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 หมวด 4  
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

(Measurement  Analysis  and  Knowledge  Management) 
 
 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาเป็นองค์กรท่ีมีระบบการบริหารการจัดการ  มีระบบการวัดวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการและการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบรวมถึงการน าข้อมูลสารสนเทศมาปรับใช้เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ  (Mission)  เป้าประสงค์ (Goals) และกลยุทธ์ 
(Strategy) ของโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงพัฒนานวัตกรรมต่อไป 
 
4.1 การวัด การวิเคราะห์  และการปรับปรุงผลการด าเนินการของโรงเรียน 
       ก. การวัดผลการด าเนินการ 
          (1) ตัววัดผลการด าเนินการ 
               โรงเรียนได้ก าหนดแนวทางหรือตัววัดผลการด าเนินการของโรงเรียนโดยค านึงถึงประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของการด าเนินงานในเชิงระบบโดยใช้  SWOT Analysis ในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัจจัย 
โอกาสและความเส่ียงด้านต่างๆ  ท้ังกระบวนการและผลลัพธ์ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามตัวช้ีวัดตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปขีองโรงเรียน  และสอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ดังนี้ 
      1. กลุ่มบริหารงานบุคคล มีคณะกรรมการนิ เทศ ติดตามการปฏิบั ติ งานของบุคลากร 
ตามแผนปฏิบัติงาน  มีการประชุมบุคลากรท้ังหมดของโรงเรียนอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
      2. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ มีการสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในด้านการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ  เน้นความโปร่งใส สุจริต  สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนสุจริตของรัฐบาล  มีระบบและขั้นตอน
การใช้จ่ายงบประมาณตรงตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีการพัฒนาระบบพัสดุด้วยโปรแกรม EGP  มี
คณะกรรมการตรวจสอบการเบิก – จ่ายเงินของโรงเรียน  มีรายงานการตรวจสอบและมีคณะกรรมการตรวจ
รับการจัดซื้อ – จัดจ้าง  มีคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารงาน
และรายงานต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 
      3. กลุ่มบริหารงานวิชาการ  มีคณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อหา
จุดเด่นและจุดด้อยอย่างเป็นปัจจุบันทันต่อการแก้ปัญหา  มีการจัดช่ัวโมงประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกสัปดาห์ ในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาให้รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง  และมีการส่ือสารอย่างเป็นระบบ
ผ่านการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้น าสู่การปฏิบัติ  มีการส ารวจตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียน
รายบุคคล  มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการและรายงานต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 
      4. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  มีการวางระบบครูท่ีปรึกษา 3  ปีต่อเนื่องตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  มีการส ารวจตรวจสอบความประพฤติของนักเรียนรายบุคคลมีคณะกรรมการระดับช้ันเรียน  
มีการจัดต้ังเครือข่ายผู้ปกครอง  มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารงานและรายงานต่อผู้บริหารอย่าง
ต่อเนื่อง 
      5. กลุ่มบริหารงานท่ัวไป  มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบประจ าอาคาร   มีระเบียบการใช้ห้อง
ระเบียบการใช้อาคารงานประชาสัมพันธ์  การส ารวจตรวจสอบความปลอดภัยในโรงเรียนและรายงานต่อ
ผู้บริหารอย่างต่อเนื่องและมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารงาน   และรายงานต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 
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            (2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
      โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยามีวิธีการเลือกข้อมูลและสารสนเทศ เชิงเปรียบเทียบมาสนับสนุนการ

ตัดสินใจขององค์กรเพื่อให้เกิดกระบวนการท างาน  โดยใช้นวัตกรรมซึ่งพิจารณาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  ดังนี้ 
       1. ข้อมูลท่ีต้องเร่งรัดการด าเนินงาน  ได้ก าหนดระดับความส าเร็จของโครงการ กิจกรรมท่ีควร
ด าเนินการในช่วงท่ีรายงานของแต่ละกลุ่มบริหารงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเปรียบเทียบความส าเร็จของ
โครงการกับระดับความส าเร็จท่ีคาดหวัง ท่ีต้ังไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี และมาตรฐานคุณภาพของ
สถานศึกษา  รวมทั้งระดับความส าเร็จของโครงการในรอบปีท่ีผ่านมา 
       2. ข้อมูลท่ีต้องการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานหรือโครงการท่ีส าคัญ    ท่ีต้อง
รายงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
หน่วยงานอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งได้ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ด าเนินงาน และติดตามเปรียบเทียบผลงานท่ี
ด าเนินการได้จริง 
      3. ข้อมูลท่ีต้องประเมินผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน  โดยเปรียบเทียบผลงานกับผลลัพธ์ตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับซึ่งก าหนดไว้ในแผนงานโครงการ 
      4. การรายงานโครงการกิจกรรมและผลการปฏิบัติงาน  ตามนโยบายกลยุทธ์จุดเน้นมาตรการ
เป้าหมายและตัวช้ีวัดการบริหารจัดการศึกษาในการรายงานประจ าปีของสถานศึกษา  (Self-Assessment 
Report : SAR) ทุกปีการศึกษาเพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเผยแพร่ผลการติดตามและผลการปฏิบัติงานท่ีดี
ของสถานศึกษาต่อสาธารณชน   เพื่อน าผลการประเมินไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตลอด
ท้ังเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 (3) ข้อมูลนักเรียนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
                    โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยามีวิธีการเลือกใช้ข้อมูลนักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน ามา
ปรับปรุงผลการด าเนินงานของโรงเรียน ได้พิจารณาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 
  1. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  2. ข้อมูลรายงานพฤติกรรมของนักเรียนจากกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและรายงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3. จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ปกครอง
ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองจากการประชุมผู้ปกครอง  และประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
                     4. ข้อมูลและสารสนเทศทางส่ือสังคมออนไลน์ 
  5. จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 
 (4) ความคล่องตัวของการวัดผล 
                    โรงเรียนมีวิธีการพัฒนาระบบการวัดผลด าเนินการท่ีตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงท้ัง
ภายในและภายนอกดังต่อไปนี้ 
  1. สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกคนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน
โดยใช้กระบวนการ PDCA เป็นแนวทางร่วมกัน ในการท างาน 
  2. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานและการวัดผลการด าเนินงานร่วมกนั 
  3. การปฏิบัติงานและการวัดผลการด าเนินงานนั้นด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ 
  4. มีการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล ก่อนและหลังการปฏิบัติงาน 
  5. มีการน าเสนอและประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานต่อชุมชน 
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 ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 
               โรงเรียนมีการวิเคราะห์ทบทวนผลการด าเนินการและขีดความสามารถของโรงเรียน โดยวิเคราะห์
ทบทวนผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามวงจรคุณภาพ PDCA  โดยเปรียบเทียบความส าเร็จ
ของงานว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เปรียบเทียบความส าเร็จของโครงการกับระดับความส าเร็จท่ีคาดหวัง 
รวมทั้งระดับความส าเร็จของโครงการในรอบปีท่ีผ่านมา เปรียบเทียบผลการแข่งขันกับโรงเรียนคู่แข่ง รายงาน
ต่อผู้บริหาร เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมในการบริหารของโรงเรียนหรือหาแนวทางในการด าเนินการท่ีเหมาะสม
ยิ่งขึ้นในปีต่อไป   แจ้งผลการตรวจสอบประเมินให้ผู้ท่ีรับผิดชอบและเกี่ยวข้องแต่ละตัวช้ีวัดทราบรายละเอียด 
และประชุมท าความเข้าใจทบทวนตัวช้ีวัดให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันปัจจัยสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอก   น าผลมาวิเคราะห์ในด้านจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสวิเคราะห์แนวโน้มผลท่ีได้จากการวิเคราะห์น ามาใช้
ในการทบทวนผลการด าเนินงาน  รายงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อทบทวนผลการด าเนินการ  
ให้ข้อเสนอแนะ  และน าไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงานและแผนเชิงกลยุทธ์ต่อไป 
 
 ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ 

1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
         โรงเรียนมีวิธีการแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  โดยสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ
ของการปรับปรุงผลการด าเนินการกับบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  จัดประชุมในทุกภาคเรียนเพื่อทบทวนการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  อภิปรายผลการด าเนินการท่ีบกพร่อง  หาแนวทางท่ีจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครูและบุคลากร  จัดให้มีการน าเสนอส่ือนวัตกรรมเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
ช่ัวโมง PLC  หรือน าเสนอในท่ีประชุมประจ าเดือน  จัดหาตัวอย่างของโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จ  มีวิธีการ
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ( Best  Practice ) และมีบริบทใกล้เคียงกับโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  ให้ครูและบุคลากรได้
ศึกษาและเทียบเคียง ( Benchmark )  เพื่อการพัฒนางานแบบก้าวกระโดด ลดต้นทุน ลดเวลาและลดความ
เส่ียง  จัดให้คณะครูไปศึกษาดูงานในโรงเรียนท่ีประสบผลส าเร็จในด้านต่าง ๆ  เพื่อน ามาปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานตามบริบทของโรงเรียนไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศต่อไป   

 2) ผลการด าเนินการในอนาคต 
      โรงเรียนน าผลจากการด าเนินการในรอบปีท่ีผ่านมา  เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาเพื่อ 
ก าหนดเป้าหมายเชิงเปรียบเทียบ เช่น ผลการประกวดการน าเสนอ Best Practice ในการบูรณาการ  ค่านิยม 
12  ประการกับโรงเรียนต้นแบบศีล 5  ซึ่งโรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  จากการแข่งขันในระดับเขตพื้นท่ี
ในปีการศึกษา 2560  ผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามค่าเป้าหมายของ
โรงเรียนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และปีท่ี 6 ผลการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน  โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันคือโรงเรียนขนาดใกล้เคียงใน สห
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เขต 2  เพื่อก าหนดเป้าหมายของการด าเนินการ  ปรับปรุงผลการด าเนินการ  จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีต่อไป  และน าสู่การปฏิบัติ 

  3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและนวัตกรรม 
                โรงเรียนได้น าผลการทบทวนผลการด าเนินการมาเป็นข้อมูล  และสารสนเทศประกอบการ
ตัดสินใจของฝ่ายบริหาร  ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของเรื่องต่าง ๆ ท่ีต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
และมีความต่อเนื่อง  เพื่อน าไปเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม  มีการประชุมช้ีแจงครูและบุคลากรในแนว
ทางการแก้ปัญหา  รับทราบข้อมูลข่าวสาร  รวมถึงนโยบายโดยใช้การส่ือสารในทิศทางเดียวกัน  มีการประเมิน
ทบทวนการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน  ช่ืนชมและสร้างความภาคภูมิใจใน
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ผลส าเร็จ  ให้ก าลังใจและร่วมแก้ปัญหาและคิดค้นนวัตกรรมในการแก้ปัญหางาน/โครงการ/กิจกรรม  ท่ียังไม่
บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนมีทิศทางการปฏิบัติงานไปในทางเดียวกัน  และได้จัดท ารูปเล่ม
แผนพัฒนาโรงเรียนท้ังในระดับกลยุทธ์ และระดับปฏิบัติการ รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง
(SAR)  
 
4.2  การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ก.  ความรู้ขององค์กร 
            โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้ด าเนินการจัดการความรู้ของโรงเรียนดังนี ้

 
 

ภาพประกอบที่ 4.1 แสดงแผนผังแสดงการจัดการข้อมูลสารสนเทศและการจัดการความรู้ 
 
               (1) การจัดการความรู้ 
                   โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จัดการความรู้โดยใช้การวิเคราะห์ศักยภาพของบุคลากรในการใช้องค์
ความรู้ทางวิชาชีพ  และองค์ความรู้ท่ีเป็นส่วนสนับสนุน โดยใช้หลักการมอบหมายงานตรงตามความรู้
ความสามารถ  ( Put the right man to the right job ) สร้างโอกาสในการแสดงผลงาน และมีเวทีในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และการเข้าประกวด และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  มีการรวบรวมข้อมูลการพัฒนา
งาน จัดเก็บ และเผยแพร่โดยใช้เว็บไซต์ของโรงเรียน ( www.btv.ac.th ) ประชาสัมพันธ์ให้ นักเรียน  
ผู้ปกครองและชุมชน รวมท้ังหน่วยงานต้นสังกัด ได้น าองค์ความรู้ไปใช้อย่างหลากหลายมีการรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศจากทุกฝ่าย มาจัดเก็บเป็นสารสนเทศกลาง ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน สนับสนุนให้ครูจัดเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยใช้  Google Drive หรือโปรแกรม SESA สนับสนุนให้ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  เช่น 
Google Classroom  E-Clips  และน าผลไปเผยแพร่เพื่อได้ข้อมูลย้อนกลับ  และน ามาพัฒนาต่อไป  

ประมวลผล 

ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข 

ประชุม/วางแผน 

รายงานเผยแพร่ 

จัดเก็บ 

ผิดพลาด  
พลาดดด
พาด
ลาด 

ถูกต้อง
ต้อง 

เก็บข้อมูล 

http://www.btv.ac.th/
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นอกจากนี้ยังมีการจัดท าป้ายนิเทศ  ป้ายประกาศ ส่ือประชาสัมพันธ์  สารสมานคุณ  วารสารอินทนิลสาร  
ในการเผยแพร่ความรู้ 
 
              (2) การเรียนรู้ระดับองค์กร  
                 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ท่ีจัดการคุณภาพของผลผลิต กล่าวคือ
นักเรียนซึ่งมีภูมิล าเนาในพื้นท่ี 3 อ าเภอ  ประกอบด้วยอ าเภอคีรีรัฐนิคม อ าเภอพนมและอ าเภอบ้านตาขุน
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 เป็นผู้ท่ีมีภูมิล าเนาต่างถิ่น  มีการโยกย้ายบ่อย  ส่งผลให้
ขาดความต่อเนื่องในการท างาน ดังนั้น ผู้น าองค์กรจึงใช้หลักการจัดการความรู้เชิงระบบและการจัดเก็บข้อมูล
ด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อให้การขับเคล่ือนงานให้เกิดเสถียรภาพ โดยสร้างความตระหนักในบทบาท
หน้าท่ีของบุคลากร ผ่านการแต่งต้ังค าส่ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามพรรณนางาน บุคลากรสามารถรับรู้ร่วมกันถึง
ความแตกต่างของบทบาทหน้าท่ี  เน้นการปฏิบัติงานอย่างเป็นล าดับข้ันตอน มีการรายงานผลผ่านหัวหน้างาน 
และผู้บริหารตามล าดับ   มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ มีช่ัวโมงประชุมของกลุ่มบริหารงาน ปรากฏในตารางสอน มี
การนิเทศติดตามแบบกัลยาณมิตร การจัดการความรู้ดังกล่าว ส่งผลให้บุคลากรด าเนินการและปฏิบัติงานใน
ทิศทางเดียวกัน มีคุณลักษณะตามค่านิยมองค์กรกล่าวคือ “ เป็นคนดี มีน้ าใจ  นิสัยดี  มีความรู้  ดูเป็น
แบบอย่างได้ ”  
 
 ข. ข้อมูล  สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ 
                 การจัดท าข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลในระบบสารสนเทศของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาใน 
แต่ละกลุ่มบริหารงาน จัดท าเพื่อน าเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศกลาง และเพื่อการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์   ผู้น าเสนอข้อมูลแต่ละด้านมีความตระหนักและให้ความส าคัญต่อความแม่นย า  และ
ความชัดเจนบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง โดยก าหนดเป็นค าส่ังมอบหมายการปฏิบัติงานให้ครูและบุคลากรกลุ่ม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับผิดชอบงานด้าน ไอ ซี ที ของโรงเรียนท้ังระบบ 
โดยแบ่งหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตามลักษณะงาน  ดังนี้ 
                1. งานพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน มีหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อประมวลและจัดท า
เป็นสารสนเทศกลางของโรงเรียน น าเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความส าเร็จ ความเคล่ือนไหวในการจัดกิจกรรม  
ต่าง ๆ ของโรงเรียน ท่ีเป็นปัจจุบันและมีความถูกต้อง เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
ให้เป็นปัจจุบันและมีความถูกต้อง ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด 
               2. งานพัฒนาและดูแลระบบ มีหน้าท่ี ให้ความรู้และให้ค าแนะน าในการใช้อุปกรณ์ส่ือเทคโนโลยี 
ในการบริหารงานในส านักงานของทุกกลุ่มบริหารงานให้มีความทันสมัยและสะดวกในการใช้งาน ให้ค าปรึกษา
แนะน าและให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์เบ้ืองต้น ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ประกอบการด้าน ไอ ซี ที ใน
การจัดซื้อจัดจ้างส่ืออุปกรณ์ในการพัฒนาระบบ 
               3. งานดูแลรักษา อุปกรณ์และส่ือการเรียนรู้ด้าน ไอ ซี ที เพื่อการเรียนการสอน มีหน้าท่ี ส ารวจ 
ดูแล ซ่อมแซม อุปกรณ์ส่ือเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนท่ีติดต้ังในห้องปฏิบัติการต่าง  ๆ เพื่อ
ส่งเสริม ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยส่ือท่ีหลากหลายและมีความทันสมัย ผู้รับผิดชอบจะปฏิบัติงาน และมีการ
รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นระบบ 
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 (2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ 
               โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้ให้ความส าคัญในการก ากับ ดูแลการน าเสนอข้อมูลทุกรูปแบบ โดย
แจ้งแนวปฏิบัติในการน าเสนอข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นข้อเท็จจริงบนเว็บไซต์ของโรงเรียน หากเป็นการน าเสนอ
ข้อมูลผ่านส่ือโซเชียล และระบบออนไลน์ต่าง ๆ  ได้สร้างความตระหนักแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดจนนักเรียน ในการน าเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ การรักษาความลับ การเคารพสิทธิส่วนบุคคล และ
ค านึงถึงข้อกฎหมายในการให้ข้อมูลข่าวสาร หากมีการแสดงความคิดเห็นหรือมีความเส่ียงท่ีจะน าไปสู่ความ
ขัดแย้งในองค์กร หรือเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง ผู้บริหารและบอร์ดบริหารจะเฝ้าระวังและเป็นผู้น าเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว หรือสร้างความเข้าใจอย่างทันท่วงที   นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการน าเสนอ
ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในรูปแบบเอกสารและวารสารประจ าโรงเรียน ในการด าเนินการ
ดังกล่าวทางโรงเรียนได้แต่งต้ังคณะท างาน ในการท าหน้าท่ี ออกแบบรูปเล่ม การรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์
อักษร การจัดพิมพ์และการเผยแพร่ต่อผู้เกี่ยวข้อง 
          (3)  ความพร้อมใช้งานของข้อมูล และสารสนเทศ 
              การจัดเก็บข้อมูล เพื่อรวบรวมเป็นสารสนเทศ  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยามีวิธีการจัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบท้ังในรูปแบบการส ารองไฟล์ บนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และการจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร  แฟ้มงาน ท่ี
ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการ
ข้อมูลแก่นักเรียน ผู้ปกครองหรือชุมชน ท่ีมีความจ าเป็นในการใช้ข้อมูล และให้บริการด้วยความเป็น
กัลยาณมิตร 
         (4) คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
              การมอบหมายหน้าท่ีให้บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการใช้ ไอซีที ในการดูแลอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ เป็นส่วนหนึ่งท่ีส่งผลให้การจัดการข้อมูลต่าง  ๆ ด้วยระบบ ไอซีที ของโรงเรียน 
บ้านตาขุนวิทยา  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับผิดชอบจะตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ให้มีคุณภาพในการ  
ใช้งานอย่างสม่ าเสมอ ติดต้ังอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัย 
                นอกจากนี้ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ยังได้พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีความสะดวก
และง่ายต่อการใช้งานยิ่งขึ้น  ดังนี้ 
               1.จัดท าแบบประเมินการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ ด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีผ่านมา 
โดยใช้การสแกน QR CODE  และผลการประเมินพบว่า การให้บริการโดยใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบเดิม 
เป็นการสูญเสียพื้นท่ีในการท างานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสูญเสียงบประมาณในการซื้อสัญญาณเป็น
อย่างมากซึ่งเกิดจาก การใช้งานผิดประเภทและการขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีของบุคลากรในโรงเรียน จึง
ปรับปรุงการเข้าใช้บริการโดยก าหนดรหัสผ่านให้กับบุคลากรรายบุคคล ในการเข้าใช้สัญญาณและ ระบบจะ
ยกเลิกการใช้สัญญาณภายใน 2  ช่ัวโมงโดยสามารถ log in เข้าใช้ใหม่ได้ต่อเนื่องท าให้เกิดการคืนพื้นท่ีการใช้
งานโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้การใช้งานและการให้บริการข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความเสถียร สามารถ
สืบค้น หรือจัดส่งหนังสือราชการได้อย่างรวดเร็ว และใช้เป็นเครื่องมือ ส่ือการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ในปัจจุบันยังมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาส่งเสริมระบบการจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ครอบคลุมทุกช้ันเรียนและสนับสนุน การด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบชัดเจน 
               2. โรงเรียนอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดให้มีเครื่องแม่ข่าย (Server) ท่ีมีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้
ระบบ Internet ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้ประสบอัคคีภัย และ
สูญเสียอาคารเรียนไปจ านวน 1 หลัง 
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               3. พัฒนาบุคลากรท่ีรับผิดชอบด้านการดูแลรักษาระบบเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศอย่าง
สม่ าเสมอโดยสนับสนุนให้มีโครงการจัดอบรมบุคลากรเพื่อกลับมาพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
               4. การบริหารจัดการข้อมูลนั้นโรงเรียนมีฐานข้อมูลท่ีสมบูรณ์ข้อมูลท่ีส าคัญ  ได้แก่  ข้อมูลด้าน
นักเรียน  ครู  และบุคลากร ข้อมูลด้านงบประมาณวัสดุอุปกรณ์  ข้อมูลด้านบริหารท่ัวไปเป็นข้อมูลท่ีเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา  และข้อมูลท่ีเกี่ยวกับความรู้ความสามารถในการสอนของครูโดยระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนได้แก่ 

              4.1 ระบบสารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียน  ประกอบด้วย  ข้อมูลและท่ีเกี่ยวข้องกับภาพรวม
ของโรงเรียนสภาพเศรษฐกิจ สังคม  ความต้องการของชุมชนสภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสร้าง
และภารกิจเช่นปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน  ระบบเอกสารท่ีจ าเป็นในโรงเรียน  เป็นต้น 

              4.2 ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนเป็นระบบสารสนเทศท่ีรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน
ท้ังหมดสารสนเทศส่วนนี้จัดท าโดยครูประจ าช้ันจัดส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าท่ีในฝ่ายแผนงานและสารสนเทศได้
ท าการจัดเก็บท้ังในระบบเดิมคือ  SMIS  ปัจจุบันพัฒนาเป็น OBEC  และ  Data  Management  Center  
เช่น  ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนรายบุคคล สภาพเศรษฐกิจของผู้เรียนการด้อยโอกาส  เป็นต้น  สารสนเทศอีก
ส่วนหนึ่งจัดท าโดยครูผู้สอนเป็นส่วนใหญ่ เช่น ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจ าแนกเป็นรายช้ันรายปี  ผลการประเมิน
คุณภาพของผู้เรียน  รายงานผลความก้าวหน้าของผู้เรียน  รายงานความประพฤติพฤติกรรมการแสดงออกของ
ผู้เรียน  รายงานการผู้ติดตามและเฝ้าระวังนักเรียนในกลุ่มห่วงใย เป็นต้น 

             4.3  ระบบสารสนเทศบริหารงานวิชาการใช้ระบบ  Data  Management  Center  ในการ
จัดการเป็นการจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนใช้ระบบ SGS  ( School Grading 
System ) ในการวัดและประเมินผลการเรียน 

             4.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  เป็นระบบสารสนเทศท่ีมีการประมวลผลได้ทันที  
มีการเปรียบเทียบข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการบริหารงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเช่น  
งานธุรการ  การเงิน งานบุคลากร งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เป็นต้นสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและสารสนเทศเหล่านี้ได้โดยประสานกับงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงหรือผ่านระบบออนไลน์ได้ 

             4.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานการบริหารจัดการของโรงเรียน  ต้องมีการรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารวมถึงการรายงานให้ผู้ปกครองชุมชนและสาธารณชนทราบ
ดังนั้นสารสนเทศส่วนนี้จึงเป็นการน าข้อมูลสารสนเทศท้ัง 5 กลุ่มบริหารงาน ท่ีกล่าวมาข้างต้นมาจัดท าสรุป
เป็นภาพรวม ท่ีช้ีให้เห็นถึงผลส าเร็จตามสภาพและผลการพัฒนาท่ีเกิดขึ้นโดยสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวนี้ ได้
จากเว็บไซต์ของโรงเรียนผ่านทาง  URL::http://www.btv.ac.th 

นอกจากจะสามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์แล้ว  บุคลากร  ผู้รับบริการนักเรียน 
และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยังสามารถเข้าถึงหรือรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไข
(Update) อยู่เสมอได้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น แจ้งข่าวสารผ่านทาง  Social media : Facebook โรงเรียน 
บ้านตาขุนวิทยา  การแจ้งข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์  การประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายประกาศ  เสียงตามสายของ
โรงเรียนและการประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มไลน์นักเรียนและผู้ปกครอง  และวารสารสมานคุณ  เป็นต้น 
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          (5) ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน 
  ในการท าให้ข้อมูลและสารสนเทศท่ีจ าเป็นมีความพร้อมใช้งานอยู่ปลอดภัยและง่ายต่อการใช้งาน

โรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท าหน้าท่ีดูแลระบบเครือข่ายของ
โรงเรียนและดูแลระบบเครือข่ายของสพฐ.  โรงเรียนได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศออกเป็นหมวดหมู่
ตามหน่วยงานและเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน   เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลและโรงเรียนก าลัง
อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดระบบ Network ท่ีมีประสิทธิภาพสูง  ได้แก่ 

             1. มีการสร้างความปลอดภัยให้กับระบบปฏิบัติการเพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานความปลอดภัย
และลดความเส่ียงจากภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์แก่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล มีการต้ังค่าให้ระบบปฏิบัติให้ทันสมัยอยู่เสมอ (Patch Update) เปิดใช้งานไฟร์วอลล์ (Firewall) 
การกู้คืนข้อมูล (Recovery) ของระบบปฏิบัติการตลอดเวลา 

             2. จัดให้มีเครื่องแม่ข่ายจ านวนหลายเครื่อง  ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลจ านวนมากเพื่อส ารอง
ข้อมูล (Backup)  มีระบบป้องกันไวรัสท่ีถูกต้องตามลิขสิทธิ์มีก าหนดมาตรการควบคุม การจัดเก็บข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ (Log) เพื่อให้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log)  มีความถูกต้องและสามารถระบุถึงตัว
บุคคลได้ 

              3. จัดให้มีห้องแม่ข่าย (Server room) ท่ีปรับอุณหภูมิเหมาะแก่ hardware ท่ีอยู่ในห้อง
ตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อเป็นการช่วยบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้ได้นาน  

              4. มีการสร้างมาตรการต่าง ๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยเช่นสร้างความปลอดภัยทาง
กายภาพเพื่อป้องกันผู้ท่ี ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ระบบสารสนเทศและระบบ
คอมพิวเตอร์ห้ามบุคคลผู้ท่ีไม่มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวข้องเข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือห้องท่ีมีความส าคัญ
ต่าง ๆ  การเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  การเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เจ้าหน้าท่ีจะต้อง
ท าการใส่บัญชีผู้ใช้ (Username) และ/หรือรหัสผ่าน (Password)   มีระบบกล้องวงจรปิด  เป็นต้น 

              5. มีการป้องกันการบุกรุกและภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เช่นผู้ดูแลระบบ Proxy Server จะต้องมีการ
ก าหนดค่า (Configuration)  เพื่อกล่ันกรองข้อมูลท่ีมาทางเว็บไซต์ ให้มีความปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศ
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์  เป็นต้น 

             6. มีการพัฒนานโยบายการใช้งานระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้การใช้
งานระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเส่ียงจาก
ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ 

             7. สร้างความตระหนักให้กับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ให้สามารถ
ใช้งานระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลตาม
นโยบายการใช้งานจัดให้มีการอบรมการใช้งานกับผู้ใช้หรือบุคลากรเมื่อมีซอฟแวร์หรือระบบใหม่ๆ เพื่อให้ง่าย
กับการใช้งาน 

              8. ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนมีการติดต้ังเครื่องแม่ข่ายอินเทอร์เน็ต 2 ระบบ  คือระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line)  โดยเช่าใช้บริการสัญญาณจาก  CAT  Corporate  Service  และ
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากโครงการพัฒนาและขยายเครือข่าย  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
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การศึกษาเพื่อรองรับการศึกษาท้ังระบบ (UniNet)  ดังนั้น  หากมีระบบใดระบบหนึ่งขัดข้อง   ก็จะมีระบบ
ส ารอง  เพื่อให้สามารถใช้งานเครือข่ายได้ตลอด   

              9. การป้องกันและแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ระบบ
สารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์จึงมีโครงการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟเปิดใช้งานเครื่องส ารองไฟฟ้า   และปรับ
แรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)   ตลอดระยะเวลาท่ีเปิดใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลจัดให้มีเครื่องแม่ข่ายจ านวนมากเพื่อส ารองข้อมูล (Backup)  

             10. จัดให้มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการดูแลข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงดูแลรักษา
ฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์วัสดุอุปกรณ์  และท าหน้าท่ีเตรียมความพร้อมให้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง    

        กรณีภาวะฉุกเฉิน โรงเรียนมีวิธีด าเนินการในการท ากลไกความพร้อมใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ
รวมถึงระบบฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ทันต่อความต้องการ  และทิศทางการศึกษาและบริการ  และทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงานอยู่เสมอ   วิธีการด าเนินการเริ่มจากการวางแผน
เตรียมความพร้อมท้ังเรื่องของบุคลากรภาระงานทรัพยากรและอื่นๆ   โดยแต่งต้ังคณะกรรมการในการ
ด าเนินงานทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง   มีงานแผนงานและสารสนเทศเป็นแกนหลัก  มีงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ 
เครือข่ายสนับสนุนการดูแลในเรื่องของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีต้องการ  เช่น  เตรียมความพร้อมในเรื่อง
ระบบในการจัดเก็บข้อมูล  การกระจายสัญญาณเครือข่าย Wifi  WLAN หรือ LAN  ให้ท่ัวถึงพร้อมส าหรับการ
เข้าถึงทุกต าแหน่งของโรงเรียน พัฒนาระบบหรือจัดหาระบบท่ีต้องการและติดต้ังระบบให้พร้อมใช้งาน เป็นต้น   
เมื่อระบบเครือข่ายพร้อมจึงท าการจัดเก็บโดยการแจกแบบฟอร์ม   และขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้ข้อมูล
เพื่อท าการจัดเก็บเข้าระบบสารสนเทศต่างๆ  ของโรงเรียน  เช่น  ระบบSGS , SESA ,SMIS, OBEC, DATA 
MENAGEMENT CENTER เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีผ่านการประมวลผลเป็นสารสนเทศ  ท่ีถูกต้อง  แม่นย า น่าเช่ือถือ
และเป็นปัจจุบัน 

 
 


