
                    

แบบเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ปีงบประมาณ  ๒๕๖5 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

โครงการขยายผลการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ 
 (OMO-Online merge Offline) ขยายสู่สหวิทยาเขต เขตพื้นที่ ภาค และประเทศ 

 

หน่วยงาน โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายคมศักดิ์  จันทโชติ 

ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง          โครงการใหม่     งานประจ า 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้อง 
ความสอดคล้องนโยบาย ๓  มาตรฐานการศึกษา 
         มาตรฐานที่ 1  คณุภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
   และแก้ปัญหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
               1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
       มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวรการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 



               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ  
                          เรียนรู้                        
      จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ             สื่อสาร 2 ภาษา             ล้ าหน้าทางความคิด    
               ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์               รว่มรับผิดชอบสังคมโลก 
 
ความสอดคล้องกลยุทธ์โรงเรียน  
  กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
  กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมครูอาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ ๔ : บูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ  
 

1) หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนไทรโยคน้อย ได้ก าหนดกลยุทธ์ของ
โรงเรียนไว้ 4 ด้านคือ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา พัฒนาคุณภาพ
นักเรียน ส่งเสริมครูอาชีพ และการบูรณาการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
 ขณะที่เทคโนโลยีสารสนเทศที่สถานศึกษาทุกแห่งได้รับในปัจจุบัน มาจากทุกช่องทาง เช่น ทาง
ระบบไลน์ เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม และอ่ืนๆ ในช่องทางของโซเชียลมีเดีย รวมถึงทีวี วิทยุ และสิ่งพิมพ์ ท า
ให้ข้อมูลมหาศาลจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลเข้ามาในสถานศึกษาทั้งครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง การจะ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของโรงเรียน ตามที่กล่าวมาข้างต้นจึงจ าเป็นต้องมีวิธีการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ เพ่ือคัดกรอง และเลือกใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ร่วมกัน โดยไม่เกิดความซ้ าซ้อน จึง
ได้ขยายผลการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge 
Offline)   (ขยายสู่สหวิทยาเขต เขตพ้ืนที่ ภาค และประเทศ)” นี้ขึ้นเพ่ือให้สถานศึกษาที่เป็นสมาชิก
สามารถบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายเหล่านี้มาเป็นสารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาร่วมกันต่อไป 
 

2) วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี มีระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 

 ด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO Online merge Offline) และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) เป้าหมาย 

• เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 เพ่ือให้สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี มีระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย
เทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO Online merge Offline) ครบ 100 % 

 
 
 
 



• เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
  สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี มีทักษะการใช้งานระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO Online merge Offline) 

 
• ผลที่คาดว่าจะเกิด  

  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  มีการบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ขนาดใหญ่
ร่วมกัน 

 
• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 

1) คณะคุณครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
2) คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
3) คณะผู้บริหารและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

 
4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2564 –  30 กันยายน 2565 

 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ 
 

กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ ประมาณ
การงบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 :
กิจกรรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การใช้
ระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาด้วย
เทคโนโลยีโอเอ็มโอ 
OMO-Online 
merge Offline 
ระดับสหวิทยาเขต 

โรงเรียนในสหวิทยา
เขตแควน้อย มีความรู้
ความเข้าใจในระบบ 
บริหารจัดการ
สถานศึกษาด้วย
เทคโนโลยีโอเอ็มโอ 
(OMO-Online merge 
Offline) 100 % 

9,600 บาท 

 

1 - 2 กรกฎาคม 2565 

 

นายคมศักดิ์  จันทโชติ 

กิจกรรมที่ 2 :
กิจกรรม อบรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การใช้ระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีโอเอ็ม
โอ OMO-Online 

โรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดกาญจนบุรี 
จ านวน ๒๙ โรงเรียนมี
ระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาด้วย
เทคโนโลยีโอเอ็มโอ 

9,600 บาท 

 

1 - 2 สิงหาคม 2565 

 

นายคมศักดิ์  จันทโชติ 



merge Offline 
ระดับเขตพ้ืนที่ 

(OMO-Online merge 
Offline) 

 
รวมวงเงิน  19,2๐๐ บาท   

 
 ๑) ค่าใช้จ่าย   

        เงินอุดหนุน  19,2๐๐  บาท  
        เงินบริจาค   …………….       บาท  
        เงินระดมฯ        …………….     บาท  
        เงินผู้เข้าร่วมโครงการ      …………….    บาท  
        เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)                …………….   บาท  

 
 2) ประมาณการค่าใช้จ่าย  

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ ๑ : กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยี
โอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline) 
ระดับสหวิทยาเขต  
- อาหารกลางวัน  ส าหรับ 40 คน มื้อละ 70 

บาท 
- อาหารว่าง เช้า และบ่าย ส าหรับ 40 คน มื้อ

ละ 25 บาท 

   
 
 
 

5,600 
 

4,000 
 

 
 
 
 

5,600 
 

4,000 
 
 

2 กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยี
โอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline) ระดับ
เขตพ้ืนที่ 
- อาหารกลางวัน  ส าหรับ 40 คน มื้อละ 70 

บาท 
- อาหารว่าง เช้า และบ่าย ส าหรับ 40 คน มื้อ

ละ 25 บาท 

   
 
 
 

5,600 
 

4,000 
 

 
 
 
 

5,600 
 

4,000 
 
 



 

3) การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล  
เกณฑ์การประเมิน  

๑. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความสามารถในการ
ใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ 
(OMO-Online merge Offline) 

แบบสังเกต ร้อยละ 80 

๒.จ านวนโรงเรียนที่มรีะบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย
เทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline) 

สอบถามและประเมิน ร้อยละ ๒๐ 

 
 
 4) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  มีการบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ขนาดใหญ่ร่วมกัน
เพ่ือประโยชน์ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาร่วมกัน 

 
 

 ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                               ผู้รับรองโครงการ   
             (นายคมศักดิ์  จันทโชติ)                     (นางสาวจินดาพร  ทองอ้ม) 
       หัวหน้าโครงการ                               หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล   
 
 ความเห็นของหัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 
 ............................................................................................................................. ..............................                             
 
                                                 ลงชื่อ     

                (นางสาวกาญจนา  หงษ์โต)  
                                                        หวัหน้างานแผนงานโรงเรียน 
 
 ความเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ............................................................................................................................. ..............................                             
 
                                                 ลงชื่อ     

                (นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค)  
                                               รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 
 

Asus
แบบตัวพิมพ์ดีด
เป็นโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียนเห็นควรอนุมัติโครงการ

User
Typewriter
เห็นสมควรอนุมัติโครงการตามหัวหน้าแผนงานเสนอ



 
 
 ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน/ผู้อนุมัติโครงการ 
                อนุมัติ                                  ไม่อนุมัติ         
                 อ่ืน ๆ ระบ.ุ............................................................................................................................ ..  
 
 
                                                 ลงชื่อ     

                (นายบุญเลิศ  แสวงทอง)  
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 

Asus
เส้น




