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การจดัระบบฐานข้อมูลและการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการศึกษา

ข้อมูล (data) คือ ข้อเท็จจริงที่พบเจอในสถานการณ์ต่าง ๆ ในลักษณะภาษา ตัวเลข 

ตัวอักษร สัญลักษณ์ ซึ่งมีหลายรูปแบบ อาท ิข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ บุคคล 

สัตว์ สิ่งของ หรือกจิกรรม เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในชว่งเวลาหนึง่ 

ข้อมูลทีด่ีมคีุณภาพนั้นจ าต้องมคีวามถกูตอ้ง แม่นย า ครบถว้นหรือเป็นตัวแทนของ

ข้อเท็จจริงตามหัวข้อหรือขอบเขตเรือ่งราวทีต่ั้งใจศึกษารวบรวม ซึ่งขึ้นอยูก่บัแหล่งข้อมลูและผู้

เก็บรวบรวมข้อมูล
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ฐานข้อมลู (database) หมายถงึ กลุ่มของขอ้มลูที่มคีวามสัมพนัธ์กัน หรืออยู่ในขอบเขต

เรื่องราว พื้นที่เดยีวกัน น ามาเกบ็รวบรวมไว้ทีศ่นูยก์ลางโดยมิใหเ้กดิความซ้ าซอ้นของ

ข้อมูลเหล่านัน้และมวีตัถปุระสงค์เพือ่ทีจ่ะน าข้อมลูเหล่านั้นไปใชร้่วมกนัในโอกาสตา่ง ๆ 

ได้โดยง่าย

เช่น ฐานขอ้มลูในระบบทะเบยีนนกัศกึษา จะประกอบด้วยแฟม้ข้อมลูรายวิชา นักศึกษา 

การลงทะเบยีน ผลการเรียนประจ าเทอม โปรแกรมวชิา และคณะ เป็นตน้

ในทางการส ารวจข้อมลูเพือ่เปน็ข้อมลูพืน้ฐานในการจดัเตรียมเนื้อหาสาระทอ้งถิน่ เช่น ภาพ เสียง 

คลิป สัมภาษณบ์คุคล ข้อความเนือ้หาในหวัข้อเรื่องหรือหน่วยการเรียนรูต้า่ง ๆ ที่วางแผนไว้ วิธีการ ขั้นตอน

การประดษิฐ์ ปฏิบตักิารสรา้งชิ้นงาน ชื่อสถานที ่แหล่งเรียนรู้ ชื่อกิจกรรมทีพ่บเหน็จากการส ารวจ เป็นต้น
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https://sites.google.com/site/elzanamon/home/kar-cadkar-khxmul-laea-sarsnthes/kar-cadkar-than-khxmul

โครงสรา้งของฐานขอ้มูล
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ระบบฐานขอ้มูล 

ผู้รวบรวมและจัดเกบ็ขอ้มูลเพือ่เปน็ฐานขอ้มลูส าหรบัใชง้านร่วมกนัระหว่างบคุคลหรอืกลุม่คนมักใช้

โปรแกรมที่ได้รบัความนยิมในการจดัการฐานขอ้มูล ได้แก่ Microsoft Access, Oracle, Informix, 

dBase, FoxPro, และ Paradox เป็นต้น 

https://sites.google.com/site/elzanamon/home/kar-cadkar-khxmul-laea-sarsnthes/kar-cadkar-than-khxmul

ความส าคญัของระบบฐานขอ้มูล 

1. จัดเก็บและบนัทกึขอ้มูล 

2. ลดความซ้ าซ้อน ลดความขดัแยง้หรือแตกตา่งกนัของขอ้มูล 

3. มีความถูกต้องของขอ้มูล

4. สามารถใช้ขอ้มูลร่วมกนัได้ 

5. ป้องกันการแกไ้ขและการสูญหายของขอ้มูล 

6. สะดวกในการสบืคน้ขอ้มูล

7. เกิดการประยกุต์ใชร้ะบบสารสนเทศ
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การจัดการฐานข้อมลู (Database Management) คือ การบรหิารแหลง่ข้อมลูทีถ่กูเกบ็

รวบรวมไว้ที่ศูนยก์ลาง เพื่อตอบสนองตอ่การใชง้านอย่างมีประสิทธิภาพและลดการซ้ าซ้อนของ

ข้อมูล รวมทัง้ลดความขัดแยง้ของขอ้มลูทีเ่กิดขึ้นภายในองค์กรด้วย

ตัวอย่าง : การจัดระบบฐานขอ้มลูที่ใช้ในปจัจบุนั เช่น ฐานข้อมลูผู้ใช้โทรศพัท์ ฐานขอ้มลู

หนังสือ-วารสารในห้องสมดุ ฐานขอ้มลูนักเรยีน ฐานขอ้มลูประชากร ฐานขอ้มลูศลิปวฒันธรรมไทยและ

ฐานขอ้มลูงานวจิยั เป็นต้น

การจัดการฐานขอ้มูลตอ้งอาศัย โปรแกรมทีท่ าหน้าทีใ่นการก าหนดลกัษณะขอ้มูลที่จะเกบ็ไว้ในฐานขอ้มูล 

อ านวยความสะดวกในการบนัทกึขอ้มูลลงในฐานขอ้มลู ก าหนดผู้ทีไ่ด้รบัอนญุาตใหใ้ช้ฐานขอ้มูลได้ พร้อมกับก าหนดด้วย

ว่าให้ใช้ไดแ้บบใด เช่น ให้อ่านขอ้มูลได้อยา่งเดียวหรือให้แก้ไขขอ้มูลได้ด้วย นอกจากนัน้ยังอ านวยความสะดวกในการ

ค้นหาขอ้มลู การแก้ไขปรบัปรงุขอ้มลู
https://sites.google.com/site/elzanamon/home/kar-cadkar-khxmul-laea-sarsnthes/kar-cadkar-than-khxmul
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การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการศึกษา

1. Man หรือ คน ผู้รับผิดชอบ = การบริหารก าลังคน 

2. Money หรือ เงิน งบประมาณ = การบริหารเงิน จะจัดสรรเงินอย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยท่ีสุด

3. Materials หรือ วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ = การบริหารวัสดุในการด าเนินงาน ว่าจะท าอย่างไร้ให้สิ้นเปลืองน้อยท่ีสุด 
หรือเกิดประโยน์สูงสุด 

4. Management หรือ การจัดการ วิธีการ = ขั้นตอน กระบวนการให้งานด าเนินไปอย่างสะดวกจนส าเรจ็

หลักการบรหิารจัดการดว้ย 4M ประกอบด้วย Man, Money, Materials, Management













ทัศนศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับโบราณวัตถุตามที่ก าหนดในชุดกิจกรรม



เรียนรู้วิธีการและขั้นตอนในการขุดค้นทางโบราณคดี





การทดลองทางวิทยาศาสตร:์ ทดสอบค่า pH 
ของดินในหลุมขุดค้น

การเช่ือมโยงจากพพิธิภณัฑส์ู่หลมุขดุคน้และการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์



การทดลองทางวิทยาศาสตร:์ ทดสอบค่า pH 
ของดินในหลุมขุดค้น



การทดลองทางวิทยาศาสตร:์ ทดสอบค่า pH 
ของดินในหลุมขุดค้น



การทดลองทางวิทยาศาสตร:์ ทดสอบค่า pH 
ของดินในหลุมขุดค้น



การทดลองทางวิทยาศาสตร:์ ทดสอบค่า pH 
ของดินในหลุมขุดค้น

- ชัน้ดินท่ีมีความเป็นกรดจะส่งผลต่อโบราณวตัถอุย่างไร

- จากผลการทดลองชัน้ดินในสมยัใดท่ีโบราณวตัถนุ่าจะคงสภาพไดดี้ท่ีสดุ 
เพราะ?



1. Man

4. Management

2. Money

แนวทางการบริหาร
จดัการแหล่งเรียนรู้
เพ่ือพัฒนา
การศึกษา 
ตามหลัก 4M ชื่อแหล่งเรียนรู้

สวนสมุนไพรไกลโรค

1. นักเรียนชั้น ป.4 – ป.6

2. ครูวิชางานเกษตร ศิลปะ 

วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ

3. คนสวนของโรงเรียน

4. ผู้ปกครอง/ปราชญ์เจ้าของภูมิปัญญา

5. ครูผู้สอนหน่วย               

การเรียนรู้ที่ใช้แหล่งฯ

1. โรงเรียน

2. นักเรียน

3. ผู้ปกครอง

4. รายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต

1. พื้นท่ีหลังโรงอาหาร                   

ของโรงเรียน

2. ระบบน้ าของโรงเรียน

3. ผู้ปกครองบริจาคต้นกล้า

4. อุปกรณ์เครื่องมืองานเกษตร

5. ป้ายติดชื่อและสรรพคุณ

6. ระแนง/หลังคาพรางแสง

7. วัสดุ อุปกรณ์เพื่อการแปรรูป

1. ครูฝ่ายวิชาการส ารวจและจัดตารางการใช้

แหล่งฯ จากครูวิชาต่าง ๆ 

2. ครูงานเกษตรจัดตารางหน้าที่นักเรียนดูแลประจ าวัน 

3. นักเรียนใช้แหล่งฯ ในรายวิชาต่าง ๆ หลายระดับชั้น 

4. ครูผู้สอนที่ใช้แหล่งฯ แจ้งผลการจัดการเรียนรู้ที่ฝ่ายวิชาการ

5. บุคคลผู้เกี่ยวขอ้งแจ้งขอ้มูลการปรับปรุงที่ฝ่ายวิชาการ

6. ผู้อ านวยการ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองรับทราบ

และมีส่วนร่วมสนับสนุน

3. Materials


