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ก 
 

ค าน า 
 

คู่มือการใช้ “ กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลส าหรับ
โรงเรียน  สังกัด  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒”  เล่มนี้  จัดท า
ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโรงเรียน  โดยมุ่งหวังให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี
ในโรงเรียน  มีความรู้ความเข้าใจและร่วมมือกันในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด
ประสิทธิผล คู่มือเล่มนี้  ประกอบด้วย ค าชี้แจง วัตถุประสงค์ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
บทน า  กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลส าหรับโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒  การด าเนินงานตามกลยุทธ์การ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลส าหรับโรงเรียน  สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒  และบทบาทและหน้าท่ีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกล
ยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลส าหรับโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใน
โรงเรียน ตลอดจนหน่วยงานอื่น จะน ากลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิผลส าหรับโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
นี้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิผลต่อไป 
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ค 
 

ค าช้ีแจง 
 
 

คู่มือการใช้ “กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลส าหรับ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษ าชุมพร เขต ๒” เล่มนี้   
เป็นแนวทางแก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งจะต้อง
ด าเนินการ ดังนี้  

๑.  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ศึกษาคู่มือการใช้  
“กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลส าหรับโรงเรียน  สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒” ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้  

๒.  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมกันวางแผนในการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลส าหรับโรงเรียน 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒   

๓.  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันด าเนินงานตาม 
กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลส าหรับโรงเรียน  สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ โดยร่วมมือกันและท างานเป็นทีม 
ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  
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ง 

 
วัตถุประสงค ์

 
คู่มือการใช ้“กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลส าหรับ

โรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒” มีวัตถุประสงค์  
ดังนี้  

 
๑. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา น าไปใช้เป็น 

แนวทางในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล  
 

๒. เพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้ท่ีสนใจ  น าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารเทคโนโลยี 
 สารสนเทศในหน่วยงานของตนอย่างมีประสิทธิผล  
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จ 
 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  

คู่มือการใช้ “กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลส าหรับ
โรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒” มีประโยชน์ 
ท่ีคาดว่าจะได้รับ  ดังนี้  

 
1. ผู้ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความเข้าใจใน 

กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล  ส าหรับโรงเรียนสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒  
 

๒.  โรงเรียน  สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒  
สามารถบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                
                                             คู่มือการใช้กลยุทธ์การบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิผล  

 

 
 

ตอนที่ ๑ 
 

บทน า 
 

หลักการและเหตุผล 
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบร่างแนวทางการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามท่ี
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอ  โดยให้ทุกภาคส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินงานให้มีการน าร่างแนว
ทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยให้มี
การส่งเสริมและสนับสนุนการน าทักษะด้านดิจิทัล ท่ีพัฒนาไปใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการ
ท างานและการให้บริหารของรัฐ การสร้างองค์กรภาครัฐท่ีทันสมัย การเชื่อมโยงการท างานและ
ข้อมูลข้ามหน่วยงาน และการสร้างรัฐบาลแบบเปิดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างเป็นรูปธรรมด้วย 
และมอบหมายให้ส านักงบประมาณ  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
สถานบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้การสนับสนุน
การด าเนินงาน งบประมาณ และทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพของบุคลากรในสังกัด  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และ(ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยจัดอยู่ในหมวด ๙  
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  ประกอบด้วยมาตราท่ี  ๖๓ – ๖๙  ท้ัง ๗  มาตรา นี้  ให้ความส าคัญใน 
การด าเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ได้แก่  การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการศึกษา   
เครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  การศึกษาตลอดชีวิต การส่งเสริมการผลิตและ
พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์และซอฟต์แวร์ทางการศึกษา    การพัฒนาบุคลากรท้ังด้านผู้ผลิตและผู้ใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การระดมทุนและกฎหมายการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตราท่ี  ๖๕  ก าหนดไว้ว่า “ให้มีการพัฒนาบุคลากร ท้ังด้านผู้ผลิต
และผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการผลิตรวมท้ังการใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ” นอกจากนี้ยังได้เน้นความส าคัญของการริหาร
จัดการการวางแผนและการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  การเรียนรู้ตลอดชีวิต  การศึกษาเพื่อมวลชนและให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพท่ีมี 
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๒ 
 

อยู่ในตนออกมา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา จึงมีความส าคัญและควรพัฒนาให้ก้าว
ไกลสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
คนอื่นได้อย่างมีความสุข การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไปใช้ในการศึกษาเป็นการน า
เทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือช่วยปรับปรุงคุณภาพของเด็กไทย โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อ
เปลี่ยนสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ การประกันโอกาสของผู้เรียนท่ีจะเข้าถึงการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและเชื่อมโยงสังคมไทยเข้ากับสังคมโลกบนพื้นฐานของความรู้ 
 สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยมีกลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีภารกิจงานดังนี้ ๑) ศึกษา 
วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  ๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา  ๓)  ด าเนินงานสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการจัดการศึกษา  ๔) ด าเนินการวิเคราะห์และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และ ๕) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต ๒ และโรงเรียนในสังกัด  ในการจัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น และการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงได้จัดท าคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิผลขึ้น  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลสาหรับโรงเรียนต่อไป 
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ตอนที่  ๒  

 

กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลส าหรับโรงเรียน 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต ๒ 

 
 กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลส าหรับโรงเรียน สังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต ๒ หมายถึง  แนวทางในการด าเนินงาน 
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน มี  4  กลยุทธ์ ประกอบด้วย
 

 ๑.  กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
 
หมายถึง  การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาขนาดเล็กมีการจัดการเรียนการสอน

รูปแบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  การบริหารจัดการด้านอุปกรณ์ และ/หรือ 
การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  และส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนา
ตนเอง และการยกย่องเชิดชูเกียรติ   ประกอบด้วย 

 
      โครงการ   ขับเคล่ือนการจัดการศึกษาทางไกล DLTV 
      ตัวชี้วัด    ๑.  ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กมีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ 
                                      การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
          ๒.  ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 
                                      ในการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV) 
 

         กิจกรรม  ๑.  จัดหาอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกล 
        ๒.  การซ่อมบ ารุงอุปกรณ ์
        ๓.  การพัฒนาองค์ความรู้ 
        ๔.  การนิเทศ ติดตาม 
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๔ 
  
  ๒.  กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  (DATA) 
 
       หมายถึง  การส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบจัดเก็บข้อมูล  
ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ  ให้สถานศึกษาด าเนินการจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง  ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด  รวบรวม จัดท า และเผยแพร่สารสนเทศทางการศึกษา  ประกอบด้วย 
 
      โครงการ  จัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน 
      ตัวชี้วัด     ๑.  ร้อยละการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานภายในระยะเวลา 
                                        ท่ีก าหนด 
       ๒.  จ านวนสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน 
 
     กิจกรรม  ๑.  การจัดประชุมวางแผนก าหนดทิศทาง 
        ๒.  การรวบรวมข้อมูล 
        ๓.  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
        ๔.  การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
 
   ๓.  กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
(Digital Technology) 
 
      หมายถึง  การส่งเสริม ประสาน และการจัดหาอุปกรณ์  ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับ
หน่วยงานพัฒนาเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุนการปรับปรุง
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย ทันสมัย  
ตอบสนองต่อความต้องการใช้งาน  ประกอบด้วย 
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๕ 
 
      โครงการ    พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงาน 
      ตัวชี้วัด ๑.  ร้อยละของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบ 
                                        โครงสร้างนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทีมีประสิทธิภาพใน 
                                        การปฏิบัติงาน 
     ๒.  ร้อยละของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีระบบ 
                                    อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
     กิจกรรม  ๑.  การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
        ๒.  การซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
        ๓.  การเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
      ๔.  การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน 

 
 

   ๔.  กลยุทธ์ที่ ๔  ยกระดับความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา   (Develop) 
  หมายถึง  การส่งเสริม สนับสนุน ประสานให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน และการบริหาร  ประกอบด้วย 
 
      โครงการ  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน ICT 
                     ตัวชี้วัด    ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ 
                                    ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
 
     กิจกรรม   การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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๖ 
 
 
 
 

 
 
 

 
กลยุทธก์ารบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลส าหรับโรงเรียน 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
มีกลยุทธ์  โครงการ/กิจกรรม  ตัวชี้วัดและวิธีการบริหาร   

รายละเอียดตามตาราง 
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๗ 
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๘ 
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ตอนที่  ๓ 
แนวทางการด าเนินงานตามกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อย่างมีประสิทธิภาพผลส าหรับโรงเรียน   
สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 

 
การด าเนินงานตามกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพผลส าหรับ 

โรงเรียน  สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒  ไปใช้ในการด าเนินงาน
ของโรงเรียนนั้น  โรงเรียนต้องด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 
ขั้นที่ ๑  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  หมายถึง การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการ
บริหารงานขององค์กร  ท้ังปัจจัยท่ีเอ้ือและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคท้ังภายในและภายนอกองค์กร  
โดยการวิเคราะห์สภาพปัจจัยท่ีเรียกว่า  SWOT Analysis  โดยด าเนินการ  ดังนี้  

๑. จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของโรงเรียน  

๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง หมายถึง สิ่งท่ีเอื้อต่อการด าเนินงานภายใน
องค์กร เช่น การบริหาร  การเงิน  ทรัพยากร เป็นต้น  

๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน หมายถึง สิ่งท่ีท าให้การด าเนินงานภายใน
องค์กรท่ีไม่สามารถกระท าได้ดี จะเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จขององค์กร  

๔. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันวิเคราะห์โอกาส หมายถึง สภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งต้องคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมภายนอก 
เช่น สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการแข่งขัน เป็นต้น  

๕. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันวิเคราะห์อุปสรรค หมายถึง สภาวะแวดล้อมภายนอกที่คุกคาม
ต่อการด าเนินงานขององค์กร เช่น สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการ
แข่งขัน เป็นต้น  

๖. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันสรุปและน าเสนอผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของ โรงเรียน  
 
 
 
 
 
 

 



                                
                                             คู่มือการใช้กลยุทธ์การบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิผล  
 

๑๐ 
 

ขั้นที่ ๒  การก าหนดกลยุทธ์  
การก าหนดกลยุทธ์ หมายถึง การออกแบบและเลือกกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล ท่ีเหมาะสมส าหรับองค์กรสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง โรงเรียน 
จะด าเนินการดังนี้  

๑. จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือก าหนดกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล  

๒. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค ์และกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล  

๓. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการ 
แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารตามกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล 
 
 
ขั้นที่ ๓  การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  

การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ หมายถึง การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ท่ีสอดคล้องกับการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ โรงเรียน
ด าเนินการ  ดังนี้  

๑. โรงเรียนออกค าสั่งมอบหมายงานรับผิดชอบให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
ด าเนินงานแต่ละแผนงาน/โครงการอย่างชัดเจน  

๒. โรงเรียนจัดประชุมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงการด าเนินงานแต่ละแผนงาน/โครงการ
ก่อนการด าเนินงาน  

๓. โรงเรียนจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณส าหรับการด าเนินงานแต่ละแผนงาน /
โครงการอย่างเพียงพอและทันตามก าหนด  

๔. โรงเรียนด าเนินงานแต่ละแผนงาน/โครงการตามปฏิทินท่ีได้ก าหนดไว้   
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๑๑ 
 
 
ขั้นที่ ๔  การควบคุมกลยุทธ์  

การควบคุมกลยุทธ์ หมายถึง การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้อง
กับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล การประเมินผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของ
องค์กร โรงเรียนด าเนินการ  ดังนี้  

 
๑. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตาม นิเทศ วัดและประเมินผลการด าเนินงานแต่

ละแผนงาน/โครงการ  
๒. คณะกรรมการวัดและประเมินผลการด าเนินงานแต่ละแผนงาน/โครงการอย่างจริงจัง

สม่ าเสมอ และเป็นกัลยาณมิตร  
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท ารายงานโครงการ เสนอผู้บริหารสถานศึกษา  
๔. สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ให้หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทราบ 
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ตอนที่  ๔ 

บทบาทและหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิผลส าหรับโรงเรียน  

สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
 
 ในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลนั้น  ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง  ได้แก่  
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  มีบทบาทและหน้าท่ี  ดังนี้ 
 

บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา  
๑.  ศึกษาคู่มือการใช้ “กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล ส าหรับ

โรงเรียน  สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒” ให้เข้าใจชัดเจน  
๒.  จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวิเคราะห์

สภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน  
๓.  ร่วมสรุปและน าเสนอผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงเรียน  
๔.  จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี

ประสิทธิผล  
๕ .  ร่วมก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล  
๖.  ร่วมก าหนดแผนงาน/ โครงการตามแนวทางการบริหารตามกลยุทธ์การบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิผล ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน  
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๑๓ 
 
 

๗. ออกค าสั่งมอบหมายงานรับผิดชอบให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
ด าเนินงานแต่ละแผนงาน/โครงการอย่างชัดเจน  
  ๘. ก ากับติดตามให้ผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน/ โครงการ  

๙. อนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากรหรับการด าเนินงานแต่ละ
แผนงาน/ โครงการอย่างเพียงพอและทันตามก าหนด  

๑๐. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ วัดและประเมินผลการด าเนินงานแต่ละแผนงาน/ 
โครงการ  

๑๑. ก ากับติดตามและนิเทศการด าเนินงานแต่ละแผนงาน/ โครงการให้ด าเนินการตาม
ปฏิทินท่ีได้ก าหนดไว้และเป็นไปตามกระบวนการท่ีก าหนดไว้  

๑๒. ร่วมวัดและประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานแต่ละแผนงาน/ โครงการ  
๑๓. รายงานผลการด าเนินงานแต่ละแผนงาน/ โครงการตามกลยุทธ์ให้หน่วยงานและผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องทราบ  
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารแผนงาน/ โครงการ เมื่อเสร็จการด าเนิน

กิจกรรมทุกกิจกรรม  
๑๕. จัดประชุมเพื่อสรุปและรายงานผลการบริหารแผนงาน/ โครงการ 
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๑๔ 

 

บทบาทและหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

๑. ศึกษาคู่มือการใช้ “กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล ส าหรับ
โรงเรียน  สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ ”  ให้เข้าใจชัดเจน  

๒. ร่วมประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวิเคราะห์
สภาพการบริหารเทคโนโลยีของโรงเรียน  

๓. ร่วมสรุปและน าเสนอผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารเทคโนโลยี  
๔. ร่วมประชุมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อก าหนดกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี

ประสิทธิผล  
๕ . ร่วมก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศที่มีประสิทธิผล 
๖. ร่วมจัดท าแผนงาน/ โครงการ ตามแนวทางทางการบริหารตามกลยุทธ์การบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล  
๗. รับผิดชอบและด าเนินงานแต่ละแผนงาน/ โครงการ ท่ีได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบ  
๘. สรุป รายงานผลการด าเนินโครงการต่อผู้บังคับบัญชา  
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๑๕ 
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