
โครงการ    การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)   
               ด้วยเทคโนโลยี OMO (Online Merge Offline) 
 

สนองกลยุทธ์ 
  

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ 
 

  กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

ลักษณะงาน/โครงการ   ใหม ่   ต่อเนื่อง 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 
 

หลักการและเหตุผล 
 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายไว้ ๔ ด้าน คือ ด้านการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ด้านการพัฒนาและสรรหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และ ด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการ โดยเฉพาะด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการนั้น ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีและการสื่อสาร  (ICT Operating Center) ทุกระดับ ให้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายนอกและภายใน รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้บริการทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาล (E-Government) และด้านการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (E-Education) โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้มีระบบฐานข้อมูลส าหรับการบริหาร
จัดการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดรับกับทุกระดับ เพื่อให้หน่วยงานทุกระดับมีคลังข้อมูล (data 
warehouse) เพ่ือการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยผ่านระบบ
เครือข่าย มีศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบเครือข่ายภายในองค์กร (intranet) 
เพ่ือใช้ในการบริหารงาน  

 

 ขณะที่เทคโนโลยีสารสนเทศที่สถานศึกษาทุกแห่งได้รับในปัจจุบัน มาจากทุกช่องทาง 
เช่น ทางระบบไลน์ เฟซบุ้ก อินสตราแกรม และอ่ืนๆ ในช่องทางของโซเชียลมีเดีย รวมถึงทีวี วิทยุ 
และสิ่งพิมพ์ ท าให้ข้อมูลมหาศาลจากท่ัวทุกมุมโลกหลั่งไหลเข้ามาในสถานศึกษาทั้งครู นักเรียน และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง การจะด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามที่กล่าวมาข้างต้นจึงจ าเป็นต้องมีวิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือคัดกรอง 
และเลือกใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ร่วมกัน โดยไม่เกิดความซ้ าซ้อน สมาคมผู้บริหารถานศึกษา



โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดท าโครงการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) ด้วยเทคโนโลยี OMO (Online Merge Offline) นี้ขึ้นเพ่ือให้สถานศึกษาท่ีเป็นสมาชิกสามารถ
บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายเหล่านี้มาเป็นสารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาร่วมกันต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์
 

 เพ่ือให้โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี มีการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) อย่างเป็นระบบ และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  

เป้าหมาย 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน ๒๙ โรงเรียนมีการบริหารจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี OMO (Online Merge Offline) 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลขนาดใหญ่ร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
  

วิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรมกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหตุ 
๑. ประชุมคณะกรรมการสมาคม 
๒. จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
๓. ก าหนดระยะเวลาและสถานที่ใน
การด าเนินกิจกรรม 
๔. การด าเนินกิจกรรม 
    ๔.๑ การอบรมการบริหารจัดการ 
          เว็บไซต์สมาคมผู้บริหาร 
          โรงเรียนมัธยมศึกษา  
          จังหวัดกาญจนบุรี 
    ๔.๒ การอบรมการบริหารจัดการ 
          ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)   
          ด้วยเทคโนโลยี OMO  
          (Online Merge Offline) 
 

กันยายน ๒๕๖๒ 
 
 
 

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 

๔,๘๐๐ 
 
 
 

๑๓,๒๐๐ 
 

   

รวมเงิน  ๑๘,๐๐๐   

 

 

 

 

 



ค่าใช้จ่าย  (รายละเอียดการใช้งบประมาณ ) 
 

รายการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

๑. การอบรมการบริหารจัดการเว็บไซต์ 
    สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  
    จังหวัดกาญจนบุรี 
    ๑.๑ ค่าอาหารว่าง  
          (จ านวน ๒ มื้อ มื้อละ ๒๕ บาท/คน) 
    ๑.๒ อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
          (จ านวน ๑ มื้อ มื้อละ ๑๒๐ บาท/คน) 
    ๑.๓ วัสดุอุปกรณ์ 
          (๓๐ บาท/คน) 
    
๒. การอบรมการบริหารจัดการข้อมูล 
    ขนาดใหญ่ (Big Data)  ด้วยเทคโนโลยี  
    OMO (Online Merge Offline) 
    ๑.๑ ค่าอาหารว่าง  
          (จ านวน ๒ มื้อ มื้อละ ๒๕ บาท/คน) 
    ๑.๒ อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
          (จ านวน ๑ มื้อ มื้อละ ๑๒๐ บาท/คน) 
    ๑.๓ วัสดุอุปกรณ์ 
          (๓๐ บาท/คน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑,๒๐๐ 
 

๒,๘๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๓,๓๐๐ 
 
 

๗,๙๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 

๗๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๙๘๐ 

๔,๘๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓,๒๐๐ 
 
 
 

การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมิน 

๑. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มี
ความสามารถในการใช้เว็บไซต์ของ
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยม 
จังหวัดกาญจนบุรี ในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของสมาคม 

๒.จ านวนโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี 
OMO   

๑. รวบรวมสถิต ิ
    ผ่านหน้าเว็บไซต์ 
    สมาคม 
 
 
 
๒. สอบถาม 
    และประเมิน  
 

๑.  เค้าน์เตอร์นับ 
     จ านวนการ 
     เผยแพร่ข้อมูล  
     ข่าวสารออนไลน์ 
     หน้าเว็บไซต์ 
๒. แบบสอบถาม 
    และแบบประเมิน 
    ออนไลน์ผ่าน  
    Google Form 

๑. ร้อยละ  
    ๑๐๐ 
 
 
 
 
๒. ร้อยละ  
    ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๑. โรงเรียนที่เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  
สามารถใช้เว็บไซต์ของสมาคมในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสมาคม และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเว็บไซต์ ของโรงเรียนได้ 

๒. โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  มีการบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ขนาดใหญ่  
ร่วมกันเพื่อประโยชน์ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาร่วมกัน 

  
 
 
 
 
                      ลงชื่อ                           ผู้เสนอโครงการ 
                                ( นายบุญเลิศ แสวงทอง) 
         งานประชาสัมพันธ์ 
 

       ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ  
            (..........................................) 

 
                                                    ลงชื่อ                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                               (นายท านุ วงษ์น้อย) 
                                           นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

User
Placed Image



ตารางการอบรมการบริหารจัดการเว็บไซต์สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

เวลา 
วันที่ 

๐๗.๐๐- 
๐๘.๓๐ 

๐๘.๔๕- 
๐๙.๑๕ 

๐๙.๓๐- 
๑๐.๐๐ 

๑๐.๐๐- 
๑๒.๐๐ 

๑๒.๐๐-
๑๓.๐๐ 

๑๓.๐๐- 
๑๔.๓๐ 

๑๔.๓๐- 
๑๖.๓๐ 

๑๙ 
ธันวาคม ลงทะเบียน พิธีเปิดและ

บรรยายพิเศษ 
การเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสาร 

๑. การเพ่ิมยูสเซอร์ 
๒. การเพ่ิมผู้ดูแลระบบ เพื่อแยกการ 
    บริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร 
๓. การบริหารจัดการสิทธิ 
    ในการเข้าถึง และการเผยแพร่ 
    ข้อมูลข่าวสาร 

พัก 

๔. การบริหารจัดการ 
    โมดูล  
๕. การบริหารจัดการ 
    ปลั๊กอิน 
๖. การติดตั้งปรับแต่ง 
    เทมเพลท 

๗. การประยุกต์ใช้ความรู้ 
    ในการบริหารจัดการ 
    เว็บไซต์ของโรงเรียน 
๘. การติดตั้งเว็บไซต์  
๙. การติดตั้งส่วนขยาย  
    เพ่ิมเติม 

หมายเหตุ 
1. ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. ลิงก์ส าหรับลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSSOycO_16A0OCdzwY0xs-2Jz8lznMUfG8scDKHRxBH1YPjg/viewform 
3. คิวอาร์โค้ด ส าหรับลงทะเบียน 
4. หมายเลขบัญชีส าหรับลงทะเบียน 

724-0-42628-9 ชื่อบัญชี เงินรายได้สถานศึกษา  
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 

5. สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย 
5.1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 
5.2 ปลั้กไฟส าหรับต่อพ่วง 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSSOycO_16A0OCdzwY0xs-2Jz8lznMUfG8scDKHRxBH1YPjg/viewform


ตารางการอบรมการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วยเทคโนโลยี  OMO (Online Merge Offline)  
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

เวลา 
วันที่ 

๐๗.๐๐- 
๐๘.๓๐ 

๐๘.๔๕- 
๐๙.๑๕ 

๐๙.๓๐- 
๑๐.๐๐ 

๑๐.๐๐- 
๑๒.๐๐ 

๑๒.๐๐-
๑๓.๐๐ 

๑๓.๐๐- 
๑๔.๓๐ 

๑๔.๓๐- 
๑๖.๓๐ 

๒๐
ธันวาคม ลงทะเบียน พิธีเปิดและ

บรรยายพิเศษ 

๑. ความส าคัญของการ 
    บริหารข้อมูลขนาดใหญ่ 
๒. IOT (Internet of  
    things) 
๓. การเชื่อมโยงข้อมูล 
    ระหว่างสถานศึกษา  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษา และส านักงาน 
    คณะกรรมการการศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐาน 
๔. การน าไปใช้ประโยชน์ 
    ด้านการศึกษาของ 
    สถานศึกษา ด้วยอุปกรณ์  
    NAS (Network Attact  
    Storge) 

๕. การติดตั้งระบบ SMSS พัก 

๖. การบริหารจัดการ 
    ระบบในฐานะ 
    แอดมิน 
๗. การตั้งค่างานย่อย 
    และการเพิ่มผู้ดูแล 
    ระบบงาน 
 
 
 
 

๘. การใช้งานระบบ 
    ๘.๑ งานบริหาร 
           วิชาการ 
    ๘.๒ งานบริหาร 
          งานบุคคล 
    ๘.๓ งานบริหาร 
           งบประมาณ 
    ๘.๔ งานบริหารทั่วไป 
๙. การน าเข้าข้อมูล  
    และการส่งออกข้อมูล 

หมายเหตุ 1.ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 2. ลิงก์ส าหรับลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKOfcRX-

3cYWpKLcttFWeEdf0fGcMXLRD97GUuRr_Onlqbig/viewform 
4. คิวอาร์โค้ด ส าหรับลงทะเบียน 4. หมายเลขบัญชีส าหรับลงทะเบียน 724-0-42628-9 ชื่อบัญชี เงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 
5. สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ปลั้กไฟส าหรับต่อพ่วง 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKOfcRX-3cYWpKLcttFWeEdf0fGcMXLRD97GUuRr_Onlqbig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKOfcRX-3cYWpKLcttFWeEdf0fGcMXLRD97GUuRr_Onlqbig/viewform



