
 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2559 

(2/2558 – 1/2559) 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
โครงการ  สงเสริมการจัดการเรียนรูสูสถานศึกษาพอเพียงตนแบบ 
กิจกรรม   สงเสริมทักษะอาชีพในวัยเรียน 
สนองกลยุทธ สพฐ  ที ่1. ดานยทุธศาสตรสูการปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ ขอที่..1,.2... 
                           ขอ 1 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรยีนอยางมีคณุภาพ 
                           ขอ 2 สรางแนวรวมการกํากับดูแลพัฒนาคณุภาพนักเรียน 
สนองกลยุทธ สพม.2 ที่ 1. คุณภาพการเรยีนรู  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตาม                       
หลักสตูร  สงเสรมิความสามารถทางดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมอืในการเรียนรู      
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ.  มาตรฐานดานผูเรยีนที่...3,4 และ 6…ตัวบงช้ีที่ .3.3-.3.4, 4.3-4.4 และ 6.1-6.3 
แผนงาน พัฒนาคุณภาพผูเรยีน 
ลักษณะโครงการ ( / )   ตอเนื่อง       (    ) ใหม 
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ผูรับผิดชอบ  นางสาวลักษณา   อังกาบสี 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
สถานที่     โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 
 
1.  หลักการและเหตุผล     
 ในระหวางตลอดปการศึกษาจะมีการประกวดแขงขันวาดภาพของหลายสถาบันที่ดําเนินการจัดขึ้น เพือ่สงเสรมิ
เยาวชนท่ีมีความสามารถและใฝรูทางดานศิลปะ ไดมโีอกาสแสดงออกถึงความสามารถและพลังสรางสรรค ทางกลุมสาระ
ศิลปะไดเล็งเห็นความสําคญัและประโยชนในการที่จดัสงนักเรียนเขารวมกิจกรรมดังกลาว เพราะเห็นวาการเขารวมแขงขัน
ประกวดภาพวาดเปนสิ่งสงเสริมใหนักเรียนมปีระสบการณนอกสถานที ่ชวยทําใหนักเรียนไดฝกฝนการแกปญหาเฉพาะหนา 
และเปนการกระตุนใหนักเรียนที่สนใจดานศิลปะไดมีแรงจูงใจในการแสดงออก รวมทั้งยังสรางทัศนคตคิานิยมที่ดีตอวิชาศลิปะ
จึงจําเปนตองเปนโครงการตอเนื่อง ดังเหตุผลที่กลาวมาขางตน 
 
2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออกและแสดงความสามารถพิเศษทางศิลปะของตนเอง 
2.2 เพือ่เผยแพรช่ือเสียงดานศิลปะของโรงเรียนตอสาธารณชน  
 

3.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ  นักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนรอยละ 100 เขารวมประกวดแขงขนั  
                                   รายการตาง ๆ  ที่จัดขึ้นนอกสถานที ่

 3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ  ผลงานของนักเรียนเปนที่ประจักษและไดรับการยอมรับ 



4.  ผลการปฏิบัติงานตามเปาหมาย   
4.1  เปาหมายเชิงปริมาณ   
4.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ   

งาน/โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธท่ีไดตามตัวช้ีวัดจากโครงการ/กิจกรรม 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

 
สงเสริมทักษะอาชีพในวัยเรียน 

รอยละ 90 ของนักเรียน 
รูจักวิธีการเพาะเห็ดและ
สามารถแปรรูปอาหาร 

นักเรียนมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการเพาะ
เห็ดและแปรรูปอาหาร 

ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ  ( N =  30) ระดับความพึงพอใจ 
4.40 

 
5.  งบประมาณ  เงินอุดหนุน  35,000 บาท 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ไดรับจัดสรร บริหารโครงการแลว คงเหลือ 

อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ 
1 สงเสริมทักษะอาชีพใน

วัยเรียน 
35,000   29,898   5,102   

หมายเหตุ...................................................................................................................................................................................... 
 
6.  ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น กิจกรรมสงเสริมสุนทรียภาพดานทัศนศิลป 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น .........30.........คน 
 

รายการ 
ผลการประเมินความคิดเห็น 

ลําดับที ่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
คุณภาพ 

    
1. นักเรียนใหความสําคัญของการฝกทักษะอาชีพ 1 4.36 0.80 มาก 
2. นักเรียนใหความสนใจในการฝกทักษะอาชีพใน
วิชาการงานอาชีพฯ 

3 4.02 1.19 มาก 

3. นักเรียนสามารถวางแผนการทาํงานไดอยางเปน
ระบบ 

2 4.34 1.00 มาก 

4. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมอยางนี้อยางตอเนื่อง 5 4.18 0.80 มาก 
5. นักเรียนสามารถฝกทักษะอาชีพและใชเวลาวางให
เปนประโยชน 

4 4.34 0.87 มาก 

คาเฉลี่ย 4.40 มาก 
 -ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 
           
 
7. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
            - 



8. ขอเสนอแนะ 
          
 
                                                                       ลงชื่อ……………………………………….………ผูรายงาน 
               ( นางสาวลักษณา  อังกาบสี) 
             ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
 
 
      ลงชื่อ............................................................ 
               (นางสาวลักษณา  อังกาบสี) 
                                                                  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 
  

                                                                        ลงชื่อ............................................................ 
               ( นายสมชัย  กองศักดิ์ศรี ) 
                             รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 
 
 
       ลงชื่อ............................................................ 
         (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
             ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ  



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2559  

(2/2558 – 1/2559) 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี/งานศูนยคอมพิวเตอร 
 

โครงการ          พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 

กิจกรรม           บํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน 

สนองกลยุทธ    สพฐ. ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อ

เปนเครื่องมือในการเรียนรู 

สนองกลยุทธ    สพม.2 ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อ

เปนเครื่องมือในการเรียนรู 

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ดานผูเรียน มาตรฐานที ่3 ตัวบงชี้ 3.4 

แผนงาน  พัฒนาการใหบริการทางการศึกษา 

ลักษณะโครงการ (   ) ตอเนื่อง   ( / ) ใหม 

หนวยงานที่รับผิดชอบ    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี/งานศูนยคอมพิวเตอร 

ผูรับผิดชอบ     นายสมุฎฏิ์  ภาษาดี 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59 

สถานที ่  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

1. หลกัการและเหตุผล 

เพื่อใหการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาและครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช ICT ใหมี

ประสิทธิภาพอยางตอเนื่องทางงานศูนยคอมพิวเตอรงานศูนยคอมพิวเตอรของโรงเรียนซึ่งเปนหองปฏิบัติการ

ในการทําการเรียนการสอนของครูทุกกลุมสาระวิชา เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรูจึง

จําเปนตองมีการพัฒนาและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงทุกอยางในหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรเพื่อใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของบุคลากรในโรงเรียนที่เขามา

ใชบริการ 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 พัฒนาและปรับปรุงอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนของหองศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอรให 

เหมาะสมกับการใหบริการแก นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 



2.2 ปรับปรุงอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนของหองศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพื่อเปนแหลงศึกษา

ดูงานจากโรงเรียนตางๆและเปนศูนยการเรียนการสอนคอมพิวเตอรที่ทันสมัยเปนโรงเรียนเพื่อเปนตนแบบใน

การเปน ผูนําดาน ICT 

 

3.เปาหมาย 

 3.1 เปาหมายเชิงปริมาณสภาพแวดลอมภูมิทัศนหองศูนยการเรียนการสอนคอมพิวเตอรและเครื่อง

คอมพิวเตอรสําหรับการเรียนหารสอนสามารถใชงาน ไมตํากวา รอยละ 100 

 3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพสภาพแวดลอมภูมิทัศนหองศูนยการเรียนการสอนคอมพิวเตอรสงเสริมการ

จัดการเรียนการสอนไดดีมีคุณภาพ 
 

4.  ผลการปฏิบัติงานตามเปาหมาย 
4.1  เปาหมายเชิงปริมาณ มีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอนสามารถที่สามารถ    

      ใชงานได ไมตํากวา รอยละ 100 

4.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ สงเสริมทักษะการเรียนวิชาคอมพิวเตอรไดดีมีคุณภาพ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลลัพธที่ไดตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

บํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือการ

เรียนการสอน 

มีเครื่องคอมพิวเตอร

พรอมใชงาน รอยละ 

100 

สงเสริมทักษะการ

เรียนวิชา

คอมพิวเตอรไดดีมี

คุณภาพ 

ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ  ( N =60 )         4.35 

    

 
5. งบประมาณ 

ที ่
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ไดรับจัดสรร บริหารโครงการแลว คงเหลือ 

อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ 
1 บํารุงรักษาและ

ซอมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอรเพื่อ
การเรียนการสอน 

- - 327,420 - - 327,420 - - - 

หมายเหตุ ...................................................................................................................................................................... 
 



6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 
           จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น....100....คน เปนนักเรียน....90... คน 

ครู/บุคคลากรทางการศึกษา/ผูปกครอง/ จํานวน....10.....คน 

  

รายการ 

ผลการประเมินความคิดเห็น 

ลําดับ

ที ่

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

คุณภาพ 

1. อุปกรณที่จัดไวใหบริการมีความเหมาะสมกับ

วัตถุประสงคการใชงาน 

2 4.60 0.77 มากที่สุด 

2. อุปกรณที่จัดไวใหบริการอยูในสภาพดีและ

พรอมใชงาน 

3 4.51 0.60 มากที่สุด 

3. จํานวนอุปกรณเพียงพอตอการใชงาน 1 4.66 0.66 มากที่สุด 

4. ประสิทธิภาพของระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ

การใชบริการ เชน ระบบ เครือขาย เครื่องเสียง 

ไฟฟา เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 

5 4.17 0.88 มากที่สุด 

5. สถานที่มีความสะอาด เปนระเบียบ 

เหมาะสมตอการใชงาน 

4 4.46 0.72 มากที่สุด 

คาเฉลี่ย 4.35 มากที่สุด 

- ขอเสนอแนะ 
         
7. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
        



8. ขอเสนอแนะ 
        
 

 

 

ลงชื่อ...........................................................ผูรายงาน 

               (นายสมุฎฎิ์  ภาษาด)ี 

         ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

 

ลงชื่อ........................................................... 

               (นายสมุฎฎิ์  ภาษาด)ี 

           หวัหนางานศูนยคอมพิวเตอร 
 

 

ลงชื่อ................................................................ 

         (นางสาวลักษณา   อังกาบสี) 

 หัวหนากลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 
 

ลงชื่อ................................................................ 

                      (นายสมชัย  กองศักดิ์ศรี) 

                                  รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ......................................................... 

           (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 

                                                                       ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

 



 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2559  

(ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559) 

งานศูนยคอมพิวเตอร 

 

โครงการ พัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรม การอบรบเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซตกลุมสาระฯ 
สนองกลยุทธ  สพฐ.   ที ่ 4 พัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  

สนองกลยุทธ  สพม.2 ท่ี  4 พัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ดาน การจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 8 ตัวบงช้ีที่ 8.4 ผูบริหารสงเสรมิและพัฒนา 

ศักยภาพบุคคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ 

แผนงาน พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลักษณะโครงการ ( / )  ตอเนื่อง   (  )  ใหม  

หนวยงานที่รับผิดชอบ    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี/ศูนยการเรียนการสอนคอมพิวเตอร 

ผูรับผิดชอบ                  นายสมุฎฎิ์  ภาษาดี   

ระยะเวลาดําเนินการ        ตลุาคม 2558 – กันยายน 2559 

สถานที ่            หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 136 

 

1.หลักการและเหตุผล 

การทํางานหรือการติดตอสื่อสารขอมูลในปจจุบันนั้นจําเปนตองใชเทคโนโลยีทางดานอินเทอรเน็ตเขา

มามีสวนเกี่ยวของเปนอยางมาก ไมวาจะเปนการเผยแพรขอมูลขาวสาร ขอมูลการบริการ ขอมูล

ประชาสัมพันธ ขอมูลสารสนเทศประเภทตางๆ หรือการเขาใชขอมูลขององคกรหรือหนวยงานราชการก็เชนกัน 

ลวนแลวแตอยูในรูปแบบของเว็บไซตกันทั้งสิ้น ซึ่งการพัฒนาเว็บไซตใหสามารถมีความโดดเดนและสามารถ

นําเสนอขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ก็ถือวาเปนสิ่งหนึ่งที่ชวยในการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกรหรือ

หนวยงานเชนกัน 

ดังนั้นจึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต ขึ้น เพื่อสงเสริมใหความรูและแนะนําวิธี

ในการสรางเว็บไซตที่สะดวก ถูกตองตรงความตองการ แกบุคคลากรในทุกสาระทุกกลุมสาระ รวมทั้งกระตุน

ใหไดมีการปรับปรุงแกไขขอมูลของกลุมสาระใหเปนปจจุบันอยางตอเนื่อง เพื่อใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ

ประเภทตางๆ ขององคกรหรือหนวยงานผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 

 



2. วัตถุประสงค 

2.1 สงเสริมและพัฒนาความรูและทักษะดานการสรางและพัฒนาเว็บไซต แก   ผูเขาอบรม  

2.2 เพื่อใหทุกกลุมสาระฯ ในโรงเรียนมีเว็บไซดของกลุมสาระและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

2.3 กระตุนให ผูเขาอบรม เห็นถึงความสําคัญของการเรียนรูเทคโนโลยีใหม และสามารถนําไปปฏิบัติ

ไดจริง 

 

3. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

  1. ครูจํานวน 30 คนไดรับความรูเรื่อง การทําเว็บไซด 

2. ทุกกลุมสาระ/ฝาย มีผูรับผิดชอบและปรับปรุง พัฒนาเว็บไซดใหเปนปจจุบัน 

 

4. ผลการปฏิบัติงานตามเปาหมาย           

  ดานปริมาณ : 1. ครูจํานวน 30 คนไดรับความรูเรื่อง การทําเว็บไซต 

          ดานคุณภาพ : 1. ทกุกลุมสาระ/ฝาย มีผูรับผิดชอบ ปรับปรุง ในการจัดทําเว็บไซตใหเปนปจจุบันและ      

                                มกีารพัฒนาอยางตอเนื่อง 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธที่ไดตามตัวช้ีวัดจากโครงการ/กิจกรรม 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

การอบรมการสรางเว็บไซด ครู/บุคคลากร จํานวน 30 คน 

 

 

 

เว็บไซดทุกกลุมสาระ/ฝาย มีการ

ปรับปรงุใหเปนปจจุบัน 

ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ ( N=…30….) ระดับความพึงพอใจ = 4.73 

 

5. งบประมาณ  

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ไดรับจัดสรร บริหารโครงการแลว คงเหลือ 

อุดหนุน บ.กศ. อื่นๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่นๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่นๆ 

1 การอบรมการสราง

เว็บไซต 
16,000 - - 8,100 - - 7,900 - - 

 

 

 

 

 



6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็นครู/บุคคลากรทางการศึกษา/ จํานวน...........30..........คน 

 

 

รายการ 

ผลการประเมินความคิดเห็น 

ลําดับที่ คาเฉลี่ย 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

คุณภาพ 

1.ทานมีความพึงพอใจที่ไดเขารวมกิจกรรมการอบรมครั้งนี้ 1 4.88 0.37 มากที่สุด 

2.ทานไดรับความรูจากวิทยากรในการอบรมและสามารถ

นําไปปฏิบัติได 

2 4.78 0.57 มากที่สุด 

3.ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 3 4.76 0.61 มากที่สุด 

4.เครื่องคอมพิวเตอร และสถานทีม่ีความพรอม 5 4.47 0.95 มาก 

5.เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 4 4.75 0.55 มากที่สุด 

คาเฉลี่ย    4.73 

ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 

- ควรปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตใหมรีวดเร็วมากกวานี้  

  และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูตลอดเวลา 

          - ควรปรับปรุงระบบทําความเย็นของหองที่ใชสําหรับทําการอบรม



7. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

1. ระยะเวลานอยเกินไป 

2. หองอบรมมีความรอนไมพรอมสําหรับการอบรม 

3. ระบบอินเตอรเน็ตชา ทําใหใชเวลาในการรับ-สงขอมูลนาน 

 

8. ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีเวลาในการอบรมมากกวานี้ เพราะการอบรมสามารถนําไปปฏิบัติใชไดจริง 

2. ควรปรับปรุงการใชงานอินเตอรเน็ตใหรวดเร็วมากกวานี้  

   และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูตลอดเวลา 

 

 

 

ลงชื่อ...........................................................ผูรายงาน 

               (นายสมุฎฎิ์  ภาษาด)ี 

         ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

 

ลงชื่อ........................................................... 

               (นายสมุฎฎิ์  ภาษาด)ี 

           หวัหนางานศูนยคอมพวิเตอร 
 

 

ลงชื่อ................................................................ 

         (นางสาวลักษณา   อังกาบสี) 

 หัวหนากลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 
 

ลงชื่อ................................................................ 

                      (นายสมชัย  กองศักดิ์ศรี) 

                                  รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ......................................................... 

           (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 

                                                                       ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต



 



 



 



 



 



 



 



 


