
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับ
ภาคและกลุ่มจังหวัด

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



Agenda

1. บทบาทหน้าท่ีของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา พ.ศ.2560

3. แผนปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศดา้นการศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2564
4. มาตรฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
5. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลางของกระทรวงศึกษาธิการ
6. น าเสนอ Sand Box ที่น ารอง กับ  4 ศธจ. และ 1 ศธภ.



ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง (ศทก.สป.)

อ านาจหน้าที่

▸ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548

▸ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 8 ตุลาคม 2561



อ านาจหน้าที่
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการจัดการศึกษา

จัดท าข้อเสนอนโยบาย แผนแม่บทและแผนปฏิบัติ
การเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง รวมทั้ง
วางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการจดัการศึกษา
ของกระทรวงและส านักงานปลัดกระทรวง
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนเกีย่วกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของรฐั

ด าเนินการเกี่ยวกับงาน
เลขานุการของคณะกรรมการพฒันา
เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง

ส นับส นุนและ ใ ห้ค า ปรึ กษา
แนะน าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง รวมทั้ง
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารและการจัดการศึกษา

พัฒนาระบบคลังข้อมูล และฐานข้อมูล
สารสนเทศ รวมทั้งเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเป็นศนูย์กลางข้อมูลของ
กระทรวง

1 2 3

4

5
ศขศ.



จัดท าข้อเสนอและแผนการ
พัฒนาข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาของประเทศ
และติดตามรายงานผลต่อรัฐมนตรี

จัดท ากรอบแนวทางหรือระบบ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาแบบบูรณาการรว่มกบั
หน่วยงานใน-นอก ศธ. 

และทุกภาคส่วน

พัฒนาระบบคลังข้อมลู
และฐานข้อมูลสารสนเทศ
ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูล
การศึกษาของประเทศ

จัดท ามาตรฐานข้อมูล
ด้านสารสนเทศทาง
การศึกษาของประเทศ

ส่งเสริมและประสานงาน
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา

วางระบบ/รูปแบบ
การน าเสนอและการ
ให้บริการข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา

ศขศ.

อ านาจหน้าที่
1 2

3

45

6



ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560



ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560

ปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 
พ.ศ.2554 เพื่อให้การบริหารและการใช้ข้อมูลครอบคลุมส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และ
สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบกับ
กระทรวงศึกษาธิการมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาในภูมิภาค
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เร่ือง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการ
ภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด



ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560

หมวด 1 บทท่ัวไป
หมวด 2 คณะกรรมการ
บริหารข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา

หมวด 3 คณะกรรมการ
บริหารข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาภาค

หมวด 4 คณะกรรมการ
บริหารข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาจังหวัด

หมวด 5 การจัดเก็บและการ
จัดส่งข้อมูลพื้นฐานและ
ข้อมูลเฉพาะกิจ

หมวด 6 การทะเบียน

หมวด 7 การติดตาม 
ประเมินผล และการ
เผยแพร่



ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560

ข้อ 4   “ข้อมูลพ้ืนฐาน” หมายความว่า ข้อมูลที่ด าเนินการจัดเก็บทุกปีการศึกษา โดย
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ บุคลากร และข้อมูลอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

“ข้อมูลเฉพาะกิจ” หมายความว่า ข้อมูลที่ส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษา
จัดเก็บตามนโยบาย ความจ าเป็นเร่งด่วน หรือตามความจ าเป็นของพ้ืนที่



ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560

ข้อ 6 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษามีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(1) เพ่ือใช้ในการวางแผน ตัดสินใจ ก าหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาการศึกษา

ของส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษา
(2) เพ่ือสร้างโอกาส ความเสมอภาค ในการเข้าถึงข้อมูลและการบริการทางการศึกษา
(3) เพ่ือบูรณาการฐานข้อมูลของส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษาเข้าด้วยกันให้

เป็นระบบ
(4) เพ่ือการบริหารราชการแผ่นดิน และการบริการประชาชน



ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560

ข้อ 7  ให้เป็นหน้าท่ีของหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา ท่ีจะต้องท าการส ารวจ
ตรวจสอบ ให้ผู้จัดเก็บข้อมูลหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาท่ีก าหนดให้
ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บข้อมูล ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560

ข้อ 9  เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเฉพาะกิจ        
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานให้ส่วนราชการ 
หน่วยงาน และประชาชนสามารถได้รับรู้ ตรวจสอบ หรือขอรับบริการดูข้อมูลข่าวสารได้ภายใต้
บังคับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

ข้อ 10 ในกรณีผู้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินการตามระเบียบนี้จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
หรือปฏิบัติโดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ผู้นั้นจะต้องรับผิดทาง
ปกครอง ทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัยแล้วแต่กรณีตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการนั้น



ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560

ข้อ 25 ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาแล้วแต่กรณี จัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ 
ประมวลผล และจัดส่งข้อมูลพื้นฐานประจ าปีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
ประกาศก าหนด

ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ ส่วนราชการ หน่วยงาน 
หรือสถานศึกษาอาจจัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผล และจัดส่งข้อมูลพื้นฐาน นอกเหนือจาก
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนดก็ได้

ข้อ 27 ให้ส่วนราชการ และหน่วยงาน มีอ านาจประกาศก าหนดการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะกิจได้ตาม
ความเหมาะสม พร้อมท้ังรายงานให้ต้นสังกัดทราบ



แผนปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564



สถานศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา

การรวบรวมขอ้มูลดา้นการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนยก์ลาง
ข้อมูล

สารสนเทศ
ของ ศธ.

รัฐบาล
ผู้บริหาร

สถานศึกษา/
หน่วยงาน
ครู นักเรียน
ผู้ปกครอง
หน่วยงานรัฐ
ภาคเอกชน
องคก์าร

ระหว่างประเทศ



หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการศึกษา



แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นภาพกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดแนวทางการบรหิาร
จัดการข้อมูลให้เป็นภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
ก าหนดกลุม่ข้อมูลพืน้ฐานที่เปน็มาตรฐานกลาง จ านวน ๕ กลุ่ม
ข้อมูล และก าหนดแผนการท างานโดยให้ทุกหน่วยงานจัดส่ง
ข้อมูลให้กระทรวง โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ 

๑. ข้อมูลภาคเรียนที่ ๑  (ณ ๑๐ มิ.ย.และ ๓๑ ส.ค.) 

๒. ข้อมูลภาคเรียนที่ ๒ ณ (๑๐ พ.ย.และ ๑๕ ก.พ.) 
ระยะเวลาการจัดส่งข้อมูล

ของหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระยะเวลาการจัดส่งข้อมูล
ของหน่วยงานที่จัดการศึกษาอุดมศึกษา



มาตรฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ



มาตรฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

Table             Field
1 2 3 22 36 40 48

1.นักเรียน นักศึกษา
และผู้เรียน (48 รายการ)

2.ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(36 รายการ)

3.ข้าราชการพลเรือนและบุคลากร
อื่นๆ (36 รายการ)

4.หน่วยงานและสถานศึกษา (40
รายการ)

5.ผู้ส าเร็จการศึกษา (22 รายการ)



รายการมาตรฐานข้อมูลกลางของนักเรียน นักศึกษาและผู้เรียน

ที่ รายการข้อมูล
ระดับการศกึษา

ทีจ่ัดเกบ็
หมายเหตุ

ชุดข้อมูลด้านการศกึษา
35 ปีการศึกษาท่ีเริม่เขา้เรียนในระดบั

การศึกษา
ทกุระดบั

36 ปีการศึกษาท่ีเริม่เขา้เรียน ทกุระดบั
37 รหสัระดบัการศึกษา ทกุระดบั
38 รหสัชัน้ปี ทกุระดบั
39 รหสัหลกัสตูร ทกุระดบั
40 รหสัประเภทวชิา อาชีวะ
41 รหสัสาขาวชิา อาชีวะ
42 รหสัสาขางาน อาชีวะ
43 ผลการเรียนเฉล่ียประจ าภาคเรียน ทกุระดบั
44 ผลการเรียนเฉล่ียสะสม ทกุระดบั
45 จงัหวดัท่ีเรียน ทกุระดบั
46 รหสัสถานศึกษาเรียนรว่มทวศิึกษา สอศ

ที่ รายการข้อมูล
ระดับการศกึษา

ทีจ่ัดเกบ็
หมายเหตุ

ข้อมูลทีอ่ยู่ (ตามส าเนาทะเบยีนบ้าน) 
18 รหสัประจ าบา้น ทกุระดบั

ขอ้มูลจาก
กรมการ
ปกครอง

(*ยกเวน้เด็ก
ต่างสญัชาติ/
ไรส้ญัชาติ)

19 เลขท่ีบา้น ทกุระดบั
20 หมู่ท่ี ทกุระดบั
21 ถนน ทกุระดบั
22 ซอย ทกุระดบั
23 ตรอก ทกุระดบั
24 รหสัจงัหวดัอ าเภอต าบล ทกุระดบั

ข้อมูลบดิา-มารดา
25 รหสัค าน าหนา้ช่ือบดิา ทกุระดบั
26 ช่ือบดิา ทกุระดบั
27 ช่ือกลางของบดิา ทกุระดบั
28 นามสกุลบดิา ทกุระดบั
29 รหสัสถานภาพของบดิา ทกุระดบั
30 รหสัค าน าหนา้ช่ือมารดา ทกุระดบั
31 ช่ือมารดา ทกุระดบั
32 ช่ือกลางของมารดา ทกุระดบั
33 นามสกุลมารดา ทกุระดบั
34 รหสัสถานภาพของมารดา ทกุระดบั

ที่ รายการข้อมูล
ระดับการศกึษา

ทีจ่ัดเกบ็
หมายเหตุ

1 ปีการศึกษา ทกุระดบั
2 ภาคการศึกษา ทกุระดบั

3
รหสัสถานศึกษา/
หนว่ยงาน

ทกุระดบั

4 หนว่ยงานตน้สงักดั ทกุระดบั
ชุดข้อมูลพืน้ฐานบุคคล

5
รหสัอา้งอิงนกัเรียน และ
โรงเรียน

ทกุระดบั

6 รหสันกัเรียน ทกุระดบั
7 รหสัประจ าตวัประชาชน ทกุระดบั
8 เลขท่ีหนงัสือเดินทาง ทกุระดบั เฉพาะชาวต่างชาติ
9 รหสัค าน าหนา้ช่ือ ทกุระดบั

ขอ้มูลจาก
กรมการปกครอง
(*ยกเวน้ต่าง

สญัชาติ/ไรส้ญัชาติ)

10 ช่ือ ทกุระดบั
11 ช่ือกลาง ทกุระดบั
12 นามสกุล ทกุระดบั
13 รหสัเพศ ทกุระดบั
14 วนัเดือนปีเกิด ทกุระดบั
15 รหสัสญัชาติ ทกุระดบั
16 รหสัความพกิาร ทกุระดบั
17 รหสัความดอ้ยโอกาส  ทกุระดบั



รายการมาตรฐานข้อมูลกลางของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการและบุคลากรอ่ืน

ที่ รายการข้อมูล
ระดับการศกึษา

ทีจ่ัดเกบ็
หมายเหตุ

1 ปีการศึกษา ทกุระดบั
2 ภาคการศึกษา ทกุระดบั
3 รหสัสถานศึกษา/หนว่ยงาน ทกุระดบั
4 หนว่ยงานตน้สงักดั ทกุระดบั

ชุดข้อมูลพืน้ฐานบุคคล
5 รหสัอา้งอิง บคุลากร และโรงเรียน ทกุระดบั
6 รหสัประจ าตวัประชาชน ทกุระดบั
7 เลขท่ีหนงัสือเดินทาง ทกุระดบั
8 วนัท่ีออกหนงัสือเดินทาง ทกุระดบั
9 วนัหมดอายุของหนงัสือเดินทาง ทกุระดบั
10 รหสัค าน าหนา้ช่ือ ทกุระดบั

ขอ้มูลจาก
กรมการปกครอง
(*ยกเวน้ต่าง
สญัชาติ/ไร้
สญัชาติ)

11 ช่ือ ทกุระดบั
12 ช่ือกลาง ทกุระดบั
13 นามสกุล ทกุระดบั
14 รหสัเพศ ทกุระดบั
15 วนัเดือนปีเกิด ทกุระดบั
16 รหสัสญัชาติ ทกุระดบั
17 รหสัประเภทบคุลากร ทกุระดบั
18 รหสัช่ือต าแหนง่ ทกุระดบั
19 รหสัวทิยฐานะ และต าแหนง่วชิาการ ทกุระดบั

ที่ รายการข้อมูล
ระดับการศกึษา

ทีจ่ัดเกบ็
หมายเหตุ

20 รหสัระดบัการศึกษาท่ีสอน ทกุระดบั
21 รหสักลุม่วชิาท่ีสอน ทกุระดบั
22 รหสัวฒุิทางครู ขัน้พืน้ฐาน
23 รหสัประเภทใบอนญุาตประกอบวชิาชีพ ขัน้พืน้ฐาน ขอ้มูลจาก

คุรุสภา24 เลขท่ีใบอนญุาตประกอบวชิาชีพ ขัน้พืน้ฐาน
25 วนัท่ีใบอนญุาตหมดอายุ ขัน้พืน้ฐาน

ชุดข้อมูลทีอ่ยู่ตามส าเนาทะเบยีนบ้าน
26 รหสัประจ าบา้น ทกุระดบั

ขอ้มูลจาก
กรมการปกครอง
(*ยกเวน้เด็กต่าง
สญัชาติ/ไร้
สญัชาติ)

27 เลขท่ีบา้น ทกุระดบั
28 หมู่ท่ี ทกุระดบั
29 ถนน ทกุระดบั
30 ซอย ทกุระดบั
31 ตรอก ทกุระดบั
32 รหสัจงัหวดั/อ าเภอ/ต าบล ทกุระดบั

ชุดข้อมูลด้านการศกึษา
33 รหสัระดบัการศึกษา ทกุระดบั
34 รหสัวฒุิการศึกษา ทกุระดบั
35 ช่ือสาขาวชิาเอก ทกุระดบั
36 รหสัสาขาวชิาเอก ทกุระดบั



รายการมาตรฐานข้อมูลกลางของสถานศึกษาและหน่วยงาน

ที่ รายการข้อมูล
ระดับการศกึษา

ทีจ่ัดเกบ็
1 ปีการศึกษา ทกุระดบั
2 รหสัสถานศึกษา/หนว่ยงาน ทกุระดบั
3 ช่ือสถานศึกษา/หนว่ยงานภาษาไทย ทกุระดบั

4
ช่ือสถานศึกษา/หนว่ยงาน
ภาษาองักฤษ

ทกุระดบั

ข้อมูลทีอ่ยู่ของสถานศกึษา/หน่วยงาน
5 รหสัประจ าบา้น ทกุระดบั
6 เลขท่ีบา้น ทกุระดบั
7 หมู่ท่ี ทกุระดบั
8 ตรอก ทกุระดบั
9 ซอย ทกุระดบั
10 ถนน ทกุระดบั
11 รหสัจงัหวดั/อ าเภอ/ต าบล ทกุระดบั
12 รหสัไปรษณีย์ ทกุระดบั
13 หมายเลขโทรศพัท1์ ทกุระดบั
14 หมายเลขโทรศพัท2์ ทกุระดบั
15 หมายเลขโทรสาร ทกุระดบั
16 ไปรษณียอ์ิเลก็ทรอนกิส์ ทกุระดบั
17 ท่ีอยู่เวบ็ไซต์ ทกุระดบั
18 วนัเดือนปีท่ีก่อตัง้ ทกุระดบั
19 หนว่ยงานตน้สงักดั ทกุระดบั
20 รหสัประเภทสถานศึกษา/หนว่ยงาน ทกุระดบั

ที่ รายการข้อมูล
ระดับการศกึษา

ทีจ่ัดเกบ็
21 สถานะของสถานศึกษา ทกุระดบั
22 สถานภาพการควบรวมสถานศึกษา ทกุระดบั
23 รหสัประเภทการปกครอง ทกุระดบั
24 ช่ือ-สกุลผูบ้รหิาร ทกุระดบั

ชุดข้อมูลพกิัดทางภูมิศาสตรต์ามมาตรฐาน  Indian Datum
25 ค่าต าแหนง่พกิดัทาง Latitude ทกุระดบั
26 ค่าต าแหนง่พกิดัทาง Longitude ทกุระดบั

ชุดข้อมูลระบบการจัดการศกึษา
27 รหสัระบบการจดัการศึกษา ทกุระดบั

กลุ่มข้อมูลเกีย่วกับการเปิดสอน
28 รหสัระดบัการศึกษาท่ีเปิดสอน ทกุระดบั

ชุดข้อมูลเกีย่วกับรางวัลทีโ่รงเรียนได้รับ
29 ปีท่ีไดร้บัรางวลั ทกุระดบั
30 ช่ือรางวลั ทกุระดบั
31 แหลง่ท่ีมาของรางวลั ทกุระดบั

ชุดข้อมูลเกีย่วกับสาธารณูปโภค
32 รหสัไฟฟา้ ขัน้พืน้ฐาน
33 รหสัประเภทอินเทอรเ์นต็(ประเภทส่ือ) ขัน้พืน้ฐาน
35 รหสัการใชส่ื้อการเรียนการสอน ทกุระดบั

ท่ี รายการขอ้มูล
ระดบัการศึกษา

ท่ีจดัเก็บ
ข้อมูลทางด้านสถติิ

36 จ านวนเครื่องคอมพวิเตอร์
ส าหรบัการเรียนการสอน

ขัน้พืน้ฐาน

37 จ านวนเครื่องคอมพวิเตอร์
ส  าหรบัการบรหิารการจดัการ

ขัน้พืน้ฐาน

38 จ านวนหอ้งน า้ส  าหรบันกัเรียนชาย ขัน้พืน้ฐาน
39 จ านวนหอ้งน า้ส  าหรบันกัเรียนหญิง ขัน้พืน้ฐาน
40 จ านวนหอ้งน า้ทัง้หมด ทกุระดบั



ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทีจั่ดเกบ็ลงในบัตรประจ ำตัวประชำชน

ที่ รายการ ตวัอยา่งขอ้มูล

1 รหัสสถานศึกษา รหัสสถานศึกษา 10 หลัก

2 ชื่อสถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3 ระดับการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ประถม,มัธยมต้น,มัธยมปลาย,ปวช.,ปวส.,อนุปริญญา,ปทส.,ปริญญาตรี,ป.

บัณฑิต,ปริญญาโท,ป.บัณฑติช้ันสูง

4 ช่ือประเภทวิชา/ปริญญา วท.ม.,ศศ.ม.,ค.ม.,น.ม.,นศ.ม.,พย.ม.,

5 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ,วิทยาศาสตร์กายภาพ,คณิตศาสตร์และสถิติ,วิทยาการ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 3.38

7 วันท่ีอนุมัติจบ ววดดปปปป เช่น 31032556



มาตรฐานรหัสข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดการศึกษา (รหัสมาตรฐานข้อมูลกลางของ ศธ.)

1. รหัสหน่วยงานต้นสังกัด
2. รหัสค าน าหน้าช่ือ
3. รหัสเพศ
4. รหัสสัญชาติ
5. รหัสต าบล
6. รหัสอ าเภอ
7. รหัสจังหวัด
8. รหัสระดับการศึกษา
9. รหัสช้ันปี
10. รหัสสถานภาพของบุคคล
11. รหัสความพิการ
12. รหัสความด้อยโอกาส
13. รหัสประเภทบุคลากร
14. รหัสช่ือต าแหน่ง
15. รหัสวิทยฐานะ และต าแหน่งทางวิชาการ
16. รหัสกลุ่มวิชาท่ีสอน

17. รหัสการมีวุฒิทางครู
18. รหัสประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
19. รหัสประเภทสถานศึกษา/หน่วยงาน
20. รหัสสถานะของสถานศึกษา
21. รหัสเขตการปกครอง (เทศบาล,อบจ.)
22. รหัสระบบการจัดการศึกษา
23. รหัสประเภทแหล่งก าเนิดไฟฟ้า
24. รหัสการมีอินเทอร์เน็ต(ประเภทสื่อ)
25. รหัสการใช้สื่อเพื่อการศึกษา
26. รหัสวุฒิการศึกษา
27. รหัสหลักสูตร
28. รหัสประเภทวิชา
29. รหัสสาขาวิชา
30. รหัสสาขางาน
31. รหัสสาขาวิชาเอก



ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศกลางด้านการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ



การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

การพัฒนาและปรับเปลี่ยน
ระบบข้อมูลสนับสนุน

การบูรณาการ

• พัฒนาแพลตฟอร์มการ
บริหารจัดการภายใน
หน่วยงาน (back office 
platform) รองรับ
กระบวนการท างานและ
สนับสนุนแบ่งปันการใช้
งานร่วมกัน

(Smart Office for Admin 
Unit and EMIS For 
School)

การบูรณาการฐานข้อมูลท่ี
ใช้งานร่วมกัน

• พัฒนาฐานข้อมูลและชุด
ข้อมูลทางการศึกษาที่
ส าคัญและจ าเป็นต่อ
การบูรณาการฐานข้อมูล 
การใช้ทรัพยากรดิจิทัล 
และการท างานข้าม
หน่วยงาน

• พัฒนาระบบจัดเก็บและ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data)
ส าหรับรองรับการใช้งาน
ร่วมกันกับหน่วยงานอื่น 

พัฒนางานบริการดิจิทัลทาง
การศึกษา (educational 

smart service)

• พัฒนาแพลตฟอร์ม
บริการพื้นฐาน 
(common platform)
และการพัฒนาบริการ
ดิจิทัลทางการศึกษาที่
สามารถอ านวยความ
สะดวกต่อผู้ขอรับบริการ
ตามความเหมาะสม

ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) ระบบข้อมูลสารสนเทศ

ฐานข้อมูลรายบุคคล
ที่เชื่อมโยงและใช้

ประโยชน์

นักเรียน 
นักศึกษา

ผู้เรียน

หน่วยงานและ
สถานศึกษา

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา

ครู อาจารย์
และบุคลากร
ทางการศึกษา

ข้าราชการพล
เรือนและ

บุคลากรอื่น

คุณภาพ
เท่า
เทียม
ทั่วถึง

บริการดิจิทัลทางการศึกษา

ประชาชน นักเรียน ครูและบุคลากร 
รัฐบาล/ผู้บริหาร หน่วยงานรัฐ/เอกชน

ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า

เริ่มตน้บรูณาการฐานขอ้มลู 5 ฐาน



สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศดา้นการศกึษากลางของกระทรวงศึกษาธิการ
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บรกิารขอ้มลู
One Stop e-Service

ประชาชน

Integration Central Database

สกศ.

ภาคเอกชน

MIS database

สกอ.

สอศ.

สพฐ.

กศน.

สช.

สกสค.

ครุุภา

ก.ค.ศ.

สถานศกึษา

สถานศกึษา

สถานศกึษา

สถานศกึษา

MIS database

MIS database

MIS database

MIS database

MIS database

MIS database

MIS database

สป. (ศทก.)

รร.มหิดลวิทยา
นุสรณ์

MIS database

สธ.            สถ.             กก.               คค.                พม.           วธ.              กห.            พศ.             สตช.   กทม./เมืองพทัยา

MIS database MIS database MIS database MIS database MIS database MIS database MIS database MIS database MIS database

Primary Data

Primary Data

Primary Data

Primary Data

Primary Data

DataApp.                            ESI

Linkage Center กรมการปกครอง

Data Warehouse & Big Data

ผูบ้รหิารการศึกษา

ก.ดิจิทัลฯ

MIS database

หน่วยงานใน ศธ.

หน่วยงานนอก ศธ.

หน่วยงานกลางของ ศธ.
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สภาพปัจจุบันของระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ (EDC: Education Data Center)

ระบบเชื่อมโยงและน าเข้าข้อมูลทะเบียน หน่วยงานสนับสนุน
(กระทรวงแรงงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงสาธารณสุข กรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง คุรุสภา สมศ. สทศ. ศบป.จชต. ศอบต.)





กระบวนการท างานของระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติผู้เรียนและบุคลากรในสังกัด

หน่วยงานต้นสังกัด

-ทะเบียนข้อมูลนักเรียน
-ทะเบียนข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา
-ทะเบียนข้อมูลครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
-ทะเบียนข้อมูลบุคลากรอ่ืน
-ทะเบียนข้อมูลสถานศึกษา

1

2

3

4 5



เช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลหน่วยงานในสงักัด

หน่วยงานที่
จัดการศึกษา
ภายในสังกัด

· สพฐ. 
· สช.
· สอศ. 
· กศน. 

วิธีการเชื่อมโยงและ
แลกเปล่ียนข้อมูล 
5 รูปแบบ

APIs | sFTP | DB Connect | Web Upload | e-Form



เช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลหน่วยงานนอกสงักัด

หน่วยงานที่
จัดการศึกษา

ภายนอกสังกัด

• กรมกิจการเด็กและเยาวชน
• ส านักพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ
• ศูนย์ประสานงานและบริหาร

การศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศปบ.จชต.)

• สกอ. 
• อปท.

วิธีการเชื่อมโยงและ
แลกเปล่ียนข้อมูล 
5 รูปแบบ

APIs | sFTP | DB Connect | Web Upload | e-Form



เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลหนว่ยงานอื่น

กรมการปกครอง Linkage Center

คุรุสภา

กระทรวงแรงงาน

กรมอนามัย

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา - กสศ.

ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ – ศอ.บต.

กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

• ข้อมูลทะเบียนราษฎร์
• ข้อมูลทะเบียนบ้าน
• ตรวจสอบข้อมูลสถานะการเสียชีวิต

• ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพครู

• ข้อมูลต าแหน่งงานที่นายจ้างรับสมัคร 
• ข้อมูลส ารวจความต้องการแรงงานใน

สถานประกอบการ

• ข้อมูลทุนการศึกษา

• เรียกใช้ข้อมูลสถิติ Open Data/API

• ข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาล

• ข้อมูลนักเรียน ครู บุคลากร และ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา

• ข้อมูลผู้พิการและประเภทความพิการ

วิธีการเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูล
1. APIs
2. Open Data/API
3. Batch File
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บริการสถิติด้านการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
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www.mis.moe.go.th
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www.edustatistics.moe.go.th
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www.covid.moe.go.th



Big Data ด้านการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ



การด าเนินการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษากลางของกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลจากต้นสังกัด

1. E-form
2. DB connect
3. Web upload
4.sFTP
5.APIs

Big Data
Analytics

เช่ือมโยงและแลกเปล่ียน
ข้อมูล

Big Data
กระทรวงศึกษาธิการ



ระบบ Big Data  เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1. Descriptive analytics การวิเคราะห์ในระดับที่บอกว่าเกิดอะไรขึ้น 
จ านวนเท่าไหร่ ถี่แค่ไหน เกิดเหตุการณ์ส าคัญๆ ตอนไหน ตรงไหนบ้าง
2. Predictive analytics การวิเคราะห์ในลักษณะประเมินว่าจะเกิด
อะไรขึ้นต่อไป มีการให้ข้อมูลตัวชี้วัดของผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าแนวโน้ม
ยังเป็นอย่างนี้ต่อไป 
3. Prescriptive analytics การสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์แนวโน้ม
และเสนอทางเลือกในการตัดสินใจที่เหมาะสม

Big Data
For 

Education

แอพพลิเคช่ัน
“กดดูรู้ท่ีเรียน”

“สถิติการศึกษา”

ระบบบูรณาการฐานข้อมูล
ทะเบียนประวัติ

ข้อมูล
ภายนอก

ตัวชี้วัด

ตัดสินใจ

วางแผน
พยากรณ์ ติดตาม

ประเมินผล
วิเคราะห์
สังเคราะห์

ข้อมูล

School
Management

ข้อมูล
โรงเรียน

ข้อมูล
ปฏิบัติงา

น

ข้อมูล
ส านัก

Smart
Office

ผล
ปฏิบัติงาน

ฐานข้อมูล
หน่วยงาน

Behavioral data: ข้อมูลเชิง
พฤติกรรมการใช้งาน เช่น 
server log, พฤติกรรมการคลิก
ดูข้อมูล

การใช้
ประโยชน์

โครงสร้าง
ข้อมูลไม่ชัดเจน

ประชากร

สุขภาพ

แรงงาน

พัฒนา
สังคมฯ

กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลอื่น

อยู่ระหว่างการพัฒนา





ที่ ชุดข้อมูล แหล่งข้อมูล สถานะ

1 ข้อมูลสถิตินักเรียน หน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอก ศธ. (28 หน่วยงาน) 2535-ปัจจุบัน

2 ข้อมูลสถิติครู หน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอก ศธ. (28 หน่วยงาน) 2535-ปัจจุบัน

3 ข้อมูลสถิติห้องเรียน หน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอก ศธ. (28 หน่วยงาน) 2535-ปัจจุบัน

4 ข้อมูลรายบุคคลนักเรียน นักศึกษาและผู้เรียน หน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอก ศธ. (28 หน่วยงาน) 2556-ปัจจุบัน

5 ข้อมูลรายบุคคลครู  อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอก ศธ. (28 หน่วยงาน) 2556-ปัจจุบัน

6 ข้อมูลข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างและบุคลากรอ่ืน หน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอก ศธ. (32 หน่วยงาน) 2556-ปัจจุบัน

7 ข้อมูลรายบุคคลผู้ส าเร็จการศึกษา หน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอก ศธ. (28 หน่วยงาน) 2556-ปัจจุบัน

8 ข้อมูลสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอก ศธ. (32 หน่วยงาน) 2556-ปัจจุบัน

9 ข้อมูลพิกัดที่ตั้งของสถานศึกษา หน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอก ศธ. (28 หน่วยงาน) 2556-ปัจจุบัน

10 ข้อมูลสถิติประชากรรายอายุ (0 ถึง มากกว่า 100 ป)ี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2542-ปัจจุบัน

11 ข้อมูลรายบุคคลประชากรรายอายุ 3-18 ปี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2559-ปัจจุบัน

12 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET, V-NET, N-NET, I-NET, 

B-NET)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) 2558-2561

13 ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) 2558-2559

14 ข้อมูลรายบุคคลเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง พม. 2561

15 ข้อมูลต าแหน่งงานว่างและสถานประกอบการ กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 2561

ข้อมูลปัจจุบันในระบบ Big Data เพื่อการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ



ที่ ชุดข้อมูล แหล่งข้อมูล สถานะ

16 ข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ของเด็ก 3-18 ปี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2561

17 ข้อมูลผู้ได้รับทุนยากจนพิเศษ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 2561-ปัจจุบัน

18 ข้อมูลผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส านักงานเศษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 2561

19 ข้อมูลการส านะโนประชากรและเคหะ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2553

20 ข้อมูลนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2561-ปัจจุบัน

ข้อมูลปัจจุบันในระบบ Big Data เพื่อการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ



“
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กระบวนการท างานของระบบ



“

45

โครงสร้างระบบ



ตัวอย่าง ระบบ ของ Data Portal http://semaid.moe.go.th
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นกัเรียนที่มีภมิูล าเนาในจงัหวดัเชียงใหม่  ไปเรียนที่อื่นคดิเป็น 14.97%

คดิเป็นระดบัก่อนประถมศกึษา 43%

ไปเรียนกรุงเทพ 18%



นักเรียนทีม่ภีูมลิ าเนาอ่ืนๆ มาเรียนทีเ่ชียงใหม ่คิดเป็น 25.18%

จากจงัหวัดตากคิดเป็น 13.06 %













ผลิตไดเ้กินกวา่ความตอ้งการคิดเป็น 8.07%





ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน



ต้นแบบ (Prototype) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ
โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox)

ระบบงาน
ต้นแบบ

Prototype

ฐานข้อมูล
พ้ืนฐาน

Sandbox Sandbox
ระบบงาน
ต้นแบบ

Prototype

ฐานข้อมูล
พ้ืนฐาน

ศทก.สป. จัดท า Sandbox ให้กับ ศธจ. และ ศธภ. ศธจ. และ ศธภ. พัฒนาต่อยอด

ฐานข้อมูล
เฉพาะกิจ

ระบบงาน ศธจ. 
พัฒนาเพิม่

ศทก.สป. ปรับปรุบระบบ



ต้นแบบ (Prototype) ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox)

Sandbox
ระบบงาน
ต้นแบบ

Prototype

ฐานข้อมูล
พื้นฐาน

ศธจ. เชียงใหม่

ข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยว

ระบบข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยว

Sandbox
ระบบงาน
ต้นแบบ

Prototype

ฐานข้อมูล
พื้นฐาน

ศธจ. ล าปาง

ข้อมูลเคร่ืองดินเผา
ระบบงานข้อมูล
เคร่ืองดินเผา

Sandbox
ระบบงาน
ต้นแบบ

Prototype

ฐานข้อมูล
พื้นฐาน

ศธจ. อื่น ๆ

ฐานข้อมูลเฉพาะกิจ

ระบบงาน ศธจ.
พัฒนาเพิ่ม

ศูนย์กลางแลกเปล่ียน
ข้อมูล

สถิติพื้นฐาน

รายบุคคล (ตามสิทธิ์)

ข้อมูลเฉพาะถิ่น

ฐานข้อมูลกลาง
EDC

หน่วยงาน
ต้นสังกัด

Sandbox
ระบบงาน
แลกเปล่ียน

ข้อมูล
ฐานข้อมูล
นักเรียน

เด็กตกหล่น

ฐานข้อมูลเด็กตก
หล่น

สถานศึกษา

กรมการปกครอง

ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการศึกษา

ศทก.สป. ปรับปรุบระบบ



การขับเคลื่อน Big Data ระดับภาค ร่วมกับ ส านักงานศึกษาธิการภาค 15
(ศธจ.เชียงใหม่ ศธจ.ล าปาง ศธจ.ล าพูน และ ศธจ.แม่ฮ่องสอน)
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา 17.00 – 18.30 น.



ต้นแบบ (Prototype) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ
โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox)

ระบบงานต้นแบบ Prototype

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Server)

Apache
เชียงใหม่

ล  าปาง

ล าพนู

แม่ฮ่องสอน

ศธภ.15

ฐานข้อมูลพ้ืนฐาน

เชียงใหม่

ล  าปาง

ล าพนู

แม่ฮ่องสอน

ศธภ.15

MySQL



SFTP:// 203.159.172.49



http://203.159.172.49/dbadmin/index.php



รายสถานศึกษา



แก้ไขข้อมูลรายสถานศึกษา



สารสนเทศสถานศึกษา นักเรียน ครู ผู้ส าเร็จ



ภูมิสารสนเทศจ านวนสถานศกึษาจังหวัด อ าเภอ ต าบล



พิกัดสถานศึกษา



ระยะทางระหว่างสถานศึกษา



ข้อมูลนักเรียน



แก้ไขข้อมูลนักเรียนและย้ายสถานศึกษา



สารสนเทศนักเรียน



ภูมิสารสนเทศจ านวนนักเรียนรายจังหวัด อ าเภอ ต าบล



ข้อมูลครู



แก้ไขข้อมูลครูและย้ายสถานศึกษา



สารสนเทศครู



ภูมิสารสนเทศจ านวนครูรายจังหวัด อ าเภอ ต าบล



ข้อมูลผู้ส าเร็จ



แก้ไขข้อมูลผู้ส าเร็จ



สารสนเทศผู้ส าเร็จ



ภูมิสารสนเทศจ านวนผู้ส าเร็จรายจังหวัด อ าเภอ ต าบล



ข้อมูลท่ีดินและอาคารราชพัสดุ



แก้ไขข้อมูลท่ีดินและอาคารราชพัสดุ



สารสนเทศที่ดินและอาคารราชพัสดุ



แก้ไขข้อมูลท่ีดินและอาคารราชพัสดุ



ข้อมูลประชาการรายอายุ



แก้ไขข้อมูลประชาการรายอายุ



สารสนเทศประชาการรายอายุ



ภูมิสารสนเทศจ านวนประชาการรายอายุรายจังหวัด อ าเภอ ต าบล



ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ

(ศทก.สป.)


