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ความหมายของเทคโนโลยี

บัณฑิตยสถาน (2554, หน้า 530)  ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า 
เทคโนโลยี หมายถึง  เ ป็นวิทยาการที่ เกี่ยวก ับศิลปะ ในการน า เอา

วทิยาศาสตรม์าประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชนใ์นทางปฏบิตัแิละอุตสาหกรรม

มนตช์ยั เทียนทอง (2556, หน้า 181) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า
เทคโนโลย ีหมายถงึ การประยุกตค์วามรูท้างดา้นวทิยาศาสตร ์มาใชใ้หเ้กดิ

ประโยชนต่อการท างาน และการด ารงชวีติโดยการศกึษาพฒันาองคค์วามรู ้

ต่าง ๆ ใหเ้ขา้ใจเขา้ถงึ ลกัษณะธรรมชาตกิฎเกณฑต์่าง ๆ และหาทางน ามา

ประยุกตใ์หเ้กดิประโยชน์
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ความหมายของเทคโนโลยี
กฤษมนต ์วฒันาณรงค ์(2550, หน้า 3) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า เทคโนโลยี

หมายถงึระบบวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์ทีศ่กึษาเกีย่วกบัเทคนิค เป็นการน าเอาวธิกีารทาง

วทิยาศาสตรม์าใชแ้กปั้ญหาในเชงิปฏิบตัิ เป็นการจดัระบบขอ้เท็จจรงิ และหลกัเกณฑท์ี่

เช ื่อถือได ้และเป็นวิธีการแนวทางกระบวนการแนวความคิดในการน าความรูท้าง

วทิยาศาสตรม์าประยุกตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ มปีระสทิธภิาพเพือ่กอ่ใหเ้กดิการ

เปลีย่นแปลงในระบบงานทีป่ฏบิตัอิยู่

สรุป  

เทคโนโลยี หมายถงึ การน าความรูท้างวทิยาศาสตรโ์ดยใชร้ะบบเทคนิควธิกีาร

แนวคดิอุปกรณเ์คร ือ่งมือใหม่ ๆ โดยการศกึษาและพฒันาองคค์วามรูต้่าง ๆ มาประยุกตใ์ช ้

เพือ่แกปั้ญหาในเชงิปฏบิตั ิและใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุอย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้
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ความหมายของสารสนเทศ

▸ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั (2553: 120) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า สารสนเทศ หมายถงึสาระความรู ้
ความจรงิทีส่ามารถน าไปใชถ้า่ยทอด สือ่สาร น าไปศกึษา เพือ่เรยีนรู ้หรอืรวบรวมขอ้มูลได ้

▸ ชตุกิาญจน ์ นกเด่น (2554: 10) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า สารสนเทศ หมายถงึ ขอ้มูลทีไ่ดจ้ดักระท า
แลว้โดยผ่านการประมวลดว้ยวิธกีารต่าง ๆ จนมีความหมายสมบูรณ ์และสามารถใชป้ระโยชน์

ประกอบการตดัสนิใจและการวางแผนตามวตัถปุระสงค ์
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ความหมายของสารสนเทศ

▸ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา (2556: 78) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า 
สารสนเทศ หมายถึง ขอ้มูลข่าวสารความรูต้่าง ๆ ที่ไดร้บัการสรุป ค านวณ 

จดัเรยีง หรอืประมวลแลว้จากขอ้มูลต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเป็นระบบตามหลกั

วชิาการจนไดเ้ป็นขอ้ความรูเ้พือ่น ามาเผยแพรแ่ละใชป้ระโยชนใ์นงานดา้นตา่งๆ

สรุป 

สารสนเทศ หมายถึง ขอ้มูลต่างๆ ที่ผ่านสรุปหรอืผ่านการประมวลผล     

มีความเชือ่ถือได ้จนมีความสมบูรณ์ สามารถน าไปใชใ้นการวางแผนตาม

วตัถุประสงคแ์ละสามารถน าไปใชป้ระโยชน ์ในการประกอบการตดัสินใจในการ

บรหิารกจิกรรมต่างๆไดอ้ย่างรวดเร็ว และแม่นย าจนไดเ้ป็นขอ้ความรู ้ เพื่อน ามา

เผยแพร ่และใชป้ระโยชนใ์นงานดา้นต่าง ๆ
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ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ (2550, หนา้ 2) ใหค้วามหมายของ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ไวว้่า เป็นการน าระบบคอมพวิเตอร ์และเทคโนโลยสีือ่สารโทรคมนาคม

รวมเขา้ดว้ยกนั เพือ่ใชใ้นการจดัเก็บสรา้งและเผยแพรส่ารสนเทศ ในรูปแบบต่างๆ 

เช่น เสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ขอ้ความ ตัวอักษร รวมทั้งตัวเลข เพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพความถูกตอ้งความแม่นย า และความสะดวก รวดเรว็ เพือ่ใหท้นัต่อการ

น าไปใชป้ระโยชนส์ถานการณต์า่งๆ
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ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ใหค้วามหมายว่า “เทคโนโลยี
สารสนเทศ  หมายถงึ เทคโนโลยทีุกอย่างทีเ่กีย่วขอ้งกบัสารสนเทศ  มาจาก

เทคโนโลยีเดิมที่ใชใ้นการจดัเก็บ  ประมวลผล  แสดงผล และเผยแพร่

สารสนเทศในรูปของขอ้มูล ขอ้ความและเร ื่อง  โดยใชเ้ทคโนโลยี

คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยโีทรคมนาคม”

วาสนา   สุขกระสานต ิ(2540, หนา้ 28) ไดใ้หค้วามหมายของค า
ว่า “เทคโนโลยสีารสนเทศว่า กระบวนการต่าง ๆ และระบบงานทีช่ว่ยใหไ้ด ้
สารสนเทศทีต่อ้งการ   รวมถงึเคร ือ่งมอือปุกรณต์่าง ๆ กระบวนการจดัเก็บ 

ประมวลผล และแสดงผลลพัธใ์นรปูแบบตา่ง ๆ”
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ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ

สรุป 

เทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถงึ เทคโนโลยทีีท่ าใหเ้กดิวธิกีารใหม่ ๆ ในการจดัเก็บ

ขอ้มูล ข่าวสาร ความรู ้การส่งผ่าน การสือ่สารสารสนเทศ การเขา้ถงึสารสนเทศ การรบั

สารสนเทศ รวมถงึการสรา้งสงัคมและอตุสาหกรรมดา้นสารสนเทศ และการจดัการสารสนเทศ

ใหม้ปีระสทิธภิาพ
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ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่บรหิารการศกึษา 

ไพฑรูย ์จบัอนัชอบ (2548: 9-10) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่
การบรหิารการศึกษา หมายถึง การน าเอาเคร ือ่งมืออุปกรณต่าง ๆ ไดแ้ก่ ฮารด์แวร ์

ซอฟตแ์วร ์ฐานขอ้มูลและบุคลากรมาประยุกต ์โดยการใชป้ระสบการณแ์ละทรพัยากรในการ

สรา้งสรรค ์กระบวนการและผลิตผลที่มนุษยต์อ้งการ เพื่อเป็นประโยชนและอ านวยความ

สะดวกส าหรบัการศึกษาในระบบนอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัใหเ้กดิการเร ียนรู ้

ตลอดชวีติ
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ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่บรหิารการศกึษา 

บุญเลิศ แสวงทอง (2552: 17) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา หมายถึง การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ประกอบดว้ยเทคโนโลยีทาง

คอมพวิเตอร ์และเครอืข่ายโทรคมนาคม ทีเ่ช ือ่มต่อกนัส าหรบัใชใ้นการส่งและรบัขอ้มูลและ

มัลติมีเดียเกี่ยวกบัความรู ้โดยผ่านกระบวนการประมวลหรอืจดัท าใหอ้ยู่ในรูปแบบที่มี

ความหมายและความสะดวกมาใชป้ระโยชน ์ส าหรบัการศกึษาในระบบการศกึษานอกระบบ

และการศกึษาตามอธัยาศยัเพือ่ใหค้นไทยสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ือง

ตลอดชวีติ
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ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่บรหิารการศกึษา 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั (2553: 119) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า 
เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบรหิารการศกึษา หมายถงึ วธิกีารกระบวนการ

อปุกรณ ์เคร ือ่งมอื หรอืเคร ือ่งจกัรทีน่ ามาใชใ้นการบรหิารดา้นการศกึษา 

สรุป

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารการศึกษา หมายถึง การ

น าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่ประกอบดว้ยเทคโนโลยทีางคอมพวิเตอรแ์ละ

เครอืข่ายโทรคมนาคมทีเ่ช ือ่มต่อกนัน ามาประยุกตใ์ช ้โดยผ่านกระบวนการ

ประมวล หรอืจัดท าใหอ้ยู่ในรูปแบบที่มีความหมาย และสะดวกเพื่อใช ้

ประโยชนใ์นการบรหิารดา้นการศกึษา
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บทบาทและความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการบรหิารจดัการศกึษา

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการบรหิาร

จัดการงานต่าง ๆ เพื่อใหก้ารบร ิหารมีประสิทธิภาพสูง

ประหยดัและไดป้ระสทิธผิลสูงสุดผูบ้รหิารยุคใหม่ทุกระดบัจงึ

น านวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้ชน่ ผูบ้รหิาร

ระดบัสูงในองคก์ารจะน าสารสนเทศทีแ่สดงภาพรวมของการ

ด าเนินงานความสมัพันธร์ะหว่างองคก์ารกบัสิ่งแวดลอ้ม 

(กระทรวงศกึษาธกิาร 2547, หนา้ 4-7) 
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บทบาทและความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการบรหิารจดัการศกึษา

1. การน านวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชช้ว่ยในการ
ตัดสินใจช่วยใหต้ ัดสินใจไดเ้ร็วขึน้ไม่ผิดพลาดระบบสารสนเทศที่

ผูบ้รหิารน ามาใชช้ว่ยในการตดัสนิใจมดีงันี ้

1. 1 ระบบสารสนเทศส าหรบัผูบ้รหิาร (Executive 
Information System: EIS) เป็นระบบทีอ่อกแบบและพฒันาขึน้มา

เพื่อจดัเตรยีมสารสนเทศที่เหมาะสมในการตัดสินใจของผูบ้รหิาร

ระดบัสงูเขา้ใจปัญหาไดช้ดัเจน และสามารถตดัสนิใจเลอืกแนวตดัสนิใจ

เลอืกแนวทางแกปั้ญหาอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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บทบาทและความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการบรหิารจดัการศกึษา

1. 2 ระบบสนับสนุนการตดัสนิใจ (Decision 
Support System: DSS) เป็นระบบทีอ่อกแบบและพฒันาขึน้มาเพือ่

สนับสนุนในการตดัสนิใจของผูบ้รหิารระดบักลาง

2. การน านวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการ
บรหิารทางไกล มกีารน าสือ่หลายอย่าง เชน่ โทรศพัทม์อืถอื โทรสาร

วทิยุ โทรทศัน ์คอมพวิเตอร ์และเคร ือ่งมอืสือ่สารโทรคมนาคม เพือ่

ความรวดเรว็ ประหยดัเวลา และคา่ใชจ้า่ยเป็นอนัมาก 
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บทบาทและความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการบรหิารจดัการศกึษา

3. การน านวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบรหิารสถานศกึษา
บรหิารงานดา้นต่าง ๆ เชน่ การบรหิารงานวชิาการ การบรหิารงานดา้นกจิการนักเรยีน

งานบคุคล งานธรุการ การเงนิพสัด ุและครภุณัฑ ์

4. การสรา้งเครอืข่ายขอ้มูลดว้ยระบบสารสนเทศเป็นเครอืข่ายชว่ยพัฒนา

คณุภาพการศกึษาไทยเป็นอนัมาก เชน่ โครงการเครอืข่ายคอมพวิเตอรโ์รงเรยีนมธัยม

หรอื School Net 
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บทบาทและความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการบรหิารจดัการศกึษา

5. การน านวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการศึกษาเป็น
ประโยชนต์่อการเรยีนรูห้ลายอย่าง เชน่ อนิเทอรเ์น็ต จดหมายอเิล็กทรอนิกส ์การท า

เว็บไซต ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารหรอื ICT
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บทบาทและความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการบรหิารจดัการศกึษา

พลัลภ พิรยิะสรุวงศ ์(2551 น. 1) ไดก้ลา่ววา่ เทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ขา
มามบีทบาทต่อการศกึษาอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยทีางดา้นคอมพิวเตอร ์

และการสื่อสารโทรคมนาคม มีบทบาทที่ส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษา

เทคโนโลยทีีม่บีทบาทส าคญัตอ่การศกึษาประกอบดว้ย

1. เทคโนโลยีที่เขามามีส่วนชว่ยในเร ือ่งการเรยีนรูปั้จจุบนัมีเคร ือ่งมือ
เคร ือ่งใชท้ี่ชว่ยสนับสนุนการเรยีนรูห้ลายอย่าง มีระบบคอมพิวเตอรช์ว่ยสอน 

(CAI) มรีะบบมลัตมิเีดยี (Multimedia) ระบบวดิโีอ ออน ดมีานด์ (Video On 
Demand) วิ ดี โ อ เ ท เ ล ค อ น เ ฟ อ เ ร น ซ  ์ ( VideoTeleconference) แ ล ะ
อนิเตอรเ์น็ต (Internet) เป็นตน้
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บทบาทและความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการบรหิารจดัการศกึษา

2. เทคโนโลยีทีเ่ขามาสนับสนุนการจดัการศึกษาในการจดัการศึกษา
สมยัใหม่ จ าเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลข่าวสาร เพือ่การวางแผนการด าเนินการ การ

ติดตามและประเมินผล คอมพิวเตอร ์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมเขา้มามี

บทบาททีส่ าคญัในเร ือ่งนี ้

3. เทคโนโลยทีีเ่ขามาชว่ยใหก้ารสือ่สารระหว่างบุคคลเกอืบทุกวงการ ทัง้
ทางดา้นการศกึษา จ าเป็นตอ้งอาศยัการสือ่สารระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีน

กบัผูเ้รยีน เป็นตน้ ซ ึง่จะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการเรยีนการสอนและ

การด าเนินงานในหลายดา้น โดยอาศยัเทคโนโลยกีารสือ่สารและการด าเนินงาน

ในหลายดา้น โดยอาศยัเทคโนโลยกีารสือ่สารระหว่างบุคคล เชน่ การใชโ้ทรศพัท ์

โทรสาร เทเลคอนเฟอเรนส ์ และไปรษณียอ์เิล็กทรอนิกส ์เป็นตน้
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บทบาทและความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการบรหิารจดัการศกึษา
สรุป

เทคโนโลยสีารสนเทศมบีทบาททีส่ าคญัต่อการศกึษาเป็นอย่างมากกบั

ตัวผู เ้ร ียนและครูผู ส้อนและบุคลากรทางการศึกษา มีวิธีการสอน โดยใช ้

เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นสือ่ชว่ยในการเรยีนการสอนมากขึน้ ลดปัญหาการขาด

แคลนครแูละมกีารประสานความรว่มมอืระหว่างครนัูกเรยีนและผูป้กครองมากขึน้ 

มีการเรยีนการสอนการน าเทคโนโลยีทางดา้นคอมพิวเตอร ์และการสื่อสาร

โทรคมนาคมเขา้มาใชใ้นการเรยีนการสอน ชว่ยสนับสนุนการเรยีนรูห้ลายอย่าง

มรีะบบ  เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาสนับสนุนการจดัการศกึษาใหส้มัยใหม่ การ

ทนัตอ่เหตกุารณ ์และชว่ยในเร ือ่งการวางแผนการท างานของผูบ้รหิาร
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การบรหิารจดัการ
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สารในสถานศกึษา



การบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สารในสถานศกึษา

จงกล รองทอง (2552: 34) ไดน้ าเสนอการบรหิารจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร ในสถานศกึษาไวด้งันี ้

การบรหิารจดัการ ICT ในสถานศกึษาแบง่การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื 

1. การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรยีนการสอนจ าแนกได ้ดงันี้

1.1 ดา้นงานผลติสือ่การสอนใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการผลติสือ่
การสอน เชน่ บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน บทเรยีนคอมพวิเตอรอ์อนไลน ์
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การบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สารในสถานศกึษา

1 . 2  ดา้นการประเมินผลการเร ียน มีการจัด เ ก็บขอ้มูล 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน บนัทกึผล และรายงานผลการเรยีน ซ ึง่นักเรยีน

สามารถทราบผลไดจ้ากฐานขอ้มูลผ่านเว็บเครอืขา่ยภายในโรงเรยีน 

2. การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบรหิารงานในโรงเรยีนจ าแนกได ้
ดงันี ้

2.1 งานทะเบยีน มกีารจดัเก็บฐานขอ้มูลบคุลากรในโรงเรยีน 
รวมทัง้นักเรยีนโดยจดัท าเป็นระบบสารสนเทศ 
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การบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สารในสถานศกึษา

2.2 งานประชาสมัพนัธ ์มกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเผยแพรข่า่วสารความรู ้
ทางเว็บไซด ์ ซ ึง่ออนไลนผ่์านเครอืขา่ยภายในและภายนอก

2.3 งานหอ้งสมุด  มกีารใชเ้คร ือ่งอา่นรหสัแทง่ (Bar code) ในการบนัทกึการ
ยมืคนืหนังสอืและวสัดตุา่งๆ และจดัใหม้มุีมมลัตมิเีดยี ส าหรบัการใชส้ือ่จากซดีรีอม และ

ใชอ้นิเทอรเ์น็ตซึง่เป็นการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self-access learning)
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การบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สารในสถานศกึษา

2.4 งานการเงินและบญัช ีมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประยุกตใ์ชก้บังานการเงิน และบัญช ีเพื่อเป็นขอ้มูลส าหรบัการตัดสินใจในดา้น

งบประมาณ และการเงนิอย่างรวดเรว็ใหก้บัผูบ้รหิาร เชน่ การท าขอ้เสนองบประมาณยนื

ตอ่หน่วยงานตน้สงักดั จงึจ าเป็นทีต่อ้งพจิารณาวางแผนการประยุกตอ์ย่างรอบคอบ และ

รดักมุ 
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การบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สารในสถานศกึษา

2.5 งานพสัดุและอปุกรณ ์โรงเรยีนตอ้งเก็บขอ้มูลเกีย่วกบัพสัดุและอุปกรณไ์ว ้

เป็นระบบและครบถว้น เพื่อเป็นขอ้มูลในการจดัซ ือ้ จดัจา้ง และจดัเป็นระบบพสัดุ

อุปกรณ ์เพื่อไม่ใหเ้กดิการสูญหายและการบ ารุงรกัษ าจึงจ าเป็นที่ตอ้งใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศช่วยท าใหเ้ป็นระบบงานมากยิ่งขึน้ เช่น จ ัดเก็บรายละเอียดก ากบัว่า            

มสีญัญาบ ารงุรกัษาทไวก้บัใคร มปัีญหาเกดิขึน้กีค่ร ัง้
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การบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สารในสถานศกึษา

2.6 งานอาคารสถานที ่โรงเรยีนบางแห่งมอีาคารมากมาย ซึง่

มีรายละเอียดมากมาย ดงัน้ัน จึงสมควรจดัใหม้ีระบบขอ้มูลเกีย่วกบั

อาคารสถานทีเ่อาไวใ้ชง้านดว้ย เชน่ รายละเอยีดว่าใครเป็นเจา้ของ

หอ้ง มีกุญแจหมายเลขเท่าใด ภายในมีเฟอรนิ์เจอรอ์ะไรบา้ง เพือ่เป็น

การยนืยนักบัขอ้มูลพสัดอุปุกรณไ์ด ้

2.7 งานบุคลากร ขอ้มูลบุคลากรเป็นเร ือ่งส าคัญ และมี

รายละเอยีดมากมาย ผูบ้รหิารหน่วยงานทีต่อ้งรูจ้กับุคลากรของตนเอง 

ตอ้งรูป้ระวตัิการศึกษา ประวตัิการท างาน ผลการพฒันา ดังน้ัน  จงึ

จ าเป็นตอ้งจดัท าประวตับิคุลากรทุกวนั เพือ่ใชเ้ป็นประโยชนใ์นการเป็น

สารสนเทศส าหรบัผูบ้รหิาร 
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การบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สารในสถานศกึษา

2.8 งานส านักงานและสารบรรณ การประยุกตค์อมพิวเตอรใ์นงาน

ส านักงาน น้ันเรยีกว่า ระบบส านักงานอตัโนมตัหิรอื Office Automation) 
เป็นระบบส าหรบัใชใ้นการท างานดา้นเอกสารในส านักงานประกอบไปดว้ย

กระบวนการรบัเอกสาร ลงทะเบยีนรบั กระบวนการสง่ภาพลกัษณเ์อกสารไปยงั

ผูร้บัในหน่ายงาน เพือ่ความสะดวกและรวดเรว็ในการปฏบิตังิานสารบรรณ

นอกจากนีย้งัสามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใ์ชก้บังาน

อืน่ ๆ ได ้เชน่ งานนัดหมายผูบ้รหิาร และปฏบิตังิานงานสนับสนุนการตดัสนิใจ

ของผูบ้รหิาร งานไปรษณียอ์เิล็กทรอนิกส ์ งานจดัประชมุทางไกล  เป็นตน้ 
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การบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สารในสถานศกึษา

สรุป การประยุกตเ์ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชใ้นการ

บร ิหารสถานศึกษา  มีความจ าเ ป็นอย่างมาก เพื่อสนับสนุน

สารสนเทศใหแ้กผู่บ้รหิาร ชว่ยการจดัการศกึษาใหแ้กค่รูผูส้อนทีจ่ะส่ง

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยตรงไปยงัผูเ้รยีน ใชใ้นการตดิต่อสือ่สาร

กบัหน่วยงานตน้สงักดั โดยอาศยัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั 

และระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรท์ ัง้ภายในและภายนอก เพือ่รองรบัการ

ตดิตอ่สือ่สาร และเกดิความคลอ่งตวัในการบรหิารจดัการศกึษา
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ประโยชนข์องเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่บรหิาร
การศกึษา



“
ประโยชนข์องเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่บรหิาร

การศกึษา

31

การศกึษาระดบัต่าง ๆ น้ัน โดยทั่วไปก็เพือ่ใหง้านต่าง ๆ ที่

ตอ้งรบัผิดชอบส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ีดงัน้ันจงึอาจกล่าวไดว้่าเทคโนโลยี

บรหิารการศกึษามปีระโยชนด์งัต่อไปนี้

1. ชว่ยในการจดัเก็บขอ้มูลเกีย่วกบัการศึกษาเอาไวเ้ป็น
หมวดหมู่ในฐานขอ้มูลของหน่วยงาน โดยเฉพาะขอ้มูลบางอย่างอาจ

จดัเก็บเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอรไ์ดโ้ดยอตัโนมัติ เมื่อจดัเก็บไวใ้น

ฐานขอ้มูลแลว้ก็สามารถคน้คนืขอ้มูลต่าง ๆ มาใชไ้ดอ้ย่างรวดเรว็และ

ครบถว้น



“
ประโยชนข์องเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่บรหิาร

การศกึษา
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2. ชว่ยในการประมวลผลขอ้มูลทีจ่ดัเก็บไวเ้พือ่ใหเ้ป็น
สารสนเทศรูปแบบต่างๆ เชน่ จดัท าเป็นรายงาน ตาราง กราฟ 

และ แผนภาพตา่งๆ ไดแ้บบอตัโนมตั ิท าใหผู้บ้รหิารไดร้บัทราบ

รายงานและเขา้ใจสถานการณท์ีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างรวดเรว็

3. ช่วยในการประเมิน หรอืงานประกนัคุณภาพ 

เพือ่ใหแ้น่ใจว่าการปฏบิตังิานจะไดผ้ลทีบ่รรลุวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายจรงิ



“
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4. ชว่ยในการส่งขอ้มูลและรายงานที่ประมวลผลได ้
แลว้ไปใหผู้ร้บัที่อาจจะอยู่ห่างไกลจากหน่วยงาน ท าใหผู้ร้บั

ไดร้บัขอ้มูลและรายงานอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะส่วนที่เป็น

ขอ้มูลน้ันหากผูร้บัตอ้งการน าไปใชป้ระมวลผลต่อก็สามารถ

ท าไดท้นัท ีไม่ตอ้งบนัทกึขอ้มูลใหม่อกีคร ัง้

5. ชว่ยในการน าเสนอรายงานหรอืขอ้เสนอต่างๆ ต่อ
ผู ้บ ังคับบัญชา หร ือ ผู ้มีส่วนไดส้่วนเสียในระหว่างการ

ประชมุสมัมนา
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6. ช่วยในการจัดเก็บความรูแ้ละประสบการณ์ที่ไดร้บั

ระหว่างการปฏิบตัิงาน และ การดูงาน เพื่อสรา้งเป็นฐานความรู ้

ส าหรบัน ามาใหผู้บ้รหิารระดบัล่างไดศ้กึษาและน าไปใชป้ระกอบการ

ปฏิบตัิงาน เชน่ ความรูจ้ากการเปิดสาขาวิชาหรอืหลกัสูตรใหม่ว่า

ก าหนดแนวทางไวอ้ย่างไร การด าเนินงานไดผ้ลอย่างไร มีปัญหา

อุปสรรคและแนวทางแกไ้ขปัญหาอย่างไร ผลของการแกปั้ญหาเป็น

อย่างไร

7. ชว่ยใหผู้บ้รหิารสามารถทดสอบการตดัสนิใจของตนได ้
โดยอาศัยโปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจ จากน้ันก็อาจเลือก

ด าเนินงานโดยใชแ้นวทางทีเ่ห็นวา่ดทีีส่ดุได ้
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8. ช่วยในงานบริหารโดยตรงของผูบ้ร ิหาร เช่น การ
บรหิารงานโครงการ การบนัทึกตารางนัดหมาย การบนัทึกขอ้มูล

ส่วนตวั การจดัท าเอกสารทีย่งัไม่ตอ้งการเปิดเผย การค านวณหรอื

การประมวลผลบางอย่าง



งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
ทิพวลัย ์ นนทเภท (2558: บทคดัย่อ) ไดท้ าการศึกษา

เร ือ่ง การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบรหิารของสถานศกึษาใน

สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช

เขต 3 การวจิยัคร ัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พือ่ 1) ศกึษาสภาพและปัญหา

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารของสถานศึกษาและ     

2) เปรยีบเทียบการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารของ
สถานศึกษาในสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรธีรรมราชเขต 3 1) สภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศกึษาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากและเมือ่พจิารณาเป็นราย

ดา้น
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งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
พบว่า มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด  คือ ดา้นการ

บรหิารงานบุคคลอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ ดา้นการบรหิารงบประมาณ 

และดา้นการบรหิารงานวชิาการ อยู่ในระดบัมากนอ้ยทีสุ่ด คอื ดา้นการบรหิาร

ทัว่ไป อยู่ในระดบัมาก 2) ปัญหาในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของสถานศกึษา 
พบว่า ปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศกึษาโดยภาพรวมอยู่ ใน

ระดบัน้อย และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ปัญหาการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศมากที่สุด คือดา้นการบรหิารทั่วไปอยู่ในระดบันอ้ย รองลงมา คือ 

ดา้นการบรหิารงานบุคคลและดา้นการบรหิารงานวชิาการอยู่ในระดบัน้อย นอ้ย

ทีสุ่ด คอื ดา้นการบรหิารงบประมาณอยู่ในระดบันอ้ย     3) ผลการเปรยีบเทยีบ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบรหิารของสถานศกึษาในสงักดัส านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราชเขต 3 จ าแนกตามสถานภาพ
ของบคุลากรโดยภาพรวม พบวา่ ไม่แตกตา่งกนั

37



งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
สมร  ดพีฒันกุล (2553) ไดว้จิยั เร ือ่งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ

บรหิารของโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาล าปาง เขต 3 ผลการวจิยั 
พบว่า การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และแยก

รายดา้น พบว่า ดา้นทีม่ีการใชอ้ยู่ในระดบัมาก มีสองดา้นเรยีงตามล าดบัค่าเฉลีย่ 

คอื ดา้นงบประมาณ และดา้นงานบุคคล ดา้นทีม่ีการใชอ้ยู่ในระดบัปานกลาง เรยีง

ตามล าดบัค่าเฉลี่ย คือ ดา้นวิชาการและดา้นบรหิารทั่วไป ส าหรบับุคลากรที่มี

ต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการบรหิารของโรงเรยีนไม่แตกต่างกนั โรงเรยีนทัง้ขนาดเล็ก ขนาด

กลาง และขนาดใหญ่ มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารดา้นวิชาการ

แตกต่างกนั และโรงเรยีนขนาดเล็กมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร

แตกตา่งกบัโรงเรยีนขนาดใหญ่ในทุกดา้น
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กรณีศกึษา
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โปรแกรม PS School เป็นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ส าหรบัดูแลนักเรยีนลงเวลามาเรยีน ในรูปแบบออนไลน์  เมื่อ

นักเรยีนสแกนลงเวลามาเรยีน  ระบบก็จะสง่ขอ้มูลแจง้เตอืนไปยงั

ผูป้กครองทันที  ผ่านทางโทรศัพทม์ือถือสมารท์โฟน  เป็น

ชอ่งทางในการสื่อสารกบัผูป้กครองและดูแลนักเรยีน ไดแ้ก ่

ระบบแจง้นักเรยีนลงเวลามาเรยีน ระบบความประพฤตนัิกเรยีน 

ระบบแจง้ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ ์ระบบแจง้จดหมายถึง
ผูป้กครอง ระบบประกาศเกียรติคุณนักเรยีน ระบบปฏิทิน

กจิกรรมโรงเรยีน
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