินงานของศูนยประสานงานฯ 
เพื่อดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

บํารุงรักษาและปรับปรุงการ
ดําเนินงานของศูนยประสานงานฯ 
เพื่อดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

4. โครงการนํารองเพื่อจัดสงขอมูลสถิติดานการศึกษา
ทางอินเทอรเน็ต 

สามารถจัดสงขอมูลฯไดตาม
วัตถุประสงคของโครงการฯ 

ขยายผลการไปสูการจัดสงขอมูลฯ
ทางอินเทอรเน็ต จากหนวยงานที่
มีความพรอมเขาสูสวนกลาง 

ขยายผลการไปสูการจัดสงขอมูลฯ
ทางอินเทอรเน็ตจากทุกหนวยงาน
เขาสูสวนกลาง 

5. โครงการรับสมัครเรียนสมัครสอบผานอินเทอรเน็ต 

สามารถจัดทําระบบรบัสมัครผาน
อินเทอรเน็ต เพื่อใหสถานศกึษา
นําไปใชงาน ซึ่งจะสงผลใหการ
พัฒนาฐานขอมูลทะเบียนนกัเรียน
มีความรวดเรว็ และไดขอมูลที่
ถูกตองในเบื้องตน 

ปรับปรุงระบบฯ และขยายผลการ
ใชงานเพิ่มขึ้น ไปยังสถานศกึษา
ตางๆที่มีความพรอม 

สถานศึกษาทกุแหงอาจใชระบบฯ
นี้ หรือพัฒนาระบบฯที่มีศักยภาพ
สูงกวา เพื่อประโยชนในการ
พัฒนาฐานขอมูลกลางอยาง
อัตโนมัติ 

6. โครงการรายงานตัวผูเรยีนผานอินเตอรเน็ต 

สามารถจัดทําระบบรายงานตัว
ผูเรียน เพื่อใหสถานศึกษานําไปใช
งาน ซึ่งจะสงผลใหการพัฒนา
ฐานขอมูลทะเบียนนักเรียนมีความ
รวดเร็ว และไดขอมูลที่ถูกตองใน
เบื้องตน 

ปรับปรุงระบบฯ และขยายผลการ
ใชงานเพิ่มขึ้น ไปยังสถานศกึษา
ตางๆที่มีความพรอม 

สถานศึกษาทกุแหงอาจใชระบบฯ
นี้ หรือพัฒนาระบบฯที่มีศักยภาพ
สูงกวา เพื่อประโยชนในการ
พัฒนาฐานขอมูลกลางอยาง
อัตโนมัติ 
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7. โครงการจัดทําระบบทะเบยีนผูสําเร็จการศึกษา 

สามารถจัดทําระบบทะเบยีน
ผูสําเร็จการศกึษาไดตาม
วัตถุประสงคของโครงการ  

บํารุงรักษาระบบฯ เพื่อพัฒนา
ฐานขอมูลผูสาํเร็จการศึกษาอยาง
ตอเนื่องตอไป และเตรยีมความ
พรอมในการประยุกตเปนขอมูลตั้ง
ตนของกระทรวงอื่น อาทิ 
กระทรวงแรงงาน 

บํารุงรักษาระบบฯ เพื่อพัฒนา
ฐานขอมูลผูสาํเร็จการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง และสามารถประยกุตเปน
ขอมูลตั้งตนของกระทรวงอื่นได 
อาทิ กระทรวงแรงงาน 

แผนงานที่ 4. การจัดเตรียมโครงการพัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษารวมกัน 

ดําเนินงานตามแผนฯ และมีความ
รวมมือระหวางหนวยงานทีจ่ะ
ดําเนินโครงการรวมกัน 

ปรับปรุงกิจกรรมและโครงการ
ตางๆ เพื่อรองรับจํานวน
หนวยงานที่จะเขารวมโครงการ
เพิ่มขึ้น 

ปรับปรุงกิจกรรมและโครงการ
ตางๆ เพื่อรองรับจํานวน
หนวยงานที่จะเขารวมโครงการ
เพิ่มขึ้น 

1. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศและ
เว็บเซอรวิส 

สามารถจัดทําระบบเชื่อมโยงฯและ
มีความพรอมตอการบูรณาการ
ขอมูลไดตามวัตถุประสงคของ
โครงการฯ 

ขยายผลการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางหนวยงานที่มีความ
พรอมไดเพิ่มมากขึ้น 

ขยายผลการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ขอมูลจากสวนกลางไปยัง
หนวยงานอื่นๆไดอยางกวางขวาง 

2. โครงการพัฒนาระบบควบคุมการใชระบบสารสนเทศ 
(Web portal) 

สามารถจัดทําระบบ Web portal 
และผูใชสามารถเรียกใชระบบงาน
ตางๆไดอยางสะดวก 

ขยายผลการเพิ่มจํานวนระบบ
สารสนเทศ และจํานวนหนวยงาน
ที่สามารถเขารวมการประยกุตใช 
Web portal ไดอยางกวางขวาง 

ขยายผลการใช Web portal เปน
เว็บไซตหลักของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

3. โครงการจัดซื้อจัดหาจัดจางระบบสารสนเทศรวมกัน 
สามารถจัดทํารางโครงการและ
จัดซื้อจัดหาจัดจางระบบ

ปรับปรุงสาระสําคัญและ
รายละเอียดโครงการ เพื่อใหได

ปรับปรุงสาระสําคัญและ
รายละเอียดโครงการ เพื่อใหได
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สารสนเทศรวมกันไดตาม
วัตถุประสงคของโครงการ 

ระบบสารสนเทศใหมๆตามความ
ตองการรวมกัน 

ระบบสารสนเทศใหมๆตามความ
ตองการรวมกัน 

แผนงานที่ 5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาต ิ

ดําเนินงานตามแผนฯและมีความ
พรอมตอการรักษาความมัน่คง
ปลอดภัย 

ปรับปรุงกิจกรรมและโครงการ
ตางๆ เพื่อรองรับกฎระเบียบและ
ภัยคุกคามทางเทคโนโลยีใหมๆ 

ปรับปรุงกิจกรรมและโครงการ
ตางๆ เพื่อรองรับกฎระเบียบและ
ภัยคุกคามทางเทคโนโลยีใหมๆ 

1. โครงการจัดทําแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ขอมูลสารสนเทศ 

สามารถจัดทําแผนการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยฯ ไดตาม
วัตถุประสงคของโครงการฯ  

ปรับปรุงแผนการรักษาความ
มั่นคงฯตามรอบระยะเวลาที่ระบุไว
ในแผนการรักษาความมั่นคงฯ 

ปรับปรุงแผนการรักษาความ
มั่นคงฯตามรอบระยะเวลาที่ระบุไว
ในแผนการรักษาความมั่นคงฯ 

2. โครงการจัดทําแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) 
สามารถจัดทําแผนฉุกเฉิน ไดตาม
วัตถุประสงคของโครงการฯ 

ปรับปรุงแผนฉุกเฉินตามรอบ
ระยะเวลาที่ระบุไวในแผนฉกุเฉิน 

ปรับปรุงแผนฉุกเฉินตามรอบ
ระยะเวลาที่ระบุไวในแผนฉกุเฉิน 

3. โครงการประชาสัมพันธดานการรักษาความมั่นคง
ของขอมูลสารสนเทศ 

สามารถสรางความตระหนักถึง
การรักษาความมั่นคงฯไดในระดับ
หนึ่ง ตลอดจนถึงมีการประยุกตใช
แผนการรักษาความมั่นคงฯและ
แผนฉุกเฉินในระดับองคกรหลัก 

มีการประยุกตใชแผนการรกัษา
ความมั่นคงฯและแผนฉุกเฉินทุก
หนวยงานที่จัดการศึกษา 

มีการประยุกตใชแผนการรกัษา
ความมั่นคงฯและแผนฉุกเฉิน        
ทุกหนวยงานที่จัดการศึกษา 

 
 



 

6 - 29 
บทท่ี  6  แผนการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 

แผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 – 2555 
 

ปจจัยสูความสําเร็จในการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาต ิ

การดําเนินแผนปฏิบัติการฯ ใหประสบความสําเร็จและไดฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ
ที่ถูกตอง สมบูรณ ทันตอความตองการใชงาน เพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนการสอน จําเปนตองอาศัย
กระบวนการการมีสวนรวมของทุกหนวยงานที่จัดการศึกษา โดยการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการในแต
ละขั้นตอน อาจพบปญหาอุปสรรคในลักษณะที่แตกตางกันไป แตจะสามารถผานพนอุปสรรคนานัปการไปได
อยางไมยากนัก หากทุกฝายจะไดรวมกันตระหนักถึงปจจัยแหงความสําเร็จดังตอไปน้ีคือ 

1. ความตระหนักถึงความสําคัญในการใช ICT และการพัฒนาฐานขอมูล 
ในการบริหารงานสมัยใหมในปจจุบัน เปนที่ยอมรับกันทั่วไปแลววา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเปนสิ่งจําเปนจนยากที่จะหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธได องคกรภาคเอกชนไดมีการพัฒนา
และใช ICT จนเปนสวนหนึ่งของชีวิตการทํางาน ในสวนของภาครัฐจําเปนตองตระหนักถึงการนํา 
ICT เขามาชวยในการปฏิบัติงาน บริหารงานและตัดสินใจ และที่สําคัญคือตองมีการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลที่จําเปน ในการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษาแหงชาติจะประสบความสําเร็จได 
ผูบริหาร/ผูมีอํานาจตัดสินใจขององคกรหลักทั้ง 5 แหงของกระทรวงศึกษาธิการ หนวยงานในกํากับ 
หนวยงานยอย จนถึงระดับโรงเรียน ตองเห็นความสําคัญ มีความตระหนักถึงผลการใชและเห็น
ประโยชนของการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวาจะสามารถชวยในการจัดเก็บ
ระบบฐานขอมูลดานการศึกษาเพื่อใชในการวางแผน และบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ผูบริหาร/ผูมีอํานาจตัดสินใจในทุกระดับใหความรวมมือ สนับสนุนทีมงานที่รับผิดชอบพัฒนา
ระบบงานฐานขอมูลอยางเต็มที่ ทั้งดานทรัพยากรบุคคลและงบประมาณที่เพียงพอ มีการสราง
กลไกการบริหารงานตางๆ เพ่ือผลักดันใหเกิดการพัฒนาและการใชงานระบบสารสนเทศน้ันๆ 
อยางจริงจัง โดยผูบริหารหรือหัวหนางานจะตองใชงานระบบสารสนเทศนั้นใหเปนแบบอยางแก
เจาหนาที่  และอาจนํามากําหนดเปนตัวชี้วัดในการประเมินผลงานของเจาหนาที่ดวย 

2. การใหความรวมมือในการบูรณาการ 
โดยทั่วไปการพัฒนาระบบสารสนเทศแตละระบบ มักจะพัฒนาทีละระบบตามความตองการของแต
ละสวนงานในแตละชวงเวลา และตางพัฒนาระบบกันอยางอิสระ แมจะเปนโปรแกรมเพื่อการใชงาน
ในลักษณะเดียวกัน ก็ไมไดวิเคราะหหรือมีมุมมองที่จะบูรณาการระบบเหลาน้ันไวดวยกัน ทําให
ลําบากตอการบูรณาการขอมูล เม่ือตองการขอมูลเหลาน้ันเพ่ือใชในการวางแผน การบริหารและ
การตัดสินใจ เพราะขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนเพ่ือการวางแผนและตัดสินใจ อาทิ เชน ฐานขอมูล
นักเรียน ฐานขอมูลสถานศึกษา และ ฐานขอมูลครู เปนตน ขอมูลเหลาน้ีถูกเก็บอยูที่โรงเรียนใน
พ้ืนที่ทั่วประเทศทั้งโรงเรียนที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอ่ืนที่มีภาระหนาที่เก่ียวของ
กับทางดานการศึกษา ดังน้ัน การท่ีจะรวบรวมขอมูลเหลาน้ีเขาดวยกันใหถูกตอง ครบถวน       
ทุกหนวยงานที่เก่ียวของตองใหความรวมมือในการบูรณาการขอมูล มีการพิจารณารวมกันเพ่ือ
กําหนดแนวทางในการบูรณาการที่จะเอ้ือประโยชนในการใชขอมูลกับผูเก่ียวของทุกฝาย เพ่ือลด
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การทํางานที่ซํ้าซอน ลดเวลาในการเตรียมขอมูลเม่ือมีการรองขอ และลดเวลาตรวจสอบขอมูลที่
ไหลจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่ง ซ่ึงอาจจะเกิดความผิดพลาดของขอมูลไดงาย  

3. การใชกฏเกณฑ กฎระเบยีบและขอตกลงเพ่ือการบริหารรวมกัน 
การทํางานในฐานะผูดูแลนโยบายการบริหารงานดานการศึกษาของชาติในภาพรวม ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฐานขอมูลพ้ืนฐานดานการศึกษาเปนสวนประกอบที่สําคัญมากสําหรับใชใน
การวางแผนการพัฒนาดานการศึกษาของชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนเจาภาพหลักในการเปนศูนยกลางการรวบรวมขอมูล
เหลาน้ันเขาดวยกัน ซ่ึงจะตองทําหนาที่ในการประสานงาน แสวงหาความรวมมือกับหนวยงานหลัก
ภายในกระทรวงฯ รวมถึงหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของ ซ่ึงมีจํานวนมากถึง 22 หนวยงาน         
9 กระทรวง ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงานไดรับผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน การสรางความรวมมือในการทํางานเพื่อผลักดันแผนงานและ
นโยบายตางๆรวมกัน ที่จะเปนการเอ้ือประโยชนใหกับทุกฝายได จึงควรมีการใชกฎระเบียบและ
ขอตกลงรวมกันเปนเพ่ือเปนแนวปฏิบัติและเปนกติกากลางที่ทุกฝายใหความรวมมือไดอยางจริงจัง 
ยอมสงผลดีตอการดําเนินงานอยางแนนอน 

4. การไดรับประโยชนรวมกัน 
ผลประโยชนจะที่ไดรับหรือที่จะเกิดขึ้นกับการทํางานของแตละฝาย สามารถปรากฏไดอยางชัดเจน 
ซ่ึงในที่น้ีหมายถึง ทุกหนวยงานที่เก่ียวของเขาใจถึงประโยชนที่จะไดรับเม่ือมีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฐานขอมูลที่ไดวางไว ผูใหขอมูลสมควรที่จะไดรับประโยชนดวย เชน การที่โรงเรียน
ตางๆ สงขอมูลนักเรียนมาใหสวนกลาง ตองมีความชัดเจนวาโรงเรียนจะไดรับประโยชนอะไรจาก
การดําเนินงานนั้น เชน ไดประโยชนในเรื่องงบประมาณ  หรือเอ้ือประโยชนตอการบริหารงานของ
โรงเรียน มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น มีความถูกตองและลดภาระการทํางาน เปนตน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการสงผานขอมูลจากฝายหน่ึงไปยังอีกฝายหนึ่ง ที่มีกิจกรรมการดําเนินงานอยางตอเน่ืองกัน  
ยิ่งตองใหความสําคัญตอผลประโยชนดังกลาวเปนอันมาก  

5. ความกาวหนาทางเทคโนโลย ี
ปจจุบันความรู/ความเขาใจและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการขยายตัวครอบคลุมพ้ืนที่ตางๆได
อยางกวางขวาง ผูคนในสังคมสามารถที่จะเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศไดคอนขางสะดวกงายดาย
กวาในอดีต สงผลใหการเชื่อมโยงบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
และหนวยงานภายนอก สามารถที่จะเกิดขึ้นไดอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน การไหลของขอมูลหรือ 
การแลกเปลี่ยนขอมูลยอมมีโอกาส/สามารถทําไดอยางกวางขวางเชนเดียวกัน 

6. สงเสริมสนับสนุนศักยภาพการดําเนินงาน 
การดําเนินแผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ  จําเปนตองมีการสงเสริม
สนับสนุนศักยภาพของหนวยงานและบุคลากรที่เก่ียวของกับแผนปฏิบัติการฯ อยางนอยในประเด็น
ตอไปน้ีคือ  
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• สงเสริมสนับสนุนศักยภาพดานการบริหารโครงการ เน่ืองจากหนวยงานที่จัดการศึกษา 
อาจใชวิธีจัดจางเหมาผูเชี่ยวชาญจากภายนอกมาดําเนินโครงการ จึงควรจัดใหมีเจาหนาที่
ของหนวยงานรับผิดชอบการบริหารโครงการ (Project Management Officer :PMO) 
เพ่ือที่จะควบคุม ผลักดัน ประสานงานระหวางผูที่เก่ียวของทุกฝาย เพ่ือใหไดความตองการ
ดานสารสนเทศที่ชัดเจน มีการติดตามการแผนดําเนินงานของโครงการอยางใกลชิด ดังน้ัน 
ควรจะเปนผูมีความรู ความเขาใจถึงแนวทางในการบริหารโครงการเปนอยางดี และสมควร
มีการจัดการอบรมเจาหนาที่ผูทําหนาที่ PMO ดังกลาว 

• สงเสริมสนับสนุนศักยภาพความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดใหมี
การสงเสริมสนับสนุนความรูที่เหมาะสม ตอการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของแตละบุคคล เพ่ือใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ดวยการจัดใหมีการประเมินผล และพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดสรรงบประมาณดานการฝกอบรม การศึกษา
ดูงานในหนวยงานที่ประสบความสําเร็จ เปนตน 

• สงเสริมสนับสนุนในวิธีการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เน่ืองจาก
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน สงผลใหเกิดแหลงขอมูลความรูจํานวนมาก จึง
ควรจัดใหมีการอบรมหรือแนะนําวิธีการเรียนรูดานเทคโนโลยี เพ่ือใหบุคลากรมีความรู
กวางขวางทันสถานการณ รวมทั้งการเปนผูมีวิจารญาณและมีดุลยพินิจในการประยุกตใช
ขอมูลความรูเหลาน้ันอยางรูเทาทันและมีธรรมาภิบาล 
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ภาคผนวก ก รายชื่อหนวยงานที่จัดการศึกษา 

สํานักงานหลักและหนวยงานในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ 
1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย 

• ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

• สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา) 

• สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

• สํานักความสัมพันธตางประเทศ 

• สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

• สํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล 

• สํานักงานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 1-12 และกรุงเทพมหานคร 

• สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

• สํานักนิติการ 

• สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (สํานักสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา        
ตามอัธยาศัย) 

• สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
2. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

• สํานักอํานวยการ (สอ.) 

• สํานักนโยบายและแผนการศึกษา (สนผ.) 

• สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา (สปศ.) 

• สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู (สมร.) 

• สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา (สวพ.) 

• สํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา (สกม.) 

• กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 

• ศูนยพัฒนาการศึกษาระหวางประเทศ (ศพป.) 

• ศูนยประชาสัมพันธการศึกษา (ศปชส) 

• ตรวจสอบภายใน (ตสน.) 
3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

• สํานักอํานวยการ (สอ.) 

• สํานักนโยบายและแผนการศึกษา (สนผ.) 

• สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา (สปศ.) 
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• สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู (สมร.) 

• สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา (สวพ.) 

• สํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา (สกม.) 

• กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 

• ศูนยพัฒนาการศึกษาระหวางประเทศ (ศพป.) 

• ศูนยประชาสัมพันธการศึกษา (ศปชส) 

• ตรวจสอบภายใน (ตสน.) 

• กลุมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ิงอํานวยความสะดวกทางการศึกษาสําหรับคนพิการ            
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

หนวยงานที่ตั้งขึ้นภายใน 

• หนวยตรวจสอบภายใน (ตสน.) 

• กลุมงานพัฒนาระบบบริหารราชการ (กพร.) 
หนวยงานภูมิภาค 

• สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 178 เขต 
4. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

• สํานักอํานวยการ 

• สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา 

• สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา 

• สํานักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

• สํานักประสานและสงเสริมกิจการอุดมศึกษา 

• สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 

• สํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ 

• สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน(คณะกรรมการ) 

• สํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

• สํานักนิติการ 

• สํานักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา 

• กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

• หนวยงานตรวจสอบภายใน 
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หนวยงานในกํากับ 

• สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 

• สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 

• ศูนยพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 

• ศูนยฝกอบรมคอมพิวเตอรซอฟตแวร 
5.  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

• สํานักอํานวยการ 

• สํานักความรวมมือ 

• สํานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา 

• สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 

• สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 

• สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 

• สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 

• หนวยตรวจสอบภายใน 

• กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

• ศูนยการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

• ศูนยพัฒนา สงเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

• ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและกําลังคนอาชีวศึกษา 
6. หนวยงานที่ตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี คําส่ังกระทรวงศึกษาธิการและคําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

• กลุมพัฒนาระบบบริหารสํานักงาน 

• กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  

• หนวยตรวจสอบภายในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

• สํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

• สํานักงานรัฐมนตรี 

• ศูนยประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต 

• ศูนยปฏิบัติการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต กระทรวงศึกษาธิการ 

• สํานักกิจการพิเศษ 
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7. หนวยงานในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ 
• คุรุสภา 

• สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

• สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

• โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรน 
8. หนวยงานนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

• สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 

• สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

• วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร 

• วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย 

• กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

• โรงเรียนนายรอยตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

• สํา นักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น  กรมส ง เส ริมการปกครองทองถิ่ น 
กระทรวงมหาดไทย 

• กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

• สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

• ศูนยฝกพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม 

• สถาบันการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม 

• สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

• สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 

• กองการศึกษา กรมกําลังพลทหารบก กระทรวงกลาโหม 

• สถาบันปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม 

• วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กองทัพอากาศ 

• โรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
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ภาคผนวก ข  กลุมภารกิจ/งานดานการศึกษา 

จากการศึกษาพบวากระบวนการทํางานของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถแบงออกเปนกลุมงานใหญๆ 
ตามภาระหนาที่รับผิดชอบพ้ืนฐาน ไดทั้งสิ้น 16 กลุมภารกิจ ดังน้ี  

1. กลุมภารกิจ/งานบริหารงานบุคคล ซ่ึงเปนกลุมงานที่มีภารกิจและความรับผิดชอบเก่ียวกับขอมูล
รายละเอียดตางๆ ของบุคลากรภายในกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวยกระบวนการทํางานที่เก่ียวของดังน้ี 

(1) ภารกิจ/งานกําหนดโครงสรางและอัตรากําลัง 
งานดานการกําหนดอัตรากําลังของแตละหนวยงาน ที่สอดคลองกับภาระหนาที่ที่รับผิดชอบ  
- การวางแผนอัตรากําลัง 

o โครงสราง / โครงสรางอัตรากําลัง  
o กําหนดอัตรากําลัง  
o กําหนดหลักเกณฑการใช 
o โครงสรางสายความกาวหนาในอาชีพ  

- การบริหารอัตรากําลัง  
o บริหารอัตรากาํลัง 
o งานพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน การปฏิบัตงิาน 

- ตดิตาม / รายงาน  
o ติดตามประเมินผลอัตรากําลัง 
o ปรับปรุงอัตรากําลัง 
o รายงานอัตรากําลัง 

(2) ภารกิจ / งานสรรหาบรรจุแตงตั้งบุคลากร 
- วางแผนการสรรหาและดําเนินการเลือกสรร 
- การสอบบรรจุ สอบเลื่อนระดับ 
- จัดทําคลังขอสอบ  
- จัดทําคูมือเผยแพรเก่ียวกบัการสรรหาและบรรจุแตงตัง้  
- การบรรจุทดแทนตําแหนงทีว่าง  
- การบรรจุอัตราเงินเดือนใหไดรับตามวฒิุ  
- การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
- การประเมินบคุคลเขาสูตําแหนงสูงขึ้น  
- การโอนยาย 
- การบรรจุแตงตั้ง  
- การเลื่อนระดับ  
- การปรับระดับชั้น การเปลี่ยนตําแหนง  
- การเลื่อนขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น  
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- งานจัดทําบันทึกความเคลือ่นไหวทําเนียบเจาหนาที่ (การจัดทําบัญชีคุมอัตรากาํลัง , การจัดทํา
บัญชีคุมการอนุญาตใหขาราชการชวยขาราชการ) 

- การเลื่อนและแตงตั้งขาราชการ 
- ปรับปรุงการกําหนดตําแหนง  
- การขอยืมตัวไปชวยราชการ 
- การแตงตั้งผูรักษาราชการแทน  
- การลาออกจากราชการ  
- ฯลฯ 

(3) ภารกิจ / งานทะเบียนประวัติบุคลากร  
- การปรับปรุงขอมูลในทะเบียนประวตัิ เชน  

o การปรับวุฒิ 
o การเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล  
o การเปลี่ยนสถานะสมรส  
o ฯลฯ  

- การออกหนังสือรับรองสถานภาพการทํางาน/เงินเดือน  
- จัดการการเกษียณอายุราชการ 
- ออกบัตรประจําตัวย  
- ฯลฯ  

(4) ภารกิจ / งาน เงินเดือนและบัญชีถือจาย  
เปนงานเก่ียวกับการจายเงินเดือน  
- งานเลื่อนขั้นเงินเดือน / เงินประจําตําแหนง  
- การรับรองเงินเดือนเหลือจาย 
- งานจัดทําบัญชีถือจาย  
- ฯลฯ  

(5) ภารกิจ / งานสวัสดิการ เก้ือกูล และสิทธิประโยชน  
- การจัดโครงการดานสวัสดิการไดแก  

o โครงการรับ – สงเจาหนาที่ของรัฐ  
o ศูนยอาหารกระทรวงศึกษาธิการ 
o สโมสรขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
o ศูนยกีฬากระทรวงศึกษาธกิาร  
o ศูนยประสานงานกิจกรรมสหกรณกระทรวง  

- การจัดหาเงินทุนเขาสวัสดิการ 
- การบริหารเงินกองทุนสวัสดิการ 
- การเบิกจายเงินสวัสดิการ 
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- ดําเนินงานคัดเลือกบุคลากรดีเดนเพ่ือการยกยองเชิดชูเกียรต ิ
- งานสวัสดิการขององคกรอ่ืนๆ ที่ใหชวยดําเนินการ 
- ดําเนินการเก่ียวกับการเปนสมาชิก กบข./กสจ. 
- งานบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
- งานเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  
- งานคาเชาบาน / เชาซ้ือ  
- คาเบี้ยเลี้ยง  
- คาอาหารทําการนอกเวลา  
- ทําแผนงานและระบบสวัสดิการเก้ือกูล  
- งานฌาปนกิจสงเคราะห 
- คารักษาพยาบาล 
- งานพระราชทานเพลิงศพ  
- งานลาทุกประเภท  
- ฯลฯ  

(6) ภารกิจ / งานพัฒนาบุคลากรฝกอบรม  
- การวางแผนพัฒนาบุคลากร 

o งานหาความตองการฝกอบรม  
o วางแผนการฝกอบรมและประสานงานการฝกอบรม  
o พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม  

- การดําเนินการพัฒนาบุคลากร 
o งานฝกอบรม  
o งานเทคโนโลยีการฝกอบรม 
o ออกแบบส่ือและเครื่องมือการฝกอบรม  
o พัฒนาสื่อและเครื่องมือการฝกอบรม 
o ผลิตสื่อและเครื่องมือการฝกอบรม 
o งานบริหารเทคโนโลยีเพ่ือการฝกอบรม 
o งานบริหารการฝกอบรม  
o งานพัฒนาวิทยากร 
o งานควบคุมคณุภาพและมาตรฐานการพฒันาบุคลากร  
o การพัฒนาการศึกษาตอ 

- การติดตามประเมินผล 
o การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  

- วิจัยและพัฒนา  
o งานวิจัยนวัตกรรมการฝกอบรม 

- การประชาสัมพันธ 
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o งานเผยแพรนวัตกรรมการฝกอบรม 
o งานเผยแพรและใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยีการฝกอบรม 

- การบริการการฝกอบรมและพัฒนา 
o ติดตอขอทุนเพ่ือการศึกษา การฝกอบรม ดูงาน 
o จัดกระบวนการใหความรูเก่ียวกับสื่อและเครื่องมือการฝกอบรมประเภทตางๆ  
o บริการและบํารุงรักษาสื่อและเครื่องมือการฝกอบรม 
o งานสนับสนุนการใชเทคโนโลยีการฝกอบรม 

- ฯลฯ  

(7) ภารกิจ / งานขอรับพระราชทานและคนืเครื่องราชอิสริยาภรณ 
- การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
- การตรวจสอบคุณสมบัติของผูที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
- การรับและนําจายเครื่องราชอิสริยาภรณ และประกาศนียบัตรกํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
- การรับและสงคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
- การเสนอแกไขคําผิดในราชกิจจานุเบกษาเฉพาะเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ 
- การแกไขปรับปรุงเพ่ิมเติมและการขอถอนรายชื่อจากการเสนอขอพระราชทาน 
- การติดตามทวงถามใหคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณประจําป  
- การตรวจสอบรายชื่อผูไดรับพระราชทานอิสริยาภรณประจําป ในราชกิจจานุเบกษา 
- การจัดทําและบันทึกฐานขอมูลการไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

 
2. กลุมภารกิจ / งานบริหารงานโครงการ ซ่ึงเปนกลุมงานที่มีภารกิจและความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

การจัดทําแผนงาน การติดตาม การประเมินผล และงานตางๆ ทางดานงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ
ประกอบดวยกระบวนการทํางานที่เก่ียวของดังน้ี  

(1) กลุมภารกิจ / งานบริหารโครงการ  
- ภารกิจ / งานบริหารโครงการ 

o รวบรวมประสานงานจัดทําคําขอ และวเิคราะหแผนงาน / โครงการ 
o ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานแผนงาน / โครงการ 
o งานงบประมาณพัฒนาวิชาการ  
o สนับสนุนใหมีการจัดทําแผนพัฒนา / แผนปฏิบัติการ รวมทั้งการบริหารแผน  
o ฯลฯ  

- ภารกิจ / งานงบประมาณ  
o ประสานงานแจงกรอบวงเงินงบประมาณ 
o การจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสราง และพัฒนาศักยภาพนักศกึษา

สถาบันอุดมศกึษาของรัฐและเอกชน  
o รวบรวมรายละเอียดแผนงานและรายละเอียดประมาณคาใชจายที่พิจารณาแลวทั้งหมด  
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o จัดทําแบบงบประมาณรายจาย  
o ดําเนินการขออนุมัติเงินประจํางวดและจัดสรรเงินประจํางวด  
o ควบคุมรายจายใหอยูในวงเงินประจํางวด 
o จัดทํารายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณประจําป  
o งานจัดสรรงบประมาณ 
o งานวิเคราะหงบประมาณ  
o จัดทําขอมูลและเอกสารตางๆ เพ่ือชี้แจงคณะกรรมาธกิารฯ  
o จัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
o ตรวจสอบเอกสารขอกอหน้ีผูกพันและแผนงานตางๆ กอนดําเนินการขออนุมัติเงิน

ประจํางวด  
o งานจัดทําทะเบียนเงินประจํางวด และเงินจัดสรร 
o งานขอโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ และเงินประจํางวด  
o งานขอกันเงินเบิกจายเหลื่อมป 
o งานการจัดทํางบคุมครอง  
o งานการจัดทํางบเดือน  
o การอนุมัติเปลี่ยนแปลงการโอนเปลี่ยนแปลง  
o การบันทึกผลการใชจายผูกพัน  
o บันทึกเงินกันไวเบิก 
o ออกแบบรายงานตางๆ เพ่ือควบคุมและตรวจสอบของกองคลัง สํานักปลัดฯ และ

รายงานสํานักนโยบายและแผนฯ สํานักปลัดฯ  
o จัดคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป  
o จัดทําประมาณการรายไดประจําปงบประมาณแตละป  
o จัดทําขอมูลประกอบคําชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  
o จัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักอํานวยการ 
o ขออนุมัติเงินประจํางวดและหรือขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณ  
o โอนเงินงบประมาณเบิกจายแทนกันใหมหาวิทยาลัย  
o จัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายจายตามใบสําคัญเบิกจายเงินงบประมาณ 
o รายงานแผน / ผลการใชจายเงินงบประมาณ 
o รายงานแผน / ผลการจัดซ้ือจัดจางและการเบิกจายงบประมาณ 
o รายงานฐานะเงินงบประมาณประจําเดือน  
o รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณประจําเดือน 
o ฯลฯ  
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3. กลุมภารกิจ / งานพัสดุ  เปนงานที่เก่ียวกับการจัดหาวัสดุครุภัณฑ การแจกจาย การบํารุงรักษา
การบริหารวางแผนจัดหาพัสดุ ซ่ึงประกอบดวยกระบวนการทํางานที่เก่ียวของดังน้ี 

(1) ภารกิจ / งานจัดซื้อ / จัดจาง / จัดหา  
- งานจัดซ้ือ / จัดจาง / จัดหา 
- งานใบสั่งซ้ือ / สั่งจาง / จัดหา 
- งานประกวดราคา 
- ฯลฯ 

(2) ภารกิจ / งานทะเบียนพัสดุ 
- ประมาณการความตองการ 
- ควบคุมจัดซ้ือ จัดหา เก็บรักษา แจกจาย บํารุงรักษาหรือซอมบํารุงพัสดุ 
- การจําหนายพัสดุที่อยูในความรับผิดชอบ  
- บริหารงานการพัสดุ 
- บริหารงานคลงัพัสดุ 
- กําหนดคุณลักษณะของวัสดุครุภัณฑทั่วไป 
- ตรวจสอบควบคุมการปฏิบตัิงานดานพัสดุ 
- ระบบงานจัดเก็บพัสดุ 
- งานบัญชีวัสดุ 
- จัดทําบัญชีการรับบริจาคพัสดุ 
- จัดทําบัญชีการตรวจสอบพสัดุ 
- จัดทําบัญชีการจําหนายพัสดุ 
- รายงานพัสดุ 
- ทําทะเบียนครุภัณฑ 
- จัดพิมพรายงาครุภัณฑ 
- งานยืมครุภัณฑ 
- งานวัสดุคงคลงั  
- งานบัญชีพัสดุ 
- งานพัสดุคงคลัง  
- งานควบคุมมาตรฐานพัสดุ 
- ดําเนินการวางแผนจัดหาพัสดุ 
- วิเคราะหคาใชจาย  
- การจัดซ้ือ / จาง จางที่ปรึกษา จางออกแบบและควบคมุงาน  
- ควบคุมทะเบยีนวัสดุและครุภัณฑ 
- ฯลฯ   
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(3) ภารกิจ / งานอาคารสถานที่ อุปกรณ ยานพาหนะ และบริการทัว่ไป  
- งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะและบริการท่ัวไป 

o งายบริการยานพาหนะและบริการทั่วไป 
o งานบริหารการใชอาคารสถานที่  
o งานภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม  
o งานรักษาความปลอดภัย  
o งานสถิติพยานพาหนะ  
o ตรวจสอบขอมูลและบันทึกขอมูลคาใชจายในการปฏิบตัิงานของยานพาหนะ  
o งานตรวจสอบประวตัิและออกหมายเลขรหัสประจํายานพาหนะ 
o งานทะเบียนครุภัณฑยานพาหนะ 
o งานซอมยานพาหนะ  
o งานประกันภัยรถยนต 
o งานควบคุมรถยนต 
o งานเบิกจายน้ํามันรถยนต 
o งานชางและซอมบํารุงรักษา 
o งานรักษาพยาบาลเบื้องตน  
o อํานวยการความสะดวกดานสถานที ่
o รักษาความปลอดภัย  
o บํารุงรักษาอาคารสถานที่ ไฟฟา นํ้าประปา โทรศัพท 
o การติดตั้งโทรศัพทประจําบานพักขาราชการ 
o งานบริการดานยานพาหนะ 
o งานบํารุงยานพาหนะ 
o จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที ่
o ฯลฯ  

- งานระบบสาธารณูปโภคตางๆ ที่เก่ียวกบัอาคารและอุปกรณ  
o ระบบประปา 
o ระบายน้ํา 
o เคร่ืองปรับอากาศ 
o ไฟฟา 
o โทรศัพท 
o โทรสาร 
o ฯลฯ  

- งานระบบรักษาความปลอดภัย  
- งานอนุมัติการใชอาคารสถานที่และอุปกรณ 

o งานยืมคืนอุปกรณ 
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o ทะเบียนควบคุม อุปกรณ อาคาร 
o ฯลฯ  

- ระบบงานบรกิาร ดูแลและรับผิดชอบอาคารและสถานที่  

(4) ภารกิจ / งานที่ดิน  
- งานสถิติและทะเบียนที่ดิน  
- จัดหาที่ดิน  
- สํารวจและคํานวณทรัพยสนิ 
- งานดําเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  
- ฯลฯ  

(5) ภารกิจ / งานซอมบํารุงครภัุณฑ  
- ทําทะเบียนครุภัณฑ 
- รับแจงครุภัณฑเสีย  
- ติดตามผลการซอม  
- สัญญาซอมบํารุง 
- ฯลฯ  

 
4. กลุมภารกิจ / งานสารสนเทศ 
กลุมงานนี้ทําหนาที่เก่ียวกับการจัดการ พัฒนา และดูแลระบบสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกใหแก

หนวยงานตางๆ ซ่ึงมีงานอยูทั้งหมด 5 ดาน ดังน้ี  

(1) ภารกิจ / งานดานการจัดการระบบขอมูล และระบบคอมพิวเตอร 
งานดานการจัดการ ผลิต จัดทําขอมูลตางๆ รวมถึงพัฒนา บํารุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร เชน  

- การจัดทําระบบสารสนเทศเฉพาะกิจ 
- การจัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคล  
- พัฒนาระบบคอมพิวเตอรเพ่ือรองรับการทํางานของหนวยงานตางๆ  

(2) ภารกิจ / งานดานการจัดการและบํารงุรักษาฮารดแวร 
งานจัดการดานเคร่ืองมือ และอุปกรณคอมพิวเตอรที่เปนดาน Hardware ทั้งหมด รวมถึงการบํารุงดูแล
รักษาอุปกรณคอมพิวเตอร 

(3) ภารกิจ / งานดานการจัดการและบํารงุรักษาเครือขาย  
งานดานการจัดทําวางแผนพัฒนา และบํารุงรักษาระบบเครือขายของหนวยงานตางๆ ภายใต
กระทรวงศึกษาธิการใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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(4) ภารกิจ / งานดานการวางแผนแมบท ICT ขององคกร  
งานดานการวางแผนการพัฒนาดาน ICT ของหนวยงาน เพ่ือใหสามารถรองรับงานดานตางๆ และ
นโยบายตางๆ ของทั้งรัฐบาล และของกระทรวงศึกษาธิการดวย และเพื่อใหการพัฒนาดานตางๆ 
เปนไปอยางมีแบบแผน ลดความซ้ําซอนในการทํางานลง  

(5) ภารกิจ / งานดานการพัฒนาบุคลากรดาน ICT  
งานเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรภายใตกระทรวงศึกษาธิการใหสามารถใชงานดาน ICT ไดอยาง
คลองตัว เพ่ือรองรับ e – Government ตัวอยางงานดานนี้ เชน พัฒนาบุคลากรใหสามารถใชงานระบบ
ซอฟตแวรได, พัฒนาบุคลากรใหสามารถดูแลฮารดแวรและอุปกรณคอมพิวเตอรตางๆ ใบเบื้องตนดวย
ตนเองได  
 
5. กลุมภารกิจ / งานบัญชแีละการเงิน  
ซึ่งเปนกลุมงานที่มีภารกิจ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดทํา การรับ – จายเงินงบประมาณและ            

เงินนอกงบประมาณ บันทึกรายการทางการเงินตามที่กระทรวงการคลังกําหนดในสมุดขั้นตน สมุดขั้นปลาย 
จัดทําเปนรายงานการเงินเพ่ือเปนเคร่ืองมือชวยในการวางแผนหรือโครงการ ประกอบดวยกระบวนการทํางาน             
ที่เก่ียวของดังน้ี  

(1) ภารกิจ / งานบัญชี  
- จัดทําทะเบียนคุมการรับ – จายเงิน  
- จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน  
- การเก็บรักษาเงิน  
- การนําสงเงินฝาก – ถอนกับกรมบัญชีกลาง  
- การนําเงินฝาก – เบิกจากธนาคาร 
- การจัดตั้งฎีกาเบิกเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ 
- การดําเนินการเก่ียวกับเงินทดรองราชการ 
- งานขอยืมเงินทดลองตามการประมาณการจัดซ้ือวัสดุ  
- บันทึกรายการทางการเงินตามที่กระทรวงการคลังกําหนดในสมุดขั้นตน สมุดขั้นปลาย  
- จําทําเปนรายงานการเงิน  
- จัดทําทะเบียนคุมตางๆ งบเดือนรายจาย งบเดือนรายได  
- จายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
- เสนอขออนุมัติการจาย  
- จัดทําฎีกาเพ่ือขอเบิกจายจากกรมบัญชีกลาง  
- การทําการตรวจสอบนับตัวเงิน  
- ดําเนินการเบิกจายเงินเดือน และคาจาง  
- ตั้งเรื่องขอเบิกเงินบําเหน็จและบํานาญใหแกขาราชการในสํานัก  
- สวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาล และคาเลาเรียนบุตร  
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- จัดทําและนําสงเงินประกันสังคมของลูกจางชั่วคราว  
- ใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังแกขาราชการ  
- เงินจายคาจางชั่วคราว  
- เงินชดใชคาเสียหา 
- เงินเบิกคาเบี้ยเลี้ยง  
- เบิกเงินชวยเหลือบุตร 
- การหักฌาปนกิจสงเคราะห 
- เบิกคาเชาบาน  
- เงินหักสงสหกรณออมทรัพย / คุรุสภา 
- เบิกจายคาอาหารทําการนอกเวลา  
- ตรวจสอบใบสําคัญเบิกจาย  
- ทุนการศึกษา  
- เงินนอกงบประมาณ 
- หน้ีสินบุคคลที่ 3 ของขาราชการบํานาญ  
- ฯลฯ  

(2) ภารกิจ / งานการเงิน  
 เปนงานจัดการดานการเงินทั้งหมดของหนวยงาน รวมถึงดานบัญชีตางๆ ดวย  

- รับเงิน 
- เบิกเงิน 
- เก็บรักษาเงิน 
- จายเงิน  
- นําสงเงินสงคลัง  
- การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 

(3) ภารกิจ / งานเงินกู 
- การบริหารบัญชีเงินกู 
- การบริหารสัญญาเงินกู 
- การรายงานและการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับวงเงินกูและเง่ือนไขของสัญญาเงินกู 

o อัตราดอกเบี้ย  
o ชื่อโครงการ 
o ระยะเวลาการกูเงิน  
o ทําการวิเคราะหสรุปและประเมินผลและจัดทํารายงานสถานะเงินกูประจําเดือน 

- งานสถานะเงินกู 
- ฯลฯ  

(4) ภารกิจ / งานติดตาม / ตรวจสอบ  
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- งานตรวจสอบงบดุลและใบสําคัญ  
- งานตรวจสอบดานการเงินและการบัญชี 
- งานตรวจสอบโครงการจัดซ้ือ / จัดจาง  
- งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน  
- การบริการงบประมาณ 
- การบริหารพัสดุและทรัพยสิน  
- การบริหารดานอ่ืนๆ  
- ฯลฯ  

 
6. กลุมภารกิจ / งานดานการศึกษา 
ซ่ึงเปนกลุมงานที่มีภารกิจและความรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการศึกษา การจัดทําการวิเคราะหวิจัย 

เพ่ือกําหนดมาตรฐานการศึกษาและหักสูตรใหสอดคลองกับการศึกษามาตรฐานการศึกษาของชาติ ติดตาม 
ประเมินผล สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน และสถานศึกษา ประกอบดวยกระบวนการ
ทํางานที่เก่ียวของดังน้ี  

(1) ภารกิจ / งานติดตามการปฏิรูปการศึกษา 
- งานจัดเตรียมขอมูลพ้ืนฐาน  
- งานบันทึกและสรุปขอมูลพ้ืนฐาน  
- งานจัดทําดัชนีชี้วัด 
- งานเผยแพรประชาสัมพันธ  
- ฯลฯ  

(2) ภารกิจ / การจัดการศึกษา  
- การจัดการศึกษาปฐมวัย  
- การจัดการศึกษาภาคบังคับ  
- การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
- การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
- การจัดการการศึกษาสําหรับผูที่มีความตองการเปนพิเศษ  
- ฯลฯ 

 

(3) ภารกิจ / งานจัดการขอมูลนักเรียนรายบุคคล / งานทะเบียนนักเรียน  
- กําหนดโครงสรางขอมูลนักเรียนรายบุคคล  
- รวบรวมขอมูลนักเรียนรายบุคคลเพ่ือจัดทําสารสนเทศ 
- จัดทําสถิติขอมูลนักเรียนรายบุคคลและจัดทํารายงาน  
- ฯลฯ  
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(4) ภารกิจ / งานสถานศึกษา 
- ศึกษา วิเคราะห สงเสริม สนับสนุน ประสานงาน พัฒนาการบริหารงานสถานศึกษา 
- จัดทําแนวทาง กรอบมาตรฐาน กําหนดรูปแบบการบริหารสถานศึกษา  
- พัฒนาระบบการติดตาม ดูแล การบริการ และการดําเนินงาน  
- การขอจัดตั้ง และดําเนินกิจการสถานศึกษา 
- การขอโอนกิจการสถานศึกษา 
- การขอหยุดชั่วคราว/ขอยุบ/ขอเลิกกิจการสถานศึกษา  
- การอุดหนุนการศึกษา  
- ฯลฯ  

(5) ภารกิจ / งานหลักสูตร 
- กําหนดนโยบาย หลักการ เปาหมาย กรอบโครงสราง เกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 
- การจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา 
- วิเคราะห วิจัย ดําเนินการจัดทํา เผยแพร และประเมินผลหลักสูตร  
- ฯลฯ  

(6) ภารกิจ / งานสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
ประกอบดวยการดําเนินการที่เก่ียวของดังน้ี  
- การศึกษา วิเคราะห วิจัย ดําเนินการจัดทํา การเผยแพร ประเมินผลส่ือการเรียนการสอน 
- การควบคุม กํากับ ดูแล และสงเสริมการเรียนการสอน  
- การผลิต และใหบริการส่ือการศึกษา 
- งานวิทยุและโทรทัศนเพ่ือการศึกษา  
- ฯลฯ  

(7) ภารกิจ / งานมาตรฐานการศึกษา 
- การศึกษา วิเคราะห วิจัย สรางเกณฑมาตรฐานการศึกษา 
- การกําหนด / พัฒนา ตัวชี้วัดและเครื่องมือ  
- การประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา 
- การประกันคุณภาพทางการศึกษา 
- การพัฒนาขอสอบและบริหารจัดการแบบสอบ  
- ฯลฯ  

(8) ภารกิจ / งานทะเบียนวัดผลการศึกษาและหลักฐานการศึกษา 
- การพัฒนาระบบและกระบวนการการวัดผล  
- การจัดทํากรอบเคร่ืองมือ และเกณฑการวัดมาตรฐานตางๆ  
- งานทะเบียนวัดผลการศึกษา 
- การขอหลักฐานการศึกษาและอ่ืนๆ  
- ฯลฯ 
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(9) ภารกิจ / งานกิจกรรม นักเรียน / นักศึกษา 
- งานกิจกรรมนักเรียน / นักศึกษา  
- พัฒนากิจกรรมนักเรียน / นักศึกษา  
- พัฒนาการใหบริการนักเรียน / นักศึกษา 
- พัฒนารูปแบบการจัดตั้งองคกรนักเรียน / นักศึกษา  
- สงเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน (งานสารวัตรนักเรียน) 
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ เนตนารี ยุวกาชาด ผูบําพ็ญประโยชน งานแนะแนว 
- การพานักเรียนไปนอกสถานที่  
- ฯลฯ 

(10) ภารกิจ / พัฒนาแหลงการเรียนรู 
- ศึกษา คนหวา วิเคราะห เผยแพร และใหบริการการศึกษาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และ

สิ่งแวดลอม  
- การศึกษา คนควา วิเคราะห พัฒนารูปแบบและสรางแหลงเรียนรู  
- การจัดกิจกรรมการศึกษา 
- ใหคําแนะนํา ปรึกษา สนับสนุน สงเสริมทางวิชาการ  
- ฯลฯ  

(11) ภารกิจ / งานนิเทศการศึกษา 
- นิเทศ ติดตาม และพัฒนาวิธีการนิเทศ  
- สงเสริม สนับสนุน การนิเทศของหนวยงาน  
- ฯลฯ  

(12) ภารกิจ / งานบริการนักเรียน / นักศึกษา  
- การรับนักเรียนชาวตางประเทศ  
- การรับนักเรียนตามโครงการแลกเปลี่ยน  
- การเทียบระดับและเทียบโอนผลการเรียน  
- การผอนผันการเขารับราชการทหาร  
- ฯลฯ  

 
7. กลุมภารกิจ / งานนิติการ 
ซ่ึงเปนกลุมงานที่มีภารกิจที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาและหนวยงานในสังกัดดานวินัยอุทธรณรองทุกข กฎระเบียบปฏิบัติราชการ ตอบขอ
หารือ ใหคําปรึกษา แนะนําดานกฎหมาย ยกรางกฎระเบียบขอบังคับ หลักเกณฑนิติกรรมสัญญา ขอตกลงและ
งานคดี 

(1) ภารกิจ / งานจัดเก็บขอมูลระเบียบ กฎหมายตางๆ  
- จัดเก็บขอระเบียบกฎหมาย 
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- ฯลฯ  

(2) ภารกิจ / งานตอบขอซักถามใหคําปรึกษาเก่ียวกับกฎหมาย  
- รับเรื่องหรือคําถาม  
- ใหคําปรึกษา, ตอบขอซักถามในรูปแบบเอกสาร, ผาน Web Site, โทรทัศน 
- ฯลฯ   

(3) ภารกิจ / งานคดีปกครอง / แพง คดีอาญา และติดตามผล  
- ประสานงานกับอัยการ 
- ติดตามผลคดี  
- ฯลฯ  

(4) ภารกิจ / งานอุทธรณ และรองทุกข ของขาราชการและลูกจาง  
- รับเรื่องรองเรียน  
- มอบหมายงาน และติดตามประเมินผล  
- สรุปเปนรายงานสถิติ  
- ฯลฯ  

(5) ภารกิจ / งานการองเรียนเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา 

(6) ภารกิจ / งานนิติกรรมอ่ืนๆ  
- งานการรองทุกข  
- งานนิติกรรม สัญญา ตรวจราง ระเบียบ หลักเกณฑ แนวปฏิบัติในการดําเนินงาน 
- งานละเมิด  
- งานปญหาขอกฎหมายและกฎกระทรวง  
- งานฎีกา  
- การดําเนินการเก่ียวกับวินัย อุทธรณ รองทุกข 
- การดําเนินการหาผูรับผิดชอบทางแพง ดําเนินคดี  
- ฯลฯ 

 
8. กลุมภารกิจ / งานชวยอํานวยการนักบริหาร  
ซ่ึงเปนกลุมงานที่มีภารกิจและความรับผิดชอบเก่ียวกับ การจัดทํากลั่นกรอง ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล

ใหผูบริหาร ประกอบดวยกระบวนการทํางานที่เก่ียวของดังน้ี  
(1) ภารกิจ / งานทําการกลั่นกรองงานกอนนําเสนอผูบริหาร  
(2) ภารกิจ / งานศึกษาขอมูล ตรวจสอบ วิเคราะห สรุปเร่ือง ใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ

เพื่อประกอบการพิจารณา  
(3) ภารกิจ / งานติดตอประสานงานในภารกิจตางๆ ของผูบริหารจากหนวยงานภายในและ

ภายนอก 
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(4) ภารกิจ / งานประสานและติดตามขอมูลตามแผนงานและโครงการที่ผูบริหารส่ังการ  
(5) ภารกิจ / งานจัดตารางนัดหมายผูบริหาร  

 
9. กลุมภารกิจ / งานเลขานุการและจัดการประชุม  
ซ่ึงเปนกลุมงานที่มีภารกิจและความรับผิดชอบเก่ียวกับ การจัดทําการวิเคราะห สรุป กลั่นกรองงาน

เพ่ือนเสนอคณะกรรมการ ประสานงาน จัดเตรียมขอมูลดานตางๆ เพ่ือประกอบการดําเนินการตางๆ ของ
คณะกรรมการ บริหารการประชุมของคณะกรรมการ ประกอบดวย กระบวนการทํางานที่เก่ียวของดังน้ี  

(1) ภารกิจ / งานธุรการ มีหนาที่รับผิดชอบงานดานธุรการ  
(2) ภารกิจ / งานรางหนังสือโตตอบ  
(3) ภารกิจ / งานติดตอประสานงานทั่วไป  
(4) ภารกิจ / งานประสานนโยบายและแผนงานตางๆ ระหวางคณะกรรมการกับสํานักงาน  
(5) ภารกิจ / งานบริหารและจัดการประชุม 
(6) ภารกิจ / งานจัดวาระการประชุม  
(7) ภารกิจ / งานจัดทําเอกสารการบันทึกและสรุปผลการประชุม  

 
10. กลุมภารกิจ / งานจัดทําเอกสารการบันทึกและสรุปผลการประชุม 
ซ่ึงเปนกลุมงานที่มีภารกิจและความรับผิดชอบเก่ียวกับ การจัดทําจัดหา วิเคราะห สืบคนขอมูลเอกสาร 

และขอมูลขาวสารที่เก่ียวของ ประกอบดวยกระบวนการทํางานที่เก่ียวของดังน้ี  
(1) ภารกิจ / งานจัดหา / รวบรวม ส่ือ ตํารา เอกสาร ขอมูล ขาวสาร  
(2) ภารกิจ / งานบริการการใหยืมคืนสื่ออิเล็กทรอนิกสและเอกสารวิชาการ  
(3) ภารกิจ / งานจัดระบบ และใหบริการศึกษาคนควาเอกสารวิชาการ  
(4) งานบริการสืบคนขอมูลสารสนเทศผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต  
(5) ภารกิจ / งานลงทะเบียนส่ืออิเล็กทรอนิกสและเอกสารวิชาการ  
(6) ภารกิจ / งานวิเคราะหและพัฒนาหองสมุด  

 
11. กลุมภารกิจ / งานประชาสัมพันธ 
ซ่ึงเปนกลุมงานที่มีภารกิจและความรับผิดชอบเก่ียวกับ การจัดทําแผนงาน การเผยแพรขอมูลขาวสาร

ตางๆ การติดตาม การประเมินผล และงานตางๆ ทางดานประชาสัมพันธของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบดวยกระบวนการทํางานที่เก่ียวของดังน้ี  

(1) ภารกิจ / งานวางแผน โครงการประชาสัมพันธกระทรวงศึกษาธิการ 
(2) ภารกิจ / งานศูนยผลิตขาวกระทรวงศึกษาธิการ  
(3) ภารกิจ / งานประสานสื่อการประชาสัมพันธ (ส่ือทุกประเภท)  
(4) ภารกิจ / งานเครือขายการประชาสัมพันธของกระทรวงศึกษาธิการ (ภายในและภายนอก)  
(5) ภารกิจ / งานการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ 
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(6) ภารกิจ / งานขอมูลขาวสารกรณีเรงดวน (การรายงานขาว)  
(7) ภารกิจ / งานรวบรวม ติดตามความเห็น ขอเสนอแนะ จากสื่อมวลชน  
(8) ภารกิจ / งานการประเมินผลการประชาสัมพันธ 
(9) ภารกิจ / งานการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน (Call Center ) 

 
12. กลุมภารกิจ / งานสารบรรณ และธุรการ 

(1) ภารกิจ / งานรับสงหนังสือราชการ  
ขั้นตอนการลงทะเบียน รับ – สง หนังสือเอกสาร และหลักฐานตางๆ ของทางราชการ  

(2) ภารกิจ / งานการเสนอหนังสือราชการ  
ราง พิมพ ผลิตเอกสาร นําเสนอผูบริหารเพ่ือสั่งการ  

(3) ภารกิจ / งานการออกเลขที่หนังสือราชการ และคําสั่ง  
การออกเลขที่ใหกับหนังสือราชการที่ผูบริหารส่ังการแลว เพ่ือสงออกไปยังหนวยงานภายนอก  

(4) ภารกิจ / งานการจัดสงหนังสือราชการ  
รวบรวมหนังสือราชการ แลวจัดสงหนวยงานภายนอก เชน จัดสงทางไปรษณีย , จัดสงโดยเจาหนาที่
เปนตน  

(5) ภารกิจ / งานการจัดเก็บคนหา ยืม และทําลายเอกสาร 
จัดเก็บสําเนาหนังสือ คนหาหนังสือ ใหบริการยืม และทําลายเอกสาร  
 
13. กลุมภารกิจ / งานวิจัย  
ซ่ึงเปนกลุมงานที่มีภารกิจและความรับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนางานวิจัย จัดสรรทุนวิจัย เผยแพร

ผลงานวิจัย และสงเสริมคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวยกระบวนการทํางานที่เก่ียวของดังน้ี  
งานการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 
(1) ภารกิจ / งานพัฒนางานวิจัยพัฒนาซ่ึงรวมถึงงานวิจัยที่หนวยงานทํางานวิจัยเอง  
(2) ภารกิจ / งานเผยแพรผลงานวิจัย และใหบริการดานสารสนเทศการวิจัย  
(3) ภารกิจ / งานการกําหนดนโยบายและแผนการวิจัย  
(4) ภารกิจ / งานสงเสริมงานวิจัย และพัฒนา (R&D) 
(5) ภารกิจ / งานสงเสริมการวิจัยรวม ระหวางสถาบันการศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ  
(6) ภารกิจ / งานกําหนดแนวทางการวิจัยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนาของประเทศ  
(7) ภารกิจ / งานสงเสริมนักวิจัยอยางตอเน่ือง  
(8) ภารกิจ / งานสรางฐานขอมูลการวิจัย / วิทยานิพนธ  
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14. กลุมภารกิจ / งานความรวมมือระหวางประเทศ  
ซ่ึงเปนกลุมงานที่มีภารกิจและความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานดานตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ

งานความรวมมือกับองคกร / หนวยงานตางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิก การดําเนินงานและผลของการ
ดําเนินงานดานตางประเทศในภาครวมที่กระทรวงศึกษาธิการเปนผูดําเนินการ ประกอบดวย การดําเนินการที่
เก่ียวของดังน้ี  

(1) ภารกิจ / งานความรวมมือพหุภาคีกับตางประเทศ  
(2) ภารกิจ / งานความรวมมือทวิภาคีกับตางประเทศ  
(3) ภารกิจ / งานพัฒนาความรวมมือกับตางประเทศ  
(4) ภารกิจ / งานบริหารวิเทศกิจและการประชุมนานาชาติ  
(5) ภารกิจ / งานสารสนเทศระหวางประเทศ  
(6) ภารกิจ / งานสมาชิกองคกรตางประเทศ  
(7) ภารกิจ / คณะกรรมการที่เก่ียวของกับตางประเทศ  

 
15. กลุมงานตรวจและติดตามผล  

(1) ภารกิจ / งานวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบตรวจราชการ  
เปนกลุมงานที่จัดการขอมูลงานวิจัยตางๆ รวมถึงผลการวิจัยที่ไดรับ เพ่ือนํามาปรับปรุง และพัฒนา

ระบบการตรวจราชการ  

(2) ภารกิจ / งานติดตามผลการดําเนินงานของแตละโครงการ  
- ดําเนินการประสานงานเกี่ยวกับการกําหนดตัวชี้วัด ใหมีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงชาติ แผนกลยุทธ แผนแมบท แผนปฏิบัติ
การของกระทรวง และแผนอ่ืนๆ  

- ดําเนินการประสานงานการพัฒนาระบบงาน รูปแบบ เทคนิค เคร่ืองมือในการจัดเก็บรวบรวม 
และประมวลผลขอมูล เพ่ือติดตาม ประเมินผลและรายงาน  

- ดําเนินการสํารวจ ติดตาม ประเมินผล และศึกษาวิเคราะหผลการใชจายเงินงบประมาณให
เปนไปตามนโยบายรัฐบาล แผนแมบท แผนกลยุทธ และปฏิบัติการของกระทรวงและ
สํานักงานปลัดกระทรวง  

- รายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณตามนโยบายรัฐบาล แผน
แมบทแหงชาติ แผนแมบทและแผนปฏิบัติการของกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวง  

- ดําเนินการศึกษา สํารวจ และวิจัย เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา
และการบริหารจัดการ  

- ฯลฯ 
 
 
 



 

ข - 18 

ภาคผนวก ข. กลุมภารกิจ/งานดานการศึกษา 
แผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 – 2555 

 

16. กลุมภารกิจ / งานตรวจสอบภายใน  
ซ่ึงเปนงานเก่ียวกับการตรวจสอบการทํางานของหนวยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย 

การดําเนินการที่เก่ียวของดังน้ี 
(1) ภารกิจ / งานสํารวจขอมูล 
(2) ภารกิจ / งานประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน  
(3) ภารกิจ / งานวางแผนงานตรวจสอบ  
(4) ภารกิจ / งานดําเนินการตรวจสอบ  
(5) ภารกิจ / งานรายงานผลการตรวจสอบ  
(6) ภารกิจ / งานติดตามผลการผลตรวจสอบ 
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ภาคผนวก ค นิยามข้อมลูด้านการศึกษา 

ผลจากการสัมภาษณผูบริหาร ผูปฏิบัติการ และการศึกษาจากเอกสารที่เก่ียวของกับอํานาจหนาที่ และ
พันธกิจของหนวยงานที่จัดการศึกษา ทําใหสามารถวิเคราะหขอมูลดานการศึกษา โดยจําแนกเปนกลุมได ดังน้ี  

(1) ข้อมลูโครงสร้างการบริหารองคก์ร 
ขอมูลชุดน้ีเปนการบรรยายถึงลักษณะการแบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบในแตละหนวยงาน ไดแก  

- ชื่อเต็มหนวยงานภาษาไทยและภาษาองักฤษ (กองหรือสํานัก) 
- ชื่อยอหนวยงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (กองหรือสํานัก)  
- ชื่อหนวยงาน (สํานักงาน)  
- ชื่อหนวยงานตนสังกัด (กระทรวง)  
- ชื่อผูบริหาร / ตําแหนง  
- วันกอตั้ง  
- ภารกิจของหนวยงาน  
- อํานาจหนาที่ของหนวยงาน  
- นโยบายรัฐบาล  
- วิสัยทศัน พันธกิจ  
- แผนภาพโครงสรางการแบงสวนราชการ 
- ที่ตั้ง  
- เบอรโทรศัพท / โทรสาร / e-mail 
- เว็บไซต  
- ฯลฯ  

(2) ข้อมลูระเบียบราชการ  
ระเบียบและนโยบายดานบุคลากร ขอกําหนดที่มีผลตอความดีความชอบของขาราชการตั้งแต
บทลงโทษจนถึงขั้นตอนการรองเรียน ตัวอยางขอมูลชุดน้ี ไดแก  

- ระเบียบและนโยบายดานบคุลากร  
- ระเบียบการปฏิบัติงานราชการ 
- ระเบียบการลา เชน การลาปวย ลากิจ ลาคลอดบุตร ลาพักผอน ลาออก 
- ระเบียบการเบิกจายบางประเภท  
- ระเบียบการบงัคับบัญชา 
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการศกึษาตอตางประเทศ  
- ระเบียบการใหขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ.2529  
- ฯลฯ  
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(3) ข้อมลูพระราชบญัญติั กฤษฎีกา กฎกระทรวง และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง  
ขอมูลหรือขอผูกพันตางๆ ที่มีผลบังคับทางกฎหมาย ยกเวนที่เก่ียวกับกฎหมายแพงและพาณิชย หรือ
พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน ตัวอยางขอมูลชุดน้ี ไดแก  

- พระราชบัญญัติการศึกษา 
- พระราชกฤษฎีกา 
- พระราชกําหนด 
- มติคณะรัฐมนตร ี
- กฎกระทรวง  
- ระเบียบ  
- ขอบังคับ  
- ประกาศ  
- คําสั่ง 
- ฯลฯ  

(4) ข้อมลูการดาํเนินการทางวินัย อทุธรณ์ ร้องทุกข ์ร้องเรียน  
ขอมูลของขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ขาราชการพลเรือน และลูกจางประจํา ที่ไดมีการ
ดําเนินการเก่ียวกับทางวินัย อุทธรณ รองทุกข รองเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ ตัวอยางขอมูลไดแก  

- ชื่อ นามสกุล ผูรอง  
- ที่อยูของผูรอง  
- เรื่องที่รองเรียนหรือรองทุกข 
- ชื่อหนวยงานรับเรื่องรองเรียนหรือรองทุกข  
- ชื่อ นามสกุล ผูถูกกลาวหา  
- ที่อยูของผูถูกกลาวหา  
- สังกัด  
- การดําเนินการ 
- ผลการดําเนินการ 
- ฯลฯ  

(5) ข้อมลูการพิจารณาและหารือ หรือการตีความ 
ขอมูลการพิจารณาและหารือ หรือการตีความของหนวยงาน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน 
ก.พ. / ก.ค. ตัวอยางขอมูล ไดแก  

- ชื่อหนวยงานที่หารือ  
- ชื่อเรื่อง  
- คําวินิจฉัยโดยยอ  
- หนวยงานที่ตอบขอหารือ  



 

ค - 3 

ภาคผนวก ค. นิยามขอมูลดานการศึกษา 

แผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 – 2555 
 

- ฯลฯ  

(6) ข้อมลูประชาสมัพนัธ ์
ขอมูลชุดน้ี เปนขอมูลที่ผานการกลั่นกรองใหใช เปนขอมูลสําหรับการเผยแพรแกบุคลากร 
กระทรวงศึกษาธิการเอง และแกประชาชนภายนอก ตัวอยางขอมูลชุดน้ีไดแก  

- ขอมูลจากสื่อตางๆ เชน วทิยุ โทรทัศน อินเทอรเน็ต หนังสือพิมพ แผนพับ  
- โอวาท 
- ขาวของกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานตางๆ ภายในกระทรวง  
- ทําเนียบสื่อมวลชนและเครอืขายการประชาสัมพันธ  
- กําหนดการเผยแพรสื่อ  
- ฯลฯ  

(7) ข้อมลูคดีความแพ่ง คดีปกครอง และอาญา 
ขอมูลน้ีเปนการรวบรวมขอมูลเ ก่ียวกับคดีความทั้งทางแพงและอาญาในเรื่องตางๆ ที่ทาง
กระทรวงศึกษาธิการเขาไปเก่ียวของ ตัวอยางขอมูลชุดน้ี ไดแก  

- คดีแพง  
- คดีอาญา 
- คดีลมละลาย  
- คดีปกครอง 
- คดีแรงงาน  
- ฯลฯ 

(8) ข้อมลูการจ่ายเงิน 
ขอมูลรายละเอียดที่เก่ียวของกับการจายเงินออกจากหนวยงาน ตัวอยางขอมูลชุดน้ี ไดแก  

- วันที่จายเงิน  
- รายการที่จายเงิน  
- โครงการที่จายเงิน  
- จํานวนเงินที่จาย  
- ชื่อผูจายเงิน  
- ผูรับเงิน  
- ฯลฯ  

(9) ข้อมลูการตรวจสอบภายใน  
เปนขอมูลที่เก่ียวกับการใชจาย การตรวจสอบการเบิกจาย และการปฏิบัติงานราชการตัวอยางขอมูลชุด
น้ีไดแก  

- ชื่อโครงการที่ตรวจสอบ  
- วัตถุประสงคการตรวจสอบ  
- งบประมาณทีใ่ช 
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- ระยะเวลา วันที่เริ่ม / สิ้นสุดการตรวจ / และขอเสนอแนะ  
- ชื่อหนวยงานรับตรวจ  
- ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ 
- แนวทางการตรวจสอบ  
- เคร่ืองมือการตรวจสอบ  
- กระดาษทําการสําหรับตรวจสอบ 
- รายงานผลการตรวจสอบ  
- ติดตามผลการตรวจสอบ  
- ฯลฯ  

(10) ข้อมลูบญัชีค่าเบีย้เลี้ยงท่ีพกัและยานพาหนะ  
เปนขอมูลที่ใชในการเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาเดินทางในการปฏิบัติราชการ ตัวอยาง
ขอมูลชุดน้ี ไดแก  

- ขอมูลผูปฏิบตักิาร 
- วัน เดือน ป  
- จํานวนเงิน  
- ระเบียบการเบิกจาย  
- เหตุผลการเบกิจาย  
- บันทึกการอนุมัติ  
- ฯลฯ  

(11) ข้อมลูอตัรากาํลงั  
ขอมูลชุดน้ีระบุถึงจํานวนอัตรากําลัง วุฒิการศึกษา และตําแหนงของอัตรากําลังของเจาหนาที่ แตละ
หนวยงาน ตัวอยางขอมูลชุดน้ีไดแก  

- ขอมูลจํานวนบุคลากรแจกแจงตามหนวยงาน  
- ขอมูลจํานวนบุคลากรแจกแจงตามวุฒิการศึกษา  
- ขอมูลจํานวนบุคลากรแจกแจงตามสาขาที่จบการศึกษา (วิชาเอกที่จบ) 
- ขอมูลจํานวนบุคลากรแจกแจงตามประเภท (ขาราชการครู ขาราชการพลเรือน ลูกจางประจํา  
ลูกจางชั่วคราว) 
- ขอมูลจํานวนบุคลากรแจกแจงตามสายงาน  
- ขอมูลจํานวนบุคลากรแจกแจงตามตําแหนง  
- ขอมูลจํานวนบุคลากรตามระดับ / ขั้น  
- ขอมูลจํานวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการและ / หรือ ขอมูลจํานวนบุคลากร ทีจ่ะ
เกษียณอายุราชการกอนกําหนด  
- ขอมูลจํานวนบุคลากรที่ไดรับการพิจารณาใหเปนขาราชการดีเดนหรือขาราชการตัวอยางใน        
แตละป  
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- ฯลฯ  

(12) ข้อมลูบญัชีผูส้มคัรสอบคดัเลือก / ผูร้บัคดัเลือก / สาํรอง 
ขอมูลน้ีเปนการเก็บประวัติเก่ียวกับผูสมัครสอบคัดเลือกและจํานวนผลการคัดเลือกเขารับราชการ 
ตัวอยางขอมูลชุดน้ี ไดแก 

- ชื่อ / สกุล วุฒิการศึกษา เพศ อายุ  
- ที่อยู ศาสนา การสมรส 
- จํานวนผูสมัคร / ผูผานการสมัครสอบคัดเลือก  
- วันเวลาที่เปดสอบ  
- ตําแหนง / อัตราที่เปดสอบ  
- ฯลฯ  

(13) ข้อมลูประวติัข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา 
ขอมูลเก่ียวกับประวัติของครู อาจารย คณาจารย ครูอัตราจาง และบุคลากรดานการศึกษาอ่ืนๆ รวมถึง
ความชํานาญในดานการสอน การศึกษา สถานที่ และประวัติการทํางานทั้งหมด  ตัวอยางขอมูลชุดน้ี 
ไดแก  

- รหัสสถานศึกษา / หนวยงาน  
- รหัสสังกัดกรม / สํานักงาน  
- รหัสประจําตัวประชาชน  
- รหัสคํานําหนาชื่อ 
- ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
- รหัสเพศ  
- วัน / เดือน / ป เกิด 
- รหัสหมูโลหิต  
- ที่อยูตามทะเบียนบาน 
- ถนน 
- รหัสตําบล 
- รหัสอําเภอ 
- รหัสจังหวัด 
- รหัสประเภทบุคลากร (กพ. / กค.)  
- รหัสตําแหนง 
- วันเดือนปที่เขารับราชการ / สอน 
- ระดับขาราชการ 
- ขั้นอัตราเงินเดือนแตละระดับ  
- รหัสชื่อวุฒิการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี  
- รหัสสาขาวิชาเอก 
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- รหัสสาขาวิชาโท 
- รหัสชื่อวุฒิการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตร ี
- รหัสชื่อวุฒิการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาโท  
- รหัสชื่อวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก / สาขา 
- รหัสวุฒิครู 
- หลักสูตรทีไ่ดรับการอบรม  
- ปที่อบรม  
- ความเชียวชาญพิเศษและความสามารถเฉพาะดาน  
- รหัสกลุมวิชาที่สอน 
- สถานภาพหนี้สินในระบบ  
- สถานภาพหนี้สินนอกระบบ  
- ประวตัิทางวินัย  
- สถานภาพทางการสมรส  
- ขอมูลรายละเอียดขาราชการที่เปนสมาชกิสหกรณและสมาชิกคุรุสภา  
- ประวตัิการโยกยายตําแหนง การเลื่อนขั้นของขาราชการ 
- ฯลฯ 

(14) ข้อมลูการฝึกอบรม 
ขอมูลชุดน้ีเปนขอมูลของบุคลากรที่เก่ียวของกับการฝกอบรม สัมมนา ตัวอยางขอมูลน้ีไดแก  

- วิทยากร  
- หลักสูตรอบรม (รหัสวิชา / ชื่อวิชา / วัตถปุระสงค)  
- ประวตัิวทิยากร  
- ชื่อ – สกุล ผูเขาอบรม  
- วัน / เวลา /สถานที่ หัวขอเรื่องการอบรม  
- หลักสูตร / ความตอเน่ืองของการอบรม 
- เคร่ืองมือและเอกสารที่ใชในการอบรม 
- การอบรม  

o รหัสวิชาที่เปดอบรม  
o วัน / เวลา  
o สถานที่อบรม  
o รหัสวิทยากร  
o รหัสประจําตัวประชาชนผูเขาอบรม 
o รหัสประจําตัวราชการผูเขาอบรม  

- ฯลฯ 
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(15) ข้อมลูเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
เปนข อ มูลรายละ เ อียดระ ดับชั้ น เค ร่ืองราช อิส ริยาภรณ  รวมถึ งข อ มูลประวัติ การได รับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณของขาราชการแตละคน ตัวอยางขอมูลชุดน้ี ไดแก  

- ชื่อ – นามสกุลผูรับ  
- ชื่อเคร่ืองราชอิสริยาภรณที่ไดรับ  
- ประเภทของเครื่องราชอิสริยาภรณ 
- ระดับชั้นเคร่ืองราชอิสริยาภรณที่ไดรับ  
- วันที่ไดรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
- ประวตัิการรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
- ประกาศนียบตัรกํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
-  ฯลฯ  

(16) ข้อมลูการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน 
เปนหมวดท่ีรวบรมขอมูลเก่ียวกับบัญชีเงินเดือนขาราชการประจํา คาจางลูกจางชั่วคราว และ
ลูกจางประจํา เงินคาตอบแทนงาน และบริการบางประเภทที่ไดรับ ตัวอยางขอมูลชุดน้ีไดแก  

- เงินเดือน  
- คาจาง  
- คาตอบแทน  
- คาลวงเวลา  
- เบี้ยเลี้ยง  
- คาเดินทาง เชน คารถยนต คาเรือ คาเคร่ืองบิน  
- คาประกันสังคม  
- คาที่พัก  
- คานํ้ามันเชื้อเพลิง  
- ฯลฯ  

(17) ข้อมลูสวสัดิการข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา  
เปนหมวดขอมูลเก่ียวกับสวัสดิการของขาราชการ ตัวอยางขอมูลชุดน้ี ไดแก  

- การเบิกจายคารักษาพยาบาลของบุคลากร  
- ประวตัิคาใชจาย คารักษาพยาบาลของสมาชิก 
- การเบิกจายคาเลาเรียนบตุร – ธิดา 
- การเบิกจายคาเลาเรียน  
- การเบิกจายคาเชาบาน  
- สัญญาและประวัตกิารกูยืม 
- ฌาปนกิจสงเคราะห (ช.พ.ค. / ช.พ.ส. / พ.ส.ธ.)  
- ประกันสังคม (ลูกจาง)  
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- กองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ  
- ประกันชีวติ  
- ฯลฯ  

(18) ข้อมลูการประเมินบคุลากร  
ขอมูลผลการดําเนินงานของบุคลากรในกระทรวงศึกษาธิการ ตัวอยางขอมูลชุดน้ี ไดแก  

- วันที่ประเมิน  
- ชื่อผูถูกประเมิน  
- คร้ังที่ของการประเมิน  
- ชื่อผูประเมิน  
- หัวขอประเมิน  
- ผลการประเมิน  
- ขอคิดเห็น  
- ฯลฯ  

(19) ข้อมลูสารบรรณ 
เปนขอมูลควบคุมการไหลเวียนของหนังสือ ขอมูลและเอกสารตางๆ ระหวางหนวยงาน ตัวอยางขอมูล
ชุดน้ี ไดแก  

- เลขที่หนังสือรับ – สง หนังสือ / เอกสาร  
- วันที่รับ – สง  
- ชื่อเรื่องของหนังสือ 
- หนวยงานที่รับหนังสือ 
- หนวยงานเจาของหนังสือ  
- สถิติการรับสงหนังสือ 
- สถิติการทําลายเอกสาร 
- สถิติการผลิตเอกสาร 
- สถิติการวิเคราะหหนังสือราชการ 
- ฯลฯ 

 
(20) ข้อมลูการประชมุ  
ขอมูลชุดน้ีเปนขอมูลที่เก่ียวของกับการประชุมและผลการประชุมทุกหนวยงาน ทุกระดับตัวอยางขอมูล
ชุดน้ี ไดแก  

- ขอมูลกอนการประชุม 
o ชื่อการประชมุ 
o กําหนดวันเวลาสถานที ่
o หัวขอการประชุม 



 

ค - 9 

ภาคผนวก ค. นิยามขอมูลดานการศึกษา 

แผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 – 2555 
 

o บุคลากรผูเขาประชุม  
o หนังสือเชิญประชุม  
o เอกสารประกอบการประชมุ  
o ติดตามและประสานงานผูเขาประชุม 

- ระหวางการประชุม 
o บันทึกการประชุม 

- หลังการประชมุ 
o ทํารายงานการประชุม  
o จัดสงมติที่ประชุมใหหนวยงานที่เก่ียวของปฏิบัต ิ
o จัดสงรายงานการประชุม 

(21) ข้อมลูอาคารสถานท่ี  
เปนขอมูลลักษณะ รายละเอียดอาคาร สถานที่ตั้งและอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับอาคาร / สถานที่ ตัวอยาง
ขอมูลชุดน้ี ไดแก  

- แผนที่ตั้ง รวมทั้งเนื้อที่ 
- จํานวน หมายเลข ชื่อ อาคารในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
- ประวตัิและทะเบียนของอาคาร / สถานที่ 
- รายงานการใชพ้ืนที ่
- แผนงานในการจัดสรรการใชอาคาร  
- แผนงานอาคารสถานที่ประจําป  
- ฯลฯ  

(22) ข้อมลูทาํเนียบท่ีดิน  
ขอมูลที่เก่ียวกับทําเล การครอบครองที่ดินตางๆ ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตัวอยาง
ขอมูลชุดน้ีไดแก  

- วันที่จัดทําขอมูล 
- ทําเลทีต่ั้ง  
- ขั้นตอนการเขาครอบครอง เชน เลขโฉนดจากสํานักงานที่ดิน  
- ขนาดที่ดิน  
- มูลคาปจจุบันที่ดิน (ราคาซ้ือขาย) ป พ.ศ.  
- ราคากลางอสังหาริมทรัพย, ป พ.ศ. 
- สภาพแวดลอมและการคมนาคม 
- ราคาประเมินที่ดิน, ป พ.ศ.  
- เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์, ประเภท  
- ฯลฯ  
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(23) ข้อมลูวสัด ุและครภุณัฑ ์
ขอมูลการดูแลรักษาและควบคุมบัญชีครุภัณฑ การใชเงินเกี่ยวกับคาวัสดุและครุภัณฑ ตัวอยางขอมูล
ชุดน้ี ไดแก  

- บัญชีคุมวัสดุครุภัณฑ 
- บัญชีเงินทดรองจายในการซื้อวัสดุและครุภัณฑ  
- การเบิกจายคาเชา ซ้ือ และเชาซ้ือวัสดุครุภัณฑ  
- บันทึกความกาวหนาการใชงบประมาณ  
- รายงานกาตรวจสอบพัสดุประจําปงบประมาณ  
- ราคากลางครุภัณฑ  
- คาเสื่อมราคา 
- อายุการใชงาน  
- ฯลฯ 

(24) ข้อมลูยานพาหนะ 
เปนขอมูลการเบิกจายใชเงินตามงบประมาณ เพ่ือเปนการซื้อ เชา และซอมแซม ยานพาหนะตางๆ 
ขอมูลตางๆ ที่เก่ียวกับการนํายานพาหนะไปใชการเบิกจาย ระยะเวลาการใชขอมูลเก่ียวกับงาน
ซอมแซมและรักษาสภาพยานพาหนะ ตัวอยางขอมูลชุดน้ีไดแก  

- หลักฐานและประวตัิการเบกิจาย เพ่ือการซ้ือ เชา และเชาซ้ือ  
- หลักฐานและประวตัิ การเบิกจาย เพ่ือการจัดจางทําการซอมแซม  
- บัญชวีัสดุสิ้นเปลือง เชน นํ้ามันเคร่ือง สารเคมีตางๆ  
- ขอมูลการประเมินคาแรงและเวลาที่ใช 
- เหตุผล งานทีใ่ช  
- ผูรองขอใชยานพาหนะ ตนสังกัด 
- สถานที่นําไปใช  
- จํานวนความถี่ของการใชยานพาหนะ  
- ที่มาของยานพาหนะ ปงบประมาณ วัน / เดือน / ป ที่เริ่มครอบครอง  
- ยี่หอ รุน ขนาด สี และบริษทัผูผลติ  
- สภายานพาหนะ  
- เลขทะเบยีนยานพาหนะ  
- ผูคา (Vendor) 
- การปลดระวางยานพาหนะ 
- ประวตัิการซอมและบํารุงรักษา 
- ประวตัิการจางเหมาะซอม รวมทั้งขอมูลเก่ียวกับผูรับเหมา  
- ฯลฯ 
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(25) ข้อมลูการซ่อมบาํรงุ 
ขอมูลน้ีเปนการรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับงานบํารุงรักษา ซอมแซมเกี่ยวกับงานประปา ไฟฟา 
เคร่ืองปรับอากาศ โทรศัพท ตัวอยางขอมูลชุดน้ี ไดแก  

- ขอมูลเก่ียวกบัใบสงซอมเครื่องมือสื่อสาร 
- บันทึกประวัตเิคร่ืองมือสื่อสาร ไฟฟา ประปา  
- ใบเบิกอะไหล เคร่ืองมือสื่อสาร ไฟฟา ประปา  
- รายงานการดําเนินงานประจําปเก่ียวกับสาธารณูปโภค  
- บัญชีอะไหล  
- คาซอมบํารุงอาคาร 
- คาซอมบํารุงสถานที ่
- คาซอมบํารุงครุภัณฑ 
- ฯลฯ  

(26) ข้อมลูผูร้บัเหมา ผูร้บัจ้าง และบริษทัท่ีปรึกษา 
ขอมูลชุดน้ีเปนขอมูลเก็บรวบรวมประวัติและรายละเอียดตางๆ ของผูรับเหมา และรายละเอียดของ
บริษัท หางราน เปนขอมูลที่เก่ียวของกับการประกวดราคา เพ่ือจัดซ้ือ / จัดจาง รายชื่อ ผูรับเหมา
ลงทะเบียน ผูรับจางและบริษัทที่ปรึกษา ตัวอยางขอมูลชุดน้ี ไดแก  

- บัญชีรายชื่อบริษัทเหมาทีล่งทะเบียน 
- บริษัท หางราน ที่เก่ียวของกับสัญญา 
- บริษัทที่ปรึกษา 
- ชื่อ ที่อยู บริษทัผูรับเหมา 
- รายชื่อเจาของบริษัท 
- วงเงินค้ําประกัน  
- ขอมูลการกอสรางแลวเสรจ็ 
- คุณภาพการผลิตงาน  
- รายชื่อผูกระทาํแทนหรือผูมีอํานาจหางหุนสวน บรษิัท 
- ขอจํากัดอํานาจหนาที่ (การประกวดราคา)  
- ประวตัิการทิ้งงาน  
- การเพิกถอนของผูทิ้งงาน 
- คําสั่งหรือ คําพิพากษาในคดีลมละลาย   
- ฯลฯ 

(27) ข้อมลูระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
ขอมูลชุดน้ีเปนขอมูลเก่ียวกับระบบซอฟตแวร ฮารดแวร และเครือขายคอมพิวเตอร ตัวอยางขอมูลชุดน้ี ไดแก  

- ขอมูลดานระบบซอฟตแวร  
o ชื่อระบบ 
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o วันที่พัฒนา 
o วันทีต่ิดตั้งระบบ 
o ผูดูแลระบบ  
o ประวตัิการปรับปรุงระบบ  
o หนวยงานที่ใชงาน 

- ขอมูลดานฮารดแวร 
o คุณสมบัติฮารดแวร 
o ผังการติดตั้งฮารดแวร 
o วันทีต่ิดตั้งระบบ  
o ประวตัิการบํารุงรักษาระบบ  
o หนวยงานที่ใชงาน  
o ผูดูและระบบ  

- ขอมูลดานระบบเครือขาย  
o ผังโครงสรางระบบเครือขาย  
o รายละเอียดความเร็วของแตละจุด 
o หนวยงานที่ใชงาน  
o ผูดูแลระบบ  

- ฯลฯ  

(28) ข้อมลูแผนงาน และงบประมาณโครงการ 
ขอมูลเก่ียวกบังบประมาณแตละโครงการ ตัวอยางขอมูลชดนี้ ไดแก  

- ขอมูลงบประมาณที่ใชในแตละโครงการ  
- ขอมูลงบประมาณที่ไดรับของกระทรวงศกึษาธิการ 
- ขอมูลเงินประจํางวดที่ไดรับ 
- ขอมูลเงินงบประมาณเพื่อจัดซ้ือพัสดุ 
- ฯลฯ  

(29)  ข้อมลูสาํหรบับริหารโครงการ  
ขอมูลชุดน้ีเปนขอมูลที่รวบรวมจากขอมูลที่มีอยูในที่ตางๆ รวบรวมมาเพ่ือตองการคนหา สําหรับ
วางแผน ปรับปรุงบริหารงานเก่ียวกับโครงการ ตัวอยางขอมูลชุดน้ี ไดแก  

- ชื่อโครงการ  
- หนวยงานที่รับผิดชอบ  
- วัตถุประสงค 
- กลุมเปาหมาย  
- ระยะเวลา 
- ประเภทงบประมาณ 
- จํานวนเงินงบประมาณ 
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- แหลงที่มาของเงินโครงการ  
- ประวตัิโครงการ 
- แผนการใชเงิน  
- สัญญาโครงการ  
- แผนการเบิกจายเงิน  
- รายงานการใชจายเงิน  
- รายงานความกาวหนาของโครงการ 
- สรุปการดําเนินงาน 
- การประเมินโครงการ 
- ฯลฯ 

(30) ข้อมลูหน่วยงาน / สถานศึกษา 
ขอมูลเก่ียวกบัหนวยงาน / สถานศึกษา ไมวาสังกัดใดๆ ทั้งสิ้น ตัวอยางขอมูลชุดน้ีไดแก  

- ชื่อหนวยงาน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- ชื่อยอของหนวยงาน / สถานศึกษา  
- ที่ตั้ง  
- หลักสูตร / ประเภท / ระดับที่เปดสอน  
- ขอมูลสถานทีต่ั้งของสถานศึกษาทัว่ประเทศ 
- จํานวนหองเรียน 
- จํานวนคร ู
- จํานวนนักเรียน / นักศึกษาพิการ 
- จํานวนนักเรียน / นักศึกษาทั้งหมด 
- จํานวนนักเรียน / นักศึกษา ที่ไดรับ / ไมไดรับเงินอุดหนุน  
- สาขาวิชา 
- จํานวนลาบุคลากร  
- งบประมาณ 
- วิจัย  
- จํานวนและรอยละของบัณฑติที่ยังไมไดทาํงาน 
- จํานวนและรอยละของบัณฑติที่ไดทํางาน 
- สถานประกอบการที่รวมจัดการศึกษา และ/หรือ รับผูสําเร็จการศึกษา 
- ปการศึกษา 
- ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา 
- ขอมูลผูสมัครและรับไว จําแนกตามประเภทวิชา 
- ขอมูลนักเรียน หองประกอบการเรียน จําแนกตามหลกัสูตร ประเภท และระดับการศึกษา  
- ฯลฯ 
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(31) ข้อมลูแหล่งเรียนรู้  
ขอมูลแหลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิง่แวดลอม ตัวอยางขอมูลชุดน้ี ไดแก  

- สถานที่ตั้ง  
- ประเภทของแหลงเรียนรู 
- ผลการดําเนินงาน (จํานวนผูเยี่ยมชม จํานวนผูรับคําแนะนํา ชิ้นงานคนควา / พัฒนา)  
- ฯลฯ  

(32) ข้อมลูประชากรกลุ่มเป้าหมายในวยัเรียน 
เปนขอมูลประชากรที่ซ่ึงไดมาจากสํานักทะเบียนราษฎร ตัวอยางขอมูล ไดแก  

- ชื่อ – นามสกุล  
- หมายเลขประจําตัวประชาชน  
- ที่อยู  
- ฯลฯ  

(33) ข้อมลูประชากรนักศึกษา 
ขอมูลประชากรที่ไมรูหนังสือ ขอมูลประชากรที่ไมจบการศึกษาภาคบังคับ ขอมูลประชาชนในวัยเรียนที่
ไมเรียนหนังสือ ตัวอยางขอมูลชุดน้ี ไดแก  

- เลขประจําตวัประชาชน / ชือ่ – สกุล  
- ที่พัก ที่พักพิง ที่ทํางาน  
- ฯลฯ 

(34) ข้อมลูการได้รบัการศึกษาของประชากร 
ขอมูลที่ไดรับมาจากสํานักงานสถิติแหงชาติ ตัวอยางขอมูลชุดน้ีไดแก  

- ภาวะแรงงาน 
- การศึกษาของแรงงาน 
- ฯลฯ 

(35) ข้อมลูผลงานวิจยั / งานวิชาการ 
ขอมูลผลงานวิจัยเก่ียวกับผลงานวิจัยตางๆ ของกระทรวง รวมถึงวามกาวหนาทางดานเทคโนโลยีตางๆ 
ที่เปนปจจุบันดวย ตัวอยางขอมูล ไดแก  

- ชื่อเรื่องการวิจัย  
- ประเภท  
- ระยะเวลาวิจัย / ปที่วิจัย  
- งบประมาณ (คาใชจายจริง งบประมาณที่ไดรับ แหลงเงินทุนวิจัย)  
- ชื่อผูวิจัย  
- บทคัดยอ (ความสําคัญ ที่มาของปญหา คําสืบคน ผลงานวิจัยของผูวิจัย ระเบียบวิจัย และตัว
แปรสัมฤทธิ์ผลของงานวิจัย)  
- ตํารา อางอิง 
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- ผลงานวิจัย  
- สิ่งประดิษฐ 
- สิทธิบัตร 
- ทรัพยสินทางปญญา 
- ฯลฯ 

(36) ข้อมลูสนับสนุนงานวิจยั  
ขอมูลดานทรัพยากรตางๆ ที่สามารถนํามาสนับสนุนงานวิจัย ตัวอยางขอมูล ไดแก  

- นโยบาย ประเด็นการวิจัย 
- กรอบโครงการวิจัย  
- แหลงเงินทุนดานการวิจัย  
- แหลงทรัพยากรดานงานวิจัยภายนอกกระทรวงศึกษาธกิาร 
- ขอมูลเครือขายหนวยงานและนักวิจัย  
- ฯลฯ 

(37) ข้อมลูประวติันักเรียน / นักศึกษา 
ขอมูลเก่ียวกบัประวัตินักเรียน / นักเรียน ตัวอยางขอมูลชุดน้ี ไดแก  

- ประวตัิสวนตวั  
- ประวตัิการศึกษาและผลการเรียน 
- ชื่อสถานศึกษา 
- รหัสประจําตัวประชาชน  
- คํานําหนาชื่อ 
- ชื่อ 
- นามสกุล 
- ภาพถาย 
- เพศ 
- วัน / เดือน / ป เกิด 
- ที่อยูตามทะเบียนบาน 
- สัญชาต ิ
- เชื้อชาติ  
- ศาสนา 
- ระดับชั้น /ระดับการศึกษา 
- แผนการเรียน / สาขาวิชา 
- ชั้นปปจจุบัน 
- ความพิการ 
- กลุมเลือด  
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- สวนสูง  
- นํ้าหนัก  
- ความถนัด / ความสนใจพิเศษ 
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
- จํานวนพี่นองทั้งหมด  
- จํานวนนองที่กําลังศึกษาอยูในแตละสถานศึกษา (หมายเหตุ ระวังเรือ่งความซํ้าซอนของขอมูล)  
- รายไดบิดา 
- รายไดมารดา 
- รายไดผูปกครอง  
- สถานภาพบิดา – มารดา เชน สมรส หยาราง 
- ฯลฯ 

(38) ข้อมลูหลกัสตูรกระทรวงศึกษาธิการ  
ขอมูลเก่ียวกบัหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการทุกหลักสูตร ตัวอยางขอมูลชุดน้ีไดแก  

- ชื่อหลักสูตร / ระดับชั้น  
- โครงสรางหลักสูตร  
- รหัสและชื่อรายวิชา / หนวยกิต / คําอธิบายรายวิชา 
- ฯลฯ 
 

(39) ข้อมลูส่ือการเรียนการสอน  
ขอมูลเก่ียวกับสื่อการเรียนการสอนทุกดาน อาทิเชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อประสม ตัวอยางขอมูลชุดน้ีไดแก  

- เอกสาร ตําราวิชาการในแตละหลักสูตร  
- วีดิทัศน 
- ซีเอไอ 
- คลังขอสอบ  
- ฯลฯ 

(40) ข้อมลูโครงการสนับสนุนการศึกษา 
ขอมูลที่เก่ียวกับการอุดหนุนการศึกษา ตวัอยางขอมูล ไดแก  

- เงินอุดหนุนเปนคาใชจายรายหัวนักเรียนในระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  
- อุดหนุนดานการเงินโรงเรียน  
- เงินอุดหนุนคาใชจายและคาธรรมเนียมการเรียนแกเด็กพิการในโรงเรียน 
- โครงการอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียน 

(41) ข้อมลูความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 
ขอมูลเก่ียวกบัความสัมพันธระหวางประเทศ ตวัอยางขอมูล ไดแก  

- ขอมูลความรวมมือพหุภาคกับตางประเทศ 
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- ขอมูลความรวมมือทวิภาคกัีบตางประเทศ 
- ขอมูลพัฒนาความรวมมือกับตางประเทศ 
- ขอมูลพัฒนาความรวมมือกับตางประเทศ 
- ขอมูลบริหารวิเทศกิจและการประชุมนานาชาต ิ
- ขอมูลสารสนเทศระหวางประเทศ 
- ขอมูลสมาชิกองคกรตางประเทศ 
- ขอมูลคณะกรรมการที่เก่ียวของกับตางประเทศ 
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ภาคผนวก ง การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานดาน ICT 

การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ดวยการประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร จําเปนตองจัดเตรียมความพรอมดานสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝายตางๆที่เก่ียวของ 
ตั้งแตการกรอกขอมูลไปจนถึงการควบคุมและพัฒนาระบบสารสนเทศ ซ่ึงตามปกติ อาจเปนผูมีหนาที่เก่ียวของ
ดานเทคนิคคอมพิวเตอรโดยตรง หรืออาจเปนผูมีภาระงานดานอ่ืนที่เก่ียวของกับกระบวนการศึกษา อาทิเชน 
ครูอาจารย เปนตน ดังน้ัน การพิจารณาแนวทางเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร จึงสมควรจัดแบงบุคลากรออกเปน 3 กลุม ตามบทบาทหนาที่ที่เก่ียวของกับการควบคุม ดูแล และ
ประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือความเหมาะสมสะดวกตอการทําความเขาใจรวมกัน 
ดังน้ีคือ 

กลุมที่ 1. เจาหนาที่ดานเทคนิค 
หมายถึง ผูมีตําแหนงหนาที่ดานเทคนิค หรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานเทคนิค 
ถึงแมจะมีตําแหนงเปนอยางอ่ืนก็ตาม เชน ผูที่มีตําแหนงนักวิชาการ แตไดรับมอบหมาย
หนาที่ใหเขียนโปรแกรม เปนตน โดยบุคคลเหลาน้ีอาจประจําอยูในศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือหนวยงานที่มีการดําเนินงานในลักษณะใกลเคียงกัน เชน กลุมงานที่ทํา
หนาที่เก็บรวบรวมขอมูลใหสํานักงานสวนกลาง เปนตน อยางไรก็ตาม การวิเคราะหความ
เปนเจาหนาที่ดานเทคนิค อาจพิจารณาจากภาระหนาที่ตามโครงสรางความรับผิดชอบใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ซ่ึงมีองคประกอบ (รูปที่ 1) ดังน้ีคือ 

 
รูปท่ี 1 โครงสรางความรับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

1. Chief Information Officer (CIO) 
หมายถึง ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หรือหนวยงานที่มีการ
ดําเนินงานในลักษณะใกลเคียงกัน) มีหนาที่ในการตัดสินใจ กําหนดทิศทาง รวมทั้ง
นโยบายการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการกํากับ ติดตาม 
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ควบคุม ดูแลภาพรวมการบริหารงานของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดวย
วิสัยทัศน ทักษะและประสบการณในลักษณะตางๆทํานองนี้คือ 

• เขาใจการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือนํามาเปนเคร่ืองมือ
ในการขับเคลือ่นยุทธศาสตรและพันธกิจของหนวยงานที่จัดการศึกษา 

• เขาใจกระบวนการวางแผน บริหารจัดการโครงการ ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รวมทั้งการบริหารจัดการเก่ียวกับผูประกอบการภายนอก (ICT 
Outsourcing Management) 

• เขาใจวิธีจัดการกระบวนการทํางาน ติดตาม และประเมินผลระบบเทคโนโลยีสาร 
สนเทศและการสื่อสาร 

• เขาใจศักยภาพรวมถึงความเสี่ยง ในการประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

• เขาใจหลักการเชื่อมประสาน การเจรจาตอรองกับทุกฝาย และสามารถสื่อสารกับ
ผูพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได  

• เขาใจกฎหมายที่เก่ียวของกับการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

• สามารถแปลงแผนงาน/โครงการสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

2. Project Management Officer (PMO) 
หมายถึง ผูบริหารโครงการ มีหนาที่ในการกํากับ ควบคุม ดูแล ตัดสินใจ ใหคําปรึกษาและ
แกปญหาของโครงการตางๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร รวมถึงการจัดสรรบุคลากรใหเหมาะสมกับโครงการตางๆดวย  

3. Developer and Administrator 
หมายถึง ผูดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบจัดการฐานขอมูล 
ระบบคอมพิวเตอร หรือระบบเครือขาย ใหสามารถทํางานไดอยางตอเน่ือง มีความถูกตอง
ปลอดภัยอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจแบงภาระหนาที่ไดดังน้ีคือ 

• Application Owner 
หมายถึง ผูดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ มีหนาที่ในการวิเคราะหและออกแบบ
ระบบสารสนเทศและฐานขอมูล (System Analysis) ใหคําปรึกษาและควบคุมการ
พัฒนาระบบสารสนเทศที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ สอดคลองกับความตองการ
ของผูใชงาน รวมทั้งรายงานสถานะในการทํางานหรือการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ใหกับผูบริหารโครงการทราบดวย  

• Application Support  
หมายถึง ผูพัฒนาระบบสารสนเทศ ดวยการเขียนโปรแกรม (Programmer) ให
คําแนะนําและอบรมวิธีการใชระบบสารสนเทศใหแกกลุมผูใชงาน รวมทั้งการรับฟง
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ปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชงาน และหาแนวทางแกไขดานเทคนิคที่เกิดจากระบบ
สารสนเทศ 

• System Administrator  
หมายถึง ผูควบคุมดูแลภาพรวมของระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณเสริม ซ่ึง
รวมถึงการติดตั้งโปรแกรม  การปรับปรุงยกระดับสมรรถนะการทํางานของเคร่ือง
คอมพิวเตอร (Upgrade) และการใหคําแนะนําปรึกษาดานเทคนิคแกผูใชงาน 

• Network & Infrastructure Administrator 
หมายถึง ผูควบคุมดูแลเครื่องแมขาย (Server) และระบบเครือขาย เพ่ือใหระบบ
สารสนเทศสามารถทํางานไดอยางถูกตอง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

กลุมที่ 2. ผูใชงานทัว่ไป (User) 
หมายถึง ผูใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งอุปกรณคอมพิวเตอร
ตางๆ เพ่ือตอบสนองกระบวนการทํางานของหนวยงานที่จัดการศึกษา ดวยภาระหนาที่
ตามโครงสรางความรับผิดชอบในการบริหารงาน ที่เก่ียวของกับการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงมีองคประกอบ (รูปที่ 2) ดังน้ีคือ 

 
รูปท่ี 2. โครงสรางความรับผิดชอบในการบริหารงานท่ีเกี่ยวกับการใช ICT 

1. ผูบริหารระดบัสูง (Executive)  
หมายถึง ผูมีอํานาจบริหารจัดการ กําหนดแนวทางในระดับนโยบายขององคกร รวมถึงการ
วางแผนภาพรวมกระบวนการทํางาน การจัดสรรงบประมาณ การตัดสินใจอนุมัติโครงการ
ที่มีผลกระทบตอหนวยงานที่จัดการศึกษา อาทิเชน รัฐมนตรีฯ เลขาธิการสํานักงานฯ คณะ
กรรมการฯ เปนตน 
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2. ผูบริหารระดบักลาง (Line Manager)  
หมายถึง ผูมีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการ รับผิดชอบผลลัพธและเปาหมายการดําเนิน
พันธกิจของหนวยงานที่จัดการศึกษา โดยทําหนาที่ควบคุม ตัดสินใจ ตั้งเปาหมายและ
กําหนดนโยบายของหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบายระดับองคกร เชน ผูอํานวยการฯ 
ผูทรงคุณวุฒิ เปนตน 

3. ผูปฏิบัติการ (Operation) 
หมายถึง ผูปฏิบัติงานหรือผูดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย เปนผูใชงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยตรง อาทิเชน ครูอาจารย บุคลากรทางการศึกษา 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทั่วไป เปนตน 
 

กลุมที่ 3. ผูใชงานกึ่งเทคนิค (Super User) 
หมายถึง ผูใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งอุปกรณคอมพิวเตอร
ตางๆ ในสถานะเดียวกับผูปฏิบัติการในกลุมที่ 2 (Operation) แตไดรับมอบหมายหนาที่
เพ่ิมเติม ในการควบคุมดูแลงานดานเทคนิคตามสถานการณและความจําเปนบางประการ 
อาทิเชน ครูอาจารยผูทําหนาที่บันทึกขอมูล และตองควบคุมดูแลการทํางานของระบบ
เครือขายดวย เปนตน 

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในที่น้ีจะอางอิงความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 1 ของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ 2 ที่
กลาวถึงการพัฒนากําลังคนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคคลทั่วไปใหมีความสามารถในการสรางสรรค ผลิต 
และใชสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน (Information Literacy) โดยเนนการสรางบุคลากรทักษะสูง 
(Highly Skilled Professionals) โดยมีเปาหมายคือ บุคลากรภาครัฐไมนอยกวารอยละ 50 สามารถเขาถึงและ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชนในการทํางานและการเรียนรู ตามมาตรการพัฒนาบุคลากรดวยเหตุผล
สนับสนุน ดังน้ีคือ 

1. กําหนดมาตรฐานความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทุกระดับ ตําแหนง และมีกลไก
ตามมาตรฐาน 

2. ใหเกิดแรงจูงใจ รวมถึงความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ที่เหมาะสม 

การพัฒนาบุคลากรของหนวยงานที่จัดการศึกษา เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ใหมีผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม สมควรนํามาตรการดังกลาวมาประยุกตใช และพิจารณา
ดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ีคือ 

1. จัดทําพจนานุกรมสมรรถนะและระดับความคาดหวังขององคกร 
หมายถึง จัดทําพจนานุกรมสมรรถนะการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT Competency) เพ่ือความเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจหรือ
ความรับผิดชอบในการทํางาน รวมทั้งกําหนดระดับความคาดหวังขององคกร ที่มีตอการพัฒนา
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สมรรถนะในแตละบุคคลหรือแตละกลุม โดยเชิญผูบริหารและผูปฏิบัติงามารวมกันพิจารณา (ราง
รายละเอียดที่จะกลาวตอไป) ตามกระบวนการการมีสวนรวม 

2. ประเมินสมรรถนะการปฏบิัติงาน 
หมายถึง ประเมินผลสมรรถนะการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของแตละบุคคลหรือแตละกลุม โดยวัดจากระดับความคาดหวังขององคกร เพื่อนํามา
ประกอบการวางแผนพัฒนาสมรรถนะเปนรายบุคคล (Individual Development Plan) หรือเปน
รายกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของผูไมผานเกณฑการประเมิน 

3. พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
หมายถึง ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ที่เก่ียวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของแตละบุคคลหรือแตละกลุม เพ่ือใหมีสมรรถนะตามระดับความคาดหวังของ
องคกร หรือเทาทนัตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี ซ่ึงมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเปน
สาเหตุหลักที่ทําใหสมรรถนะของบุคลากร อาจมีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑที่ตองการ โดยมี
แนวทางเบื้องตนในการฝกอบรมเพื่อพัฒนาเพิ่มสมรรถนะ ดังน้ีคือ 

• ฝกอบรมใหความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติ เก่ียวกับการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รวมทั้งการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษา 

• อบรมแนะนําวิธีการเรียนรู เพ่ือประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รวมทั้งการใชระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ     การพัฒนาศูนยกลางการบูรณาการขอมูล 

สารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ 
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ภาคผนวก จ การพัฒนาศูนยกลางการบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ 
โครงการจัดทํามาตรฐานขอมูลดานการศึกษา 

วัตถุประสงค 
1. จัดทํามาตรฐานขอมูลดานการศึกษาตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 
2. ใชมาตรฐานขอมูลดานการศึกษา เปนตนแบบในการออกแบบโครงสรางฐานขอมูลดาน

การศึกษา ของหนวยงานตางๆที่จัดการศึกษาใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
3. เตรียมความพรอมในการใชมาตรฐานขอมูลดานการศึกษา เพ่ือประยุกตใชในบริบทการ

เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบงานหรือหนวยงานตางๆที่จัดการศึกษา 
4. เตรียมความพรอมในการใชมาตรฐานขอมูลดานการศึกษา เพ่ือประยุกตใชในบริบทการปฏิรูป

การศึกษา 
เจาภาพหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศดานการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 
เจาภาพรวม  : หนวยงานทีจั่ดการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ : ปงบประมาณ 2553-2555 
งบประมาณ       : 9 ลานบาท 
แหลงงบประมาณ     : งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ 
ขอบเขตการดําเนินงาน 

1. มาตรฐานขอมูลทะเบียนนกัเรียน-นักศึกษา 
2. มาตรฐานขอมูลทะเบียนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. มาตรฐานขอมูลสถานศึกษา 
4. มาตรฐานขอมูลดานการศึกษาตามขอตกลงของคณะกรรมการฯ 

ตัวชี้วัด 
1. มีมาตรฐานขอมูลทะเบียนนักเรียน-นักศกึษา 
2. มีมาตรฐานขอมูลทะเบียนครูและบคุลากรทางการศึกษา 
3. มีมาตรฐานขอมูลสถานศึกษา 
4. มีมาตรฐานขอมูลดานการศึกษาตามขอตกลงของคณะกรรมการฯ 

กิจกรรม 
1. จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรฐานขอมูล โดยเชิญผูแทนจากหนวยงานที่จัดการศึกษารวมเปน

คณะทํางาน ซ่ึงประกอบดวยผูปฏิบัติงาน ผูใชระบบสารสนเทศ และเจาหนาที่ดานเทคนิค 
2. จัดประชุมคณะทํางาน เพ่ือหาขอสรุปการคัดเลือกขอมูลดานการศึกษา ที่สมควรนํามาจัดทํา

เปนมาตรฐาน 
3. จัดประชุมคณะทํางาน เพ่ือดําเนินการจัดทํามาตรฐานขอมูลตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 

อาทิเชน การจัดทําคํานิยาม รหัสขอมูล (Code list) เปนตน 
4. ประสานการดําเนินงานกับคณะทํางานจัดทํามาตรฐานขอมูลตามแนวทาง TH e-GIF ระยะที่ 4 

ซ่ึงไดรับมอบหมายจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
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รายการขอมูลดานการศึกษาใหเปนมาตรฐานขอมูลแหงชาติ โดยมีกระทรวงศึกษาธิการรวมกับ
หนวยงานที่จัดการศึกษา เปนองคกรหลักในการกํากับมาตรฐาน 

5. ประชาสัมพันธเผยแพรมาตรฐานขอมูลดานการศึกษา เพ่ือใหทุกหนวยงานรับทราบ และนําไป
ประยุกตใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการศึกษาตอไป 

6. ในกรณีที่การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว ก็
สมควรท่ีจะพิจารณาเลือกดําเนินโครงการยอยเพ่ิมเติม ซ่ึงจะตองมีการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติมตามความเหมาะสมในแตละปงบประมาณ เพ่ือเอ้ือตอการประยุกตใชมาตรฐานขอมูล
ดานการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังน้ี 

 โครงการพัฒนาบุคลการเก่ียวกับมาตรฐานขอมูลทางการศึกษา โดยมีกิจกรรมสําคัญ ดังน้ี 

• อบรมบุคลากรใหมีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคญัของมาตรฐานขอมูล 

• สัมมนา ประชาสัมพันธเก่ียวกับมาตรฐานขอมูล 
 โครงการปรับปรุงมาตรฐานขอมูลดานการศึกษารวมกับหนวยงานตางๆ โดยมีกิจกรรมสําคัญ ดังน้ี 

• ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทํา และ/หรือปรับปรุงมาตรฐานขอมูลที่เก่ียวของกับ
หนวยงานอ่ืน 

• สัมมนาเผยแพรมาตรฐานขอมูล และรับฟงความคิดเห็น 
 โครงการพัฒนาระบบออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสสําหรับเจาหนาที่ขอมูล โดยมีกิจกรรมสําคัญ ดังน้ี 

• พัฒนาระบบสนับสนุนการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสของแตละหนวยงาน 

• พัฒนาระบบบริหารจัดการ และคูมือปฏิบัติการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหผูบริหาร
และเจาหนาที่ ซ่ึงเปนผูบริหารจัดการฐานขอมูลดานการศึกษา 

 โครงการจัดหาอุปกรณสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใหแกผูบริหารและเจาหนาที่ ซ่ึงเปนผูบริหารจัดการ
ฐานขอมูลดานการศึกษา โดยมีกิจกรรมสําคัญ ดังน้ี 

• จัดหาอุปกรณสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ประเภท USB Token หรือ Smart Card 
ใหเพียงพอตอผูมีความจําเปนตองใชงาน 

 โครงการจัดอันดับความกาวหนา ในศักยภาพของการบูรณาการระบบสารสนเทศดานการศึกษา ระหวาง
หนวยงานตางๆ โดยมีกิจกรรมสําคัญ ดังน้ี 

• สํารวจ วิเคราะห และจัดอันดับความกาวหนาของการบูรณาการฐานขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษา 

 โครงการปรับปรุงโปรแกรมบันทึกขอมูลใหเปนไปตามมาตรฐาน โดยมีกิจกรรมสําคัญ ดังน้ี 

• พัฒนาหรือปรับปรุงระบบซอฟตแวรที่ใชบันทึกขอมูลดานการศึกษา ใหสามารถ
สนับสนุนมาตรฐานขอมูลที่กําหนดได 

 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยมีกิจกรรมสําคัญ ดังน้ี 

• พัฒนาระบบตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

• สํารวจ วิเคราะห ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
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• พัฒนาระบบบนัทึก และประมวลผลการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
แนวทางการดําเนินงานขั้นตอไป 

ปงบประมาณ 2556 - 2558 ปงบประมาณ 2559 - 2561 
จัดทํามาตรฐานขอมูลดานการศึกษาเพ่ิมเติม ใน
สวนที่เอ้ือตอบริบทของการปฏิรูปการศกึษา 

กํากับและปรบัปรุงมาตรฐานขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษา 

 
โครงการลงทะเบียนระบบสารสนเทศ 
 วัตถุประสงค 

1. จัดทําทะเบียนระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของ
หนวยงานที่จัดการศึกษา 

2. เปดเผยรายการระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศฯ ใหเปนที่รับทราบทั่วกัน
ในหนวยงานที่จัดการศึกษา 

3. แลกเปลี่ยนเรียนรูศักยภาพในการพัฒนาและประยุกตใชระบบสารสนเทศฯ ของแตละ
หนวยงานที่จัดการศึกษา 

4. เตรียมความพรอมเบื้องตนในการเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ระหวางระบบ
สารสนเทศและหนวยงานที่จัดการศึกษา 

เจาภาพหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศดานการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เจาภาพรวม  : หนวยงานทีจั่ดการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ  : ปงบประมาณ 2554-2555 
งบประมาณ  : 10 ลานบาท 
แหลงงบประมาณ : งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ 
ขอบเขตการดําเนินงาน 

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 
2. ระบบสารสนเทศที่พัฒนาดวยเครื่องมือระดับสูง ทั้งแบบมีลิขสทิธิ์และไมมีลิขสิทธิ์ (อางอิงระดับ

การพัฒนาตามแนวทางการบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา) 
ตัวชี้วัด 

1. มีระบบลงทะเบียนระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศกึษา 
2. รอยละของจํานวนหนวยงานที่จัดการศึกษา ซ่ึงทําการลงทะเบียนระบบสารสนเทศฯ 

กิจกรรม 
1. จัดใหมีการจัดหา/จัดจางพัฒนาระบบลงทะเบียนสารสนเทศฯ ซ่ึงหนวยงานที่จัดการศึกษา

สามารถดําเนินการลงทะเบียนหรือประยุกตใชไดเอง 
2. จัดใหมีการอบรมหรือประชาสัมพันธ เพ่ือนําเสนอวิธีการลงทะเบียนระบบสารสนเทศฯ ใหแก

หนวยงานที่จัดการศึกษา 
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3. จัดใหมีผูดูแลรับผิดชอบและติดตามการลงทะเบียนระบบสารสนเทศฯ ของหนวยงานที่จัด
การศึกษา รวมทั้งการปรับปรุงทะเบียน (Update) ใหถูกตองทันสมัยอยางสมํ่าเสมอ 

4. จัดใหมีการสงเสริมการใชระบบทะเบียนฯ เพ่ือคนหาระบบสารสนเทศฯที่เหมาะสมของแตละ
หนวยงาน ซ่ึงจะชวยประหยัดเวลาและงบประมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ โดยการ
ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานเจาของระบบสารสนเทศฯ ในฐานะผูใหความอนุเคราะห
คําแนะนํา/เปดโอกาสใหหนวยงานอ่ืนไดพัฒนาเลียนแบบ ตลอดจนถึงอนุญาตใหประยุกตใช
ระบบสารสนเทศฯดังกลาว 

แนวทางการดําเนินงานขั้นตอไป 
ปงบประมาณ 2556 - 2558 ปงบประมาณ 2559 - 2561 

บํารุงรักษาระบบจัดเก็บทะเบียนฯ และดําเนินการ
ลงทะเบียนระบบสารสนเทศเพิ่มเติมจาก
หนวยงานตางๆ 

บํารุงรักษาระบบจัดเก็บทะเบียนฯ สงผลใหมีการ
ขอใชระบบสารสนเทศของหนวยงานอ่ืน ซ่ึงจะ
ชวยลดการพัฒนาระบบฯทีซํ้่าซอนกัน 

 
โครงการจัดตั้งศูนยประสานงานและใหคําแนะนํา 

วัตถุประสงค 
1. จัดตั้งศูนยกลางการประสานงาน การใหคําแนะนําปรึกษา รวมถึงการแกไขปญหาเฉพาะหนา

บางอยาง ที่เก่ียวของกับการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา  
2. รวบรวมปญหาและขอเสนอแนะที่มีตอการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา เพ่ือ

ประโยชนในการกําหนดนโยบาย วางแผนดําเนินโครงการ และการจัดสรรงบประมาณ 
3. กํากับดูแลการประชาสัมพันธ และขอความรวมมือดานตางๆจากหนวยงานที่จัดการศึกษา 
4. กํากับติดตามการนําสงขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของหนวยงานตางๆเขาสูสวนกลาง 

เจาภาพหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศดานการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 
เจาภาพรวม  : หนวยงานทีจั่ดการศึกษา 
งบประมาณ       : 2 ลานบาท 
แหลงงบประมาณ     : งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ 
ระยะเวลาดําเนินการ : ปงบประมาณ 2554 
ขอบเขตการดําเนินงาน 

1. ใหคําแนะนําและตอบคําถามในเวลาราชการ โดยใชเจาหนาที่ประจํา 
2. ใหคําแนะนําตลอดเวลา โดยใชระบบอินเทอรเน็ต 

ตัวชี้วัด 
1. มีศูนยประสานงานและใหคาํแนะนําตามขอบเขตดําเนินการ 
2. ระดับความพงึพอใจในการขอใชบริการจากศูนยประสานงานฯ 

กิจกรรม 



 

จ - 5 
ภาคผนวก จ. การพัฒนาศูนยกลางการบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ 

แผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 – 2555 
 

1. จัดหาเจาหนาที่เพ่ือทําหนาที่ประชาสัมพันธ ใหคําแนะนํา และตอบคําถามตางๆ โดยจัดใหมี
การอบรมความรูเบื้องตนเก่ียวกับโครงการ ระบบสารสนเทศ หนวยงานที่จัดการศึกษา และ
ฐานขอมูลดานการศึกษา  

2. จัดหาเจาหนาที่เพ่ือทําหนาที่ติดตามการจัดสงขอมูลดานการศึกษาเขาสูสวนกลาง ซ่ึงจะทําให
ทราบสถานการณการจัดสงขอมูลของแตละหนวยงานไดเปนอยางดี 

3. จัดใหมีการพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธ ในประเด็นที่เก่ียวกับการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษา โดยมีการตอบคําถามในประเด็นที่พบบอย (FAQ) รวมทั้งการรับฝากคําถามไว 
เพ่ือจะไดหาทางแกไขตอไป 

4. จัดทําสถิติการใชบริการของศูนยประสานงานฯ รวมทั้งสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการ
เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงการใหบริการที่เหมาะสม 

5. รวบรวมปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข พรอมทั้งนําเสนอเปนวาระเพื่อพิจารณาตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศ หรือคณะอนุกรรมการขอมูลสารสนเทศ ตามคาบเวลา
และสถานการณที่เหมาะสม 

แนวทางการดําเนินงานขั้นตอไป 
ปงบประมาณ 2556 – 2558 ปงบประมาณ 2559 - 2561 

บํารุงรักษาและปรับปรุงการดําเนินงานของศูนย
ประสานงานฯ เพ่ือดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

บํารุงรักษาและปรับปรุงการดําเนินงานของศูนย
ประสานงานฯ เพ่ือดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

 
โครงการนํารองเพ่ือจัดสงขอมูลสถิตดิานการศึกษาทางอินเทอรเน็ต 

วัตถุประสงค 
1. จัดทําระบบนาํรองเพ่ือการจัดสงขอมูลสถิติดานการศกึษาทางอินเทอรเน็ต 
2. เพ่ือเปนระบบตนแบบของการจัดสงขอมูลอ่ืนๆดานการศึกษาทางอินเทอรเน็ต 
3. สนับสนุนสงเสริมกระบวนการการจัดสงขอมูลดานการศึกษาจากหนวยงานตางๆเขาสู

สวนกลาง แบบก่ึงอัตโนมัตผิานทางอินเทอรเน็ต 
เจาภาพหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 
เจาภาพรวม  : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ : ปงบประมาณ 2554-2555 
งบประมาณ       : 2 ลานบาท 
แหลงงบประมาณ     : งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ 
ขอบเขตการดําเนินงาน 

1. จัดสงขอมูลสถิติดานการศกึษาระหวาง สอศ. กับ ศทก. สป. 
ตัวชี้วัด 

1. มีระบบจัดสงขอมูลสถิติดานการศึกษาทางอินเทอรเน็ต ที่สามารถใชงานไดแบบก่ึงอัตโนมัติ 
2. ระดับความพึงพอใจในความสะดวกของผูใชที่มีตอระบบจัดสงขอมูลทางอินเทอรเน็ต 

กิจกรรม 



 

จ - 6 
ภาคผนวก จ. การพัฒนาศูนยกลางการบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ 

แผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 – 2555 
 

1. จัดตั้งคณะทํางานรวมระหวางหนวยงาน เพ่ือสํารวจความเปนไปไดและความพรอมที่จะจัดสง
ขอมูลสถิติดานการศึกษา ใหแกศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางอินเทอรเน็ตได 

2. จัดใหมีการประชุมคณะทํางาน เพ่ือกําหนดแนวทางการเชื่อมโยงรับ-สงขอมูลทางอินเทอรเน็ต
ระหวางกัน 

3. จัดใหมีการจัดหา/พัฒนาระบบจัดสงขอมูลสถิติดานการศึกษาทางอินเทอรเน็ต โดยใชระบบเว็บ
เซอรวิสเปนเคร่ืองมือสําคัญ 

4. สํารวจระดับความพึงพอใจในความสะดวกของผูใช ที่มีตอการจัดสงขอมูลสถิติการศึกษาผาน
ทางอินเทอรเน็ต 

5. ติดตามประเมินผลการประยุกตใชระบบจัดสงขอมูลสถิติดานการศึกษา เพ่ือหาขอสรุปแนว
ทางการขยายโครงการ หรือขยายศักยภาพของระบบใหสามารถประยุกตใชกับองคกรอ่ืนได 

แนวทางการดําเนินงานขั้นตอไป 
ปงบประมาณ 2556 – 2558 ปงบประมาณ 2559 - 2561 

ขยายผลการไปสูการจัดสงขอมูลสถิติฯทาง
อินเทอรเน็ต จากหนวยงานที่มีความพรอมเขาสู
สวนกลาง 

ขยายผลการไปสูการจัดสงขอมูลสถิติฯทาง
อินเทอรเน็ตจากทุกหนวยงานเขาสูสวนกลาง 

 
โครงการรับสมัครเรียนสมัครสอบผานอินเทอรเน็ต 
 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเรียนสามารถสมัครเรียนสมัครสอบเขาสถานศกึษาตางๆ ผานทางระบบอินเทอรเน็ต 
2. จัดเก็บขอมูลทะเบียนผูเรียนรายบุคคล จากผูเปนเจาของขอมูลเอง 
3. จัดเก็บขอมูลสถิติเบื้องตนเก่ียวกับจํานวนผูประสงคจะเขาระบบการศึกษาในระดับตางๆ 
4. ลดภาระการกรอกขอมูลทะเบียนผูเรียนรายบุคคลของหนวยงานที่จัดการศึกษา 

เจาภาพหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 
เจาภาพรวม  : หนวยงานทีจั่ดการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ : ปงบประมาณ 2554-2555 
งบประมาณ       : 2 ลานบาท 
แหลงงบประมาณ     : งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ 
ขอบเขตการดําเนินงาน 

1. รับสมัครเรียนสมัครสอบเขาสถานศึกษาเฉพาะเขตเมือง ที่สามารถเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตได 
2. จํากัดจํานวนสถานศึกษาตามขอตกลงของคณะทํางานขอมูลสารสนเทศ 

ตัวชี้วัด 
1. มีระบบรับสมัครเรียนสมัครสอบเขาสถานศึกษาทางอินเทอรเน็ต 
2. มีขอมูลทะเบยีนผูเรียนรายบุคคล 

กิจกรรม 
1. จัดใหมีการจัดหา/พัฒนาระบบรับสมัครเรียนสมัครสอบเขาสถานศึกษาทางอินเทอรเน็ต 



 

จ - 7 
ภาคผนวก จ. การพัฒนาศูนยกลางการบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ 

แผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 – 2555 
 

2. จัดใหมีการประชุมคณะทํางานขอมูลสารสนเทศ เพ่ือรวมกันหาแนวทางปองกันปญหาตางๆ 
รวมทั้งปองกันการเสียสิทธิ์ของผูประสงคจะสมัครเรียนสมัครสอบ 

3. จัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรวิธีใชระบบรับสมัครเรียนสมัครสอบฯ ใหแกสถานศึกษาที่
เขารวมโครงการ 

4. จัดใหมีการซักซอมวิธีการรับสมัครเรียนสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต เพ่ือปองกันปญหาความ
ผิดพลาดตางๆ ที่อาจกอใหเกิดการเสียสิทธิ์ของผูประสงคจะสมัครเรียนสมัครสอบ 

5. จัดใหมีการรับเรื่องรองเรียนและแกไขปญหาฉุกเฉิน ในระหวางที่มีการสมัครเรียนสมัครสอบ
ทางอินเทอรเน็ต จนถึงขั้นตอนการสอบและประกาศผลสอบของสถานศึกษา 

6. ติดตามประเมินผลการรับสมัครเรียนสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต เพ่ือหาขอสรุปแนวทางการ
ขยายโครงการ หรือขยายศักยภาพของระบบใหสามารถประยุกตใชไดกับสถานศึกษาทุกแหง 

แนวทางการดําเนินงานขั้นตอไป 
ปงบประมาณ 2556 – 2558 ปงบประมาณ 2559 - 2561 

ปรับปรุงระบบฯ และขยายผลการใชงานเพิ่มขึ้น 
ไปยังสถานศกึษาตางๆที่มีความพรอม 

สถานศึกษาทกุแหงอาจใชระบบฯนี้ หรือพัฒนา
ระบบฯที่มีศักยภาพสูงกวา เพ่ือประโยชนในการ
พัฒนาฐานขอมูลกลางอยางอัตโนมัติ 

 
โครงการรายงานตัวผูเรียนผานอินเตอรเน็ต 
 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเรียนแสดงเจตจํานงในการรายงานตัวตอสถานศึกษาทางอินเทอรเน็ต 
2. จัดเก็บขอมูลทะเบียนผูเรียนรายบุคคล เพ่ือตรวจทานความถูกตองกับฐานขอมูลเดิม 
3. จัดเก็บสถิตเิบือ้งตนของการเขาเรียนในสถานศึกษาตางๆ 
4. ลดภาระการกรอกขอมูลทะเบียนผูเรียนรายบุคคลของหนวยงานที่จัดการศึกษา 

เจาภาพหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 
เจาภาพรวม  : หนวยงานทีจั่ดการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ : ปงบประมาณ 2554-2555 
งบประมาณ       : 2 ลานบาท 
แหลงงบประมาณ     : งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ 
ขอบเขตการดําเนินงาน 

1. รายงานตัวผูเรียนในสถานศึกษาเฉพาะเขตเมือง ที่สามารถเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตได 
2. จํากัดจํานวนสถานศึกษาตามขอตกลงของคณะทํางานขอมูลสารสนเทศ 

ตัวชี้วัด 
1. มีระบบรายงานตัวผูเรียนทางอินเทอรเน็ต 
2. มีฐานขอมูลทะเบียนผูเรยีนรายบุคคล เพ่ือการตรวจทานกับขอมูลการสมัครเรียนสมัครสอบ 
3. ความรวดเรว็ในการจัดสงขอมูลทะเบียนผูเรียนรายบุคคล 

กิจกรรม 



 

จ - 8 
ภาคผนวก จ. การพัฒนาศูนยกลางการบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ 

แผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 – 2555 
 

1. จัดใหมีการจัดหา/พัฒนาระบบรายงานตัวผูเรียนทางอินเทอรเน็ต 
2. จัดใหมีการประชุมคณะทํางานขอมูลสารสนเทศ เพ่ือรวมกันหาแนวทางปองกันปญหาตางๆ 

รวมทั้งปองกันการเสียสิทธิ์ของผูประสงคจะรายงานตัวเขาเรียนในสถานศึกษา 
3. จัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรวิธีใชระบบรายงานตัวทางอินเทอรเน็ต ใหแกสถานศึกษาที่

เขารวมโครงการ 
4. จัดใหมีการซักซอมวิธีการรายงานตัวผูเรียนทางอินเทอรเน็ต เพ่ือปองกันปญหาความผิดพลาด

ตางๆ ที่อาจกอใหเกิดการเสียสิทธิ์ของผูประสงคจะรายงานตัว 
5. จัดใหมีการรับเรื่องรองเรียนและแกไขปญหาฉุกเฉิน ในระหวางที่มีการรายงานตัวของผูเรียน

ผานทางอินเทอรเน็ต จนถึงขั้นตอนการประกาศรับรองสถานะของผูเรียน ในสถานศึกษาที่เขา
รวมโครงการ 

6. ใหสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ ดําเนินการจัดสงขอมูลทะเบียนผูเรียนรายบุคคลเขาสูระบบ
ฐานขอมูลกลาง หลังจากเปดภาคการศึกษาที่ 1 ภายในระยะเวลาที่กําหนด ซ่ึงจะรนเวลาขึ้นมา
เร็วกวาการจัดสงขอมูลในระบบเดิม 

7. ติดตามประเมินผลการรายงานตัวผูเรียนทางอินเทอรเน็ต เพ่ือหาขอสรุปแนวทางการขยาย
โครงการ หรือขยายศักยภาพของระบบใหสามารถประยุกตใชไดกับสถานศึกษาทุกแหง 

แนวทางการดําเนินงานขั้นตอไป 
ปงบประมาณ 2556 – 2558 ปงบประมาณ 2559 - 2561 

ปรับปรุงระบบฯ และขยายผลการใชงานเพิ่มขึ้น 
ไปยังสถานศกึษาตางๆที่มีความพรอม 

สถานศึกษาทกุแหงอาจใชระบบฯนี้ หรือพัฒนา
ระบบฯที่มีศักยภาพสูงกวา เพ่ือประโยชนในการ
พัฒนาฐานขอมูลกลางอยางอัตโนมัติ 

 
โครงการจัดทําระบบทะเบียนผูสําเร็จการศึกษา 
 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาระบบจัดทําทะเบียนผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ 
2. เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลทะเบยีนผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ 
3. เพ่ือเตรียมความพรอมในการนําขอมูลฯไปประยุกตใชสําหรับระบบงานอ่ืน 

เจาภาพหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 
เจาภาพรวม  : หนวยงานทีจั่ดการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ : ปงบประมาณ 2554-2555 
งบประมาณ       : 4 ลานบาท 
แหลงงบประมาณ     : งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ 
ขอบเขตการดําเนินงาน 

1. พัฒนาฐานขอมูลทะเบียนผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ เร่ิมตนจากปการศึกษา 2554 
ตัวชี้วัด 

1. มีระบบจัดทําทะเบียนผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ 
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แผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 – 2555 
 

2. มีฐานขอมูลทะเบียนผูสําเรจ็การศึกษาทกุระดับ เริ่มตนจากปการศึกษา 2554 
กิจกรรม 

1. จัดใหมีการจัดหา/พัฒนาระบบจัดทําทะเบียนผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ 
2. จัดใหมีการประชาสัมพันธหรือฝกอบรมวิธีใชระบบจัดทําทะเบียนผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ 
3. จัดใหมีการรับเรื่องรองเรียนและแกไขปญหาฉุกเฉิน ในชวงเริ่มตนของการเริ่มใชระบบฯ 
4. ใหสถานศึกษาตางๆ ดําเนินการจัดสงขอมูลทะเบียนผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ เขาสูระบบ

ฐานขอมูลกลาง หลังจากปดภาคการศึกษาที่ 2 ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
5. ติดตามประเมินผล และหาขอสรุปแนวทางการปรับปรุงระบบฯ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแก

ผูใชไดมากที่สุด 
แนวทางการดําเนินงานขั้นตอไป 

ปงบประมาณ 2556 – 2558 ปงบประมาณ 2559 - 2561 
บํารุงรักษาระบบฯ เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลผูสําเร็จ
การศึกษาอยางตอเน่ืองตอไป และเตรียมความ
พรอมในการประยุกตเปนขอมูลตั้งตนของ
กระทรวงอื่น อาทิ กระทรวงแรงงาน 

บํารุงรักษาระบบฯ เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลผูสําเร็จ
การศึกษาอยางตอเน่ือง และสามารถประยุกต
เปนขอมูลตั้งตนของกระทรวงอื่นได อาทิ 
กระทรวงแรงงาน 

 
หมายเหตุ : งบประมาณที่ระบุไวในแตละโครงการ เปนเพียงประมาณการเบื้องตน เพราะในทางปฏิบัติอาจตอง

มีการสํารวจตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง ขอบเขตอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่จัดการศึกษา และ
จํานวนหนวยงานที่เขารวมโครงการดวย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ  โครงการพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 

รวมกัน 
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ภาคผนวก ฉ โครงการพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานการศึกษารวมกัน 
 
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศและเว็บเซอรวสิ 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดสงขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาระหวางหนวยงานที่จัดการศึกษา 

ใหเปนแบบอัตโนมัติหรือก่ึงอัตโนมัติ 
2. เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการจัดสงขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา เพราะไมจําเปนตองรอ

รอบระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล หรือการดัดแปลงขอมูลใดๆ 
3. ลดภาระของบุคลากรและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานขอมูลสารสนเทศ เพราะสามารถทดแทน

การจัดสงขอมูลดวยวิธีเดิมได 
4. เอ้ือตอความพรอมในการปรับปรุง (Update) ฐานขอมูลกลางใหถูกตองทันสมัย ตามหลักการ

บริหารจัดการฐานขอมูล (Database Management) 
5. เตรียมความพรอมเพ่ือการบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในมิติตางๆ ซ่ึงอาจมีการ

ดําเนินการระหวางหนวยงานที่จัดการศึกษาและไมไดจัดการศึกษา 
เจาภาพหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศดานการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 
เจาภาพรวม  : หนวยงานทีจั่ดการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ : ปงบประมาณ 2554-2555 
งบประมาณ       : 30 ลานบาท 
แหลงงบประมาณ     : งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ 
ขอบเขตการดําเนินงาน 

1. จํากัดจํานวนหนวยงานเฉพาะที่มีศักยภาพหรือความพรอมในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล 
2. เชื่อมโยงขอมูลตามประเด็นงาน หรือตามรายการขอมูลที่มีการตกลงกันไวระหวางหนวยงานท่ี

เขารวมโครงการ 
ตัวชี้วัด 

1. มีระบบเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศดวยเวบ็เซอรวิส 
2. มีการเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศแบบอัตโนมัติหรือก่ึงอัตโนมัติ 
3. ระดับความพงึพอใจของผูใชระบบเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศ 

กิจกรรม 
1. จัดใหมีการประชุมคณะทํางานขอมูลสารสนเทศ เพ่ือสาํรวจและคัดเลือกหนวยงานที่มีศักยภาพ

ความพรอมในการเชื่อมโยงขอมูลดวยระบบเว็บเซอรวสิ 
2. จัดใหมีการนําเสนอโครงการตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศ เพ่ือขออนุมัติ

การเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน และดําเนินการตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 
3. จัดใหมีการหารือรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเขารวมโครงการ เพ่ือศึกษาทบทวนรายละเอียด

และความเปนไปไดในการเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศ 
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4. จัดใหมีการจัดหา/พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศ และระบบเว็บเซอรวิสเพ่ืออํานวย
ความสะดวกในการเชื่อมโยงขอมูล แบบอัตโนมัติหรือก่ึงอัตโนมัติ 

5. จัดใหมีการทดสอบระบบเชื่อมโยงดวยชุดขอมูลทดสอบ เพ่ือปองกันความผิดพลาดที่อาจสงผล
กระทบตอความเสียหายของฐานขอมูลกลาง หรือฐานขอมูลของหนวยงาน 

6. จัดใหมีเจาหนาที่ดูแลรับผิดชอบการใชระบบเชื่อมโยงขอมูลและเว็บเซอรวิส เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย ไดรับความเชื่อถือจากหนวยงานที่เขารวมโครงการ และ
ไมไดเขารวมโครงการ 

7. ติดตามประเมินผลการเชื่อมโยงขอมูลดวยระบบเว็บเซอรวิส เพ่ือหาขอสรุปแนวทางการขยาย
โครงการ หรือขยายศักยภาพของระบบใหสามารถประยุกตใชไดกับทุกหนวยงาน 

แนวทางการดําเนินงานขั้นตอไป 
ปงบประมาณ 2556 - 2558 ปงบประมาณ 2559 - 2561 

ขยายผลการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
หนวยงานที่มีความพรอมไดเพ่ิมมากขึ้น 

ขยายผลการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลจาก
สวนกลางไปยังหนวยงานอ่ืนๆไดอยางกวางขวาง 

 
โครงการพัฒนาระบบควบคุมการใชระบบสารสนเทศ (Web portal) 

วัตถุประสงค 
1. อํานวยความสะดวกใหแกผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ในการประยุกตใชระบบสารสนเทศตางๆที่

มักมีรูปลักษณแตกตางกัน โดยกําหนดใหการเริ่มตนใชระบบสารสนเทศทั้งหมด มีรูปลักษณ
เดียวกันเสมอ จนกวาผูใชจะใสรหัสผานที่ถูกตอง จึงจะมีสิทธิ์ใชระบบสารสนเทศตามภารกิจ
ของแตละฝาย 

2. ลดความยุงยากในการจดจํารหัสผาน (Password) ที่อาจแตกตางกันไปในแตละระบบงาน  
3. อํานวยความสะดวกใหแกผูพัฒนาระบบสารสนเทศ ในการปรับปรุงระบบงานตางๆ เพราะจะ

สงผลกระทบเฉพาะผูใชบางสวนที่เก่ียวของเทาน้ัน ทําใหไมตองเสียเวลาไปทําความเขาใจกับ
ผูใชรายอ่ืน 

4. สรางอุปนิสัยการใชระบบสารสนเทศ เพ่ือการสืบคนขอมูลจากคอมพิวเตอร ทดแทนการสืบคน
จากตูเก็บเอกสาร 

เจาภาพหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศดานการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เจาภาพรวม  : หนวยงานทีจั่ดการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ : ปงบประมาณ 2554-2555 
งบประมาณ       : 20 ลานบาท 
แหลงงบประมาณ     : งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ 
ขอบเขตการดําเนินงาน 

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ 

ตัวชี้วัด 



 

ฉ - 3 
ภาคผนวก ฉ. โครงการพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานการศึกษารวมกัน 

แผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 – 2555 

 

1. มีระบบควบคมุการใชระบบสารสนเทศ (Web Portal) 
2. รอยละของจํานวนผูใชงานมีการใชระบบควบคุมฯ 
3. ระดับความพงึพอใจของผูใชที่มีตอการใชระบบควบคมุฯ 

กิจกรรม 
1. จัดประชุมคณะทํางานขอมูลสารสนเทศ เพ่ือรวมกันพิจารณาคัดเลือกระบบสารสนเทศที่

เหมาะสมตอการนํามาประยุกตใชกับระบบควบคุมฯ 
2. จัดใหมีการจัดหา/จัดจางพัฒนาระบบควบคุมการใชระบบสารสนเทศ ตามขอตกลงในที่ประชุม

คณะทํางาน 
3. จัดใหมีการสาธิตหรือประชาสัมพันธการใชระบบควบคุมฯ ใหแกผูบริหารและผูปฏิบัติงานไดรับ

ทราบทั่วกัน 
4. จัดใหมีการกําหนดสิทธิ์และยกเลิกสิทธิ์การใชระบบควบคุมฯ ของผูบริหารและผูปฏิบัติงานตาม

แผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสารสนเทศอยางเครงครัด 
5. จัดใหมีผูดูแลรับผิดชอบเรื่องการกําหนดสิทธิ์และยกเลิกสิทธิ์ รวมทั้งการกําหนดและยกเลิก

รหัสผานดวย 
6. ดําเนินการเพ่ิมจํานวนระบบสารสนเทศ ที่สมควรอยูในการควบคุมของระบบควบคุมฯ จนกวา

จะครบทุกระบบ 
แนวทางการดําเนินงานขั้นตอไป 

ปงบประมาณ 2556 - 2558 ปงบประมาณ 2559 - 2561 
ขยายผลการเพิ่มจํานวนระบบสารสนเทศ และ
จํานวนหนวยงานที่สามารถเขารวมการ
ประยุกตใช Web portal ไดอยางกวางขวาง 

ขยายผลการใช Web portal เปนเว็บไซตหลัก
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
โครงการจัดซื้อจัดหาจัดจางระบบสารสนเทศรวมกัน 

วัตถุประสงค 
1. สงเสริมสนับสนุนความรวมมือระหวางหนวยงานที่จัดการศึกษา ในการจัดซ้ือ/จัดหา/จัดจางเพ่ือ

พัฒนาซอฟตแวรหรือระบบสารสนเทศตางๆ ที่มีลักษะเดียวกันหรือสามารถใชงานรวมกันได 
2. ประหยัดงบประมาณในการจัดซ้ือ/จัดหา/จัดจาง เพ่ือพัฒนาซอฟตแวรหรือระบบสารสนเทศ

ตางๆ เพราะจะชวยใหเกิดการตอรองราคา ไดมากกวาการจัดซ้ือ/จัดจางเพียงหนวยงานเดียว 
3. ลดปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์การใชซอฟตแวรหรือระบบสารสนเทศตางๆ เพราะมีหลาย

หนวยงานเปนผูไดรับสิทธิ์การใชงานรวมกัน 
4. สนับสนุนการพัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาของแตละหนวยงาน ใหเปนเอกภาพในทิศทาง

เดียวกัน 
5. เพ่ิมความสะดวกคลองตัวในการใหคําแนะนําปรึกษา เก่ียวกับการประยุกตใชซอฟตแวรหรือ

ระบบสารสนเทศ รวมถึงการปรับปรุงระบบงานในอนาคต 
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ภาคผนวก ฉ. โครงการพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานการศึกษารวมกัน 

แผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 – 2555 

 

6. อํานวยความสะดวกตอการจัดทําทะเบียนระบบสารสนเทศ ซ่ึงจะชวยใหทราบถึงศักยภาพของ
หนวยงานที่ จัดการศึกษา และสามารถติดตามความกาวหนาในการพัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศของแตละหนวยงานไดอยางสะดวก 

7. เอ้ือตอความพรอมในการบูรณาการขอมูลสารสนเทศระหวางหนวยงาน ใหมีความสะดวกและมี
ความเปนไปไดทางเทคนิคมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมหนวยงานที่ใชซอฟตแวรหรือระบบ
สารสนเทศเดียวกัน 

เจาภาพหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศดานการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 
เจาภาพรวม  : หนวยงานทีจั่ดการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ : ปงบประมาณ 2554-2555 
งบประมาณ       : 60 ลานบาท 
แหลงงบประมาณ     : งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่จัดการศึกษา 
ขอบเขตการดําเนินงาน 

1. เปดรับหนวยงานเขารวมโครงการไดไมจํากัดทั้งในสวนที่จัดการศึกษาและไมไดจัดการศึกษา 
2. พิจารณาเฉพาะซอฟตแวรหรือระบบสารสนเทศตามขอตกลงรวมระหวางหนวยงาน 

ตัวชี้วัด 
1. มีซอฟตแวรหรือระบบสารสนเทศตามวตัถุประสงคของโครงการ 
2. รอยละของงบประมาณและคาใชจายในการบํารุงรักษาซอฟตแวรหรือระบบสารสนเทศท่ีลดลง 
3. เชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศระหวางหนวยงานที่เขารวมโครงการไดในทางเทคนิค 

กิจกรรม 
1. จัดประชุมคณะทํางานขอมูลสารสนเทศ เพ่ือรวมกันพิจารณาภาพรวม ดังน้ีคือ 

• รายการซอฟตแวรหรือระบบสารสนเทศ ที่สมควรจะดําเนินการจัดซ้ือ/จัดหา/จัดจาง
รวมกัน 

• รายชื่อหนวยงานที่มีความพรอมหรือประสงคจะเขารวมโครงการ 
2. นําเสนอผลการพิจารณาของคณะทํางานขอมูลสารสนเทศ ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ขอมูลสารสนเทศ เพ่ือขออนุมติดําเนินการภายใตความรวมมือระหวางหนวยงานที่เขารวม
โครงการ 

3. จัดใหมีการจัดซ้ือ/จัดหา/จัดจางเพ่ือพัฒนาซอฟตแวรหรือระบบสารสนเทศ ตามที่ไดรับอนุมัติ
และตามระเบียบราชการ 

4. จัดใหมีการประชุมคณะทํางานขอมูลสารสนเทศ รวมกับผูจําหนาย/ผูพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือตอรองราคาและสิทธิประโยชนตางๆ ซ่ึงแตละหนวยงานควรไดรับอยางเหมาะสมเปนธรรม 

5. จัดใหมีการฝกอบรมการประยุกตใชซอฟตแวรหรือระบบสารสนเทศ รวมกันระหวางหนวยงาน
ที่เขารวมโครงการ เพ่ือสรางเครือขายความสัมพันธระหวางบุคคลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
พรอมทั้งการใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ในกรณีมีเหตุจําเปน 

6. จัดใหมีการแจงขาวประชาสัมพันธแนวทางการดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เพ่ือเปน
ตัวอยางใหหนวยงานอ่ืนนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมตอไป 
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ภาคผนวก ฉ. โครงการพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานการศึกษารวมกัน 

แผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 – 2555 

 

แนวทางการดําเนินงานขั้นตอไป 
ปงบประมาณ 2556 - 2558 ปงบประมาณ 2559 - 2561 

ปรับปรุงสาระสําคัญและรายละเอียดโครงการ 
เพ่ือใหไดระบบสารสนเทศใหมๆตามความ
ตองการรวมกัน 

ปรับปรุงสาระสําคัญและรายละเอียดโครงการ 
เพ่ือใหไดระบบสารสนเทศใหมๆตามความ
ตองการรวมกัน 

 
หมายเหตุ : งบประมาณที่ระบุไวในแตละโครงการ เปนเพียงประมาณการเบื้องตน เพราะในทางปฏิบัติอาจตอง

มีการสํารวจตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง ขอบเขตอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่จัดการศึกษา และ
จํานวนหนวยงานที่เขารวมโครงการดวย 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช โครงการที่เกี่ยวของกับรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
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ภาคผนวก ช. โครงการที่เกี่ยวของกับรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

แผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 – 2555 
 

ภาคผนวก ช โครงการที่เก่ียวของกับรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
 
โครงการจัดทําแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหมีแนวทางในการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ 
2. เพ่ือใหทุกฝายตระหนักถึงความสําคัญ และใหความรวมมือในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. เพ่ือใหมีการทบทวนและปรับปรุงการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ ตาม

กรอบแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และดําเนินการอยางตอเน่ืองในปตอๆไป 

4. จัดหาระบบและอุปกรณรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ 
เจาภาพหลัก  : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 
เจาภาพรวม : หนวยงานทีจั่ดการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ  : ปงบประมาณ 2554-2555 
งบประมาณ  : 10 ลานบาท 
แหลงงบประมาณ  : งบประมาณของหนวยงานที่จัดการศึกษา 
ขอบเขตการดําเนินงาน :  

• อางอิงตามกรอบแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ภาคผนวก ซ) 

ตัวชี้วัด 
1. มีแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศทีป่ระกาศใชอยางเปนทางการ 
2. รอยละของจํานวนผูใชงานที่มีความเชื่อม่ันในความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล 
3. จํานวนภัยคุกคามที่สงผลกระทบตอความเสียหายของขอมูล 

กิจกรรม 
1. จัดใหมีการจัดหาท่ีปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ 

เพ่ือปรับปรุงใหเหมาะสมในทางปฏิบัติ เกิดการยอมรับ และการใหความรวมมือของทุกฝาย จน
นําไปสูการประกาศใชอยางเปนทางการ 

3. จัดใหมีการแตงตั้งคณะทํางานหรือเจาหนาที่ เพ่ือทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยฯในประเด็นตางๆ ตามขอกําหนดในแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ 

4. จัดหาระบบและอุปกรณรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ 
5. จัดใหมีการตรวจสอบและทบทวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ อยางเครงครัดเปนระยะๆ 

หรือตามขอกําหนดในแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ 
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แนวทางการดําเนินงานขั้นตอไป 
ปงบประมาณ 2556 - 2558 ปงบประมาณ 2559 – 2561 

ปรับปรุงแผนการรักษาความมั่นคงฯตามรอบ
ระยะเวลาที่ระบุไวในแผนการรักษาความมั่นคงฯ 

ปรับปรุงแผนการรักษาความมั่นคงฯตามรอบ
ระยะเวลาที่ระบุไวในแผนการรักษาความมั่นคงฯ 

 
โครงการจัดทําแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan)  

วัตถุประสงค 
1. สนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. ปองกันหรือลดความเสียหายที่มีตอขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 
3. ปองกันหรือลดความเสียหายที่มีตอชื่อเสียง/ภาพพจนของหนวยงานที่จัดการศึกษา 

เจาภาพหลัก  : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 
เจาภาพรวม : หนวยงานทีจั่ดการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ  : ปงบประมาณ 2554-2555 
งบประมาณ  : 10 ลานบาท 
แหลงงบประมาณ  : งบประมาณของหนวยงานที่จัดการศึกษา 
ขอบเขตการดําเนินงาน : 

• อางอิงตามกรอบแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ภาคผนวก ซ) 

ตัวชี้วัด 
1. มีแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) ที่ประกาศใชอยางเปนทางการ 
2. ความเร็วในการแกไขสถานการณเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

กิจกรรม 
1. จัดใหมีการจัดหาที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนฉุกเฉิน (Contingency 

Plan) เพ่ือสนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ 
2. จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับแผนฉุกเฉิน เพ่ือปรับปรุงใหเหมาะสม

ในทางปฏิบัติ เกิดการยอมรับ และการใหความรวมมือของทุกฝาย จนนําไปสูการประกาศใช
อยางเปนทางการ 

3. จัดใหมีการแตงตั้งคณะทํางานหรือเจาหนาที่ เพ่ือทําหนาที่รับผิดชอบการดําเนินงาน ตาม
ขั้นตอนตางๆที่กําหนดไวในแผนฉุกเฉิน 

4. จัดใหมีการฝกซอมการดําเนินงานตามขั้นตอนที่กําหนดไวในแผนฉุกเฉิน โดยมีการจําลอง
สถานการณที่อาจเปนไปไดหรือใกลเคียงความจริง 

5. จัดใหมีการตรวจสอบและทบทวนขั้นตอนการดําเนินงานที่กําหนดไวในแผนฉุกเฉิน เพ่ือ
ปรับปรุงใหเหมาะสมตอสถานการณที่อาจเกิดขึ้นจริง 
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แนวทางการดําเนินงานขั้นตอไป 
ปงบประมาณ 2556 - 2558 ปงบประมาณ 2559 – 2561 

ปรับปรุงแผนฉุกเฉินตามรอบระยะเวลาที่ระบุไว
ในแผนฉุกเฉนิ 

ปรับปรุงแผนฉุกเฉินตามรอบระยะเวลาที่ระบุไว
ในแผนฉุกเฉนิ 

 
โครงการประชาสัมพันธดานการรักษาความมั่นคงของขอมูลสารสนเทศ 

วัตถุประสงค 
1. สงเสริมสนับสนุนใหหนวยงานที่จัดการศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญ และใหความรวมมือใน

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ 
2. เพ่ือใหทุกฝายที่เก่ียวของรับทราบกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง ในการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ 
3. ปองกันหรือลดการกระทําผิดทางกฎหมายที่เก่ียวของกับการใชคอมพิวเตอร โดยไมมีเจตนา 

เจาภาพหลัก  : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 
เจาภาพรวม : หนวยงานทีจั่ดการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ  : ปงบประมาณ 2554-2555 
งบประมาณ  : 6 ลานบาท 
แหลงงบประมาณ  : งบประมาณของหนวยงานที่จัดการศึกษา 
ขอบเขตการดําเนินงาน : 

• อางอิงตามกรอบแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ภาคผนวก ซ) 

ตัวชี้วัด 
1. รอยละของจํานวนผูใชงานที่รับทราบและเขาใจกฎระเบียบของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ 
2. จํานวนบุคคลที่กระทําผิดทางกฎหมายที่เก่ียวของกับการใชคอมพิวเตอร โดยไมมีเจตนา 

กิจกรรม 
1. จัดใหมีการแตงตั้งคณะทํางานหรือเครือขายการประชาสัมพันธ เพ่ือทําหนาที่เผยแพรระเบียบ

ปฏิบัติที่เก่ียวของกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ 
2. จัดใหมีการจัดทําคูมือ เอกสาร แผนพับ หรือประกาศตางๆ ที่เก่ียวของกับการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยฯ เพ่ือการเผยแพรใหทุกฝายไดรับรูรับทราบอยางสะดวก 
3. จัดใหมีการประชุมสัมมนา เพ่ือชี้แจงเผยแพรกฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และโทษที่อาจไดรับ

จากการกระทําผิด ทั้งที่มีเจตนาและไมมีเจตนาในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ 
4. จัดใหมีการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพ่ือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ 

อาทิเชน การคัดเลือกผูปฏิบัติงานดีเดน เพ่ือมอบรางวัลหรือเกียรติบัตร เปนตน 
5. จัดใหมีการสงเสริมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ ดวยการสรางจิตสํานึกหรือการใช

กระบวนการการมีสวนรวมตางๆ อาทิเชน การจัดประกวดหนวยงานรักษาความม่ันคง
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ปลอดภัยฯดีเดน การจัดประกวดคําขวัญเพ่ือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯเปนประจําทุกป 
เปนตน 

แนวทางการดําเนินงานขั้นตอไป 
ปงบประมาณ 2556 - 2558 ปงบประมาณ 2559 – 2561 

ประยุกตใชแผนการรักษาความมั่นคงฯและแผน
ฉุกเฉินทุกหนวยงานที่จัดการศึกษา 

ประยุกตใชแผนการรักษาความมั่นคงฯและแผน
ฉุกเฉิน ทุกหนวยงานที่จัดการศึกษา 

 

หมายเหตุ : งบประมาณที่ระบุไวในแตละโครงการ เปนเพียงประมาณการเบื้องตน เพราะในทางปฏิบัติอาจตอง
มีการสํารวจตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง ขอบเขตอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่จัดการศึกษา และ
จํานวนหนวยงานที่เขารวมโครงการดวย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล 

สารสนเทศ 
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ภาคผนวก ซ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ 

การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ ทุกหนวยงานที่จัดการศึกษา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะศูนยกลาง                
การบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา จําเปนตองใหความสําคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ขอมูล ภายใตการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงมีขอบเขต
ครอบคลุมหลายประเด็น อาทิเชน ประเด็นการควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการ
ควบคุม ความตอเน่ืองในการใหบริการขอมูล (Business Continuing Plan) เปนตน เพ่ือสรางความนาเชื่อถือ
และความพรอมในการประยุกตใชฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาไดอยางกวางขวาง ตามหลักการแนวทาง
ดังน้ีคือ 

1. จัดใหมีคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือดําเนินการดังน้ีคือ 

• จัดทําและปรบัปรุงนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

• ติดตามและประเมินผลการรักษาความมัน่คงปลอดภัย 

• จัดทําและปรบัปรุงแผนปฏบิัติการกรณีฉกุเฉิน (Contingency Plan) 
2. จัดใหมีผูรับผิดชอบในการดําเนินการดังน้ีคือ 

• การบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

• การดูแลและจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

• การฝกซอมแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน 
3. จัดใหมีกระบวนการจัดทําระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย 

 ระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย 

 ขอกําหนดทั่วไป 
หนวยงานที่จัดการศึกษาจะตองกําหนด ลงมือปฏิบัติ ดําเนินการเฝาระวัง ทบทวน 

บํารุงรักษา และปรับปรุงระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย ตามที่ไดกําหนดไวเปนลาย
ลักษณอักษร ภายในกรอบกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ รวมทั้งความเสี่ยงที่เก่ียวของ โดย
ประยุกตใชแนวทางตามกระบวนการ Plan-Do-Check-Act (P-D-C-A) 
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รูปท่ี 1. กระบวนการ Plan-Do-Check-Act (P-D-C-A) 

  
 กําหนดและบริหารจัดการ ระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย 

 การกําหนดระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย (Plan) มีแนวทางดังน้ี 
ก) กําหนดขอบเขตของระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย โดยพิจารณาถึง

คุณลักษณะของหนวยงาน ภารกิจ สถานที่ตั้ง ทรัพยสิน และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งสภาพแวดลอมอ่ืนที่อาจมีผลตอระบบบริหารจัดการ              
ความม่ันคงปลอดภัยดวย 

ข) กําหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยพิจารณาถึงลักษณะของ
หนวยงาน ภารกิจ สถานที่ตั้ง ทรัพยสิน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ              
โดยภาพรวมของนโยบายจะมีองคประกอบ ดังน้ี 

• กรอบในการดําเนินการ ทิศทาง และหลักการที่เก่ียวของกับการรักษา           
ความม่ันคงปลอดภัย 

• ขอกําหนดทางธุรกิจ ขอกําหนดในสัญญาตางๆ ระเบียบปฏิบัติ ขอบังคับ 
รวมทั้งกฎหมายของประเทศ 

• การบริหารจัดการความเส่ียงเชิงกลยุทธในระดับองคกร 

• เกณฑในการประเมินความเสี่ยง 

• การไดรับอนุมัติจากผูบริหาร 
ค) กําหนดวิธีประเมินความเสี่ยงที่เปนรูปธรรมขององคกร ซ่ึงประกอบดวย 

• ระบุวิธีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมกับระบบบริหารจัดการความม่ันคง
ปลอดภัยของหนวยงาน 

• กําหนดเกณฑในการยอมรับความเสีย่งและระบคุวามเสี่ยงที่ยอมรับได 
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ง) การระบุความเส่ียง มีขอพิจารณาดังน้ี 

• ระบุทรัพยสินที่อยูในขอกําหนด หรือขอบเขตของระบบบริหารจัดการ           
ความปลอดภัย รวมทั้งผูเปนเจาของทรัพยสินเหลาน้ัน 

• ระบุภัยคุกคามที่มีตอทรัพยสินเหลาน้ัน 

• ระบุจุดออนที่อาจกอใหเกิดภัยคุกคามตอทรัพยสินเหลาน้ัน 

• ระบุผลกระทบที่มีตอความเสียหายหรือบกพรอง ในการรักษาความลับ 
ความถูกตอง และความพรอมในการใชงานของทรัพยสินเหลาน้ัน 

จ) การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง มีแนวทางดังน้ี 

• ประเมินผลกระทบที่มีตอหนวยงาน ซ่ึงเปนผลที่มาจากความลมเหลวในการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัย โดยพิจารณาจากผลของการสูญเสียความลับ 
ความถูกตอง และความพรอมในการใชงานของทรัพยสินเหลาน้ัน 

• กําหนดความนาจะเปนของความเส่ียง อันเกิดมาจากความลมเหลวในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย 

• กําหนดระดับความเสี่ยง 

• กําหนดวาความเสี่ยงเหลาน้ัน สามารถยอมรับไดหรือไม โดยใชเกณฑ            
การยอมรับความเสี่ยงที่กําหนดไวขางตน 

ฉ) ระบุและประเมินทางเลือกในการจัดการกับความเสี่ยง และแนวทางดําเนินการ         
ที่เปนไปได ซ่ึงอาจรวมถึง 

• ใชมาตรการที่เหมาะสม 

• ยอมรับความเสี่ยงเหลาน้ัน โดยมีเง่ือนไขวา ความเสี่ยงเหลาน้ันจะตองอยู
ภาย ในเกณฑการยอมรับที่กําหนดไวขางตน 

• หลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหลาน้ัน 

• มอบภาระความเสี่ยงไปยังผูอ่ืน เชน บริษัทประกันภัย เปนตน 
ช) ขออนุมัติใหความเห็นชอบยอมรับความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยูในระบบบริหาร

จัดการความม่ันคงปลอดภัย 
ซ) ขออนุมัติเพ่ือลงมือปฏิบัติและดําเนินการ 
ฌ) จัดทําเอกสารแสดงการใชมาตรการ (State of Applicability : SoA) ในสวนของ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส               
ซ่ึงเอกสารดังกลาวควรประกอบดวย 

• วัตถุประสงคและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามที่ไดเลือกไว 
รวมทั้งเหตุผลในการใชงาน 

• วัตถุประสงคและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ไดใชงานอยู             
ในปจจุบัน 
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• วัตถุประสงคและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ไมมีการใชงาน 
รวมทั้งเหตุผลที่ไมมีการใชงาน 

 การลงมือปฏิบัติและดําเนินการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย (Do)             
มีแนวทางดังน้ี 

ก) จัดทําแผนการจัดการความเส่ียง ซ่ึงกลาวถึงการดําเนินการเชิงบริหารจัดการ 
ทรัพยากรที่จําเปน หนาที่ความรับผิดชอบ และลําดับการดําเนินการเพื่อบริหาร
จัดการความเส่ียงที่ตรวจพบ 

ข) ลงมือปฏิบัติตามแผนการจัดการความเส่ียง เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
ค) ลงมือปฏิบัติตามมาตรการที่เลือกไวขางตน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
ง) กําหนดวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของมาตรการที่เลือกมาใชงาน  
จ) จัดทําและลงมือปฏิบัติตามแผนการอบรม และสรางความตระหนักในการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัย 
ฉ) บริหารการดําเนินงานสําหรับระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย 
ช) บริหารทรัพยากรสําหรับระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย 
ซ) จัดทําและลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ ที่มีสวนชวยในการตรวจจับและรับมือ

เหตุการณทางดานความมั่นคงปลอดภัย 
 การเฝาระวังและทบทวนการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย (Check)              
มีแนวทาง ดังน้ี 

ก) ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการตางๆ สําหรับการเฝาระวังและทบทวน 
เพ่ือใหระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสามารถดําเนินการเร่ืองตางๆได
ดังน้ี 

• ตรวจจับขอผิดพลาดจากการประมวลผล 

• ระบุการละเมิดความมั่นคงปลอดภัยและเหตุการณที่เก่ียวของกับความ
ม่ันคงปลอดภัย 

• ตรวจจับเหตุการณที่เก่ียวของกับความมั่นคงปลอดภัย โดยอาศัยตัวบงชี้
ตางๆ เพ่ือชวยตรวจจับเหตุการณตางๆที่ไมคาดคิด 

• ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ เพ่ือแกไขการละเมิดทางดานความ
ม่ันคงปลอดภัย 

ข) ดําเนินการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย 
อยางสมํ่าเสมอ โดยนําประเด็นตางๆตอไปน้ีมารวมพิจารณาดวย ไดแก ผลการ
ตรวจสอบกอนหนาน้ี เหตุการณละเมิดความมั่นคงปลอดภัยที่เกิดขึ้น ผลการวัด
ความสัมฤทธิผล คําแนะนํา และผลตอบกลับจากหนวยงานที่เก่ียวของ เปนตน 

ค) วัดความสัมฤทธิผลของมาตรการทางดานความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือตรวจสอบ
ใหเปนไปตามขอกําหนดทางดานความม่ันคงปลอดภัย 
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ง) ทบทวนการประเมินผลความเสี่ยงตามรอบระยะเวลาที่กําหนดไว กับระดับความ
เสี่ยงที่ยังเหลืออยู และระดับความเส่ียงที่ยอมรับได โดยพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องตางๆดังตอไปน้ี 

• หนวยงานที่จัดการศึกษา 

• เทคโนโลย ี

• วัตถุประสงคและกระบวนการทางธุรกิจ 

• ภัยคุกคามที่ระบุไว กับสภาพการเปลี่ยนแปลงปจจุบัน 

• ความสัมฤทธิผลของมาตรการที่ไดลงมือปฏิบัติไปแลว 

• เหตุการณภายนอก ไดแก การเปลี่ยนแปลงที่มีตอกฎระเบียบ กฎหมาย 
ขอกําหนดในสัญญาที่ทําไว ขอกําหนดอ่ืนๆ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เปนตน 

จ) ดําเนินการตรวจสอบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย ภายในหนวยงานที่จัด
การศึกษา ตามรอบเวลาที่กําหนดไว 

ฉ) ดําเนินการทบทวนระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยอยางสมํ่าเสมอ 
ช) ปรับปรุงแผนทางดานความม่ันคงปลอดภัย โดยนําผลของการเฝาระวังและ

ทบทวนกิจกรรมตางๆมาพิจารณารวมดวย 
ซ) บันทึกการดําเนินการซึ่งอาจมีผลกระทบตอความสัมฤทธิผล หรือประสิทธิภาพ

ของระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย 
 การบํารุงรักษาและปรับปรุงการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย (Act) มี
แนวทาง ดังน้ี 

ก) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยตามที่กําหนดไว 
ข) ใชมาตรการเชิงแกไข ปองกัน และบทเรียนจากประสบการณทางดาน                

ความม่ันคงปลอดภัยภายในหนวยงานรวมกับของหนวยงานอ่ืน 
ค) แจงการปรับปรุงและการดําเนินการใหแกทุกหนวยงานที่เก่ียวของ โดยใหรายละ 

เอียดที่เหมาะสมตอสถานการณที่เกิดขึ้น 
ง) ตรวจสอบวาการปรับปรุงที่ทําไปแลวน้ัน บรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว

หรือไม 

 ขอกําหนดทางดานการจัดทําเอกสาร 
ความตองการทั่วไป 
เอกสารที่จําเปนตองจัดทําจะรวมถึงบันทึกแสดงการตัดสินใจของผูบริหาร ซ่ึงจะ

ประกอบดวย 
ก) นโยบายความมั่นคงปลอดภัย และวตัถปุระสงค 
ข) ขอบเขตของระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย 
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ค) ขั้นตอนการปฏิบัติ และมาตรการสนับสนุนระบบบริหารจัดการความม่ันคง
ปลอดภัย 

ง) วิธีการประเมินความเสี่ยง 
จ) รายงานการประเมินความเสี่ยง 
ฉ) แผนการจัดการความเส่ียง 
ช) ขั้นตอนการปฏิบัตทิี่เก่ียวของกับการวางแผน การดําเนินการและการควบคุม

กระ บวนการทางดานความม่ันคงปลอดภัย รวมทั้งวิธกีารวัดผลสัมฤทธิข์อง
มาตรการตางๆ 

ซ) เอกสารแสดงการใชมาตรการ (Statement of Applicability : SoA)  
การบริหารจัดการเอกสาร 

เอกสารตามขอกําหนดของระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย ตองไดรับ
การปองกันและควบคุม โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดานการจัดการเอกสาร ดังน้ี 
ก) อนุมัติการใชงานเอกสารกอนที่จะมีการเผยแพร 
ข) ทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติเอกสารตามความจําเปน 
ค) ระบุการเปลี่ยนแปลงและสถานภาพของเอกสารปจจุบัน 
ง) กําหนดเลขที่เอกสารตามการปรับปรุงที่เกิดขึ้น 
จ) จัดทําเอกสารใหสามารถอานทําความเขาใจ และระบุไดโดยงาย 
ฉ) จัดทําเอกสารใหสามารถเขาถึงไดเฉพาะผูที่มีความจําเปนในการใชงาน รวมทั้ง

การโอนยาย การจัดเก็บ และการทําลายเอกสาร จะตองเปนไปตามขั้นตอน
ปฏิบัติสําหรับเอกสารแตละชนิด 

ช) สามารถจําแนกไดวาเอกสารใดเปนเอกสารจากภายนอก 
ซ) ควบคุมการแจกจายหรือเผยแพรเอกสาร 
ฌ) ปองกันการใชเอกสารลามัย (หรือเลิกใชงานแลว) 
ญ) ใชวิธีการระบุเอกสารที่เหมาะสม หากเอกสารลาสมัยน้ันยังคงเก็บไวเพ่ือ

วัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง 

 การบริหารจัดการการบันทกึขอมูลหรือแบบฟอรมตางๆ 
หนวยงานที่จัดการศึกษาจะตองมีการกําหนด จัดทํา บํารุงรักษา บันทึกขอมูล

หรือแบบฟอรมตางๆ เพ่ือใชเปนหลักฐานแสดงความสอดคลองกับขอกําหนดและ
การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย บันทึก
ขอมูลที่เก็บไวจะสะทอนถึงประสิทธิภาพของกระบวนการ และการเกิดขึ้นของ
เหตุการณที่เก่ียวของกับความม่ันคงปลอดภัย ทั้งนี้บันทึกขอมูลหรือแบบฟอรม
ตางๆจะตองดําเนินการ ดังน้ี 
ก) ไดรับการปองกันและควบคมุ 
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ข) จัดเก็บไวในกรณีที่เปนบันทึกขอมูลที่เก่ียวของกับขอกําหนดทางกฎหมาย หรือ
ระเบียบ หรือที่ระบุไวในสัญญาและนโยบายความมั่นคงปลอดภัย 

ค) สามารถอานทําความเขาใจ และนําขึ้นมาใชงานไดโดยงาย 
ง) ไดรับการกําหนดมาตรการที่จําเปนสําหรับการกรอกหรือบันทึก การจัดเก็บ         

การปองกัน การนําขึ้นมาใชงาน ระยะเวลาที่จะตองจัดเก็บและการทําลาย             
โดยมาตรการดังกลาวตองจัดทําเปนลายลักษณอักษรและมีการนําไปปฏิบัติจริง 

 หนาที่ความรบัผิดชอบของผูบริหาร 
 การใหความสาํคัญในการบริหารจัดการ 

ผูบริหารตองแสดงถึงการใหความสําคัญตอการกําหนดการลงมือปฏิบัติการ ดําเนินการ 
การเฝาระวัง การทบทวน การบํารุงรักษา และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการความม่ันคง
ปลอดภัย ดังน้ี 

ก) กําหนดนโยบายการรักษาความมั่งคงปลอดภัย 
ข) กําหนดวัตถุประสงคและแผนสําหรับระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย 
ค) กําหนดบทบาทและหนาทีค่วามรับผิดชอบทางดานความม่ันคงปลอดภัย 
ง) แจงทุกหนวยงานภายในองคกรไดรับทราบถึงความสําคัญของการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยและการปฏบิัตติามนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัย หนาที่
ความรับผิดชอบ รวมทั้งยกระดับทางดานความม่ันคงปลอดภัยอยางตอเน่ือง 

จ) จัดสรรทรัพยากรอยางพอเพียง สําหรับการกําหนด การลงมือปฏิบัต ิการ
ดําเนินการ การเฝาระวัง การทบทวน การบํารุงรักษา และการปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย 

ฉ) กําหนดเกณฑในการยอมรับความเสีย่งและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได 
ช) จัดใหมีการตรวจสอบภายในสําหรับระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย 
ซ) ดําเนินการทบทวนระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย 

 การบริหารจัดการทรัพยากร 
 การจัดสรรทรัพยากรที่จําเปน เพ่ือประกอบการดําเนินการดังน้ี 

ก) กําหนด ลงมือปฏิบัติ ดําเนินการ เฝาระวงั ทบทวน บํารุงรักษา และปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย 

ข) ใหมีการดําเนินการตามขั้นตอนปฏิบตัิทางดานความม่ันคงปลอดภัย 
ค) ใหสามารถระบุขอกําหนดที่เก่ียวของกับกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิรวมถึง

ขอกําหนดทางดานความม่ันคงปลอดภัยที่ระบุไวในสญัญา 
ง) ใหสามารถบํารุงรักษาความมั่นคงปลอดภัยอยางพอเพียง โดยการเลือกใช

มาตรการทางดานความม่ันคงปลอดภัยทีถู่กตองและเหมาะสม 
จ) ใหมีการดําเนินการทบทวนตามความจําเปน รวมถึงมีการดําเนินการเพ่ิมเติม

อยางเหมาะสมตอผลของการทบทวนนั้น 



 

ซ - 8 
ภาคผนวก ซ. แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ 

แผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 – 2555 
 

ฉ) ใหสามารถปรับปรุงความสัมฤทธิผลของระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย 

 การอบรม การสรางความตระหนัก และการเพ่ิมขีดความสามารถ 
หนวยงานที่จัดการศึกษาจะตองดําเนินการ เพ่ือใหบุคลากรที่ไดรับมอบหมาย

หนาที่ความรับผิดชอบ (ตามที่กําหนดไวในนโยบายรักษาความม่ันคงปลอดภัย)           
มีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานได ดังน้ี 

ก) กําหนดความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับบุคลากรที่ปฏิบตัิหนาที่เก่ียวกบั
ระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย 

ข) จัดการอบรมหรือใชวิธีการอ่ืน เพ่ือเปนการเสริมความรูความสามารถ เชน        
การจางบุคลากรที่มีความสามารถ เปนตน  

ค) ประเมินผลสมัฤทธิข์องการดําเนินการจัดอบรม 
ง) เก็บบันทึกขอมูลที่เก่ียวของกับการศึกษา การฝกอบรม ทักษะ ประสบการณ

และคุณสมบตัขิองบุคลากรในหนวยงานทีจั่ดการศึกษา 

 การตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล 
หนวยงานที่จัดการศึกษาจะตองวางแผนการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาถึงสถานภาพ และ

ความสําคัญของกระบวนการตางๆที่จะไดรับการตรวจสอบ รวมทั้งผลการตรวจสอบที่ผานมา โดย
กําหนดเกณฑในการตรวจสอบ ขอบเขต ความถี่ วิธีการท่ีใชในการตรวจสอบ การคัดเลือกผูตรวจ
สอบ และการดําเนินการตรวจสอบจะตองคํานึงถึงหลักฐานตามความเปนจริง และความเที่ยงธรรม
ของผูตรวจสอบ และผูตรวจสอบจะไมตรวจสอบงานของตนเอง 

หนวยงานที่จัดการศึกษาตองระบุหนาที่ความรับผิดชอบและขอกําหนดตางๆ ในการวางแผน
และดําเนินการตรวจสอบตามรอบระยะเวลาที่กําหนดไว เพ่ือตรวจสอบวัตถุประสงค มาตรการ 
กระบวนการ และขั้นตอนปฏิบัติของระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย ดังน้ี 

• สอดคลองตามขอกําหนดในนโยบายรักษาความม่ันคงปลอดภัย กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ หรือขอกําหนดอ่ืนที่เก่ียวของหรือไม 

• ไดรับการลงมือปฏิบัติและบาํรุงรักษาอยางสัมฤทธิ์ผลหรือไม 

• ผลการดําเนินการเปนไปตามที่คาดหมายหรือไม 

 การทบทวนระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยโดยผูบริหาร 
 ขอกําหนดทั่วไป 

ผูบริหารจะตองทบทวนระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย ตามรอบเวลาที่กําหนด
ไว เพ่ือใหมีการดําเนินการที่เหมาะสม พอเพียงและสัมฤทธิผล การทบทวนจะตองรวบรวมการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการดานความม่ันคงปลอดภัย ผลของการทบทวน
จะตองไดรับการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร 
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 ขอมูลนําเขาทีใ่ชในการทบทวน หมายรวมถึง 
ก) ผลการตรวจสอบระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยและผลการทบทวน 
ข) ผลตอบกลับจากทุกหนวยงานที่เก่ียวของ 
ค) เทคนิค ผลิตภัณฑ หรือขั้นตอนปฏิบัติ ซ่ึงสามารถนํามาใชในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย 
ง) สถานภาพของการดําเนินการเชิงปองกัน และการดําเนินการเชิงแกไข 
จ) จุดออนหรือภัยคุกคามที่ยังไมไดรับการกลาวถึงในรายงานการประเมินความเสี่ยงที่

ผานมา 
ฉ) ผลการวัดความสัมฤทธิผล 
ช) การดําเนินการติดตามจากผลการทบทวนในครั้งที่ผานมา 
ซ) การเปลี่ยนแปลงแกไขที่อาจมีผลตอระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย 
ฌ) ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข 

 ผลจากการทบทวนโดยผูบริหาร จะรวมถึงการตัดสินใจและการดําเนินการตางๆ ดังน้ี 
ก) การปรับปรุงทางดานสัมฤทธิผลของระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย 
ข) การปรับปรุงดานการประเมินความเสี่ยงและแผนจัดการความเส่ียง 
ค) การปรับปรุงขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการที่มีผลตอความม่ันคงปลอดภัย ซ่ึงอาจเปน

ผลมาจากการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 

• ขอกําหนดการดําเนินงานของหนวยงานที่จัดการศึกษา 

• ขอกําหนดทางดานความม่ันคงปลอดภัย 

• กระบวนการทํางานที่มีผลตอขอกําหนดที่มีอยูในปจจุบัน 

• ขอกําหนดที่เก่ียวของกับกฎ ระเบียบ หรือกฎหมาย 

• ขอกําหนดที่ระบุไวในสัญญา 

• ระดับความเสีย่ง และเกณฑการยอมรับความเสี่ยง 
ง) ความตองการดานทรัพยากร 
จ) การปรับปรุงวธิีการวัดผลสมัฤทธิข์องมาตรการตางๆ 

 การดําเนินการเพ่ือบํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย 
 การปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

หนวยงานที่จัดการศึกษาจะตองปรับปรุงสัมฤทธิผล ของระบบบริหารจัดการความม่ันคง
ปลอดภัยอยางตอเน่ือง โดยใชปจจัยตางๆดังน้ี 

ก) นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ข) วัตถุประสงคทางดานรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ค) ผลการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย 
ง) ผลการวิเคราะหเหตุการณที่ไดรับการเฝาระวัง 
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จ) การดําเนินการเชิงแกไขและปองกัน 
ฉ) การทบทวนระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย 

 การดําเนินการเชิงแกไข 
หนวยงานที่จัดการศึกษาจะตองกําจัดสาเหตุของความไมสอดคลองกับขอกําหนดสําหรับ

ระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย เพ่ือปองกันการเกิดซํ้า และจัดทําขั้นตอนปฏิบัติการ
ดําเนินการเชิงแกไขเปนลายลักษณอักษร โดยพิจารณาเรื่องตางๆ ดังนี้ 

ก) การระบุความไมสอดคลอง 
ข) การระบุสาเหตุของความไมสอดคลอง 
ค) การประเมินความจําเปนในการดําเนินการ เพ่ือปองกันไมใหเกิดความไมสอดคลอง

ขึ้นอีก 
ง) การลงมือปฏิบัติการดําเนินการเชิงแกไขตามความจําเปน 
จ) การบันทึกขอมูลผลการดําเนินการ 
ฉ) การทบทวนการดําเนินการเชิงแกไขที่ไดรับการปฏิบตัิแลว 

 การดําเนินการเชิงปองกัน 
หนวยงานที่จัดการศึกษาจะตองระบุความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยน และกําหนดการดําเนินการ

เชิงปองกัน โดยใหความสําคัญกับความเสี่ยงที่มีระดับสูง รวมทั้งกําหนดลําดับความสําคัญของ
การดําเนินการเชิงปองกัน โดยพิจารณาจากผลของการประเมินความเสี่ยง 

หนวยงานที่จัดการศึกษาจะตองกําจัดสาเหตุของความไมสอดคลองกับขอกําหนดสําหรับ
ระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยที่มีโอกาสเกิดขึ้นอีก เพ่ือปองกันการเกิดซํ้า ซ่ึงจะตอง
เหมาะสมกับผลกระทบของปญหาที่มีโอกาสเกิดขึ้นนั้น โดยจัดทําเปนลายลักษณอักษรซึ่งมี
ขอพิจารณา ดังน้ี 

ก) การระบุความไมสอดคลองที่มีโอกาสเกิดขึ้น และสาเหตุของความไมสอดคลอง 
ข) การประเมินความจําเปนในการดําเนินการ เพ่ือปองกันการเกิดความไมสอดคลอง

น้ัน 
ค) การลงมือปฏิบัติการดําเนินการเชิงปองกันตามความจําเปน 
ง) การบันทึกขอมูลผลการดําเนินการ 
จ) การทบทวนการดําเนินการเชิงปองกันที่ไดรับการปฏิบตัิแลว 

4. จัดใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธ ในประเด็นตางๆ ดังน้ีคือ 

• นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล 

• กําหนดการและรายละเอียดการฝกซอมแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (Contingency Plan)             
ตามความเหมาะสมของเจาหนาที่แตละระดับ 

• กฎหมายที่เก่ียวของกับความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ     หนังสืออนุมัติแผนขอมูลสารสนเทศ                         

ดานการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2553-2555 
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