
 ๔๐ แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาปีการศกึษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

ส่วนที่ ๕ กรอบกลยุทธ์ 

 

   

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการ 
และกิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย (ร้อยละ) 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑.จัดการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
สถานศึกษาด้วย
เทคโนโลยีโอเอ็มโอ 
(OMO-Online 
merge Offline)   

๑.พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ภายในโรงเรียน 

๑. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานด้วยเทคโนโลยี  
๒.ติดตั้งโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ในห้องเรียน และทุกห้อง
ท างาน 

๗๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๒.ปรับปรุงเครือข่าย
อินเทอร์เน็ท 

๑.โรงเรียนด าเนินการปรับปรุง
เครือข่ายของผู้ให้บริการอินเตอร์ให้
มีความเร็วที่เหมาะสมกับจ านวน
บุคลากรและนักเรียน พร้อมทั้ง
รองรับการติดตั้งเว็บไซต์ไว้ที่
โรงเรียนเอง 
๒. ห้องเรียนและห้องส านักงานมี
ระบบอินเตอร์เน็ตเข้าถึงทุกห้อง 
 

๗๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๓.พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
สถานศึกษาด้วย
เทคโนโลยีโอเอ็มโอ
(OMO-Online 
merge Offline 

๑. โรงเรียนมีระบบการบริหาร
สถานศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยี
โอเอ็มโอ(OMO-Online merge 
Offline ที่มีประสิทธิภาพ 
๒. นักเรียน คุณครู และ ผู้บริหาร 
มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ
สูงในการใช้งาน 

๗๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๔.พัฒนาระบบ
โครงสร้างเครือข่าย
ภายในสถานศึกษา 
(อินทราเน็ท) 
 

๑. ห้องเรียนและห้องส านักงานมี
ระบบอินทราเน็ตเข้าถึงทุกห้อง 

๗๐ ๙๐ ๑๐๐ 

กรอบกลยุทธ์ 

 



 ๔๑ แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาปีการศกึษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการ 
และกิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย (ร้อยละ) 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒.พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา 
มาใช้ในการบริหาร
สถานศึกษา และใน
การจัดการเรียนรู้ 

๑. ปรับปรุง และ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษามาใช้ใน
การบริหาร
สถานศึกษา และการ
จัดการเรียนรู้ 

๑. มีการบริหารสถานศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีเป็นฐาน และทันสมัย 
๒. มีการใช้เทคโนโลยี และการ
สื่อสารที่ทันสมัยในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
 
 

๗๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพนักเรียน 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการ 
และกิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย (ร้อยละ) 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑.การจัดการศึกษาสู่
นักเรียนคุณภาพ 

๑.จัดอบรมการใช้
งานระบบบริหารจัด
การศึกษาด้วย
เทคโนโลยีโอเอ็มโอ 
(OMO-Online 
merge Offline)ให้
ครูทุกคน 
 

๑. ผู้สอนได้รับการพัฒนา
ความสามารถในการใช้งานระบบ
บริหารจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
โอเอ็มโอ (OMO-Online merge 
Offline) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และสามารถใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาของตนได้จริง 
 

๕๐ ๖๐ ๑๐๐ 

๒.ส่งเสริม
ความสามารถ
นักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ 

๑.ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับต่าง ๆ ทางด้าน
วิชาการ ด้านกีฬา ด้านดนตรี และ
ศิลปะ 

๕๐ ๖๐ ๖๕ 

 ๓.ส่งเสริมนักเรียนให้
มีทักษะการสื่อสาร 
การคิด การแก้ปัญหา 
ทักษะชีวิต การใช้
เทคโนโลยีใน
ศตวรรษท่ี 21 

๑. นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร การ
คิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต การ
ใช้เทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21 

๗๐ ๘๐ ๘๕ 

 ๔. สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือสร้างรายได้ 
และภาษาสื่อสารเพ่ือ
การมีงานท า 

๑.นักเรียนและครูมีความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
๒. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การสร้างรายได้ระหว่างเรียน 

   



 ๔๒ แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาปีการศกึษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการ 
และกิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย (ร้อยละ) 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 ๕.เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ 
แข่งขัน และการ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือ
การมีงานท า 

๑. จ านวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

๘๐ ๙๐ ๙๕ 

๒.นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ตลอดชีวิต 

๑.ครจูัดการเรียนการ
สอนโดยระบบ
บริหารจัดการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีโอเอ็ม
โอ (OMO-Online 
merge Offline) 

๑. นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านระบบบริหารจัด
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ 
(OMO-Online merge Offline)   
๒. นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองตลอดชีวิต โดยใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย 
๓. นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ 
ทุกเวลาในช่วงภัยพิบัติโควิด ๑๙ 

๕๐ ๖๐ ๑๐๐ 

๓.พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียน เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา 
รวมทั้งช่วยเหลือเด็ก
ตกหล่นและเด็กออก
กลางคันให้ได้รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อย่างเท่าเทียม 

๑. อัตราการจบการศึกษาของ
นักเรียน 

๘๐ ๙๐ ๙๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๓ แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาปีการศกึษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมครูอาชีพ 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการ 
และกิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย (ร้อยละ) 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑.โรงเรียนมีการพัฒนา
ครูสู่ครูอาชีพ 

๑.จัดกิจกรรมครูกลุ่ม
แกนน าในการใช้
ระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาด้วย
เทคโนโลยีโอเอ็มโอ 
(OMO-Online 
merge Offline) 

  ๑.มีครูแกนน าในการใช้ระบบ
บริหารจัดการสถานศึกษาด้วย
เทคโนโลยีโอเอ็มโอ(OMO-Online 
merge Offline)  และจัดอบรม
ให้กับคณะครู 
                                     

๔๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒. จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการใช้ระบบ
บริหารจัดการ
สถานศึกษาด้วย
เทคโนโลยีโอเอ็มโอ 
(OMO-Online 
merge Offline) ให้
คณะครู 

  ๑.จัดอบรมการใช้ระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยี
โอเอ็มโอ(OMO-Online merge 
Offline)  ให้กับคณะครู 
 

๔๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒. ส่งเสริม
ความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพคร ู

๑.มีการประเมินการ
มีและเลื่อนวิทยฐานะ  

๑. มีการประเมินการมี และเลื่อน
วิทยฐานนะปีละ ๒ ครั้ง 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒.การอบรมให้
ความรู้การท าวิทย
ฐานะ 

๑. การจัดอบรมให้ความรู้กับคณะ
คร ู

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓. ส่งเสริมให้ครู
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

๑. คณะครูมีการอบรม ประชุม 
สัมมนาอย่างต่อเนื่อง 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๔. ส่งเสริมจิต
วิญญาณความเป็นครู 

๑.อบรมให้ความรู้วินัย และ
จรรยาบรรณครู 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓.ส่งเสริมครูให้เป็นครู
อาชีพโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

 
 
 
 
 



 ๔๔ แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาปีการศกึษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ ๔ : บูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการ 
และกิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย (ร้อยละ) 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ .  โ ร ง เ รี ย น ส ร้ า ง
เครือข่ายร่วมพัฒนา
โรงเรียนระดับท้องถิ่น 
ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค
ระดับประเทศ 

๑. ระดมทรัพยากร
จากทุกภาคส่วนเพ่ือ
ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า
คุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 

๑. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้าน
สิ่งก่อสร้าง, ครุภัณฑ์ หน่วยงานใน
ท้องถิ่น 
๒. โรงเรียนได้รับการสนับสนุน
ระดับทรัพยากรจากผู้ปกครอง 
๓. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก
บุคลากร นักเรียน หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

   

๒ .  ข อ รั บ ก า ร
สนับสนุนด้านต้นไม้ 
อาหาร ก าลังคน ภูมิ
ปัญญา แหล่งเรียนรู้ 

๑. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้าน
ต้นไม้ อาหาร ก าลังคน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้อย่างพอเพียง 

๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๒ .  จั ด กิ จ ก ร ร ม
แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณ์ระหว่าง
โรงเรียน 

๑ .  กิ จ ก ร ร ม ก า ร
เรียนรู้ แลกเปลี่ ยน
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ทรัพยากร ภูมิปัญญา  

๑. จ านวนกิจกรรมการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทรัพยากร
และภูมิปัญญาระหว่างเครือข่ายใน
โรงเรียนร่วมพัฒนา 

๑ ๑ ๑ 

๒. จัดกิจกรรมให้ครู
แ ล ะ นั ก เ รี ย น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
บุคคลอ่ืนทั้งในและ
ต่างประเทศ 

๑ .  ร้ อ ยล ะขอ ง นั ก เ รี ย น ที่ จั ด
กิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ กับ
บุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ 

๓๐                                                 ๔๐ ๕๐ 

๓. จัดกิจกรรมขยาย
ผลการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
สถานศึกษาด้วย
เทคโนโลยีโอเอ็มโอ 
(OMO-Online 
merge Offline)   

๑.จัดกิจกรรมอบรม
ขยายผลสู่โรงเรียน 
สหวิทยาเขต และ
เขตพ้ืนที่การศึกษาใน
การใช้ระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีโอเอ็ม
โอ (OMO-Online 
merge Offline)   
 
 
 
 

๑. ความพ่ึงพอใจในการได้เข้าร่วม
อบรม จากผู้รับอบรม 

๕๐ ๗๐ ๑๐๐ 



 ๔๕ แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาปีการศกึษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการ 
และกิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย (ร้อยละ) 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยใช้พื้นที่เป็น
ฐาน 
 

๑. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการโดยใช้
พ้ืนที่เป็นฐาน มี
นวัตกรรมเป็นกลไก
หลักในการ 
ขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ที่ถูกต้อง ทันสมัย 
และการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

๑.พัฒนาระบบบริหารจัดการโดย
ใช้พื้นที่เป็นฐาน  
๒.มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศ
ที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 

๖๐ ๙๕ ๑๐๐ 

 


