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ตัวช้ีวัดที่ 4.2.7  การรับนักเรียนโดย Smart Card และการจัดท าข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (GPA) 

ค าอธิบาย :    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสร้างระบบเพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งรายงาน
ผลการเรียน โดยประมวลผลผ่านระบบ SchoolMIS ส าหรับโรงเรียนสังกัด สพป. และส านักงานบริหาร
การศึกษาพิเศษ และผ่านระบบ SGS ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยโรงเรียนยืนยันข้อมูลสมบูรณ์ตาม
ก าหนด การจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนอย่างเป็นระบบ เป็นกลไกในการพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานด้านการสอนของสถานศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  
  ส าหรับประเด็นเรื่องการรับนักเรียนโดย Smart Card เป็นการด าเนินงานในระดับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สูตรการค านวณ :  
 

 จ านวนโรงเรียนที่ยืนยันผลการเรยีนในระบบ  X  100 
                                                                     จ านวนโรงเรียนทั้งหมด 
 

หมายเหตุ :  ประเมินผลโดยใช้ระบบ SchoolMIS ส าหรับสังกัด สพป. และ ระบบ SGS Online ส าหรับ
โรงเรียนสังกัด สพม. เมื่อโรงเรียนยืนยันข้อมูลสมบูรณ์ตามก าหนดกรอบเวลา 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับ: 
 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 
- โรงเรียนที่ด าเนินการยืนยันผลการเรียนปีการศึกษา 2560  

ในระบบ ครบทุกโรงเรียน  
(การยืนยันต้องมีผลการเรียนของนักเรียนครบทุกคน) 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
1 คะแนน 5 คะแนน (ผ่านการประเมิน) 

โรงเรียนที่ด าเนินการยืนยันผลการเรียนปีการศึกษา 
2560  ในระบบ ไม่ครบทุกโรงเรียน  

(การยืนยันต้องมีผลการเรียนของนักเรียนครบทุกคน) 

โรงเรียนที่ด าเนินการยืนยันผลการเรียนปีการศึกษา 
2560  ในระบบ ครบทุกโรงเรียน  

(การยืนยันต้องมีผลการเรียนของนักเรียนครบทุกคน) 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

อัตราส่วนผู้เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 1 – 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
ที่ยืนยันผลการเรียนในระบบ  / จ านวนนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560 

ราย   - - 5,690,788 
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กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่ ท่ีรับผิดชอบ :  
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา หรือกลุ่มอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.  ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลผลการเรียนและระบบการออก

หลักฐานทางการศึกษา และการจัดท าสารสนเทศทางการศึกษาด้านวิชาการ 
 2.  พัฒนาบุคลากรระดับ สพป. สพม. และโรงเรียน ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูล
สารสนเทศ 
 3.  ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับ สพป. สพม. และ สถานศึกษา ด าเนินการ
จัดท าข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาด้วยโปรแกรม SchoolMIS และ SGS ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 
 4.  ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับสถานศึกษา สพป. 
สพม. และ สพฐ. ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (GPA 5 ภาคเรียน และ 6 ภาคเรียน (GPAX)  
 5. ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับประถมและ
มัธยมศึกษาในทุกชั้นปี  

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลผลการเรียนและการออกหลักฐานทางการศึกษา  
2. พัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
3. ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับสถานศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูล 

พ้ืนฐานทางการศึกษาด้วยโปรแกรม SchoolMIS และ SGS ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 

ระดับสถานศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
2. แต่งตั้งค าสั่งก าหนดตัวบุคคลในการรับผิดชอบข้อมูลผลการเรียนและการออกหลักฐานทางการศึกษา  

  3. โรงเรียนบันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคลด้วย SchoolMIS หรือ SGS online    
โดยกรอกข้อมูลนักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น ที่จบตามระยะเวลาของหลักสูตร ภายในวันที่ 16 เมษายน 2561 
ในกรณีที่นักเรียนไม่จบตามหลักสูตรให้กรอกข้อมูล ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561   
 4. ส าหรับปีการศึกษา 2560 การกรอกข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA 5 ภาคเรียน และ GPAX 6   
ภาคเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรณีใช้โปรแกรมอ่ืนใดที่โรงเรียนใช้งานในปัจจุบัน ให้จัดท าข้อมูล
ตามรูปแบบ 35 รายการ โดย สพท. เป็นผู้รวบรวมน าส่ง สนผ. สพฐ. ในรูปแบบ text file ภายในวันที่ 6 
เมษายน 2561 มีรายการข้อมูลตามรูปแบบ 35 รายการ ดังนี้ 
 

ที ่ ข้อมูลนักเรียน ( 35 รายการ) ข้อมูลครู  (5 รายการ) 
1 รหัสสถานศึกษา ชื่อ – สกุล 
2 รหัสนักเรียน เลขประจ าตัวประชาชน 
3 ค าน าหน้าช่ือ วันเดือนปีเกิด 
4 ช่ือ ต าแหน่งปัจจุบัน 
5 นามสกลุ วิชาที่สอน 
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ที ่ ข้อมูลนักเรียน ( 35 รายการ) ข้อมูลครู  (5 รายการ) 
6 GPAX  
7 PR  
8 รหัสหลักสตูร  
9 รหัสประเภทวิชา  
10 รหัสสาขาวิชา  
11 เลขบัตรประชาชน  
12 ปีการศึกษาท่ีจบ   
13 ภาคเรยีนทีจ่บ   
14 เพศ   
15 รหัสกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  
16 GPA  
17 รหัสกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์  
18 GPA  
19 รหัสกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
20 GPA  
21 รหัสกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  
22 GPA  
23 รหัสกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา  
24 GPA  
25 รหัสกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ  
26 GPA  
27 รหัสกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
28 GPA  
29 รหัสกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ  
30 GPA  
31 รหัสกลุ่มวิชา IS  
32 GPA  
33 วันเกิดนักเรยีน  
34 ช่ือบิดา  
35 ช่ือมารดา  

 
 

แนวทางการด าเนินการ : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดนโยบายในการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน
วางแผนด าเนินการด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามเป้าหมายและรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียน
เพ่ือตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง และรายงานข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับ 
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 2. สร้างแนวทางการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
โรงเรียน 
 3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งปฏิทินกรอบการด าเนินงาน ระยะเวลาการตัดยอด
ข้อมูล เพ่ือการใช้บริหารจัดการศึกษา 
  4. บริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายคนระบบ SchoolMIS และ SGS ระบบ Online เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับให้เกิดประสิทธิภาพ 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาวางแผนด าเนินการด าเนินกรเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษา ติดตามให้โรงเรียนด าเนินการกรอกข้อมูล และยืนยัน
ข้อมูล 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนด้วยระบบ SchoolMIS  
และระบบ SGS หรือ หากโรงเรียนใช้โปรแกรมอ่ืนใดนอกเหนือจากที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานก าหนด ให้เขตพ้ืนที่สร้างความเข้าใจแนวทางการจัดส่งข้อมูลให้ครบถ้วนตามก าหนด 

 ระดับสถานศึกษา 
 1. วางแผนด าเนินการด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และจัดท าข้อมูลผล
การเรียนนักเรียนรายบุคคล  

2. บันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคลด้วย SchoolMIS ส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา 
หรือ SGS online ส าหรับโรงเรียนมัธยม ส าหรับปีการศึกษา 2560 การกรอกข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA 5 
ภาคเรียน และ GPAX 6 ภาคเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรณีใช้โปรแกรมอ่ืนใดที่โรงเรียนใช้งาน
ในปัจจุบัน ให้จัดท าข้อมูลตามรูปแบบ 35 รายการ โดย สพท. เป็นผู้รวบรวมน าส่ง สนผ. สพฐ. ในรูปแบบ 
text file ภายในวันที่ 6 เมษายน 2561  

3. โดยตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และยืนยันข้อมูลตามกรอบเวลาที่ก าหนด 

แนวทางการประเมินผล : 
 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
1.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง  เช่น 
- แผนการด าเนินงานทีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน และบันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด 
- เอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลทีเกี่ยวข้องต่างๆ 
- ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
- ผู้จัดเก็บข้อมูล 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการของส่วนราชการ 

3. การสังเกตการณ์ 
3.1 การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
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แนวทางการประเมินผล 
- ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน 

สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ 
- ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ ข้อมูล

ก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล 
- ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง 
- ความสามารถในการตรวจสอบได้  เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ  ส่วนราชการ 

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 
3.2 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
3.3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นายเอกลักษณ์  ทิมทอง    เบอร์ติดต่อ :  089-7619207 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 1. นางทัศนีย์  วัชราไทย   เบอร์ติดต่อ :  0-2281-5246 
   2. นางสาวสุประวีณ์ มาโยง  เบอร์ติดต่อ :  0-2280-5512  
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โครงสร้างแฟ้มข้อมูลน าเข้าข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รูปแบบ json 
 

บรรทัดที่ รายการ  ความหมาย หมายเหตุ 
1 areaid รหัสเขตพ้ืนที่  รหัส smis แปดหลัก 
2 schoolid รหัสโรงเรียน  รหัส smis แปดหลัก 
3 studentid รหัสนักเรียน ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
4 identificationno เลขประจ าตัวประชาชน เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
5 prefix ค าน าหน้าชื่อ รหัสค าน าหน้า 
6 firstname ชื่อ ชื่อปัจจุบัน 
7 surname สกุล นามสกุลปัจจุบัน 
8 gender เพศ 001 = เพศชาย  002 = เพศหญิง 
9 current_class ชั้นเรียน รหัสชั้นเรียน 
10 current_room ห้องเรียน ห้องเรียนตามที่ก าหนด 
11 pp1 ปพ.1 บรรทัดแสดงข้อมูลปพ 
12 porphorset ชุดที่ ปพ ชุดของ ปพ.ที่ใช้ 
13 porphorno เลขที่ ปพ เลขที่ของแบบ ปพ. 
14 porphor2no เลขที่ ปพ.2   
15 r0 ข้อมูลสรุปภาคเรียน  ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที 

1-6 

     Type => row_year     
     year ปีการศึกษา ตามด้วยชั้นปี    
     term  ว่างไว้   
     free  ว่างไว้   
     subject  ว่างไว้   
     point ว่างไว้   
     gpa ว่างไว้   

16 r1...r130   จะแสดงข้อความ ภาคเรียนที่ 1 หรือ 
ภาคเรียนที่ 2 

     Type => row_free ข้อมูลภาคเรียนที่    
     year ว่างไว้   
     term ว่างไว้   
     free ภาคเรียนที่ 1 หรือ 2   
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บรรทัดที่ รายการ  ความหมาย หมายเหตุ 
     subject ว่างไว้   

     point ว่างไว้   
     gpa ว่างไว้   

17 r2..r130   บรรทัดเริ่มแสดงข้อมูลรายวิชา วิชาที่ 
1 หน่วยกิตGpa 

     Type =>row_subject ข้อมูลรายวิชา    
     year ว่างไว้   
     term ว่างไว้   
     free ว่างไว้   
     subject รหัสวิชาและชื่อวิชา   
     point ค่าคะแนนที่ได้   
     gpa เกรดเฉลี่ย   
        
  R”N” จนครบทุกรายวิชา     

   

หมายเหตุ   ส่งออกข้อมูลในแบบ json 

type ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
row_year ข้อมูลฃ่องนี้คือ ปีการศึกษา ตามด้วยชั้นปี  "year": "2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1",  

row_free ใช้แสดงข้อมูลภาคเรียนที่  "free": "ภาคเรียนที่ 1", 

row_subject ใช้แสดงข้อมูลรายวิชา โดยที่  
point = จ านวนชั่วโมง โปรแกรมจะเอา 40 หาร
ให้อัตโนมัติ 
gpa =  ผลการเรียน ทศนิยม 2 หลัก และไม่ปัดจุด
ทศนิยม 

"subject": "ท21101 ภาษาไทย 1 ", 
"point": "60", 
"gpa": "3" 

 
คอลัมแรก 0-45   

คอลัมที่ 2 46-90   

คอลัมที่ 3 91-129   
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ตัวอย่าง คอลัมที่ 1 ภาคเรียนที่ 1   
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รหัสชั้นเรียน 
 

Codename levelDtlCode 
Description ชั้นเรียน 
รหัส ความหมาย 
code nameTh 
00 ไม่มีชั้น 
01 อนุบาล 3 ขวบ 
02 อนุบาล 1 
03 อนุบาล 2 
04 ประถมศึกษาปีที่ 1 
05 ประถมศึกษาปีที่ 2 
06 ประถมศึกษาปีที่ 3 
07 ประถมศึกษาปีที่ 4 
08 ประถมศึกษาปีที่ 5 
09 ประถมศึกษาปีที่ 6 
10 มัธยมศึกษาปีที่ 1 
11 มัธยมศึกษาปีที่ 2 
12 มัธยมศึกษาปีที่ 3 
13 มัธยมศึกษาปีที่ 4 
14 มัธยมศึกษาปีที่ 5 
15 มัธยมศึกษาปีที่ 6 
16 ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 
17 ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 
18 ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 

 
รหัสค าน าหน้า 
 

Codename titleCode 
Description ค าน าหน้าชื่อ 
รหัส ความหมาย 
001 เด็กชาย 
002 เด็กหญิง 
003 นาย 
004 นางสาว 
005 นาง 
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รหัสเพศ 
 

Codename genderCode 
Description เพศ 
รหัส ความหมาย 
001 ชาย 
002 หญิง 

 
หมายเหตุ    1. สามารดาวโหลดตัวอย่างข้อมูลได้ที่ เว็บไซค์ กพร. สพฐ. http://psdg-obec.nma6.go.th/ 
               2. สอบถามเรื่องการส่งออกข้อมูลตามฟอร์แมทที่ atit@wbac.ac.th , suprawee50@gmail.com 

http://psdg-obec.nma6.go.th/
mailto:atit@wbac.ac.th

