
 

 

 

3.2.2  การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 คําอธิบาย 

  ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา             

ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา    

การประเมิน 

1. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนในการบริหารจัดการศึกษา  

2. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดานตางๆ     

3. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ     

4. ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     

5. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการ

บริหารจัดการศึกษา 

การตรวจสอบขอมูล 

1. ขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนในการบริหารจัดการศกึษา  

2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

3. การใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

4. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

5. ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

   เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4   4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3   3 ด ี

มีผลการประเมินตามขอ 1,2, 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้  

  นายกานต   อะตามา 

 

ทีมงานผูรับผิดชอบตวับงชี ้

  1. ดร.ธนภัทร         มั่นคง 

  2. นายเกียรติศักดิ์    คนธสิงห 



 

 

   

ผลการดําเนินการประจําปการศึกษา 2562 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไมมี) 

1 ผูบริหารสถานศกึษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนในการบริหารจัดการศึกษา ม ี

2 ผูบริหารสถานศกึษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดานตางๆ ม ี

3 ผูบริหารสถานศกึษามีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ ม ี

4 ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉลี่ย ๔.๕๑-๕.๐๐ ๔.๖๖ 

5 ผูบริหารสถานศกึษามีการนําผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือใชในการ  
ม ี

 

สรุปผลตัวบงชี้ที่ 3.2.2 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 

 

ผลสัมฤทธิ์  

การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ดานการบริหารจัดการ 

เชิงปริมาณ : มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุก

ฝายที่มีประสิทธิภาพ 

๑. วิทยาลัยจัดทําแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรบริหารจัดการ ประจําปการศึกษา 2562 โดยมีแนวทางการ

ดําเนินงานดังนี้ 

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจจัดใหมีการวางระบบขอมูล และสารสนเทศครอบคลุมทุกสวน

งานเพ่ือรองรับการใชงานในทุก ๆ ดาน โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจมีระบบ MIS-SCHOOL เขามา

บริหารจัดการขอมูลพื้นฐานที่จําเปนในจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนผูบริหารวิทยาลัยในการแกไขปญหา

อยางทันทวงที มีความแมนยํา ลดกระดาษ และไดรับความเชื่อถือ ครอบคลุมการบริหารจัดการทุกดานของการบริหาร

วิทยาลัย ดังนี้ 

ที ่ หนวยงาน/แผนก โปรแกรม 

๑ ฝายงานทะเบียน Register 

๒ ฝายวิชาการ Academic 

๓ ฝายการเงนิ Finance 

4 ฝายกิจการนักศึกษา Government, Checktime 

5 ฝายรับสมัครนักศึกษา Admission, CardRFID 

6 ฝายประกันคุณภาพ MisQA 

7 ฝายผูบริหารวิทยาลัย ManagerMIS 



 

 

8 ฝายผูดูแลระบบ MisAdminTools 

9 ฝายหองสมุด LibraryMIS 

๑0 ฝาย กยศ. Studentlone 

๑1 อาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา Grade 

 

2. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจมีการใช Google Drive จัดเก็บขอมูลและสารสนเทศอยางเปน

หมวดหมู และเปนระบบที่ทันสมัย โดยการนําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจัดเก็บขอมูล ลดความซับซอนใน

การจัดเก็บไฟลขอมูลเอกสาร ซึ่งจัดเก็บไวที่ Server ของ Google มีความปลอดภัยท่ีสูง สามารถเขาถึงไฟลเอกสารของ

เราไดทุกที่ ทุกเวลา รวมถึงกําหนดผูรับผิดชอบไดอยางชัดเจน  

3. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจจัดระบบฐานขอมูลทั้งหมดของวิทยาลัย เปนเครือขายของ

สถานศึกษาที่สามารถเขาถึงไดอยางปลอดภัย รวดเร็ว ขอมูลเปนปจจุบัน 

4. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจจัดระบบปองกัน และดูแลความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ 

โดยการกําหนดการเขาถึงขอมูลและสิทธิการใชงานโปรแกรม จาก Admin ผูดแูลระบบ 

5. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจทําการจัดประชุมเพ่ือเตรียมความคดิ เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับ

ไดรับทราบและเขาใจถึงการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศอยางตอเนื่อง 

6. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจกําหนดใหมีการนําขอมูลไปใชในแตละสวนงาน จากระบบ

ฐานขอมูลของวิทยาลัย ซึ่งครูและบุคลากรจะตองไดรับสิทธิในการเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับสวนงาน โดยวิทยาลัย

เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจไดมีการจัดเก็บขอมูลไว 2 สวนหลักๆ คือ MIS School และ Google Driver ที่เปน

โดเมนของทางวิทยาลัยโดยเฉพาะ 

7. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจจัดใหมีการเผยแพรขอมูลผลการดําเนินงานกิจกรรมใน

สถานศึกษาตามแผนที่กําหนด โดยจัดประชุมคณะกรรมการ 4 ฝาย และผานทางเว็บไซด www.payaptechno.ac.th  

๒. วิทยาลัยจัดทําแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรบริหารจัดการ ประจําปการศึกษา 2562 ท่ีจัดโครงการ/

กิจกรรมในการบริหารระบบขอมูลสารสนเทศอยางเหมาะสมและตอเนื่องดังนี ้

 1. งานพัฒนาฐานขอมูลการบริหารจัดการ วิทยาลัยไดยกระดับขีดความสามารถขององคกรในดานการ

บริหารระบบขอมูลและสารสนเทศดังนี ้

 1.1 งานพัฒนาพัฒนาระบบ Monitoring  

จัดขึ้นเพื่อมุงเนนไปที่การติดตาม ตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบตอผูเก่ียวของอยางเปนระบบ 

ตามระยะเวลาที่เหมาะสม คํานึงถึงการแกไข ปรับปรุงงาน ไดอยางทันทวงที โดยระบบ Monitoring ที่สรางขึ้นนั้นมี 3 

ลักษณะ คือ ระบบ Monitoring ยุทธศาสตร ระบบ Monitoring ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของแตละสวนงาน 

ระบบ Monitoring การปฏิบัติงานของตัวบุคคล ซึ่งจากการดําเนินการดังกลาวพบวาระบบ Monitoring ที่พัฒนาขึ้น

ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณุภาพไดเปนอยางด ี

1.2 งานพัฒนาระบบการจัดการ Filling 

จัดขึ้นเพ่ือมุงเนนไปที่ความครบถวน ถูกตอง สะดวกตอการใชงาน และการจัดเก็บ และคํานึงถึงความปลอดภัย

ของขอมูลทั้งในรูปแบบ Hard Copy และ Soft Copy เพ่ือจัดระบบขอมูลและสารสนเทศที่เปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจ



 

 

ที่เปน

ปจจุบัน และการบริหารจัดการขอมูลครอบคลุมทุกสวนงาน วิทยาลัยไดจัดระบบขอมูลและเอกสารโดยกําหนดใหมี

ระบบหมวดหมูที่สอดคลองกับทุกสวนงานตามโครงสรางการบริหารงาน โดยระบบขอมูลและเอกสารที่จัดไวจะมีการ

กําหนดรหัสงาน รหัสแฟมงานโดยระบุรายการเอกสารขอมูลในแตละแฟมงาน ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบ และผูตรวจ

สอบไวอยางชัดเจนวิทยาลัยฯ ยังไดมีการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศมีความสําคัญและเปนปจจัยพ้ืนฐานตอการ

พัฒนาองคกรในทุกระดับ ตลอดระยะเวลาที่ผานมาวิทยาลัยตระหนักอยูเสมอถึงความสําคัญของการ จัดวางระบบ

ขอมูลและสารสารเทศครอบคลุมรองรับพรอมที่จะใชงานไดทุกดานในวิทยาลัยอยางงาย สะดวก รวดเร็วและเปน

ปจจุบันเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใชจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศเปนหมวดหมูโดย

จัดหาระบบ และเครื่องมือที่ทันสมัยเพ่ือรองรับสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบขอมูลและ

สารสนเทศตลอดเวลาใหมีความสามารถรองรับการเติบโตขององคกร 

1.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีระบบการจัดการปริมาณการเขาถึงอินเตอรเน็ท(Internet 

Server) ระบบจัดจายหมายเลขไอพี(Dynamic Host Configuration Protocol) และระบบระบุตัวตน

(Authentication) ของผูใชบริการอินเตอรเน็ทภายในวิทยาลัย ซึ่งภายนอกไดเปลี่ยนผูใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

บรอดแบนด 3bb Leased Line Fiber Optic 50/20 Gbps เปน True Leased Line Fiber Optic 100/100 Gbps 

ใหครู บุคลากร และผูเรียนมีสิทธิ์ในการเขาถึงอินเตอรเน็ทความเร็วสูงไดทั่วทุกพ้ืนที่การเรียนการสอน โดยจะไดรับรหัส

ในการเขาถึงระบบอินเตอรเน็ท คนละ 2 อุปกรณ มีอุปกรณกระจายสัญญาณอินเตอรเน็ทไรสาย (Wireless LAN) 

ทั้งหมดในวิทยาลัย เดิมจํานวน 19 ตัว เพ่ิมเติม อีก 20 ตัว แบงเปนดังนี ้

สถานที่ติดตั้ง จํานวนเดิม เพ่ิมเติม 

อาคาร Shop 2 ตัว 2 ตัว 

อาคาร A 10 ตัว 5 ตัว 

อัฒจันทรและโรงอาหาร 0 ตัว 3 ตัว 

อาคาร B 7 ตัว 5 ตัว 

อาคารหอพักนักศึกษา 0 ตัว 5 ตัว 

 

 2. งานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยไดจัดกิจกรรมที่ชวยยกระดับขีดความสามารถ

ขององคกรในดานพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศดังนี ้

2.๑ การใชสื่อเว็บไซตชวยสอน เพ่ือใหความรูในการสรางเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เนื้อหาที่

เปนปจจุบัน ซึ่งผูเรียนและผูสอนสามารถติดตอสื่อสารถึงกันได รวมถึงผูสอนสามารถติดตามพฤติกรรมการเรียน

ตลอดจนผลการเรียนของผูเรียนได 

2.๒ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการสรางสรรคทางปญญา 

(Constructivism) ที่เนนกระบวนการเรียนรูมากกวาเนื้อหาวิชา เพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู หรือสราง

ความรูใหเกิดขึ้นในตนเอง ดวยการลงมือปฏิบัติจริงผานสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู ที่มีครูผูสอนเปนผูแนะนํา กระตุน 

หรืออํานวยความสะดวก  ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูข้ึน โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กลาวคือ ผูเรียนมีการวิเคราะห  



 

 

สังเคราะห และการประเมินคาจากสิ่งท่ีไดรับจากกิจกรรมการเรียนรู ทําใหการเรียนรูเปนไปอยางมีความหมายและ

นําไปใชในสถานการณอ่ืนๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.๓ Google For Education เพ่ือใหครูและบุคลากรพัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการในดานสื่อการเรียน

การสอน และการจัดการขอมูลในงานตางๆ โดยมีโปรแกรมจัดการเอกสารพ้ืนฐานตางๆ ขอมูลทุกอยางจะมีการบันทึก

ไวในระบบคลาวดโดยอัตโนมัติ สามารถเขาถึงและแกไขไดในโทรศัพทมือถือหรือแท็บเล็ต ไดจากทุกที่ทุกเวลา 

2.4 หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนจากความเร็ว 50/20 Gbps 

เปน 100/100 Gbps โดยมจีํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา มี

ทั้งหมด 60 หอง โดยแยกเปนอาคารเรียน และอาคารปฏิบัติการ จํานวน 4 หลังประกอบดวย 

1. อาคาร Shop มีหองเรียน จํานวน 2 หอง หองปฏิบัติการ จํานวน 11 หอง 

2. อาคาร A มีหองเรียน จํานวน 21 หอง หองปฏิบัติการ จํานวน 2 หอง 

3. อาคาร B มีหองเรียน จํานวน 14 หอง หองปฏิบัติการ จํานวน 10 หอง 

 

๓. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจําปการศึกษา 2562 ไดผลการ

ประเมิน 4.65 อยูในระดับคุณภาพดีมาก 

 

เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ตารางผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2562 

 ขอ

ที ่
หัวขอการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 ระบบเครือขายครอบคลุมทั่วถึงทั้งวิทยาลัย 4.6๗ ดีมาก 

2 ความสะดวก รวดเร็วในการเขาถึงขอมูลผานระบบเครือขาย 4.6๓ ดีมาก 

3 ระบบเครือขายชวยอํานวยความสะดวกตอการทํางานได 4.๖๗ ดีมาก 

4 ความทันสมัยของระบบเครือขาย 4.6๒ ดีมาก 

5 ความประทับใจตอการใชงานระบบเครือขาย 4.๗๐ ดีมาก 

รวม 4.6๕ ดีมาก 

 จากตารางผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2562 ของครูและ

บุคลากรจํานวน 86 คน มีผลคะแนนดังนี้ 

 อันดับท่ี 1  คือความประทับใจตอการใชงานระบบเครือขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.7๐ ผลการประเมินอยูใน

ระดับคุณภาพดมีาก 

อันดับท่ี 2  คือระบบเครือขายครอบคลุมทั่วถึงทั้งวิทยาลัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.6๗ ผลการประเมินอยูในระดับ

คุณภาพดีมาก 

อันดับท่ี 3  คือระบบเครือขายชวยอํานวยความสะดวกตอการทํางานได มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.6๗ ผลการ

ประเมินอยูในระดับคุณภาพดมีาก 



 

 

อันดับท่ี ๔  คือความสะดวก รวดเร็วในการเขาถึงขอมูลผานระบบเครือขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.6๓ ผลการ

ประเมินอยูในระดับคุณภาพดมีาก 

อันดับท่ี ๕  คือความทันสมัยของระบบเครือขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.6๒ ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดี

มาก 

สรุปภาพรวมไดวาผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจําปการศึกษา 2562 ของ

ครูและบุคลากรจํานวน 86 คน พบวา คาเฉลี่ยมีผลรวมเทากับ 4.6๕ เมื่อไดนํามารวมกันแลวระดับคุณภาพเทากับ ดี

มาก  

 

ผลสะทอน: สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลาย 

ทันสมัย และเปนปจจุบัน  

การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ เปนงานพื้นฐานที่จะนําไปสูการยกระดับพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตองจัดระบบขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของวิทยาลัย ใหครอบคลุมทุกสวนงาน และ

จัดระบบสารสนเทศใหเสถียรและมีประสิทธิภาพสามารถนําขอมูลสารสนเทศ ไปใชในการบริหารจัดการไดทันตอ

เหตุการณ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารการดําเนินงานของวิทยาลัยตอกลุมผูมีสวนรวมอยางเหมาะสม 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตระหนักดีวา การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศมีความสําคัญ 

และเปนปจจัยพื้นฐานตอการพัฒนาองคกรในทุกระดับ วิทยาลัยจึงมีการวางแผน และมอบหมายหนาที่ใหแกบุคลากร 

ทําหนาที่หัวหนางานศูนยขอมูล ผูจัดการระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูดูแลหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และ

จัดสรรคณะกรรมการดําเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบายการใหบริการการเขาถึงระบบอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงเพ่ือการติดตอประสาน การเขาถึงขอมูล และการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ดวยอินเตอรเน็ทความเร็ว

สูงไดทั่วทุกสวนงาน รวมถึงในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและหองเรียน โดยจะมีอุปกรณกระจายสัญญาณอินเตอรเน็ท

ไรสาย (Wireless LAN) ทั่วทุกพ้ืนที่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพเม่ือ

ตองการใชขอมูลในระบบสารสนเทศ 

 

จุดเดน 

 ๑. มีระบบการจัดเก็บเอกสาร (Documentation) ที่สะดวกตอการใชงานทั้งในรูปแบบ Hard Copy และ Soft  

Copy พรอมทั้งระบุผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 

 ๒. มีระบบการติดตามงาน (Monitoring) ครอบคลุมครบถวนทั้งระบบยุทธศาสตรระบบประสิทธิภาพ การ

ปฏิบัติงานของแตละสวนงาน และระบบ Monitoring การปฏิบัติงานของบุคคลที่เกี่ยวของโดยสามารถ ติดตาม

ตรวจสอบเพ่ือดําเนินปรับปรุงแกไขปญหาไดทันทวงที 

 ๓. มีการจัดทําแผนในแผนปฏิบัติการประจําปของวิทยาลัยอยางตอเนื่อง และมีการสรุปผลพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 

จุดควรพัฒนา 



 

 

๑. จัดใหมีระบบติดตามการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรที่ไดรับการแตงตั้งใหดําเนินการกรอกขอมูลและ

ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

๒. ความตอเนื่องในการตรวจสอบขอมูลของแตละสวนงานใหเปนปจจุบัน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 

๑. สนับสนุนครูและบุคลากรในสถานศึกษาเขารวมการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะดานการใชนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีขอมูลสารสนเทศในดานตางๆ อยางตอเนื่อง  

๒. สนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีความรูและสามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศที่ทาง

สถานศึกษาจัดทําขึ้นไดดวยตนเอง 



 

 

 


