
 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ  2558 
งานเทคโนโลย ี

โครงการ  ปรับระบบบริหารและการจัดการ 
กิจกรรม  จางเจาหนาท่ีงานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลย ี
สนองกลยุทธ สพฐ. ขอท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมเทคโนโลยีเพ่ือ 

เปนเครื่องมือในการเรียนรู 
สนองกลยุทธ สพม.2 ขอท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมเทคโนโลยเีพ่ือ 

เปนเครื่องมือในการเรียนรู  
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ.  ดาน การบรหิารจดัการศึกษา มาตรฐานท่ี 11 ตัวบงช้ีท่ี 11.1  
    มาตรฐานท่ี 11 ตัวบงช้ีท่ี 11.3  
    ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 7,12 
แผนงานงบประมาณ .................งบประมาณ 2558............... 
ลักษณะโครงการ .......................โครงการตอเน่ือง..................... 
หนวยงานรับผิดชอบ ................งานโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรม.......................... 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นายสุวิท  ปนอมร 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

 ดวยงานเทคโนโลยี  ในปจจุบันมขีอบขายการบริการกวางมาก  ทุกๆงานในโรงเรยีนจําเปนตองใช 
เทคโนโลยีโดยเฉพาะอุปกรณโสตทัศนศึกษา  และคอมพิวเตอร  อาจารยท่ีรับผิดชอบงานดานน้ี  มีคาบสอน 
คอนขางมาก  ไมสามารถใหบริการไดท่ัวถึง  และไมไดอยูประจําหองบริการตลอดเวลา  จึงทําใหไมมเีจาหนาท่ีอยู 
คอยบริการ  ดังน้ันจึงเห็นควรจางเจาหนาท่ีโสตทัศนศึกษาและชางซอมบํารุงคอมพิวเตอร อยูประจาํ  เพ่ือคอย 
บริการใหกับ ครู - อาจารย และนักเรียนเพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
2. วัตถุประสงค  

 เพ่ือให ศูนยโสตทัศนศึกษาและสือ่นวัตกรรม มีบุคคลากรท่ีมีความรูความสามารถและเชียวชาญตอการ 
ใหบริการดานความรูและการซอมบํารุงสื่อและอุปกรณเทโนโลยี  
3. เปาหมาย    

3.1 ดานปริมาณ  จัดจางบุคลากร จํานวน 2 อัตรา  
3.2 ดานคุณภาพ  สามารถใหบริการอุปกรณโสตทัศนศึกษาและซอมบํารุงคอมพิวเตอร  ไดอยางม ี

                                  ประสิทธิภาพ  
 
 
  



4. ผลการปฏิบัติงาน 
     4.1 ดานปริมาณ           – ซอมคอมพิวเตอรและบริการโสตทัศนศึกษาใหพรอมใชงานอยูตลอกเวลา ไมนอยกวา รอยละ 
   95 
     4.2  ดานคุณภาพ  - ครู /นักเรียนและบุคลการของโรงเรียนพึงพอใจในการใหบริการซอมเครื่องคอมพิวเตอรและ
   บริการโสตทัศน 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธท่ีไดตามตัวช้ีวัดจากโครงการ/กิจกรรม 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
กิจกรรม 
จางเจาหนาท่ีเทคโนโลย ี

ซอมคอมพิวเตอรและบริการโสตทัศน
ศึกษาใหพรอมใชงานอยูตลอกเวลา ไม
นอยกวา รอยละ 95 

ครู /นักเรียนและบุคลการของโรงเรียน
พึงพอใจในการหบริการซอมเครื่อง
คอมพิวเตอรและบริการโสตทัศน 

ความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของ ( N=…335….) ระดับความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด....=…4.82… … 

 
5.งบประมาณ  

ท่ี 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ไดรับจัดสรร บริหารโครงการแลว คงเหลือ 
อุดหนุน บ.กศ. อ่ืนๆ อุดหนุน บ.กศ. อ่ืนๆ อุดหนุน บ.กศ. อ่ืนๆ 

1 จางเจาหนาท่ีเทคโนโลย ี - 288,000 - - 288,000 - - - - 
 
6.ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 20 คน  
ครู/บุคลากรทางการศึกษา  จํานวน 20  คน 

 
รายการ 

ผลการประเมินความคิดเห็น 
ลําดับท่ี คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับคณุภาพ 

1.ทานพึงพอใจในการใหบริการเสยีงตามสาย 6 4.73 0.571 มากท่ีสุด 

2.ทานพึงพอใจในการใหบริการเครื่องเสียงในงานตางๆ 3 4.82 0.479 มากท่ีสุด 
3.ทานพึงพอใจในการใหบริการโสตทัศนูปกรณ 5 4.81 0.512 มากท่ีสุด 
4.ทานมีการใชงานอุปกรณโสตทัศนูปกรณในงานตางๆ 2 4.86 0.469 มากท่ีสุด 
5.ทานมีความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาท่ี 8 4.71 0.56 มากท่ีสุด 
6.มารยาทในการใหบริการของเจาหนาท่ี 7 4.76 0.539 มากท่ีสุด 
7.ความพรอมในการใหบริการของเจาหนาท่ี 3 4.86 0.479 มากท่ีสุด 
8.ความสะดวกในการใหบริการของเจาหนาท่ี 3 4.85 0.479 มากท่ีสุด 
9.ความสามารถของเจาหนาท่ีในการบริการ 1 4.95 0.219 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 4.82 มากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 



7.ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 1.เน่ืองจากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตมีอุปกรณเทคโนโลยจีํานวนมากเจาหนาท่ีไม สามารถใหบริการทันเวลา 
 2.ขาดงบประมาณในการจดัซื้ออุปกรณซอม 
8.ขอเสนอแนะ 
 1.อบรมบุคลากรใหมีความรูในการใชเครื่อง 

 
ลงช่ือ...........................................................ผูรายงาน 
             (...นายสุวิท  ปนอมร....) 
         ผูรับผิดชอบโครงงาน/กิจกรรม 
 
 
 ลงช่ือ.................................................................... 
            (...นายสมชัย  กองศักดิ์ศรี....) 
           หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
ลงช่ือ.............. ............................................................... 
           (นางวรรณี  บุญประเสรฐิ) 
     ผูอํานวยการโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต 

  



ติดตั้งระบบเสียงและระบบถายทอดสด งานเทศนมหาชาต ิ

 

 

 

 

 



จัดตกแตงนิทรรศการหมูบานศีล 5 

 



 

 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ  2558 
งานเทคโนโลย ี

 
ชื่อโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรม พัฒนาศูนยเทคโนโลย ี
สนองกลยุทธ สพฐ. ขอท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมเทคโนโลยีเพ่ือ 

เปนเครื่องมือในการเรียนรู 
สนองกลยุทธ สพม.2 ขอท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมเทคโนโลยเีพ่ือ 

เปนเครื่องมือในการเรียนรู  
 มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ.  ดาน การบรหิารจดัการศึกษา มาตรฐานท่ี 11 ตัวบงช้ีท่ี 11.1  
    มาตรฐานท่ี 11 ตัวบงช้ีท่ี 11.3  
    ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี ตัวบงช้ี  3.1, 3.4 
แผนงานงบประมาณ .................งบประมาณ 2558............... 
ลักษณะโครงการ .......................โครงการตอเน่ือง..................... 
หนวยงานรับผิดชอบ ................งานโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรม.......................... 
ผูรับผิดชอบโครงการ นายสุวิท ปนอมร 
ระยะเวลาดําเนินการ1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58 
 
1. หลักการและเหตุผล 

เพ่ือใหการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาและครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช ICT ใหมีประสิทธิภาพอยาง
ตอเน่ืองทางศนูยโสตทัศนศกึษาและสื่อนวัตกรรมของโรงเรียนซึ่งเปนหนวยงานดําเนินกิจกรรมหลักในการสรางสื่อนวัตกรรม
เพ่ือสงเสริมการเรียนการสอนของครูทุกกลุมสาระวิชา เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรูจึงจําเปนตองมีการ
พัฒนาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณตางๆ ทุกอยางในศูนยโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรมเพ่ือใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความตองการของบุคลากรในโรงเรียนท่ีเขามาใชบริการ 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 พัฒนาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณตางๆ ทุกอยางในศูนยโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรมเพ่ือใหใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของบุคลากรในโรงเรียนท่ีเขามาใชบริการ 

2.2 ปรับปรุงวัสดุอุปกรณตางๆ ทุกอยางในศูนยโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรมเพ่ือใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความตองการของบุคลากรในโรงเรียนท่ีเขามาใชบริการเพ่ือสงเสริมการเรียนการสอนของครูทุกกลุมสาระวิชา 
และเผยแพรสื่อนวัตกรรมของโรงเรียน เพ่ือเปนแหลงการเรียนรูของโรงเรียนตางๆและเปนศูนยโสตทัศนศึกษาและสื่อ
นวัตกรรมของโรงเรียน ท่ีทันสมัยเปนโรงเรียนเพ่ือเปนตนแบบในการเปน ผูนําดาน ICT 
 
 
 
 
 
 
 



3.เปาหมาย 
 3.1 เปาหมายเชิงปริมาณวัสดุอุปกรณตางๆ ทุกอยางในศูนยโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรมสามารถใชงาน ไมตํา
กวา รอยละ 95 
 3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพวัสดุอุปกรณตางๆ ทุกอยางในศูนยโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรม สงเสรมิการจัดการ
เรียนการสอนไดดมีีคุณภาพ 
 
4. ผลการปฏิบัติงาน 
     4.1 ดานปริมาณ – มีศูนยโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรมรวมถึงวัสดุอุปกรณตางๆ ทุกอยางสามารถใชงาน รอยละ 100 
     4.2  ดานคุณภาพ - ครู /นักเรียนและบุคลการของโรงเรียนพึงพอใจในการใชบริการงานโสตทัศนศึกษา 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธท่ีไดตามตัวช้ีวัดจากโครงการ/กิจกรรม 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
กิจกรรม 
พัฒนาศูนยโสตทัศนและสื่อนวัตกรรม 

มศีูนยโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรม
รวมถึงวัสดุอุปกรณตางๆ ทุกอยาง
สามารถใชงาน รอยละ 100 

ครู /นักเรียนและบุคลการของโรงเรียน
พึงพอใจในการใชบริการศูนยโสตทัศน
ศึกษา 
 

ความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของ ( N=…339….) ระดับความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด....=……4.65 … 

 
5.งบประมาณ  

ท่ี 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ไดรับจัดสรร บริหารโครงการแลว คงเหลือ 
อุดหนุน บ.กศ. อ่ืนๆ อุดหนุน บ.กศ. อ่ืนๆ อุดหนุน บ.กศ. อ่ืนๆ 

1 พัฒนาเทคโนโลย ี 195,400 - - 195,400 -  - - - 
2 วัสดุสาํนักงาน - - - - - - - - - 
3 วัสดุซอมบํารุงคอมพิวเตอร - - 100,000 - - 100,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 339 คน  

ครู/บุคลากรทางการศึกษา   จํานวน 86  คน 
นักเรียน    จํานวน 253  คน 

 
รายการ 

ผลการประเมินความคิดเห็น 

ลําดับท่ี คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับคณุภาพ 

1.ทานพึงพอใจในการใชอุปกรณ เทคโนโลย ี 2 4.75 0.538 มากท่ีสุด 
2.ทานพึงพอใจในการนําเทคโนโลยีมาจัดการเรียนการสอน 1 4.79 0.449 มากท่ีสุด 

3.ทานมีความรูในการใชอุปกรณเทคโนโลย ี 5 4.52 0.858 มากท่ีสุด 
4.อุปกรณเทคโนโลยีมีมากเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 4 4.48 0.893 มาก 
5.ทานมีความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาท่ีเทคโนโลย ี 3 4.74 0.543 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 4.65 มากท่ีสุด 
 
7.ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 1. ขาดงบประมาณในการจดัซื้ออุปกรณโสตทัศนศึกษา 
            2. ครูขาดทักษะการใชอุปกรณโสตทัศนศึกษา 

3. ครูไมใชอุปกรณสื่อเทคโนโลย ี
8.ขอเสนอแนะ 
 1. จัดอบรมใหความรูกับครูในการใชอุปกรณ 
            3. รณรงคใหครูใชสื่ออุปกรณ 

 
ลงช่ือ...........................................................ผูรายงาน 

         (นายสุวิท ปนอมร) 
         ผูรับผิดชอบโครงงาน/กิจกรรม 
 
 
ลงช่ือ.................................................................... 
           (...นายสมชัย กองศักดิ์ศรี....) 
            หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 
ลงช่ือ.............. ............................................................... 
           (นางวรรณี  บุญประเสรฐิ) 
     ผูอํานวยการโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต 



ปรับปรุงระบบเสียงสนามใตโดม. 

 

 



จัดช้ือวัสดุงานเทคโนโลย ี

 

 



 

 
 



 

 
 



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ  2558 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กิจกรรม พัฒนาระบบเครือขาย  
สนองกลยุทธ สพฐ. ขอท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมเทคโนโลยีเพ่ือ 

เปนเครื่องมือในการเรียนรู 
สนองกลยุทธ สพม.2 ขอท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมเทคโนโลยเีพ่ือ 

เปนเครื่องมือในการเรียนรู  
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ.  ดาน การบรหิารจดัการศึกษา มาตรฐานท่ี 11 ตัวบงช้ีท่ี 11.1  
    มาตรฐานท่ี 11 ตัวบงช้ีท่ี 11.3  
    ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 7,12 
แผนงานงบประมาณ .................งบประมาณ 2558............... 
ลักษณะโครงการ .......................โครงการตอเน่ือง..................... 
หนวยงานรับผิดชอบ ................งานบริหารระบบเครือขาย.......................... 
ผูรับผิดชอบโครงการ นายสมุฎฎิ ์ ภาษาด ี
ระยะเวลาดําเนินการ1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล(แสดงใหเห็นสภาพปจจุบันและปญหา/ความตองการ/ความจําเปน) 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาตฉิบับปจจุบันเนนใหผูเรียนเปนสําคัญและในปจจุบันน้ี โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได

เปนผูนําในดานการนํา ICT มาใชในโรงเรียน ไดรับการคดัเลือกใหเปนโรงเรียนตนแบบโรงเรียนในฝน เปนแหลงศึกษาดูงาน
ของโรงเรียนตางๆ  ทุกกลุมสาระไดนําเอาระบบ ICT มาบูรณาการใชในการเรียนการสอน นักเรยีนมีความไฝรูในการเรียนผาน
ระบบอินเตอรเน็ต สืบคนขอมลู เขามาศึกษาบทเรยีนออนไลน ท่ีคร-ูอาจารยสรางบทเรียนเอาไว งานบริหารระบบเครือขาย
เห็นควรวานาจะปรับปรุงระบบเครือขายใหพรอมใชงานในทุกๆ ดานสําหรับคร-ูอาจารย นักเรียน และเปนเปนศูนยกลางใน
การอบรมบุคลากรท้ังจากภายในและภายนอก ถาโรงเรียนมีการปรับปรุงระบบเครือขายใหพรอมใชงานอยูเสมอ โรงเรียนก็จะ
เปนผูนําทางเทคโนโลยีอยางแทจรงิ 
 
2. วัตถุประสงค 

1. ทดแทนอุปกรณเดมิท่ีไมสามารถอัพเดตได  และเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับเครือขายในดานการบริการWeb Server 
2. เพ่ือจัดเก็บเครื่อง Server ท่ีมีอยู ใหเปนระเบียบ ลดการใชพลังงานไฟฟา ปรับภมูิทัศนของหองเครอืขาย  
3. สํารองขอมูลกิจกรรมของโรงเรยีน ตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบัน 

  



3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ สาํรองขอมลูของโรงเรียนตั้งแตอดตี จนถึงปขขุบัน 
 3.2เชิงคุณภาพ  เก็บขอมูลกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดข้ึนในแตละปการศึกษารวมถึงขอมลูเกาตั้งแต 
                                    ปการศึกษา 2543 – ปจจุบันไดรอยละ 95 
 
4.  ผลการปฏิบัติงานตามเปาหมาย            
   ดานปริมาณ:  คร/ูนักเรียนสามารถเขาใชบริการตางๆจากระบบเครือ่งคายไดรอยละ 100 
  ดานคุณภาพ : นักเรียนมีความรูทางวิชาการเพ่ิมเตมิจากท่ีไดเรยีนมา 
 
งาน/โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธท่ีไดตามตัวช้ีวัดจากโครงการ/กิจกรรม 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
กิจกรรม 
พัฒนาศูนยโสตทัศนและสื่อฯ 

ครู/นักเรียนสามารถเขาใชบริการตางๆ
จากระบบเครื่องคายไดรอยละ 100 

นักเรียนมีความรูทางวิชาการเพ่ิมเติม
จากท่ีไดเรียนมา 
 

ความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของ ( N=…621….) ระดับความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด....=……4.52… 

 
5.งบประมาณ  

ท่ี 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ไดรับจัดสรร บริหารโครงการแลว คงเหลือ 
อุดหนุน บ.กศ. อ่ืนๆ อุดหนุน บ.กศ. อ่ืนๆ อุดหนุน บ.กศ. อ่ืนๆ 

1 พัฒนาระบบเครือขาย 35,000 483,105 - 37,482 483,105 - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 621 คน  

ครู/บุคลากรทางการศึกษา       จํานวน 89 คน 
นักเรียน                            จํานวน 532 คน 

 
รายการ 

ผลการประเมินความคิดเห็น 

ลําดับท่ี คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับคณุภาพ 

1.การใชอุปกรณ บริการระบบเครอืขายสาระสนเทศ ของโรงเรียน 6 4.44 0.99 มาก 

2.การใชอุปกรณ บริการระบบเครอืขายสาระสนเทศ ของ
หนวยงาน ฝาย กลุมสาระ ของทาน 

4 4.53 0.73 มากท่ีสุด 

3.การใหบริการจากเจาหนาท่ีบริการระบบเครือขายสาระสนเทศ 7 4.48 0.79 มาก 
4.ความเร็วของสัญญาณ Internet ของโรงเรียน 3 4.54 0.88 มากท่ีสุด 
5.ความเร็วของสัญญาณ WIFI Internet ของโรงเรียน 1 4.57 0.72 มากท่ีสุด 
6.ความเร็วของสัญญาณ Internet ของหนวยงาน ฝาย กลุมสาระ 
ของทาน 

2 4.55 0.75 มากท่ีสุด 

7.การใชสัญญาณ Internet ในการจัดการเรยีนการสอนในวิชา
ของทาน 

4 4.53 0.78 มากท่ีสุด 

8.การใชสัญญาณ Internet ในการใชงานตามปกติของทานใน
โรงเรียน 

6 4.52 0.82 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 4.52 มากท่ีสุด 
ตอนท่ี3   ปญหาและขอเสนอแนะซ่ึงรวบรวมจากผูตอบแบบสอบถามมีดังนี ้

1. ความรูความเขาใจเรื่องการใหบริการระบบเครือขายของบุคลากรในโรงเรยีน 
2. อุปกรณหลายช้ินท่ีใชงานมานานและไมเหมาะสมตามยุคสมัยทําใหมีปญหาระหวางการใชงานบอยครั้ง 

 
7.ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 1.อุปกรณเครือขายยังมไีมเพียงพอ 
 2.อุปกรณเครือขายใชมาเปนเวลานาน 

3.บุคลากรโรงเรยีนมีความเขาใจในระบบเครือขายนอย 
 4.อุปกรณชํารุดเพราะภัยธรรมชาติ เชน หนูกัดสาย  ฟาผา ฯลฯ 
 5.การแจงกติกาไมชัดเจนและเปลีย่นแปลงโดยไมแจงใหผูเขาแขงขันทราบลวงหนา 
  
8.ขอเสนอแนะ 
 1.ควรเพ่ิมงบประมาณใหระบบเครือขาย 
 2.ควรจัดอบรมบุคลากรในโรงเรียนใหมีความรูเก่ียวกับระบบเครือขาย 
 
 
 
 
 

 



ลงช่ือ...........................................................ผูรายงาน 
           (...นายสมุฎฎิ์  ภาษาดี...) 
         ผูรับผิดชอบโครงงาน/กิจกรรม 
 
 
ลงช่ือ.................................................................... 
           (...นายสมชัย กองศักดิ์ศรี....) 
            หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ 
 
 
ลงช่ือ.............. ............................................................... 
           (นางวรรณี  บุญประเสรฐิ) 
     ผูอํานวยการโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การดูแลระบบเครือขาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  วัสดุระบบเครือขาย 

 



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ  2558 
งานเทคโนโลย ี

 

ชื่อกิจกรรม    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ชื่อโครงการ    การสรางสื่อประชาสัมพันธ 
สนองกลยุทธ   สพฐ. ท่ี  1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมเทคโนโลยีเพ่ือ
เปนเครื่องมือในการเรียนรู 
สนองกลยุทธ   สพม. 2 ท่ี  1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมเทคโนโลยีเพ่ือ
เปนเครื่องมือในการเรียนรู 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ  มาตรฐานดานผูเรียนท่ี   3 ตัวบงชี้ท่ี 3.4  ใชเทคโนโลยใีนการ  เรียนรูและ
นําเสนอผลงาน 
ตัวบงชี้ สมศ.  ( / )  พ้ืนฐาน     (  ) อัตลักษณ  (  ) มาตรการสงเสริม  ตัวบงชี้ท่ี   3    
ลักษณะโครงการ          (  )  ตอเนื่อง   ( / ) ใหม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ      งานเทคโนโลยี 
ผูรับผิดชอบ                  นายภาคภูมิ  แกวเย็น 
ระยะเวลาดําเนินการ       ตลุาคม 2557 – กันยายน 2558 
 

1.    หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเปน โรงเรียนตนแบบ ในการใชสื่อและอุปกรณทางเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียนในโรงเรียน 
จากแนวคิดดังกลาว งานโสตทัศนศึกษามีหนาท่ีควบคุมดูแล สรางและจัดสรร การใชสื่ออุปกรณเพ่ือ

ใชในการประชาสัมพันธตางๆ เชน วีดีทัศนนําเสนอ สไลดนําเสนอ แผนพับ และปายประชาสัมพันธตางๆ จึง
จําเปนตองมีอุปกรณมาเพ่ือชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใหทันและตรงความความตอง ในงานท่ี
ไดรับมอบหมาย 

 
2.วัตถุประสงค 

2.1. เพ่ือใหโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตมีการใชสื่อประชาสัมพันธท่ีมีคุณภาพ 
2.2 เพ่ือให ครู บุคลากร นักเรียน และผูเก่ียวของ ไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธไดอยามีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



3.  เปาหมาย            
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
1.  โรงเรียนวชริธรรมสาธิตมีการใชสื่อประชาสัมพันธ ตางๆ ท่ีเหมาะสมไมนอยกวา รอยละ 80 ของ   
กิจกรรมท่ีโรงเรียนจดั 
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ :  
1. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตมีการใชสื่อประชาสัมพันธ ตางๆ ท่ีเหมาะสม 
2. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตมีการใชสื่อประชาสัมพันธ ตางๆ ท่ีสามารถสื่อสารกับ ครู บุคลากร นักเรียน 
และผูเก่ียวของ  

 
4. ผลการปฏิบัติงาน 
     4.1 ดานปริมาณ – มีศูนยโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรมรวมถึงวัสดุอุปกรณตางๆ ทุกอยางสามารถใชงาน รอยละ 100 
     4.2  ดานคุณภาพ - ครู /นักเรียนและบุคลการของโรงเรียนพึงพอใจในการใชบริการงานโสตทัศนศึกษา 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธท่ีไดตามตัวช้ีวัดจากโครงการ/กิจกรรม 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
กิจกรรม 
พัฒนาศูนยโสตทัศนและสื่อนวัตกรรม 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตมีการใชสือ่
ประชาสมัพันธ ตางๆ ท่ีเหมาะสมไม
นอยกวา รอยละ 80 ของ   
กิจกรรมท่ีโรงเรยีนจัด 

1. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตมีการใชสื่อ
ประชาสมัพันธ ตางๆ ท่ีเหมาะสม 
2. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตมีการใชสื่อ
ประชาสมัพันธ ตางๆ ท่ีสามารถสือ่สาร
กับ ครู บุคลากร นักเรียน และ
ผูเก่ียวของ  

ความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของ ( N=…80….) ระดับความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด....=……4.67 … 

5.งบประมาณ  
 

ท่ี 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ไดรับจัดสรร บริหารโครงการแลว คงเหลือ 
อุดหนุน บ.กศ. อ่ืนๆ อุดหนุน บ.กศ. อ่ืนๆ อุดหนุน บ.กศ. อ่ืนๆ 

1 การสรางสื่อประชาสัมพันธ 119,600 - - 119,599.99 - - 0.01 - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 80 คน 

ครู/บุคลากรทางการศึกษา     จํานวน  50 คน 
ผูปกครองนักเรยีน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  จํานวน  15 คน 
นักเรียน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  จํานวน 15 คน 

 

 
รายการ 

ผลการประเมินความคิดเห็น 

ลําดับท่ี คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับคณุภาพ 

1.ทานพึงพอใจในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ตางๆ ของ
โรงเรียน 

4 4.62 0.498 มากท่ีสุด 

2.ทานพึงพอใจในขาวสารและขอมูลจากสื่อประชาสัมพันธ 
ตางๆ ของโรงเรียน 

1 4.79 0.485 มากท่ีสุด 

3.ทานมีความรูใน รูปแบบ และการนําเสนอ สื่อประชาสัมพันธ 
ตางๆ ของโรงเรียน 

3 4.52 0.487 มากท่ีสุด 

4.ทานมีความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาท่ีจดัทําสื่อ
ประชาสัมพันธ ของโรงเรียน 2 4.75 0.502 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 4.67 มากท่ีสุด 
 
7.ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 1. ขาดอุปกรณในการจดัทําและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ 

            2. ระยะการทํางานและข้ันตอนในบางช้ินงานในการสรางสื่อประชาสัมพันธ เรงดวนเกินไป 
8.ขอเสนอแนะ 
 1. ควรจัดสรรงบประมาณในการจดัซื้ออุปกรณในการจัดทําและออกแบบสื่อประชาสัมพันธใหเพียงพอ 

            2. กําหนดกรอบเวลาและรายละเอียดของงานแตละกิจกรรมท่ีใชสื่อประชาสัมพันธใหชัดเจน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลงชื่อ…………………………………………………………….. 
         (นายภาคภูมิ  แกวเย็น) 
                                               ผูรับผิดชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ.................................................................... 

           (...นายสมชัย กองศักดิ์ศรี....) 

      หวัหนากลุมบริหารงานวิชาการ 
  อนุมัติ ปรับปรุง / แกไข อ่ืน ๆ……………………………………………… 

 
ลงชื่อ......................................................................... 
              (นางวรรณี  บญุประเสริฐ) 
         ผูอํานวยการโรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต 



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ  2558 
งานเทคโนโลย ี

 
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรม  พัฒนาระบบเสียงประชาสัมพันธ 
สนองกลยุทธ สพฐ. 1 พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมเทคโนโลยเีพ่ือเปนเครื่องมือในการ
เรียนรู 
   มาตรฐานคณุภาพการศึกษา สพฐ.  มาตรฐานดานผูเรียนท่ี 3 ตัวบงช้ี 3.4 
   มาตรฐานคณุภาพการศึกษา สมศ.  มาตรฐานดานผูเรียนท่ี 3 ตัวบงช้ี  3.1 
แผนงานงบประมาณ .................งบประมาณ 2558............... 
ลักษณะโครงการ .......................โครงการใหม..................... 
หนวยงานรับผิดชอบ ................งานโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรม.......................... 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นายสุวิท ปนอมร  
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58 
 
1.หลักการและเหตุผล  
               ปจจุบันระบบเสียงประชาสัมพันธใชลําโพงเปนแบบปากแตรตดิตั้งบนเสากระจายเสียงสูอาคารและดวยสภาพ
โรงเรียนเปนตึกเรียนลอมรอบเสาลําโพงทําใหเกิดเสียงกองกังวานทําใหไดรับขาวสารไมชัดเจนและในปจจุบันหองเรียนท่ีเปน
หองปดติดตั้งเครื่องปรับอากาศมีมากข้ึนเสียงประขาสมัพันธไมสามารถสื่อสารเขาในหองไดจึงทําใหนักเรียนสวนหน่ึงไมไดรับ
ขาวสารประชาสมัพันธ 
2. วัตถุประสงค 

เพ่ือการประชาสัมพันธขาวสารของโรงเรียนไดชัดเจนทุกพ้ืนท่ี 
3. เปาหมาย 
 เด็กนักเรยีนและครูท้ังโรงเรียนไดรับฟงการประชาสัมพันธท่ีชัดเจน 
4.วิธีดําเนินการ  

1. สํารวจสภาพพ้ืนท่ีและหองตางๆของโรงเรียนจัดวางระบบ 
2. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัต ิ
3. ดําเนินการจดัซื้อและจัดจาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ผลการปฏิบัติงาน 
5.1 เปาหมายเชิงปริมาณ   มีการกระจายเสียงและครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 

5.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ  ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธท่ีไดตามตัวช้ีวัดจากโครงการ/กิจกรรม 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
กิจกรรม 
พัฒนาระบบเสียงประชาสัมพันธ 

มกีารกระจายเสียงและครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ี รอยละ 70 

ครู /นักเรียนและบุคลการของโรงเรียน
พึงพอใจในการฟงระบบเสียง
ประชาสมัพันธ 

ความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของ ( N=….....….) ระดับความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด....=…....….. 

 
6.งบประมาณ  

ท่ี 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ไดรับจัดสรร บริหารโครงการแลว คงเหลือ 
อุดหนุน บ.กศ. อ่ืนๆ อุดหนุน บ.กศ. อ่ืนๆ อุดหนุน บ.กศ. อ่ืนๆ 

1 พัฒนาระบบเสียง
ประชาสมัพันธ 

- - - - - - - - - 

 
7.ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น       คน  
ครู/บุคลากรทางการศึกษา  จํานวน      คน 
นักเรียน    จํานวน      คน 

 
รายการ 

ผลการประเมินความคิดเห็น 
ลําดับท่ี คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับคณุภาพ 

1.ทานพึงพอใจในความชัดเจนของเสียงประสัมพันธ และไดรับ
ขาวสารชัดเจนถูกตอง 

    

2.ทานมีความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาท่ี     
3.ความพรอมในการใหบริการของเจาหนาท่ี     
4.ความสามารถของเจาหนาท่ีในการบริการ     

คาเฉลี่ย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 1.ไมมีการดําเนินโครงการ 
9.ขอเสนอแนะ 
  - 

            
 ลงช่ือ……………………………….….…………ผูเสนอโครงการ 

  ( นายสุวิท   ปนอมร ) 
    หัวหนางานโสตทัศนศึกษาและสื่อนวตกรรม 

            
 

ลงช่ือ.................................................................... 
             (นายสมชัย  กองศักดิ์ศรี) 
       หัวหนากลุมบริหาร/กลุมสาระการเรยีนรู 
            

  อนุมัติ   ปรับปรุง / แกไข   อ่ืน ๆ……………………………………………… 
       

 
ลงช่ือ......................................................................... 

                       (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
                 ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 


