
                    

แบบเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ปีงบประมาณ  ๒๕๖5 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline)   
 

หน่วยงาน โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายคมศักดิ์  จันทโชติ 

ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่     งานประจ า 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้อง 
ความสอดคล้องนโยบาย ๓  มาตรฐานการศึกษา 
         มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             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 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่รวดเร็วมีผลท าให้การท างานและการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆในยุคปัจจุบัน

เป็นไปอย่างก้าวกระโดด แต่หากจะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาการเรียนรู้  และการบริหาร
จัดการระบบการเรียนรู้ที่ดีนั้น จะต้องอาศัยความรวดเร็วและความเสถียรภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีของโรงเรียนเป็นอย่างมาก และเป็นไปตามกลยุทธ์ของโรงเรียน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษา พัฒนาคุณภาพนักเรียน ส่งเสริมครูอาชีพ และการบูรณาการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

จากเหตุผลดังกล่าว จึงได้มีโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ 
(OMO-Online merge Offline) ที่จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีทั้งระบบ ทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับปรุงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา งาน
โสตทัศนศึกษา การประชาสัมพันธ์ และพัฒนาระบบโครงสร้างเครือข่ายภายในสถานศึกษา (อินทราเน็ต)  

เมื่อมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีที่ดีแล้วจะท าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การบริหารงานใน
โรงเรียน นักเรียนมีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลอันจ าเป็นต่อการเรียนรู้ คุณครูสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพและติดต่อสื่อสารเพ่ือการท างานได้อย่างรวดเร็ว บุคลากรในโรงเรียนสามารถใช้ระบบเพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนได้อย่างเต็มที่ เพ่ือความก้าวหน้าทันต่อยุคสมัยของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  

 
 
 
 
 
 
 
 



2) วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือติดตั้งโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในห้องเรียน และทุกห้อง

ท างาน 
2. มีระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline) ใช้งาน

ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือพัฒนาสื่ออุปกรณ์อ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร โสตทัศนูปกรณ ์

และการประชาสัมพันธ์ 
3) เป้าหมาย 

• เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ห้องเรียนและส านักงานมีระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตเข้าถึง ร้อยละ 100 
2. โรงเรียนได้รับบริการ 1 public ip 
3. คณะผู้บริหารและคุณครูสามารถใช้งานระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ 

(OMO-Online merge Offline) ได้ ร้อยละ 100  
4. ห้องเรียนและส านักงานมีระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตเข้าถึง 100 % 
5. นักเรียนและคุณครูมีสื่ออุปกรณ์อ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 

โสตทัศนูปกรณ์ และการประชาสัมพันธ์ได้ ร้อยละ 70 
• เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

1.   นักเรียนและคุณครูเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงโดยมีเป้าหมายเพ่ือการจัดการเรียนการ     
  สอนในทุกพ้ืนที่การท างาน 

2.   นักเรียน คุณครู และ ผู้บริหาร มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมี   
  เสถียรภาพสูงในการใช้งาน 

3. นักเรียนและคุณครูมีสื่ออุปกรณ์อ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 
โสตทัศนูปกรณ์ และการประชาสัมพันธ์ได้ ร้อยละ 70 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1. ห้องเรียนและส านักงานมีระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตเข้าถึงทุกห้อง 
2. คณะผู้บริหารและคุณครูสามารถใช้งานระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ 
(OMO-Online merge Offline) ได้ 
3. นักเรียนและคุณครูมีสื่ออุปกรณ์อ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 
โสตทัศนูปกรณ์ และการประชาสัมพันธ์ได้ 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
1. นักเรียนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
2. คุณครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
3. คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

 
 
 
 

 



4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2564 –  30 กันยายน 2565 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ 
 

กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ ประมาณ
การงบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 

ห้องเรียนและส านักงานมี
ระบบอินทราเน็ตและ
อินเทอร์เน็ตเข้าถึง ร้อยละ 
100 

 

50,000 บาท 1 พ.ค. 64  
– 30 มี.ค. 65  

นายคมศักดิ์  จันท
โชต ิ

2.กิจกรรมปรับปรุง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ท 
 

โรงเรียนได้รับบริการ 1 
public ip 

 

5,000 บาท ต่อ
เดือน 

รวม 20,000 บาท 

25 ม.ค. 64 

 – 30 เม.ย.  65 

นายคมศักดิ์  จันท
โชต ิ

3.กิจกรรมพัฒนา
ระบบโครงสร้าง
เครือข่ายภายใน
สถานศึกษา (อินทรา
เน็ท) 
 

คณะผู้บริหารและคุณครู
สามารถใช้งานระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษาด้วย
เทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-
Online merge Offline) ได้ 
ร้อยละ 100 

50,000 บาท 31 ต.ค.64 

-1 ก.พ. 65 

นายคมศักดิ์  จันท
โชต ิ

4.กิจกรรมพัฒนา
ระบบโครงสร้าง
เครือข่ายภายใน
สถานศึกษา 
(อินทราเน็ต) 

ห้องเรียนและส านักงานมี
ระบบอินทราเน็ตและ
อินเทอร์เน็ตเข้าถึง 100 % 

80,000 บาท 1 ม.ค. 65 

 – 30 เม.ย.  65 

นายคมศักดิ์  จันท
โชต ิ

5. กิจกรรมพัฒนางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โสต
ทัศนศึกษา และ
ประชาสัมพันธ์ 
 
 - งานประชาสัมพันธ์ 
 - งานโสตทัศนศึกษา 
 

นักเรียนและคุณครูมีสื่อ
อุปกรณ์อ านวยความสะดวก
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสื่อสาร โสตทัศนูปกรณ ์
และการประชาสัมพันธ์ได้ 
ร้อยละ 70 
 

 
 
 
 
 
 
38,000 บาท 
๑๐๗,๐๐๐ บาท 

1 ต.ค.64 

- 30 ก.ย. 65 

นางสาวดาว
ประดับ  เรืองศิริ 
นายวีรวัฒน์ 
พนาสณฑ์ 

รวมวงเงิน  345,000 บาท   



 ๑) ค่าใช้จ่าย   
        เงินอุดหนุน 345,000 บาท  
        เงินบริจาค   …………….       บาท  
        เงินระดมฯ        …………….     บาท  
        เงินผู้เข้าร่วมโครงการ      …………….    บาท  
        เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)                …………….   บาท  
 

 2) ประมาณการค่าใช้จ่าย  

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

๑.  กิจกรรมที่ 1 :กิจกรรมพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางหลักของโรงเรียน 

-   ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 

 
 
 

 

-  
 
 
 
50,000  

50,000 

2. กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมปรับปรุงเครือข่ายอิน
เทอร์เน็ท  
       -  ค่ า เช่ า เครื อข่ าย  3bb 400/400 
mbps public ip 

-  

 

20,000  

- 20,000  

3. กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมพัฒนาระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ
(OMO-Online merge Offline)    
        -   ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 

-       -  
 
 
50,000 
 

50,000 

4. กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมพัฒนาระบบ
โครงสร้างเครือข่ายภายในสถานศึกษา 
(อินทราเน็ท)  
        -  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 

 
 
 

 

-  
 
80,000  

80,000 

5. กิจกรรมที่ 5 :  กิจกรรมพัฒนางานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โสตทัศนศึกษา 
และประชาสัมพันธ์ 
 1. งานประชาสัมพันธ์ 
- ค่าวัสดุก่อสร้าง 

   
 
 
 

5,000 

 
 
 
 



- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
- ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
- ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
   2. งานโสตทัศนศึกษา 
- ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

 โปรเจคเตอร์  
 โปรเจคเตอร์+จอรับภาพ 2 ชดุ  

- ครุภัณฑ์ตู้ล าโพง 
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
- วัสดุคอมพิวเตอร์ 
- ครุภัณฑ์ส านักงาน 

3,000 
10,000 
10,000 
10,000 

 
 

30,000 
42,000 
15,000 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
  

3) การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล  
เกณฑ์การประเมิน  

กิจกรรมที่ 1 :กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานตามโครงการ 

 

- แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

- ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ 
พึงพอใจ ผ่านเกณฑ์ 

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมปรับปรุงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
- ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานตามโครงการ 

 

 

- แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

- ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ 
พึงพอใจ ผ่านเกณฑ์ 

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ(OMO-Online 
merge Offline)    

- ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานตามโครงการ 

- แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

- ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ 
พึงพอใจ ผ่านเกณฑ์ 



กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมพัฒนาระบบโครงสร้างเครือข่าย
ภายในสถานศึกษา (อินทราเน็ต)  

- ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานตามโครงการ 

 

- แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

- ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ 
พึงพอใจ ผ่านเกณฑ์ 

กิจกรรมที่ 5 :  กิจกรรมพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โสตทัศนศึกษา และประชาสัมพันธ์ 
 

- แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

- ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ 
พึงพอใจ ผ่านเกณฑ์ 

 
 4) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1. อาคารเรียนของโรงเรียนมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครบ 100 % 
2. โรงเรียนได้รับบริการ 1 public ip 
3. คณะครูและบุคลากร 100 % มีพื้นท่ีหน่วยความจ าใช้ท างานไม่จ ากัด และมีระบบบริหารจัดการ

สถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline) ใช้งานในโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ห้องเรียนและส านักงานมีระบบอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ตเข้าถึง 100 % 
 

 
 ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                               ผู้รับรองโครงการ   
        (นายคมศักดิ์ จันทโชติ)                       (นายบัณฑติ  บุญเพชร) 
            หวัหน้าโครงการ                หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ      
 
 ความเห็นของหัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 
 ............................................................................................................................. ..............................                             
 
                                                 ลงชื่อ     

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

                (นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค)  
                                               รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 

Asus
แบบตัวพิมพ์ดีด
โครงการมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน เห็นควรอนุมัติตามเสนอ

User
Typewriter
เห็นสมควรอนุมัติโครงการตามหัวหน้างานแผนงานโรงเรียนเสนอ



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

                (นายบุญเลิศ  แสวงทอง)  
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 

Asus
เส้น


	ไม่ได้ตั้งชื่อ



