
กรอบการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษา 

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

กลยุทธ์ระดับโรงเรียน 

 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยามีกลยุทธ์หลัก 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพนักเรียน 

 กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมครูอาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ 4 : บูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ตารางวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามกรอบกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ การดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 การดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 วางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 
2566 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา 

1.วางระบบโครงสร้างการบริหารงานด้วย
เทคโนโลยี OMO(OMO-Online merge 
Offline) 
โดยมีโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ รองรับ
การดำเนนิงาน และวางแผนการใช้เงิน 
2. ดำเนินการจัดวางระบบอินเทอร์เน็ตและ
อินทราเน็ตในโรงเรียนตามห้องสำนักงาน 
100% และห้องเรียน ร้อยละ 90  

1.วางระบบโครงสร้างการบริหารงานด้วย
เทคโนโลยี OMO(OMO-Online merge 
Offline) 
โดยมีโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ 
รองรับการดำเนินการวางแผนการใช้เงิน 
2. ดำเนินการจัดวางระบบอินเทอร์เน็ตใน
โรงเรียนตามห้องสำนักงาน 100% และ
ห้องเรียน 100%  

1.มีการบริหารงานโดยใช้งานระบบ
โครงสร้างการบริหารงานด้วยเทคโนโลยี 
OMO(OMO-Online merge Offline) 
100% โดยมีโครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยี
โอเอ็มโอ รองรับการดำเนินการวาง
แผนการใช้เงิน 
2.พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนให้
มีเสถียรภาพต่อการใช้งาน 



3.จัดตั้งห้องถ่ายทอดสดรองรับการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ 
4.จัดตั้งห้องสมุดดิจิทัลรองรับการเรียนรู้ผ่าน
โลกออนไลน์ 
5.บริหารงานผ่านระบบ  OMO(OMO-
Online merge Offline) 95 % 
เช่น การดำเนินการในระบบ SMSS  ระบบ
เพ่ิมคุณภาพการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
Quality learning Information System 
(Q-info) 95% 
 

3.จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน
แบบเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพ
ห้องเรียนโดยการเพ่ิมจุดรับสัญญาณอิน
เทอ์เน็ตตามจุดต่าง ๆ ในโรงเรียนเพ่ือ
สนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
4.จัดหาอุปกรณ์ สมาร์ททีวี เพ่ือเพ่ิม
ช่องทางในการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีด้วย
ตนเอง 
5.บริหารงานผ่านระบบ  OMO(OMO-
Online merge Offline) 100 % 
เช่น การดำเนินการในระบบ SMSS  
ระบบเพ่ิมคุณภาพการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
Quality learning Information System 
(Q-info) 100 % 
6.จัดตั้งเครือข่าย ข้อตกลงความร่วมมือว่า
ด้วย การใช้ประโยชน์ด้านข้อมูล
สารสนเทศจากฐานข้อมูลระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ
(OMO-Online merge Offline) ระหว่าง
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา โรงเรียนเทพศิ
รินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี โรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยา โรงเรียนบ้านคอแลน 
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก และโรงเรียนเทพ
สุวรรณชาญวิทยา 

3.โรงเรียนมีระบบอินเทอร์เน็ตให้บริการ
นักเรียน 100 % 
4.ทุกห้องเรียนมีอุปกรณ์การเรียนครบทุก
ห้องเรียน 
5.ขยายเครือข่าย ข้อตกลงความร่วมมือว่า
ด้วย การใช้ประโยชน์ด้านข้อมูล
สารสนเทศจากฐานข้อมูลระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ
(OMO-Online merge Offline) 
6.โรงเรียนจัดการมีบริหารงานผ่านระบบ
เทคโนโลยีโอเอ็มโอ(OMO-Online 
merge Offline) มีคลังข้อมูลออนไลน์ที่
สามารถเรียกดูได้ทุกท่ีทุกเวลา ลดการใช้
กระดาษ  



กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนา
คุณภาพนักเรียน 

1.แยกแผนการเรียนให้กับนักเรียนใน
ระดับชั้นม.ต้น และม.ปลาย ตามความสนใจ
ของนักเรียน 
2.มหี้องถ่ายทอดสดรองรับการเรียนการสอน
แบบออนไลน์  
3.สนับสนุนให้นักเรียนใช้ภาษาท่ี 2 ในการ
สื่อสารเพื่อการมีงานทำโดยมีโครงการ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารเพื่อใช้ใน
ชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพ รองรับ
การดำเนินงาน 
4.จัดหางบประมาณในการสนับสนุน
ให้บริการคอมพิวเตอร์เพ่ือสืบค้น 
5.ให้บริการห้องสมุดดิจิทัลรองรับการเรียนรู้
ผ่านโลกออนไลน์ 
6.ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง 
7.จัดหาคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการ
สอนให้เพียงพอต่อ 1 ห้อง(ห้องเรียน
คอมพิวเตอร์) 

1.จัดตั้งศูนย์การโค้ดด้ิงสำหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21   
2.ส่งเสริมนักเรียนด้านกีฬา โดยร่วมมือ
กับสโมสรไทรโยค ยูไนเต็ด อะคาเดมี่
(กาญจน์ซิตี้)โดยมีโครงการส่งเสริม
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ รองรับการ
ดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน 
3.สนับสนุนให้นักเรียนใช้ภาษาท่ี 2 และ
3 ในการสื่อสารเพ่ือการมีงานทำโดยมี
โครงการภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
เพ่ือใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบ
อาชีพ รองรับการดำเนินงาน  
4.สนับสนุนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ และเข้าร่วมการแข่งขันทางด้าน
การทำหนังสั้น โดยมีโครงการส่งเสริม
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ รองรับการ
ดำเนินงาน 
5.ทุกห้องเรียนมีอุปกรณ์การเรียนร้อยละ 
93 % 
6.จัดตั้งแหล่งเรียนรู้อาคารพลังงาน
สะอาด เพ่ือเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้สู่
อาชีพ (การฝึกทักษะด้านช่างไฟฟ้า) 
7.จัดหาคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน
ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนจำนวน 2 
ห้อง(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์) 

1.ปรับปรุงอาคารหลังชั่วคราวให้เป็น
อาคารพลังงานสะอาด ใช้เป็นสื่อการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
2.ทุกห้องเรียนมีอุปกรณ์การเรียนครบทุก
ห้องเรียน 
3.มีการนำพลังงานสะอาดมาปรับใช้ใน
โรงเรียนตามจุดต่าง ๆ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายใน
ด้านสาธารณูปโภค โดยให้นักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติ และสามารถพัฒนานักเรียนไปสู่
การมีงานทำ  
4.เพ่ิมห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ในการเรียน
การสอน 
 



กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมครู
อาชีพ 

1.จัดอบรมครูแกนนำเทคโนโลยีระบบ  
OMO(OMO-Online merge Offline) โดย
มีโครงการพัฒนาครูอาชีพ รองรับการ
ดำเนินงานวางแผนการใช้เงิน 
2.ขยายผลการอบรมโดยให้ครูแกนนำ
ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการเป็นวิทยากร
ให้กับคณะครูในโรงเรียนโดยมีโครงการขยาย
ผลการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online 
merge Offline)   รองรับการดำเนินงานวาง
แผนการใช้เงิน 
3.จัดตั้งเว็บไซต์โรงเรียนโดยให้คณะครูแกน
นำดำเนินการดูแลระบบ และเป็นวิทยากรให้
คณะครูในโรงเรียนทุกคน 
4.คณะครูมีเว็บไซต์ของตนเอง 100%  
5.ครูมีข้อมูลสารสนเทศของตนเองบน
เว็บไซต์ทุกคน  
6.คณะครูจัดตั้งชุมชน PLC 100% 

1.คณะครูมีการประเมินวิทยฐานะ และ
ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยการใช้
เว็บไซต์ส่วนตัวในการประเมิน 
2.คณะครูเป็นวิทยากรในการใช้ประโยชน์
ด้านข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลระบบ
บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยี
โอเอ็มโอ(OMO-Online merge Offline) 
3.จัดกระบวนการส่งเสริมครูอาชีพโดย
การจัดอบรมการพัฒนาคลังข้อสอบแบบ
ออนไลน์ 
4.มีครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ระดับเขตพ้ืนที่  
5. คณะครูมีคลังสื่อการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ผ่านช่องทางยูทูป 
6.คณะครูเป็นวิทยากรให้กับโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี งาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
7.คณะครูเป็นทีมงานดูแลเว็บไซต์ให้กับ
เทศบาลน้ำตกไทรโยค 

1.เป็นครูมืออาชีพ 100% 
2.ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่
ทันสมัย และพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
3.คณะครูมีการประเมินผลงานและวิทย
ฐานะตามจริงจากเว็บไซต์โรงเรียน 
4.โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการ
จัดการบริหารงานและการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีเป็นฐาน 
 

กลยุทธ์ที่ 4 : บูรณาการ
การมีส่วนร่วมจากทุก

ภาคส่วน 

1. เข้าร่วมโครงการกองทุนเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษา (TSQP2) 
2.เข้าร่วมโครงการม.พ่ีเลี้ยงกับทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 

1.ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.จัดตั้งเครือข่าย ข้อตกลงความร่วมมือว่า
ด้วย การใช้ประโยชน์ด้านข้อมูล

1.ปรับปรุงอาคารหลังชั่วคราวให้เป็น
อาคารพลังงานสะอาด ใช้เป็นสื่อการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 



3.จำทำข้อตกลงMOU ครูพ่ีเลี้ยง ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล  

สารสนเทศจากฐานข้อมูลระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ
(OMO-Online merge Offline) ระหว่าง
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา โรงเรียนเทพศิ
รินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี โรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยา โรงเรียนบ้านคอแลน 
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก และโรงเรียนเทพ
สุวรรณชาญวิทยา 
3.จัดตั้งศูนย์การโค้ดดิ้งสำหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21   
 


