
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



287 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก   

คู่มือการใชก้ลยุทธ์ 
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คู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี

ประสิทธผิลสำหรับโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา   

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

ผู้วิจัย 

อดิศร ก้อนคำ 

 

 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวชิาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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คำนำ 

 

  คู่มือการใช้ “กลยุทธ์การบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลสำหรับ

โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เล่มนี้ จัดทำขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  โดยมุ่งหวังใหผู้ม้ีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ ผูบ้ริหาร

สถานศกึษา ครูและบุคลากรทางการศกึษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศกึษา มีความรู้ความเข้าใจ

และร่วมมอืกันในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสทิธิผล คู่มือเล่มนี้ประกอบด้วย 

คำช้ีแจง วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บทนำ กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างมปีระสิทธิผลสำหรับโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การดำเนินงานตามกลยุทธ์การบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา  สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ บทบาทและหน้าที่ของ 

ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลสำหรับโรงเรียน

ขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ผูว้ิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใน

โรงเรียน ตลอดจนหน่วยงานอื่น จะนำกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล

สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืนี ้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี

ประสิทธิผลต่อไป 

อดิศร ก้อนคำ 
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คำชี้แจง 

 

 คู่มือการใช้ “กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลสำหรับ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื” เล่มนี ้เป็นแนวทางแก่ ผูบ้ริหารสถานศกึษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ในโรงเรียน ซึ่งจะต้องดำเนินการ ดังนี้ 

  1. ผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูและบุคลากรทางการศกึษา ศกึษาคู่มือการใช้ “กล

ยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ให้เกิดความเข้าใจ

อย่างถ่องแท้ 

  2. ผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูและบุคลากรทางการศกึษา ร่วมกันวางแผนในการ

ดำเนนิงานตามกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลสำหรับโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  3. ผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูและบุคลากรทางการศกึษา ร่วมกันดำเนินงานตามกล

ยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยร่วมมือกัน และ

ทำงานเป็นทีม ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
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วัตถุประสงค์ 
 

 คู่มือการใช้ “กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลสำหรับ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื”  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

  1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศกึษา ครูและบุคลากรทางการศกึษา นำไปใช้เป็น

แนวทางในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล 

  2. เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ที่สนใจ นำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศในหน่วยงานของตน อย่างมีประสิทธิผล 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

 คู่มือการใช้ “กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลสำหรับ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 

  1. ผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเข้าใจใน 

กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  2. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี

ประสิทธิผล 
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ตอนที่ 1 

บทนำ 

 พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 

2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  ได้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  โดยจัดอยู่ใน

หมวด  9  เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  ประกอบด้วยมาตราที่  63–69  ทั้ง 7 มาตรานี ้ สามารถ

ถอดเป็นนโยบายได้  6  เรื่อง  ได้แก่  1) นโยบายการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการศึกษา   

2)  นโยบายเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษา    3)  นโยบายการศกึษาตลอด

ชีวติ  4) นโยบายส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์และซอฟต์แวร์ทางการศกึษา   

5)  นโยบายการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผูใ้ช้เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  6)  นโยบาย

การระดมทุนและกฎหมายการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

มาตราที่  65  กำหนดไว้ว่า “ให้มกีารพัฒนาบุคลากร ทั้งดา้นผูผ้ลติและผูใ้ช้เทคโนโลยีเพื่อ

การศกึษาเพื่อให้มคีวามรูค้วามสามารถ  และทักษะในการผลิตรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่

เหมาะสมมคีุณภาพและประสิทธิภาพ” (กระทรวงศกึษาธิการ, 2554  อา้งถึงใน สุริยา  

หมาดทิง้, 2556, หน้า 1) นอกจากนีย้ังได้เน้นความสำคัญของการบริหารจัดการ  การวางแผน

และการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรยีนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  

การเรียนรูต้ลอดชีวติ การศึกษาเพื่อมวลชนและให้ผูเ้รียนได้แสดงศักยภาพที่มอียู่ในตนออกมา  

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศกึษาจงึมคีวามสำคัญและควรพัฒนาให้ก้าวไกล

สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  เพื่อพัฒนาคนไทยใหเ้ป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทาง

ร่างกาย  จติใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  และวัฒนธรรมในการดำรงชีวติ  สามารถ

อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข  การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ใน

การศกึษาเป็นการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพของเด็กไทย  

โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเปลี่ยนสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู ้ การประกันโอกาสของ

ผูเ้รียนที่จะเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชวีิตและเชื่อมโยงสังคมไทยเข้ากับสังคมโลกบนพืน้ฐานของ

ความรู ้(เศกสรรค์  วงศ์งาน, 2555, หนา้ 1-2) นอกจากนี ้ กระทรวงศึกษาธิการได้ให้

ความสำคัญกับพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาโดยกำหนดอยู่ภายใต้กรอบนโยบายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทยหรือกรอบนโยบาย  ICT  
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2020 และกรอบนโยบาย แผนยุทธศาสตรป์ระเทศไทยและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องใน

ปัจจุบันและอนาคตสู่ปี 2563 โดยประกอบด้วยแผนที่นำทางทั้งในระดับภาพรวมด้าน ICT  

ของประเทศเพื่อมุ่งสู่ Smart Thailand 2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนรู้                       

ดังนี้ 1) เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษาในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศกึษา 2) เพื่อผลติและพัฒนา

บุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษาให้สอดคล้องกับการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษาของประเทศ 3) เพื่อวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษาในการจัดการศกึษาและการพัฒนา

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษา 4) เพื่อให้มกีารเลือกใช้และ

กระจายโครงสรา้งพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ 5) เพื่อการศกึษาที่

เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ปฏิบัติการและบุคลากรสำหรับการพัฒนาการเรียนรู้ 

การบริหารจัดการและการใหบ้ริการทางการศกึษา (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร, 2554, หน้า 10 -12 ) และมีการดำเนินการมุ่งสู่ Smart Thailand ในปี 2563 ตาม

กรอบการขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศ

ไทย พ.ศ. 2557-2561 ลดผลกระทบของการดำเนินงานและการบริหารจัดการ 

(Administration Impact) โดยการยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้าน  ICT  ให้กับประชาชน  

โดยปี 2562 - 2563 จะเป็นปีที่บรรลุเป้าหมายในการรักษาความสมดุลย์ระหว่างอุปสงค์และ

อุปทานในด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับด้าน ICT (วราภรณ์ แป้นแจ้ง, 2559, หน้า 8) 

 สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผดิชอบใน

การจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานโดยตรงต่อเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษา

แห่งชาติ  ได้กำหนดรูปแบบในการบริหารจัดการโดยนำ ICT มาใช้ในการสื่อสารผ่านระบบ  

Internet  เชื่อมโยงระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา และสถานศกึษาทั้งระบบการบริหารจัดการ   และระบบการเรียนการสอน  โดยการ

นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศกึษา  ซึ่งการขับเคลื่อน

นโยบายดังกล่าวมคีวามจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานศกึษาจะต้องศึกษาและพัฒนากลยุทธ์การ
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บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา  พัฒนาความพร้อมในด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่สถานศกึษาและหน่วยงานการศกึษาในสังกัด    

เพื่อการเรียนรูแ้ละการบริหารจัดการสอดคล้องกับกลยุทธ์ตัวชีว้ัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

กรอบระยะเวลาในการดำเนินการ(สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2554, หน้า 13) แต่

จากการวิเคราะห์ความตอ้งการจำเป็นในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สถานศกึษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีปัญหาบางประการ  

ได้แก่ 1) ความไม่พอเพียงของซอฟต์แวร์ที่ใชง้านในด้านต่าง ๆ  2)  ความไม่พอเพียงของ

งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  3)  การขาดแคลนครู/ผูส้อนที่มีวุฒทิาง

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ  4)  การขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่มทีักษะในการใช้

และซ่อมบำรุงเครื่องมอื (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2551, หนา้  3-9  อ้างถึงใน วราภรณ์   

แป้นแจ้ง, 2559, หน้า 10) สอดคล้องกับการศกึษาของอุทัย แดนพันธ์ (2557, หน้า 148-150) 

พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขาดปัจจัยพืน้ฐานด้านการ

ใช้อนิเทอร์เน็ตและการติดต่อสื่อสาร  รวมทั้งบุคลากรขาดทักษะและความชำนาญในการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านการใชอินเทอร์เน็ตและการตดิต่อสื่อสาร และยัง 

ขาดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา  จัดการเรียนการสอนระดับช้ันประถมศกึษา 

มัธยมศกึษาตอนต้นหรอือาจมกีารจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาปฐมวัยด้วย ทั้งนี้มี

จุดมุ่งหมายเพื่อให้เยาวชนที่เรียนจบชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ไม่สามารถเดินทางไปศกึษาต่อ

ในโรงเรยีนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศกึษาได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับช้ัน

มัธยมศกึษาตอนต้น  เป็นการเปิดโอกาสหรอืขยายโอกาสให้เยาวชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกลได้

มีพื้นฐานการศกึษาที่สูงขึ้น  โรงเรียนขยายโอกาส       ทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาทั่วประเทศ  มีจำนวนถึง 7,083 โรง  แสดงให้เห็นว่า การจัดการศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของไทย ได้กระจายไปสู่เยาวชนทั่วทุกพืน้ที่ของประเทศ  แต่ใน

ขณะเดียวกัน จากการศกึษาเอกสาร งานวิจัยและการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร  ครูผู้สอนในโรงเรยีน

ขยายโอกาสทางการศกึษา  พบว่า โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษากำลังประสบปัญหา  

เช่น  ไม่มีบุคลากรที่มคีวามสามารถเฉพาะทางหรอืเจา้หนา้ที่ทางเทคนิคที่จะใช้เครื่องมอืที่

ทันสมัย ขาดแคลนบุคลากรที่มคีวามรูค้วามชำนาญในแต่ละกลุ่มสาระ  ขาดการบริหารจัดการ
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ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปทุมรัตน์ สีธูป, 2560,  หนา้ 3) สอดคล้องกับสำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน (2549, หน้า 4-7) ได้ศกึษาสภาพปัญหาของโรงเรยีน

ขยายโอกาสทางการศกึษาขนาดเล็ก  พบว่า  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา ส่วนใหญ่

ประสบปัญหาคล้ายคลึงกันใน 4 ดา้น คอื ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน ด้าน

ความพรอ้มทางปัจจัยของโรงเรยีน และด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน  นอกจากนี้

สภาพปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรยีนขยายโอกาส

ทางการศึกษา มี 4 ด้าน คอื 1) ด้านการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า การ

บริหารจัดการยังไม่มีความชัดเจน    ยังไม่มีการกำหนดจุดหมายและผูร้ับผิดชอบที่ชัดเจน การ

เตรียมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังขาด ความต่อเนื่อง เช่น ยังไม่มกีารระบุไว้ในแผนกล

ยุทธ์ และยังไม่มีโครงการหรอืแผนงานที่ชัดเจน 2) ดา้นการดำเนินการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศ พบว่า ยังขาดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการยังไม่สามารถ จัดเก็บ 

บันทึกและเผยแพร่ได้อย่างเป็นระบบ เนื่องจากการวางแผนที่ชัดเจน 3) ด้านการติดตาม

ตรวจสอบ พบว่า โรงเรียนบางแห่งยังขาดผูร้ับผดิชอบที่ชัดเจน การดำเนินงานยังขาดการ

ติดตามตรวจสอบทำให้การบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีขาดความต่อเนื่อง ทำให้การใชง้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดข้อผิดพลาด ก่อใหเ้กิดการใช้งานไม่เต็มตามศักยภาพของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่มอียู่ 4) ด้านการปรับปรุงและการดำเนินการพบว่า การวางแผนหรอื

การกำหนดแผน ไม่ได้มีการนำผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมามาเป็นฐานในการวางแผน

ดำเนนิการต่อไป อันก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศักดิ์ชริน อาจหาญ (2560, หน้า 6) 

 จากสภาพปัญหาและความสำคัญของการบริหารเทคโนโลยีดังกล่าว  ผูว้ิจัยใน

ฐานะศึกษานิเทศก์ที่รับผดิชอบกลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา  

และเป็นผู้รับนโยบายทางการศกึษาด้าน ICT  จากสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้น

พืน้ฐานเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายลงสู่สถานศกึษา  จึงสนใจที่จะศกึษากล

ยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมปีระสิทธิผลสำหรับโรงเรยีนขยายโอกาสทาง

การศกึษา  เพื่อให้ได้กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่มคีวามเหมาะสมในการจัด

การศกึษาให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา อันจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการบริหาร
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จัดการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา  ให้มีความราบรื่นและประสบความสำเร็จ

ต่อไป 
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ตอนที่ 2 

กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างมีประสทิธิผลสำหรับโรงเรียน 

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมปีระสิทธิผลสำหรับโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื หมายถึง  แนวทางในการดำเนนิงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน   

มี  5  กลยุทธ์  ประกอบด้วย 

  1. กลยุทธ์ที่  1  การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน

สถานศึกษา   หมายถึง  การบริหารสถานศกึษาที่ส่งเสริม สนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อเกิดประสิทธิภาพ ในด้านการวางแผนงาน  การสนับสนุนงบประมาณ การ

จัดสรรบุคลากร การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ตลอดจนยกระดับคุณภาพการศกึษา มี 5 

กิจกรรม  ประกอบด้วย 

   1.1. การวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การ

จัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารระยะกลาง (3-5 ปี) เพื่อกำหนดให้มแีผนงาน/

โครงการ/งบประมาณ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในแผนปฏิบัติการสถานศกึษา โดยกำหนดให้

ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมวางแผน การสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ วธิีการขับเคลื่อนไปใน

ทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาล  

   1.2 การส่งเสริมและประสานเครือข่าย หมายถึง การส่งเสริม  

สนับสนุนและประสานเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ ตลอดจนรายงานผลการเผยแพร่ผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร

เพื่อการบริหารการจัดการศกึษาและการบริหารสถานศกึษาเป็นประจำทุกปี   
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   1.3 การยกระดับมาตรฐานสถานศกึษา หมายถึง  การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมอืในการดำเนินงานการบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย  มีการส่งเสริม

การใชโ้ปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพและใช้พัฒนา

ระบบงานสารสนเทศที่เป็นฐานขอ้มูลสถานศกึษาเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่าง

รวดเร็ว 

   1.4 การจัดสรรบุคลากร หมายถึง การวางแผนจัดสรร

บุคลากรโดยการกำหนดผูร้ับผดิชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชัดเจน  ส่งเสริมพัฒนา

บุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทักษะทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานใน

สถานศกึษา มีระบบกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

   1.5 การสนับสนุนงบประมาณ หมายถึง การสนับสนุน

งบประมาณ และการระดมทุนในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตลอดจนการจัดระบบการใชง้บประมาณตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

ตรวจสอบได้ 

  2.  กลยุทธ์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ  หมายถึง  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในสถานศกึษาเพื่อนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศอันได้แก่ การพัฒนาระบบเครือข่ายภายใน การพัฒนาอุปกรณ์ การ

พัฒนาซอฟต์แวร์ การบริหารจัดการช้ันเรยีน  ตลอดจนการสรา้งบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน

มาใช้ในการจัดการศกึษาอย่างมปีระสิทธิภาพและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามโครงสรา้ง

พืน้ฐานและความตอ้งการของสถานศึกษา  มี  5  กิจกรรม  ประกอบด้วย 

   2.1. การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษา หมายถึง  

การวางแผนพัฒนาระบบเครอืข่ายภายในสถานศกึษา ตลอดจนการพัฒนา

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตให้มปีระสิทธิภาพสูง สามารถใช้งานระบบอินเทอร์เนตเพื่อการ

บริหารจัดการและมีระบบการเชื่อมต่อที่สามารถเชื่อมโยงกับภายนอกและการบริการ

เครือข่ายได้อย่างทั่วถึง 
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   2.2 การพัฒนาอุปกรณ์ ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 

หมายถึง  การวางแผนจัดหาและพัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษาตลอดจน

อุปกรณ์ต่อพ่วงที่มสีภาพพร้อมใช้งานและเพียงพอเหมาะสมตามเกณฑ์ สามารถเชื่อมโยงกับ

เครือข่ายอินเทอร์เนตได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   2.3 การสร้างระบบบำรุงรักษาโครงสรา้งพื้นฐาน หมายถึง                    

การวางแผนบำรุงรักษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการระดมความคิดเห็น   

การจัดทำแผนบำรุงรักษา ตลอดจนการรายงานผลการพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

   2.4 การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 

หมายถึง การวางแผนจัดหาซอฟต์แวร์สำเร็จรูปหรอืซอฟต์แวร์ประเภทฟรีแวร์ที่ถูกต้องตาม

กฎหมายลิขสิทธิ์และระบบฐานขอ้มูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสถานศกึษาอย่างเพียงพอและ

เหมาะสมกับการประเภทของการใช้งาน  

   2.5 การบริหารจดัการช้ันเรียนอย่างมปีระสิทธิภาพ หมายถึง                      

การวางแผน  การจัดสภาพทางกายภาพ  บรรยากาศในชัน้เรียน ตลอดจนสื่อวัสดุอุปกรณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดแผนงานบริหารจัดการอาคารสถานที่ แหล่งเรยีนรู ้

หอ้งปฏิบัติการ การจัดการเรียนรูผ้่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนรูปแบบการจัดชัน้เรียนที่

ส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

  3. กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากร  หมายถึง  การวางแผนการ

ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูและบุคลากรตลอดจนผูม้ีส่วนร่วมในการจัดการศกึษาของสถานศกึษา

ได้พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยการฝกึอบรม ศกึษาดูงาน  ทัศนศกึษา  

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความรู ้ทักษะ เจตคติที่ด ีในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประยุกต์ใช้ในการจัดการศกึษาและการบริหารจัดการ ตลอดจนมกีารสร้างเครือข่ายการ

พัฒนาบุคลากร ม ี4 กิจกรรม ประกอบด้วย 

   3.1  การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง 

การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความรูใ้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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   3.2  การพัฒนาทักษะ เทคนิค วิธีการ ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ  หมายถึง การส่งเสริมใหบุ้คลากรพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีตลอดจนนำความรู้

ที่ได้มาจัดกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ  มีความชำนาญในการใชง้านโปรแกรมสำเร็จรูป 

สามารถจัดกระบวนการเรียนรู ้ผลิตสื่อ นวัตกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน 

   3.3  การสร้างทัศนคตทิี่ดตี่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

หมายถึง การเสริมสร้างทัศนคติ  แรงจูงใจในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานและการ

จัดการเรยีนการสอนตามนโยบายรัฐบาลและมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดใีนการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

   3.4  เครือข่าย  หมายถึง  การเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรอื

กลุ่มองค์กรที่สมัครใจที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสาร  ประชุมร่วมกัน หรอืทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมี

การจัดระเบียบโครงสรา้งของคนในเครอืข่ายด้วยความเป็นอิสระ  โดยใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารหรอืการพบปะหรอืประชุมร่วมกัน 

   3.5  การสร้างเครอืข่ายการพัฒนาบุคลากร  หมายถึง  การ

ส่งเสริมใหบุ้คลากรได้รับการพัฒนาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการตดิต่อสื่อสาร  การ

ประชุมออนไลน์ การประเมิน การนัดหมายกิจกรรม ด้านการจัดเก็บข้อมูลบนระบบและด้าน

การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

  4. กลยุทธ์ที ่ 4   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในการจัดการเรียนการสอน  หมายถึง  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ต้ังแต่การบริหารหลักสูตร แผนการจัดการเรยีนรู้  การจัดกระบวนการ

เรียนรู้  การผลิตสื่อนวัตกรรมที่หลากหลาย  การวัดและประเมินผล  ตลอดจนคุณธรรม

จรยิธรรม  มี 5 กิจกรรม  ประกอบด้วย 

   4.1  การบริหารหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้  

หมายถึง การจัดทำหลักสูตรสถานศกึษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับบริบทของ

สถานศกึษา  มกีารกำกับ  ติดตาม  ประเมินผล  และปรับปรุงหลักสูตร มีการจัดทำแผนการ

จัดการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับหลักสูตร และเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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   4.2 การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กส์ทรอนิกส์  หมายถึง การ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยีซึ่งครอบคลุมวิธีการเรยีนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ 

สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศกึษา การจัดการเรียนรู ้การวัดผลประเมินผลมีความเหมาะสม

และความตอ้งการของผู้เรยีน 

   4.3  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู ้ 

หมายถึง   

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เป็นเครื่องมอืในการตรวจสอบเวลาเรียน 

ระบบประมวลผลการเรียนและระบบทางเอกสารทางการจัดการเรียนรู้ 

   4.4. การบูรณาการการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  หมายถึง           

การส่งเสริมสนับสนุนให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยการ 

บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู ้หน่วยการเรียนการเรียนรู ้ในทุกชั้นปี  

   4.5  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  หมายถึง การ

ส่งเสริมสนับสนุนใหค้รูผู้สอนและนักเรียนผลติและพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน

การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ    

  5.  กลยุทธ์ที่  5  การพัฒนาเครอืข่ายด้านเทคโนโลยี  หมายถึง  

การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศกึษาที่มีองค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

ร่วมกันวางแผนพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน ประสานความร่วมมอืและใหบ้ริการงานเทคโนโลยี

สารสนเทศระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศกึษาในการจัดการศกึษา  มี 4  

กิจกรรม  ประกอบด้วย 

   5.1  การประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง                      

การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศกึษาโดยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   5.2 การให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง   

การดำเนินงานด้านการบริการสารสนเทศกับชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ในการบริการ

ความรู ้การบริการเครือข่าย และการบริการบุคลากรด้าน ICT  
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   5.3 การวางแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยี  

หมายถึง  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษา  

มีการกำหนดพันธกิจ  การจัดทำแผนพัฒนา   การจัดกิจกรรมทางการศกึษา  การทำ MOU 

ระหว่างหน่วยงาน  ตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์นโยบายรัฐบาลด้าน ICT  

   5.4  การสนับสนุนทรัพยากรด้านเทคโนโลยี  หมายถึง การขอรับการ

สนับสนุนทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชใ้นการจัดการศกึษา  ประกอบด้วย โดย

การระดมทุนจากเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชนและประชาชน  ในการสนับสนุนทรัพยากรใน

การจัดการศกึษาและการรับการอุปถัมภ์จากเครือข่ายภายนอก 

 กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมปีระสิทธิผลสำหรับโรงเรียน 

ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื มีกลยุทธ์ กิจกรรมและวิธีการบริหาร รายละเอียดตามตาราง 1  

ตาราง 1 กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมปีระสิทธิผลสำหรับโรงเรียนขยาย    

            โอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

            ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลยุทธ ์ กจิกรรม แนวทางการบรหิารตามกลยทุธ ์

กลยุทธท์ี ่1  

การบริหาร

จัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศใน

สถานศึกษา    

กิจกรรม 1.1  การวาง

แผนพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

1.  จัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและ กำหนดให้มีแผนงาน/

โครงการ/งบประมาณ ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในแผนปฏบัิตกิาร

สถานศกึษา 

2.   สร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์  วธีิการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.  นำนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศลงสู่การปฏบัิติจริง 

4.  กำกับตดิตามกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศใน

สถานศกึษาอย่างเป็นระบบ 

 กิจกรรม 1.2 การ

ส่งเสริมและประสาน

เครอืข่ายการบริหาร

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.  ส่งเสริม สนับสนุน  ประสานเครือข่ายการมสี่วนร่วมจาก       ทุกภาค

ส่วน ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

2.  ส่งเสริมให้มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้สนับสนุนประสานเครือข่าย

การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี 
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3.  สร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4.  ประสานงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศระหว่างสถานศกึษาและหน่วยงาน

ตน้สังกัด  

5.  รายงานผลการดำเนนิงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นประจำทุกปี   

 กิจกรรม  1.3  การ

ยกระดับมาตรฐาน

สถานศกึษา 

1. ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานท้ัง             4  

ฝ่าย  

2. มรีะบบงานสารสนเทศท่ีเป็นฐานข้อมูลสถานศกึษาเชื่อมโยงกับหน่วยงาน

ภายนอก 

3.  ส่งเสริมการใชโ้ปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอย่าง

มปีระสิทธิภาพ 

4.  บริหารจัดการสถานศกึษาโดยใชข้้อมูลสารสนเทศประกอบ การตัดสินใจ 

5. พัฒนาระบบการสื่อสารภายในสถานศกึษาด้วยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

 กิจกรรม 1.4 การ

จัดสรรบุคลากร 

1.  วางแผน กำหนดอัตรากำลังบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศอย่าง

ชัดเจน 

2.  ประสานหน่วยงานตน้สังกัดเพื่อให้มีการจัดสรรอัตรากำลัง 

3.  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีจำเป็นต่อการปฏบัิติงานในสถานศึกษา 

4. กำกับติดตามประเมนิผลการปฏบัิตงิานอย่างเป็นระบบ 

 กิจกรรม 1.5 การ

สนับสนุนงบประมาณ 

1.  สนับสนุนงบประมาณและการระดมทุนในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2.  จัดระบบการใชง้บประมาณตามแผนท่ีกำหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถตรวจสอบได้ 

3.  สมัครหรือได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการระดับต่างๆ เพื่อพัฒนา

ความรู้ ทักษะและเพิ่มเครือข่ายในการได้รับงบประมาณ 

กลยุทธท์ี่ 2  กิจกรรม 2.1 การ

พัฒนาระบบเครอืข่าย

1.  วางแผนงาน/งบประมาณในการพัฒนาระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตภายใน

สถานศกึษา 
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การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน                  

ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อการศึกษา 

2.  พัฒนาระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพสูงสามารถใชง้าน

ระบบอนิเทอร์เนตเพื่อการบริหารจัดการ 

3.  ตดิตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตให้ครอบคลุมพื้นท่ี ในสถานศึกษาและมี

ระบบสำรองในกรณีท่ีโครงข่ายหลักไม่สามารถใชง้านได้ 

 กิจกรรม 2.2 การ

พัฒนาอุปกรณ์

เทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการ 

1.  วางแผนและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอต่อการใช้งาน 

2.  ตดิตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ และอุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีมีสภาพพร้อม

ใชง้านและเพียงพอเหมาะสมกับจำนวนการใชใ้นการบริหารและการจัดการ

เรียนการสอน 

3.  จัดสรรอุปกรณ์เทคโนโลยท่ีีสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตได้ 

 กิจกรรม 2.3 การ

สร้างระบบ

บำรุงรักษาโครงสร้าง

พื้นฐาน ด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.  วางแผนบำรุงรักษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

2.  กำกับตดิตามการรายงานผลการบำรุงรักษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. จัดทำคู่มอืหรือวธีิการบำรุงรักษา  แก้ไข  ซ่อมแซมเบื้องต้นสำหรับ

บุคลากรท่ีรับผิดชอบ 

 กิจกรรม 2.4 การ

พัฒนาซอฟต์แวร์หรือ

ระบบเพื่อสนับสนุน 

การบริหารจัดการ 

1.  วางแผนและจัดหาซอฟต์แวร์สำเร็จรูปหรือซอฟต์แวร์ท่ีถูกต้องตาม

กฎหมายลิขสิทธ์ิ 

2.  มีระบบบริหารจัดการสถานศึกษาหรือการจัดระบบฐานข้อมูล 

(Database, Big Data) ท่ีใชใ้นการปฏบัิตงิานในสถานศึกษา 

3.  ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสาร  และสารสนเทศของโรงเรียนท่ีเป็น

ปัจจุบันผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.  จัดหาซอฟต์แวร์หรือระบบในการป้องกันการโจมต ีทางเครือข่าย  

มัลแวร์  ไวรัสคอมพวิเตอร์และอื่นๆ 

 กิจกรรม 2.5 การใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการบริหารจัดการ

ชัน้เรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

1.  วางแผนเพื่อใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่าง

เหมาะสมกับบริบทของสถานศกึษา 

2.  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  บรรยากาศ 

ในชัน้เรียน  แหล่งเรียนรู้และห้องปฏบัิตกิารตลอดจนสื่อวัสดุอุปกรณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใชง้าน 

3. สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กลยุทธท์ี่ 3  

การพัฒนา

บุคลากรดา้น

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กิจกรรม 3.1 การ

พัฒนาความรูด้้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. อบรมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการศกึษาดูงานสถานศกึษาท่ีประสบ

ความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัตงิาน 

3.  สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชพี (PLC) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

และการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี 

 กิจกรรม  3.2 การ

พัฒนาทักษะ เทคนิค

วธีิการ  

ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. พัฒนาให้ครูและบุคลากรมทัีกษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  มีความเข้าใจ

และใช้เทคโนโลยดีิจิทัล (Digital literacy) 

2.  พัฒนาให้ครูและบุคลากรประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีหลากหลาย

รูปแบบ 

3.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีภาวะผู้นำด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะในการผลิตและใชส้ื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศกึษา 

 กิจกรรม 3.3 การ

สร้างทัศนคติท่ีดตี่อ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาให้มีความตระหนัก เห็นคุณค่าและมี

ทัศนคตท่ีิดตี่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.  พัฒนาเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรนำเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกต์ใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

3.  พัฒนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีดใีนการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศสำหรับครูและบุคลากร 

 กิจกรรม 3.4 การ

สร้างเครอืข่ายความ

ร่วมมือในการพัฒนา

บุคลากร 

1.  พัฒนาให้ครูและบุคลากรมคีวามรู้ดา้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

2.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในระบบการติดต่อสื่อสาร

สองทางหรือการประชุมออนไลน์ 

3.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลในรูปแบบออนไลน์ 

4.  จัดแสดงผลงาน/การประกวดผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมอื ทางวิชาการการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และเผยแพร่ผลงาน 

กลยุทธท์ี่ 4  

การใช้เทคโนโลยี

กิจกรรม 4.1 การ

บริหารหลักสูตรและ

1.  จัดทำหลักสูตรสถานศกึษาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีเหมาะสมกับ

บริบทของสถานศกึษา 
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กลยุทธ ์ กจิกรรม แนวทางการบรหิารตามกลยทุธ ์

สารสนเทศ ใน

การจัดการเรียนรู ้

แผนการจัดการเรียนรู้ 2.  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร และบูรณาการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการจัดการเรียนรู้ 

3.  กำกับ ตดิตาม ประเมนิผลการนำหลักสูตรสถานศกึษาสู่การปฏบัิติ 

 กิจกรรม 4.2 การ

จัดการเรียนรู้ผ่านสื่อ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งครอบคลุมวธีิการ

เรียนรู้ท่ีหลากหลายรูปแบบ สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศกึษา 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและตรงตามความตอ้งการของผู้เรียน 

3. ใชก้ารจัดการศกึษาทางไกล (DLTV,DLIT) บทเรียนออนไลน์หรือ 

ระบบอีเลิร์นนิ่ง 

4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมทัีกษะในการสร้างชิ้นงาน/นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5. มกีารวัดผลและประเมนิผลการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

 กิจกรรม 4.3 การ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อ          

การจัดการเรียนรู้ 

1.  นำเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2.  นำเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช้เป็นเคร่ืองมือในระบบประมวลผลการเรียนรู้ 

3.  นำเทคโนโลยสีารสนเทศไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในระบบทางเอกสารในการ

จัดการเรียนรู้ 

4.   ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย (AR, VR, IoT, AI ฯลฯ) และสื่อสังคม

ออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้ 

 กิจกรรม 4.4 การบูร

ณาการการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพื่อการเรียนรู้ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้นำเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจัดการเรียนรู้แบบ

บูรณาการ 

2. ส่งเสริมพัฒนาและใชส้ื่อแอพพลิเคชั่นในการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ 

3. สนับสนุนให้มีการเลือกใชส้ื่อเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมต่อการ

เรียนรู้ 

4.  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศในห้องเรียน

อย่างความเหมาะสม 

 กิจกรรม 4.5 การ

พัฒนาสื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนและนักเรียนผลิตและใชส้ื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายรูปแบบ 

2. สนับสนุนให้ครูผลิตและใชส้ื่อเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกับความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 

3. จัดทำระบบคลังสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ท้ังแบบออฟไลน์และ

ออนไลน์ 
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กลยุทธ ์ กจิกรรม แนวทางการบรหิารตามกลยทุธ์ 

กลยุทธท์ี่ 5  

การพัฒนา

เครือข่ายการ

พัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กิจกรรม 5.1 การ

ประสานงานด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.  ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานภาครัฐ  

เอกชนและชุมชน ในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการเป็นสมาชกิชุมนุม  ชมรม  สมาคมด้านเทคโนโลยใีน

ระดับต่างๆ 

 กิจกรรม  5.2  การ

ให้บริการงาน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. ตดิตัง้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการจัดการเรียนรู้และเป็นแหล่ง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน  ครูและบุคลากร                    ใน

สถานศกึษา 

2. บริการความรู้และบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศกับชุมชน  องค์กร

ภาครัฐและเอกชน 

3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชุมชน 

4.  สนับสนุนด้านอุปกรณ์ สถานท่ี หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน 

องค์กรภาครัฐและเอกชน 

 กิจกรรม 5.3 การวาง

แผนพัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. วางแผนและกำหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. วางแผนและการจัดกิจกรรมทางการศกึษาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศระหว่างหน่วยงาน

ต่างๆ 

 กิจกรรม 5.4 การ

สนับสนุนทรัพยากร

ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. วางแผนจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยสีารสนเทศสำหรับใช้ในโรงเรียน 

2. สนับสนุนงบประมาณจากแหล่งอื่นๆ  เช่น  ชุมชน องค์กรภาครัฐและ

ภาคเอกชน มาใชใ้นการพัฒนางานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. จัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้สำหรับแม่ข่าย

และลูกข่าย อุปกรณ์การเชื่อมต่อและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการบริหารงาน การ

จัดการเรียนรู้และการสืบค้นข้อมูล 
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ตอนที่ 3 

แนวทางการดำเนนิงานตามกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี

ประสิทธิผลสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกดัสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 การดำเนินงานตามกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล 

สำหรับโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ไปใช้ในการดำเนินงานของโรงเรียนนัน้ โรงเรียนตอ้งดำเนินการตาม

ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  

 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม หมายถึง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ

บริหารงานขององค์กร ทั้งปัจจัยที่เอื้อและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

โดยการวิเคราะห์สภาพปัจจัยที่เรยีกว่า SWOT Analysis โดยดำเนินการดังนี้ 

 1. จัดประชุมผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา และคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน เพื่อวเิคราะห์สภาวะแวดล้อมของโรงเรียน  

 2. ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง หมายถึง สิ่งที่เอือ้ต่อการดำเนินงาน

ภายในองค์กร เช่น การบริหาร การเงิน ทรัพยากร เป็นต้น 

 3. ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน หมายถึง สิ่งที่ทำให้การดำเนินงาน

ภายในองค์กรที่ไม่สามารถกระทำได้ด ีจะเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จขององค์กร  

  4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันวิเคราะห์โอกาส หมายถึง สภาวะแวดล้อมภายนอกที่

เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งตอ้งคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม

ภายนอก เช่น สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง เทคโนโลยี และการแข่งขัน เป็นต้น 

 5. ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องร่วมกันวิเคราะห์อุปสรรค หมายถึง สภาวะแวดล้อมภายนอกที่

คุกคามต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี 

และการแข่งขัน เป็นต้น 
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 6. ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องร่วมกันสรุปและนำเสนอผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของ 

โรงเรียน 

ขั้นที่ 2 การกำหนดกลยุทธ์ 

 การกำหนดกลยุทธ์ หมายถึง การออกแบบและเลือกกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างมปีระสิทธิผล ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โรงเรียน

จะดำเนินการดังนี้ 

 1. จัดประชุมผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูและ

บุคลากรทางการศกึษา เพื่อกำหนดกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี

ประสิทธิผล  

 2. ผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูและบุคลากรทางการศกึษา ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมปีระสิทธิผล 

 3. ผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูและบุคลากรทางการศกึษาร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติ

การ แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารตามกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างมปีระสิทธิผล  

ขั้นที่ 3 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ หมายถึง การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ที่สอดคล้อง

กับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตาม

เป้าประสงค์ โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 

  1. โรงเรียนออกคำสั่งมอบหมายงานรับผิดชอบให้แก่ครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาในการดำเนินงานแต่ละแผนงาน/โครงการอย่างชัดเจน 

  2. โรงเรียนจัดประชุมผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้องเพื่อชีแ้จงการดำเนินงานแต่ละ

แผนงาน/โครงการก่อนการดำเนนิงาน 

  3. โรงเรียนจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณสำหรับการดำเนินงานแต่ละ

แผนงาน/โครงการอย่างเพียงพอและทันตามกำหนด 

  4. โรงเรียนดำเนินงานแต่ละแผนงาน/โครงการตามปฏิทินที่ได้กำหนดไว้ 
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ขั้นที่ 4 การควบคุมกลยุทธ์ 

 การควบคุมกลยุทธ์ หมายถึง การตดิตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ  

ที่สอดคล้องกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล การประเมินผลสำเร็จตาม

เป้าประสงค์ขององค์กร โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 

 1. โรงเรียนแต่งตัง้คณะกรรมการกำกับติดตาม นิเทศ วัดและประเมินผลการ

ดำเนนิงานแต่ละแผนงาน/โครงการ 

 2. คณะกรรมการวัดและประเมินผลการดำเนินงานแต่ละแผนงาน/โครงการอย่าง

จรงิจังสม่ำเสมอ และเป็นกัลยาณมติร  

 3. ผูร้ับผดิชอบโครงการจัดทำรายงานโครงการ เสนอผู้บริหารสถานศกึษา 

 4. สถานศกึษารายงานผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ใหห้น่วยงานและผูม้ีส่วน

เกี่ยวข้องทราบ 
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ตอนที่  4 

บทบาทและหน้าท่ีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างมีประสทิธิผล สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

 

 ในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล นั้น ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง 

ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูและบุคลากรทางการศกึษา ในสถานศกึษา มีบทบาทและหน้าที่ 

ดังนี้ 

บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 

 1. ศกึษาคู่มือการใช ้“กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล 

สำหรับโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื” ให้เข้าใจชัดเจน 

 2. จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศกึษา เพื่อ

วิเคราะห์สภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน  

 3. ร่วมสรุปและนำเสนอผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของโรงเรียน 

 4. จัดประชุมผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างมีประสิทธิผล  

 5. ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างมปีระสิทธิผล  

 6. ร่วมกำหนดแผนงาน/โครงการตามแนวทางการบริหารตามกลยุทธ์การบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิผล ในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 

 7. ออกคำสั่งมอบหมายงานรับผิดชอบให้แก่ครูและบุคลากรทางการศกึษาในการ

ดำเนนิงานแต่ละแผนงาน/โครงการอย่างชัดเจน 
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 9. กำกับติดตามใหผู้ร้ับผดิชอบแต่ละแผนงาน/โครงการ 

 10. อนุมัตกิารใช้จ่ายงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากรหรับการดำเนินงานแต่ละ

แผนงาน/โครงการอย่างเพียงพอและทันตามกำหนด 

 11. แต่งตั้งคณะกรรมการนเิทศ วัดและประเมินผลการดำเนนิงานแต่ละแผนงาน/

โครงการ 

 13. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานแต่ละแผนงาน/โครงการให้ดำเนินการ

ตามปฏิทินที่ได้กำหนดไว้และเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ 

 14. ร่วมวัดและประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละแผนงาน/

โครงการ 

 15. รายงานผลการดำเนินงานแต่ละแผนงาน/โครงการตามกลยุทธ์ใหห้น่วยงาน

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

 16. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารแผนงาน/โครงการ เมื่อเสร็จการ

ดำเนนิกิจกรรมทุกกิจกรรม 

 17. จัดประชุมเพื่อสรุปและรายงานผลการบริหารแผนงาน/โครงการ  

  

บทบาทและหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1. ศกึษาคู่มือการใช ้“กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล 

สำหรับโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื” ให้เข้าใจชัดเจน 

 2. ร่วมประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศกึษา เพื่อ

วิเคราะห์สภาพการบริหารเทคโนโลยีของโรงเรียน 

 3. ร่วมสรุปและนำเสนอผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารเทคโนโลยี 

 4. ร่วมประชุมกับผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศที่มปีระสิทธิผล 

 5. ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศที่มปีระสิทธิผล  
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 6. ร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามแนวทางทางการบริหารตามกลยุทธ์การ

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล  

 7. รับผิดชอบและดำเนินงานแต่ละแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับมอบหมายหรอื

รับผิดชอบ 

 8. สรุป รายงานผลการดำเนินโครงการต่อผูบ้ังคับบัญชา 
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