ระเบียบปฏิบัติการ : ระบบสารสนเทศ
รหัสเอกสาร
JR-S 5-10

วันที่มีผล
1 กันยายน 2548

1. วัตถุประสงค
เพื่ออธิบายกระบวนการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานพัฒนาเชิงระบบ เพื่อ
ปฏิรูปการเรียนรูและคุณภาพโรงเรียน ของโรงเรียนจานกรอง
2. ขอบขาย
สารสนเทศที่จําเปนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระดับผูบริหารและระดับผูปฏิบัติ
ไดแก สารสนเทศพืน้ ฐานของสถานศึกษา สารสนเทศเกีย่ วกับผูเรียน สารสนเทศการบริหารวิชาการ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และสารสนเทศเพื่อการรายงาน
3. คําจํากัดความ
3.1 ขอมูล หมายถึง ขอเท็จจริงตาง ๆ ซึ่งอาจแสดงเปนตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ
ขอเท็จจริงเหลานี้เปนสิ่งที่เก็บรวบรวมมาโดยยังไมผานการประมวลผลหรือการวิเคราะหจดั กระทํา
จึงทําใหสว นมากไมมีความหมายสมบูรณพอที่จะนําไปใชประกอบการตัดสินใจได
3.2 สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลที่ไดผานการประมวลหรือการวิเคราะหดวยวิธีการตาง ๆ
จนอยูใ นรูปแบบที่มีความหมาย สามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจหรือนําไปใชในเรื่องตาง ๆ
ไดตามวัตถุประสงค
3.3 ระบบสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลขอมูล
ใหอยูใ นรูปสารสนเทศที่เปนประโยชนสูงสุด และการจัดเก็บรักษาอยางมีระบบเพือ่ สะดวกตอการ
นําไปใช สารสนเทศที่ถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ จะสามารถนําไปใชสนับสนุนการบริหารและการ
ตัดสินใจทั้งในระดับปฏิบัติ ระดับกลุมสาระการเรียนรู ระดับกลุมงาน ระดับฝาย หรือระดับบริหาร
3.4 ระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของ
กับภาพรวมของสถานศึกษา สภาพเศรษฐกิจการเมือง สังคม ความตองการของชุมชน สภาพการ
บริหารและการจัดการตามโครงสรางและภารกิจ เชน ปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษา กิจกรรม
ประจําวันของสถานศึกษา ระบบเอกสารทีจ่ ําเปนในสถานศึกษา เปนตน
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3.5 ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน เปนระบบสารสนเทศที่รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน
ทั้งหมด สารสนเทศสวนนี้เกิดจากผูสอนหรือผูปฏิบัติงานเปนสวนใหญ เชนผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
จําแนกเปนรายชั้น รายป ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน รายงานผลความกาวหนาของผูเรียน
รายงานความประพฤติ/พฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียน ผลงานของผูเรียน เทคนิคการเรียนรู
ของผูเรียน เปนตน
3.6 ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ เปนการจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตร
และการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การพัฒนากิจกรรมแนะแนวและการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน เชนการมีสว นรวมในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน บรรยากาศการเรียนการ
สอน ความหลากหลายในวิธีการและการใชเครื่องมือประเมินสภาพ การจัดบริการแนะแนว ผล
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนตน
3.7 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สารสนเทศประเภทนี้ ตองมีการประมวล
ผลรวม มีการเปรียบเทียบขอมูลอยางถูกตองและทันสมัย จึงจะมีความหมายตอการจัดการและการ
บริหารงานอยางเต็มประสิทธิภาพ ตัวอยางสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในสถานศึกษา เชน
งานธุรการ การเงิน งานบุคลากร งานพัฒนาแหลงเรียนรู ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก งาน
อาคารสถานที่ เปนตน
3.8 ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงาน สืบเนื่องจากการทีส่ ถานศึกษาทุกแหงจะตองรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําปเพื่อรายงานตอเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
รวมถึงรายงาน ผูปกครอง ชุมชน และสาธารณชนใหรบั ทราบ
4. ความรับผิดชอบ
4.1 ผูอํานวยการโรงเรียน มีหนาที่
4.1.1 พิจารณารูปแบบระบบสารสนเทศ
4.1.2 แตงตั้งผูรับผิดชอบการเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศ
4.1.3 นําสารสนเทศไปใชในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
4.1.4 รับทราบสรุปผลการใชระบบสารสนเทศ
4.2 รองผูอํานวยการโรงเรียน มีหนาที่
4.2.1 ตรวจสอบรูปแบบระบบสารสนเทศ
4.2.2 ตรวจสอบการแตงตั้งผูรับผิดชอบการเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศ
4.2.3 ตรวจสอบการนําสารสนเทศไปใชในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
4.2.4 ตรวจสอบการสรุปผลการใชระบบสารสนเทศ
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4.3 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีหนาที่
4.3.1 กําหนดระบบสารสนเทศใหครอบคลุม โครงสรางการบริหารงานและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
4.3.2 ตรวจสอบคุณภาพและประมวลผลขอมูลสารสนเทศ
4.3.3 ใหบริการการนําสารสนเทศไปใชในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
4.3.4 สรุปผลการใชระบบสารสนเทศ
4.4 หัวหนากลุมสาระการเรียนรู , หัวหนากลุมงาน มีหนาที่
4.4.1 ออกแบบเครื่องมือการจัดเก็บ คัดเลือกขอมูลสารสนเทศ
4.4.2 ปรับปรุงรูปแบบระบบสารสนเทศ
4.4.3 เก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศ
4.4.4 พัฒนาคุณภาพของสารสนเทศ
4.4.5 ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
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5. รายละเอียดของการปฏิบัติ
Flow chart ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก

วิเคราะหขอกําหนดของการ
ปฏิบัติงานของระบบสารสนเทศ

กําหนดระบบสารสนเทศใหครอบคลุม
โครงสรางการบริหารงานและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ออกแบบเครื่องมือการจัดเก็บ คัดเลือก
ขอมูลสารสนเทศ

พิจารณารูปแบบระบบสารสนเทศ

ไมผาน

ปรับปรุงรูปแบบใหม

ผาน

มอบหมายผูเกีย่ วของรับผิดชอบ
การเก็บรวบรวมขอมูล
สารสนเทศ
เก็บรวบรวมขอมูล
สารสนเทศ
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ไมผาน

ตรวจสอบคุณภาพและประมวลผล
ขอมูลสารสนเทศ

พัฒนาคุณภาพ
ของสารสนเทศ

ผาน

ใหบริการการนําสารสนเทศไปใชใน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ประเมินผลการใช
สารสนเทศ

ไมผาน

ปรับปรุงระบบ

ผาน

สรุปผลการใช
ระบบสารสนเทศ
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ตารางกําหนดวิธีการ/ตัวชี้วดั /บันทึก ระบบสารสนเทศ
กระบวนการ
วิเคราะหขอกําหนด
ของการปฏิบัติงานของ
ระบบสารสนเทศ

วิธีการมาตรฐาน

ตัวชี้วัด

เกณฑ

1. ทีมนําและทีมพัฒนาคุณภาพ ประชุมวิเคราะหมาตรฐาน
เชิงระบบขององคประกอบที่ 7 ระบบสารสนเทศ ซึ่ง
ประกอบดวยขอกําหนด 4 ขอ ไดแก
ขอกําหนดที่ 1 สถานศึกษามีกําหนดระบบสารสนเทศให
ครอบคลุมโครงสรางการบริหารงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
การศึกษา
ขอกําหนดที่ 2 มีการคัดเลือก รวบรวมและจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศที่ถูกตองตามความตองการจากระบบตาง ๆ
ขอกําหนดที่ 3 มีการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนของผูบริหารและการตัดสินใจ ทํางานของบุคลากร
ขอกําหนดที่ 4 มีการนําขอมูลสารสนเทศมาพัฒนาองค
ความรูในองคกรตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายใน
และภายนอกขององคกร

ระบบสารสนเทศที่
สําคัญในการพัฒนา
ระบบหลัก 3 ระบบ
และระบบสนับสนุน
6 ระบบ

มีการกําหนด
ขอมูลสารสนเทศ
ไมนอยกวา
รอยละ 90 ของ
สารสนเทศที่
โรงเรียนใชจริง

บันทึกมาตรฐาน
ตารางวิเคราะหความ
ตองการใชขอมูล
สารสนเทศของระบบ
ตาง ๆ

องคประกอบ/
ขอกําหนด
7.1 , 7.41
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กระบวนการ

กําหนดระบบสารสนเทศ
ใหครอบคลุมโครงสราง
การบริหารงานและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ออกแบบเครื่องมือการ
จัดเก็บ คัดเลือก ขอมูล
สารสนเทศ

วิธีการมาตรฐาน

ตัวชี้วัด

เกณฑ

บันทึกมาตรฐาน

1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนประชุมกําหนดระบบ
สารสนเทศใหครอบคลุมโครงสรางการบริหารงานและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยรวมกันกําหนดสารสนเทศที่
ตองการ ไดแก ระบบสารสนเทศยอย 5 ระบบ คือ
1) ระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา
2) ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน
3) ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ
4) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
5) ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงาน
2. รวมกันกําหนดแหลงขอมุ,ของโรงเรียนที่จะทําใหไดขอมูล
ตรงความตองการและนาเชื่อถือ ไดแก จากกลุมบุคลากร
ผูเกี่ยวของ กลุมสาระการเรียนรู กลุมงานตาง ๆ ในแตละฝาย
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการระบบสารสนเทศโรงเรียน
ซึ่งประกอบดวย หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนากลุมงาน
และบุคลากรผูเกี่ยวของ
2. จัดประชุมอบรมคณะกรรมการฯใหมีความรู ความเขาใจและ
ทักษะ ในการเก็บขอมูลสารสนเทศ ตลอดจนสามารถใช
เทคโนโลยีชวยในการบันทึกขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการฯ รวมกันปฏิบัติการวิเคราะห คัดเลือก วิธีการ
เก็บขอมูล เพื่อชวยใหการจัดเก็บขอมูลไดหลาย ๆ ดานตามที่
ตองการและปองกันการซ้ําซอนในการจัดเก็บขอมูลและ

ระบบสารสนเทศที่
สําคัญในการพัฒนา
ระบบหลัก 3 ระบบ
และระบบสนับสนุน
6 ระบบ

มีการกําหนด
ขอมูลสารสนเทศ
ไมนอยกวา
รอยละ 90 ของ
สารสนเทศที่
โรงเรียนใชจริง

ตารางวิเคราะห
สารสนเทศที่
ตองการและ
แหลงขอมูลของ
โรงเรียน

คณะกรรมการ
ดําเนินการระบบ
สารสนเทศมีความรู
และทักษะในการ
สรางเครื่องจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ

คณะกรรมการ
อยางนอยรอยละ
90 สามารถ
ปฏิบัติงานไดใน
ระดับ ดี

-คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินการระบบ
สารสนเทศโรงเรียน
-เครื่องมือเก็บขอมูล
สารสนเทศ

องคประกอบ/
ขอกําหนด
7.1 ,7.4

7.1 , 7.2
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กระบวนการ

พิจารณารูปแบบ
ระบบสารสนเทศ

วิธีการมาตรฐาน
รวมกันสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ใหมี
ความเที่ยงตรง ชัดเจน เขาใจงายและสอดคลองกับการ
นําไปใช
1. คณะกรรมการดําเนินการระบบสารสนเทศนําเครื่องมือ
การเก็บขอมูลสารสนเทศเสนอผูอํานวยการผานรอง
ผูอํานวยการฝายที่เกี่ยวของกับขอมูลโดยพิจารณารูปแบบ
ระบบสารสนเทศใหความเห็นชอบและหรือให
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบใหม ใหเกิด
กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลที่ดี เครื่องมือที่ใชตองมี
คุณภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งมีความเที่ยงตรง คือสามารถ
รวบรวมขอมูลไดตรงกับวัตถุประสงคที่ตองการทราบ
รวมทั้งครอบคลุมสิ่งที่ตองการเก็บรวบรวม ขอมูลที่ไดเปน
จริง เชื่อถือได ขอคําถามชัดเจนไมกํากวม จํานวนขอไมมาก
สะดวกตอการนําไปใช

ตัวชี้วัด

เครื่องมือการเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ
อยางหลากหลาย
ครอบคลุมสิ่งที่
ตองการเก็บรวบรวม

เกณฑ

รอยละ 90 ของ
สารสนเทศที่
โรงเรียนใชจริง

บันทึกมาตรฐาน

องคประกอบ/
ขอกําหนด

เครื่องมือการเก็บขอมูล
สารสนเทศ

7.1 , 7.2
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มอบหมายผูเกี่ยวของ
รับผิดชอบการเก็บรวบรวม
ขอมูลสารสนเทศ

เก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศ

วิธีการมาตรฐาน

ตัวชี้วัด

เกณฑ

บันทึกมาตรฐาน

1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน
2. ประชุมสัมมนาคณะกรรมการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนเพื่อแจงวัตถุประสงคในการเก็บขอมูลสารสนเทศให
ทราบ และจะมีการนําไปใชเพื่อการบริหารจัดการ เพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนางานใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อการตัดสินใจ
รวมทั้งเพื่อใหบริการแกกลุม/ฝาย/หนวยงานที่เกี่ยวของ เนน
ความสําคัญของผูเก็บรวบรวมขอมูลตองมีความซื่อตรง ยึดมั่น
วาจะตองรวบรวมขอมูลใหถูกตองตรงตามความเปนจริงมาก
ที่สุด
3. คณะกรรมการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนรวมกัน
แสดงความคิดเห็น ปญหาอุปสรรค ขอขัดของในการ
ปฏิบัติงานและรวมกันหาแนวทางแกปญหาเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
1. คณะกรรมการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศ ดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูล โดยเก็บขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ และ
แหลงทุติยภูมิ

คณะกรรมการ
จัดเก็บขอมูล
สารสนเทศ
สามารถปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

รอยละ 90

คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน

คณะกรรมการฯ
ดําเนินการทันตาม
กําหนดเวลา

รอยละ 90

เครื่องมือเก็บรวบรวม
ขอมูลสารสนเทศ

องคประกอบ/
ขอกําหนด
7.2

7.2

9

กระบวนการ

ตรวจสอบคุณภาพ
ขอมูลสารสนเทศและ
ประมวลผลขอมูล

วิธีการมาตรฐาน

ตัวชี้วัด

เกณฑ

บันทึกมาตรฐาน

องคประกอบ/
ขอกําหนด

1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนตรวจสอบขอมูลโดย
1) ความถูกตองของขอมูล พิจารณาจากความ
สอดคลองระหวางขอมูลในสวนยอยและสวนรวม
ความสมเหตุสมผลของขอมูลและความเกี่ยวของของ
ขอมูลตามความตองการ
2) ความสมบูรณของขอมูล พิจารณาจากความ
ครบถวนของขอมูลและความเพียงพอของขอมูลตาม
ความตองการ
3) ความเปนปจจุบันของขอมูล พิจารณาจากวัน เวลา
ที่ระบุในเอกสารหรือแหลงขอมูลนั้น ๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งขอมูลทุติยภูมซิ ึ่งเปนขอมูลที่หนวยงานอื่นหรือ
บุคคลอื่น ๆ เปนผูจัดเก็บตองพิจารณาวาชวงเวลาของ
การเกิดหรือการจัดเก็บขอมูลเหลานั้น ตรงกับความ
ตองการใชหรือไม
2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประมวลผลขอมูล
ซึ่งเปนการนําขอมูลมาประมวลผลใหเปนสารสนเทศ
หรือเปนการเปลี่ยนแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบที่
นําไปใชประโยชนได ขอมูลใดที่เปนสารสนเทศอยู
แลว ก็นํามาจัดกลุม แยกแยะตามลักษณะประเภทของ
สารสนเทศ ซึ่งการประมวลผลนั้นอาจเปน การจัด
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วิธีการมาตรฐาน

ตัวชี้วัด

เกณฑ

บันทึกมาตรฐาน

องคประกอบ/
ขอกําหนด

หมวดหมู การเรียงลําดับ การแจงนับ ตลอดไปถึงการใช
สูตรทางคณิตศาสตร การดําเนินการอาจใชตั้งแตวิธีการ
งาย ๆ โดยทําดวยมือ ใชเครื่องคํานวณมาชวยจนกระทั่ง
ใชคอมพิวเตอรมาชวย ในการประมวลผลขอมูลตอง
คํานึงถึงประเด็นสําคัญ ไดแก
1) ขอมูลที่นํามาวิเคราะหตองมีความชัดเจนในตัวเอง
ไมวาจะวิเคราะหโดยใคร เมื่อใด ผลยอมไดตรงกัน
เสมอ เชนการคํานวณเกี่ยวกับคาสถิติตาง ๆ
2) ขอมูลที่เปนนามธรรมตองอธิบายดวยความเรียง
เชน ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบของผูเรียน ตอง
วิเคราะหโดยอาศัยดุลพินิจของคณะบุคคล ความเห็นที่
ได ควรเปนเอกฉันทหรือเปนเสียงสวนใหญ
3) ในการวิเคราะหขอมูล ควรใชคาสถิติที่งายและตรง
ที่สุด คาสถิติที่นิยมนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลมี
หลายคา เชน คารอยละ อัตราสวน สัดสวน คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความถี่
3. นําเสนอผลการตรวจสอบคุณภาพและประมวลผล
ขอมูลสารสนเทศตอผูอํานวยการโดยผานความเห็นชอบ
จากรองผูอํานวยการฝายธุรการและแผนงานเพื่อให
ขอเสนอแนะ ในการพัฒนาคุณภาพของสารสนเทศ
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ใหบริการการนําสารสนเทศไปใชใน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ประเมินผลการใช
สารสนเทศ

สรุปผลการใชระบบ
สารสนเทศ

วิธีการมาตรฐาน

ตัวชี้วัด

เกณฑ

บันทึกมาตรฐาน

องคประกอบ/
ขอกําหนด

1. จัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ ไวในสื่อตาง ๆ อยางมี
ระบบ สะดวกตอการคนหาเพื่อนํามาใชประโยชน การ
จัดเก็บ จัดเก็บแฟมเอกสารและแฟมอิเล็กทรอนิกส
2. ใหบริการในลักษณะ
-ตอบคําถามขอมูลทั่วไป
-แจงขอมูลขาวสารตามขั้นตอนและกาลเวลา
-นําเสนอขอมูลเชิงสถิติและเชิงวิเคราะห
-บริการขอมูลในระบบเครือขายสื่อสารคอมพิวเตอร
1. สอบถามความคิดเห็นของผูเกี่ยวของกับการใช
ขอมูลสารสนเทศ พรอมทั้งขอเสนอแนะ ปรับปรุง
แกไข พัฒนาระบบสารสนเทศ
2. นําขอมูลจากการสอบถามความคิดเห็นมาปรับปรุง
แกไข พัฒนาระบบสารสนเทศ
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ทบทวน
ระบบ เครื่องมือเก็บขอมูลสารสนเทศ แหลงขอมูล
ผูจัดเก็บขอมูล การตรวจสอบคุณภาพและประมวลผล
และความคิดเห็นของผูใชขอมูล
2. สรุปผลการใชระบบสารสนเทศ เปนประจําทุก
ภาคเรียน เพื่อปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ความพึงพอใจของ
ผูใชขอมูล
สารสนเทศ

รอยละ 95 พอใจ
ในระดับ ดี

แบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใช
ขอมูลสารสนเทศ

7.4

ขอมูลปรับปรุงให
เปนปจจุบัน ขอมูล
มีการประมวลผล
ใหมตามความ
ตองการใช

รอยละ 95 ของ
ขอมูล มีการ
ปรับปรุงอยูใน
ระดับ ดี

แบบบันทึกการใช
ขอมูลสารสนเทศ

7.4
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