โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจําปงบประมาณ 2558
งานเทคโนโลยี
โครงการ ปรับระบบบริหารและการจัดการ
กิจกรรม จางเจาหนาที่งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยี
สนองกลยุทธ สพฐ. ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อ
เปนเครื่องมือในการเรียนรู
สนองกลยุทธ สพม.2 ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อ
เปนเครื่องมือในการเรียนรู
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ.
ดาน การบริหารจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 11 ตัวบงชี้ที่ 11.1
มาตรฐานที่ 11 ตัวบงชี้ที่ 11.3
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 7,12
แผนงานงบประมาณ .................งบประมาณ 2558...............
ลักษณะโครงการ .......................โครงการตอเนื่อง.....................
หนวยงานรับผิดชอบ ................งานโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรม..........................
ผูรับผิดชอบโครงการ นายสุวิท ปนอมร
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ดวยงานเทคโนโลยี ในปจจุบันมีขอบขายการบริการกวางมาก ทุกๆงานในโรงเรียนจําเปนตองใช
เทคโนโลยีโดยเฉพาะอุปกรณโสตทัศนศึกษา และคอมพิวเตอร อาจารยที่รับผิดชอบงานดานนี้ มีคาบสอน
คอนขางมาก ไมสามารถใหบริการไดทั่วถึง และไมไดอยูประจําหองบริการตลอดเวลา จึงทําใหไมมเี จาหนาที่อยู
คอยบริการ ดังนั้นจึงเห็นควรจางเจาหนาที่โสตทัศนศึกษาและชางซอมบํารุงคอมพิวเตอร อยูประจํา เพื่อคอย
บริการใหกับ ครู - อาจารย และนักเรียนเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค
เพื่อให ศูนยโสตทัศนศึกษาและสือ่ นวัตกรรม มีบคุ คลากรที่มีความรูความสามารถและเชียวชาญตอการ
ใหบริการดานความรูและการซอมบํารุงสื่อและอุปกรณเทโนโลยี
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณ จัดจางบุคลากร จํานวน 2 อัตรา
3.2 ดานคุณภาพ สามารถใหบริการอุปกรณโสตทัศนศึกษาและซอมบํารุงคอมพิวเตอร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

4. ผลการปฏิบัติงาน
4.1 ดานปริมาณ
4.2 ดานคุณภาพ

– ซอมคอมพิวเตอรและบริการโสตทัศนศึกษาใหพรอมใชงานอยูตลอกเวลา ไมนอยกวา รอยละ
95
- ครู /นักเรียนและบุคลการของโรงเรียนพึงพอใจในการใหบริการซอมเครื่องคอมพิวเตอรและ
บริการโสตทัศน

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลลัพธที่ไดตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
กิจกรรม
ซอมคอมพิวเตอรและบริการโสตทัศน ครู /นักเรียนและบุคลการของโรงเรียน
จางเจาหนาที่เทคโนโลยี
ศึกษาใหพรอมใชงานอยูตลอกเวลา ไม พึงพอใจในการหบริการซอมเครื่อง
นอยกวา รอยละ 95
คอมพิวเตอรและบริการโสตทัศน
ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ ( N=…335….)
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด....=…4.82… …
5.งบประมาณ
ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม
1 จางเจาหนาที่เทคโนโลยี

ไดรับจัดสรร
อุดหนุน
บ.กศ.
288,000

อื่นๆ
-

บริหารโครงการแลว
อุดหนุน
บ.กศ.
อื่นๆ
288,000
-

คงเหลือ
อุดหนุน บ.กศ.
-

อื่นๆ
-

6.ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 20 คน
ครู/บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 20 คน
ผลการประเมินความคิดเห็น
รายการ
ลําดับที่ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน
1.ทานพึงพอใจในการใหบริการเสียงตามสาย

6

4.73

0.571

มากที่สุด

2.ทานพึงพอใจในการใหบริการเครื่องเสียงในงานตางๆ
3.ทานพึงพอใจในการใหบริการโสตทัศนูปกรณ
4.ทานมีการใชงานอุปกรณโสตทัศนูปกรณในงานตางๆ
5.ทานมีความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาที่
6.มารยาทในการใหบริการของเจาหนาที่
7.ความพรอมในการใหบริการของเจาหนาที่
8.ความสะดวกในการใหบริการของเจาหนาที่
9.ความสามารถของเจาหนาที่ในการบริการ
คาเฉลี่ย

3
5
2
8
7
3
3
1

4.82
4.81
4.86
4.71
4.76
4.86
4.85
4.95

0.479
0.512
0.469
0.56
0.539
0.479
0.479
0.219

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.82

7.ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
1.เนื่องจากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตมีอุปกรณเทคโนโลยีจํานวนมากเจาหนาที่ไม สามารถใหบริการทันเวลา
2.ขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณซอม
8.ขอเสนอแนะ
1.อบรมบุคลากรใหมีความรูในการใชเครื่อง
ลงชื่อ...........................................................ผูรายงาน
(...นายสุวิท ปนอมร....)
ผูรับผิดชอบโครงงาน/กิจกรรม
ลงชื่อ....................................................................
(...นายสมชัย กองศักดิ์ศรี....)
หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ.............. ...............................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ติดตั้งระบบเสียงและระบบถายทอดสด งานเทศนมหาชาติ

จัดตกแตงนิทรรศการหมูบานศีล 5

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจําปงบประมาณ 2558
งานเทคโนโลยี
ชื่อโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรม พัฒนาศูนยเทคโนโลยี
สนองกลยุทธ สพฐ. ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อ
เปนเครื่องมือในการเรียนรู
สนองกลยุทธ สพม.2 ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อ
เปนเครื่องมือในการเรียนรู
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ดาน การบริหารจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 11 ตัวบงชี้ที่ 11.1
มาตรฐานที่ 11 ตัวบงชี้ที่ 11.3
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ ตัวบงชี้ 3.1, 3.4
แผนงานงบประมาณ .................งบประมาณ 2558...............
ลักษณะโครงการ .......................โครงการตอเนื่อง.....................
หนวยงานรับผิดชอบ ................งานโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรม..........................
ผูรับผิดชอบโครงการ นายสุวิท ปนอมร
ระยะเวลาดําเนินการ1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาและครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช ICT ใหมีประสิทธิภาพอยาง
ตอเนื่องทางศูนยโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรมของโรงเรียนซึ่งเปนหนวยงานดําเนินกิจกรรมหลักในการสรางสื่อนวัตกรรม
เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนของครูทุกกลุมสาระวิชา เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรูจึงจําเปนตองมีการ
พัฒนาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณตางๆ ทุกอยางในศูนยโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรมเพื่อใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความตองการของบุคลากรในโรงเรียนที่เขามาใชบริการ
2. วัตถุประสงค
2.1 พัฒนาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณตา งๆ ทุกอยางในศูนยโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรมเพื่อใหใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของบุคลากรในโรงเรียนทีเ่ ขามาใชบริการ
2.2 ปรับปรุงวัสดุอุปกรณตางๆ ทุกอยางในศูนยโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรมเพื่อใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความตองการของบุคลากรในโรงเรียนที่เขามาใชบริการเพื่อสงเสริมการเรียนการสอนของครูทุกกลุมสาระวิชา
และเผยแพรสื่อนวัตกรรมของโรงเรียน เพื่อเปนแหลงการเรียนรูข องโรงเรียนตางๆและเปนศูนยโสตทัศนศึกษาและสื่ อ
นวัตกรรมของโรงเรียน ที่ทันสมัยเปนโรงเรียนเพื่อเปนตนแบบในการเปน ผูนําดาน ICT

3.เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณวัสดุอุปกรณตา งๆ ทุกอยางในศูนยโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรมสามารถใชงาน ไมตํา
กวา รอยละ 95
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพวัสดุอปุ กรณตา งๆ ทุกอยางในศูนยโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรม สงเสริมการจัดการ
เรียนการสอนไดดมี ีคุณภาพ
4. ผลการปฏิบัติงาน
4.1 ดานปริมาณ – มีศูนยโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรมรวมถึงวัสดุอุปกรณตางๆ ทุกอยางสามารถใชงาน รอยละ 100
4.2 ดานคุณภาพ - ครู /นักเรียนและบุคลการของโรงเรียนพึงพอใจในการใชบริการงานโสตทัศนศึกษา
งาน/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
พัฒนาศูนยโสตทัศนและสื่อนวัตกรรม

ผลลัพธที่ไดตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
มีศูนยโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรม ครู /นักเรียนและบุคลการของโรงเรียน
รวมถึงวัสดุอุปกรณตา งๆ ทุกอยาง
พึงพอใจในการใชบริการศูนยโสตทัศน
สามารถใชงาน รอยละ 100
ศึกษา

ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ ( N=…339….)

ที่

5.งบประมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

1 พัฒนาเทคโนโลยี
2 วัสดุสาํ นักงาน
3 วัสดุซอมบํารุงคอมพิวเตอร

ไดรับจัดสรร
อุดหนุน
บ.กศ. อื่นๆ
195,400
100,000
-

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด....=……4.65 …
บริหารโครงการแลว
อุดหนุน
บ.กศ.
อื่นๆ
195,400
100,000
-

คงเหลือ
อุดหนุน บ.กศ. อื่นๆ
-

6.ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 339 คน
ครู/บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 86 คน
นักเรียน
จํานวน 253 คน
ผลการประเมินความคิดเห็น
สวนเบี่ยงเบน
รายการ
ลําดับที่ คาเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน
1.ทานพึงพอใจในการใชอุปกรณ เทคโนโลยี
2
4.75
0.538
มากที่สุด
2.ทานพึงพอใจในการนําเทคโนโลยีมาจัดการเรียนการสอน
1
4.79
0.449
มากที่สุด
3.ทานมีความรูในการใชอุปกรณเทคโนโลยี
5
4.52
0.858
มากที่สุด
4.อุปกรณเทคโนโลยีมีมากเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน
4
4.48
0.893
มาก
5.ทานมีความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาที่เทคโนโลยี
3
4.74
0.543
มากที่สดุ
คาเฉลี่ย
4.65
มากที่สดุ
7.ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
1. ขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณโสตทัศนศึกษา
2. ครูขาดทักษะการใชอุปกรณโสตทัศนศึกษา
3. ครูไมใชอุปกรณสื่อเทคโนโลยี
8.ขอเสนอแนะ
1. จัดอบรมใหความรูกับครูในการใชอุปกรณ
3. รณรงคใหครูใชสื่ออุปกรณ
ลงชื่อ...........................................................ผูรายงาน
(นายสุวิท ปนอมร)
ผูรับผิดชอบโครงงาน/กิจกรรม
ลงชื่อ....................................................................
(...นายสมชัย กองศักดิ์ศรี....)
หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ.............. ...............................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ปรับปรุงระบบเสียงสนามใตโดม.

จัดชื้อวัสดุงานเทคโนโลยี

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจําปงบประมาณ 2558
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรม พัฒนาระบบเครือขาย
สนองกลยุทธ สพฐ. ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อ
เปนเครื่องมือในการเรียนรู
สนองกลยุทธ สพม.2 ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อ
เปนเครื่องมือในการเรียนรู
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ.
ดาน การบริหารจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 11 ตัวบงชี้ที่ 11.1
มาตรฐานที่ 11 ตัวบงชี้ที่ 11.3
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 7,12
แผนงานงบประมาณ .................งบประมาณ 2558...............
ลักษณะโครงการ .......................โครงการตอเนื่อง.....................
หนวยงานรับผิดชอบ ................งานบริหารระบบเครือขาย..........................
ผูรับผิดชอบโครงการ นายสมุฎฎิ์ ภาษาดี
ระยะเวลาดําเนินการ1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล(แสดงใหเห็นสภาพปจจุบันและปญหา/ความตองการ/ความจําเปน)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับปจจุบันเนนใหผเู รียนเปนสําคัญและในปจจุบันนี้ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได
เปนผูนําในดานการนํา ICT มาใชในโรงเรียน ไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงเรียนตนแบบโรงเรียนในฝน เปนแหลงศึกษาดูงาน
ของโรงเรียนตางๆ ทุกกลุมสาระไดนําเอาระบบ ICT มาบูรณาการใชในการเรียนการสอน นักเรียนมีความไฝรูในการเรียนผาน
ระบบอินเตอรเน็ต สืบคนขอมูล เขามาศึกษาบทเรียนออนไลน ที่ครู-อาจารยสรางบทเรียนเอาไว งานบริหารระบบเครือขาย
เห็นควรวานาจะปรับปรุงระบบเครือขายใหพรอมใชงานในทุกๆ ดานสําหรับครู-อาจารย นักเรียน และเปนเปนศูนยกลางใน
การอบรมบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอก ถาโรงเรียนมีการปรับปรุงระบบเครือขายใหพรอมใชงานอยูเสมอ โรงเรียนก็จะ
เปนผูนําทางเทคโนโลยีอยางแทจริง
2. วัตถุประสงค
1. ทดแทนอุปกรณเดิมที่ไมสามารถอัพเดตได และเพิม่ ประสิทธิภาพใหกับเครือขายในดานการบริการWeb Server
2. เพื่อจัดเก็บเครื่อง Server ที่มีอยู ใหเปนระเบียบ ลดการใชพลังงานไฟฟา ปรับภูมิทัศนของหองเครือขาย
3. สํารองขอมูลกิจกรรมของโรงเรียน ตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบัน

3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.2เชิงคุณภาพ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สํารองขอมูลของโรงเรียนตั้งแตอดีต จนถึงปขขุบัน
เก็บขอมูลกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นในแตละปการศึกษารวมถึงขอมูลเกาตั้งแต
ปการศึกษา 2543 – ปจจุบันไดรอยละ 95

4. ผลการปฏิบัติงานตามเปาหมาย
ดานปริมาณ: ครู/นักเรียนสามารถเขาใชบริการตางๆจากระบบเครือ่ งคายไดรอยละ 100
ดานคุณภาพ : นักเรียนมีความรูทางวิชาการเพิ่มเติมจากที่ไดเรียนมา
งาน/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
พัฒนาศูนยโสตทัศนและสื่อฯ

ผลลัพธที่ไดตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ครู/นักเรียนสามารถเขาใชบริการตางๆ นักเรียนมีความรูทางวิชาการเพิม่ เติม
จากระบบเครื่องคายไดรอยละ 100
จากที่ไดเรียนมา

ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ ( N=…621….)
5.งบประมาณ
ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม
1 พัฒนาระบบเครือขาย

ไดรับจัดสรร
อุดหนุน
บ.กศ.
35,000 483,105

อื่นๆ
-

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด....=……4.52…
บริหารโครงการแลว
อุดหนุน
บ.กศ. อื่นๆ
483,105
37,482
-

คงเหลือ
อุดหนุน
บ.กศ.
-

อื่นๆ
-

6.ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 621 คน
ครู/บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 89 คน
นักเรียน
จํานวน 532 คน
ผลการประเมินความคิดเห็น
รายการ
ลําดับที่ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน
1.การใชอุปกรณ บริการระบบเครือขายสาระสนเทศ ของโรงเรียน

6

4.44

0.99

2.การใชอุปกรณ บริการระบบเครือขายสาระสนเทศ ของ
4
4.53
0.73
หนวยงาน ฝาย กลุม สาระ ของทาน
3.การใหบริการจากเจาหนาที่บริการระบบเครือขายสาระสนเทศ
7
4.48
0.79
4.ความเร็วของสัญญาณ Internet ของโรงเรียน
3
4.54
0.88
5.ความเร็วของสัญญาณ WIFI Internet ของโรงเรียน
1
4.57
0.72
6.ความเร็วของสัญญาณ Internet ของหนวยงาน ฝาย กลุมสาระ
2
4.55
0.75
ของทาน
7.การใชสัญญาณ Internet ในการจัดการเรียนการสอนในวิชา
4
4.53
0.78
ของทาน
8.การใชสัญญาณ Internet ในการใชงานตามปกติของทานใน
6
4.52
0.82
โรงเรียน
คาเฉลี่ย
4.52
ตอนที่3 ปญหาและขอเสนอแนะซึ่งรวบรวมจากผูตอบแบบสอบถามมีดังนี้
1. ความรูความเขาใจเรื่องการใหบริการระบบเครือขายของบุคลากรในโรงเรียน
2. อุปกรณหลายชิ้นที่ใชงานมานานและไมเหมาะสมตามยุคสมัยทําใหมีปญหาระหวางการใชงานบอยครั้ง
7.ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
1.อุปกรณเครือขายยังมีไมเพียงพอ
2.อุปกรณเครือขายใชมาเปนเวลานาน
3.บุคลากรโรงเรียนมีความเขาใจในระบบเครือขายนอย
4.อุปกรณชํารุดเพราะภัยธรรมชาติ เชน หนูกัดสาย ฟาผา ฯลฯ
5.การแจงกติกาไมชัดเจนและเปลีย่ นแปลงโดยไมแจงใหผูเขาแขงขันทราบลวงหนา
8.ขอเสนอแนะ
1.ควรเพิ่มงบประมาณใหระบบเครือขาย
2.ควรจัดอบรมบุคลากรในโรงเรียนใหมีความรูเ กี่ยวกับระบบเครือขาย

มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ลงชื่อ...........................................................ผูรายงาน
(...นายสมุฎฎิ์ ภาษาดี...)
ผูรับผิดชอบโครงงาน/กิจกรรม
ลงชื่อ....................................................................
(...นายสมชัย กองศักดิ์ศรี....)
หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ.............. ...............................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

การดูแลระบบเครือขาย

วัสดุระบบเครือขาย

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2558
งานเทคโนโลยี
ชื่อกิจกรรม พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อโครงการ การสรางสื่อประชาสัมพันธ
สนองกลยุทธ สพฐ. ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อ
เปนเครื่องมือในการเรียนรู
สนองกลยุทธ สพม. 2 ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อ
เปนเครื่องมือในการเรียนรู
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ มาตรฐานดานผูเรียนที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.4 ใชเทคโนโลยีในการ เรียนรูและ
นําเสนอผลงาน
ตัวบงชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ ( ) มาตรการสงเสริม ตัวบงชี้ที่ 3
ลักษณะโครงการ
( ) ตอเนื่อง ( / ) ใหม
หนวยงานที่รับผิดชอบ งานเทคโนโลยี
ผูรับผิดชอบ
นายภาคภูมิ แกวเย็น
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
1. หลักการและเหตุผล
เนื่ องจากโรงเรี ย นวชิ ร ธรรมสาธิ ต เป น โรงเรี ย นตน แบบ ในการใชสื่อและอุป กรณทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียนในโรงเรียน
จากแนวคิดดังกลาว งานโสตทัศนศึกษามีหนาที่ควบคุมดูแล สรางและจัดสรร การใชสื่ออุปกรณเพื่อ
ใชในการประชาสัมพันธตางๆ เชน วีดีทัศนนําเสนอ สไลดนําเสนอ แผนพับ และปายประชาสัมพันธตางๆ จึง
จําเปนตองมีอุปกรณมาเพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใหทันและตรงความความตอง ในงานที่
ไดรับมอบหมาย
2.วัตถุประสงค
2.1. เพื่อใหโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตมีการใชสื่อประชาสัมพันธที่มีคุณภาพ
2.2 เพื่อให ครู บุคลากร นักเรียน และผูเกี่ยวของ ไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธไดอยามีประสิทธิภาพ

3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
1. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตมีการใชสื่อประชาสัมพันธ ตางๆ ที่เหมาะสมไมนอยกวา รอยละ 80 ของ
กิจกรรมที่โรงเรียนจัด
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ :
1. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตมีการใชสื่อประชาสัมพันธ ตางๆ ที่เหมาะสม
2. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตมีการใชสื่อประชาสัมพันธ ตางๆ ที่สามารถสื่อสารกับ ครู บุคลากร นักเรียน
และผูเกี่ยวของ
4. ผลการปฏิบัติงาน
4.1 ดานปริมาณ – มีศูนยโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรมรวมถึงวัสดุอุปกรณตางๆ ทุกอยางสามารถใชงาน รอยละ 100
4.2 ดานคุณภาพ - ครู /นักเรียนและบุคลการของโรงเรียนพึงพอใจในการใชบริการงานโสตทัศนศึกษา
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลลัพธที่ไดตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
กิจกรรม
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตมีการใชสอื่
1. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตมีการใชสื่อ
พัฒนาศูนยโสตทัศนและสื่อนวัตกรรม ประชาสัมพันธ ตางๆ ที่เหมาะสมไม
ประชาสัมพันธ ตางๆ ที่เหมาะสม
2. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตมีการใชสื่อ
นอยกวา รอยละ 80 ของ
กิจกรรมที่โรงเรียนจัด
ประชาสัมพันธ ตางๆ ที่สามารถสือ่ สาร
กับ ครู บุคลากร นักเรียน และ
ผูเกี่ยวของ
ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ ( N=…80….)
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด....=……4.67 …
5.งบประมาณ
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ไดรับจัดสรร
อุดหนุน
บ.กศ.
1 การสรางสื่อประชาสัมพันธ 119,600
-

บริหารโครงการแลว
อื่นๆ อุดหนุน
บ.กศ. อื่นๆ
- 119,599.99
-

คงเหลือ
อุดหนุน
บ.กศ.
0.01
-

อื่นๆ
-

6.ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น 80 คน
ครู/บุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 50
ผูปกครองนักเรียน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
จํานวน 15
นักเรียน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
จํานวน 15

รายการ
1.ทานพึงพอใจในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ตางๆ ของ
โรงเรียน
2.ทานพึงพอใจในขาวสารและขอมูลจากสื่อประชาสัมพันธ
ตางๆ ของโรงเรียน
3.ทานมีความรูใน รูปแบบ และการนําเสนอ สื่อประชาสัมพันธ
ตางๆ ของโรงเรียน
4.ทานมีความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาที่จดั ทําสื่อ
ประชาสัมพันธ ของโรงเรียน
คาเฉลี่ย

ลําดับที่

คน
คน
คน

ผลการประเมินความคิดเห็น
สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน

4

4.62

0.498

มากที่สุด

1

4.79

0.485

มากที่สุด

3

4.52

0.487

มากที่สุด

2

4.75

0.502

มากที่สุด

4.67

7.ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
1. ขาดอุปกรณในการจัดทําและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ
2. ระยะการทํางานและขั้นตอนในบางชิ้นงานในการสรางสื่อประชาสัมพันธ เรงดวนเกินไป
8.ขอเสนอแนะ
1. ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณในการจัดทําและออกแบบสื่อประชาสัมพันธใหเพียงพอ
2. กําหนดกรอบเวลาและรายละเอียดของงานแตละกิจกรรมที่ใชสื่อประชาสัมพันธใหชัดเจน

มากที่สุด

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

 อนุมัติ

ปรับปรุง / แกไข

หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ
อื่น ๆ………………………………………………
ลงชื่อ.........................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจําปงบประมาณ 2558
งานเทคโนโลยี
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรม พัฒนาระบบเสียงประชาสัมพันธ
สนองกลยุทธ สพฐ. 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการ
เรียนรู
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. มาตรฐานดานผูเรียนที่ 3 ตัวบงชี้ 3.4
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. มาตรฐานดานผูเ รียนที่ 3 ตัวบงชี้ 3.1
แผนงานงบประมาณ .................งบประมาณ 2558...............
ลักษณะโครงการ .......................โครงการใหม.....................
หนวยงานรับผิดชอบ ................งานโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรม..........................
ผูรับผิดชอบโครงการ นายสุวิท ปนอมร
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58
1.หลักการและเหตุผล
ปจจุบันระบบเสียงประชาสัมพันธใชลําโพงเปนแบบปากแตรติดตั้งบนเสากระจายเสียงสูอ าคารและดวยสภาพ
โรงเรียนเปนตึกเรียนลอมรอบเสาลําโพงทําใหเกิดเสียงกองกังวานทําใหไดรับขาวสารไมชัดเจนและในปจจุบันหองเรียนที่เปน
หองปดติดตั้งเครื่องปรับอากาศมีมากขึ้นเสียงประขาสัมพันธไมสามารถสื่อสารเขาในหองไดจึงทําใหนักเรียนสวนหนึ่งไมไดรับ
ขาวสารประชาสัมพันธ
2. วัตถุประสงค
เพื่อการประชาสัมพันธขาวสารของโรงเรียนไดชัดเจนทุกพื้นที่
3. เปาหมาย
เด็กนักเรียนและครูทั้งโรงเรียนไดรับฟงการประชาสัมพันธที่ชัดเจน
4.วิธีดําเนินการ
1. สํารวจสภาพพื้นที่และหองตางๆของโรงเรียนจัดวางระบบ
2. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
3. ดําเนินการจัดซื้อและจัดจาง

5. ผลการปฏิบัติงาน
5.1 เปาหมายเชิงปริมาณ มีการกระจายเสียงและครอบคลุมทุกพื้นที่
5.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ ผูรบั บริการมีความพึงพอใจในระดับมาก
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลลัพธที่ไดตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
กิจกรรม
มีการกระจายเสียงและครอบคลุมทุก
ครู /นักเรียนและบุคลการของโรงเรียน
พัฒนาระบบเสียงประชาสัมพันธ
พื้นที่ รอยละ 70
พึงพอใจในการฟงระบบเสียง
ประชาสัมพันธ
ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ ( N=….....….)
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด....=…....…..
6.งบประมาณ
ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม
1 พัฒนาระบบเสียง
ประชาสัมพันธ

ไดรับจัดสรร
อุดหนุน
บ.กศ.
-

อื่นๆ
-

บริหารโครงการแลว
อุดหนุน
บ.กศ.
อื่นๆ
-

7.ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น
ครู/บุคลากรทางการศึกษา จํานวน คน
นักเรียน
จํานวน คน
รายการ
1.ทานพึงพอใจในความชัดเจนของเสียงประสัมพันธ และไดรับ
ขาวสารชัดเจนถูกตอง
2.ทานมีความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาที่
3.ความพรอมในการใหบริการของเจาหนาที่
4.ความสามารถของเจาหนาที่ในการบริการ
คาเฉลี่ย

ลําดับที่

คงเหลือ
อุดหนุน บ.กศ.
-

อื่นๆ
-

คน

ผลการประเมินความคิดเห็น
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน

8.ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
1.ไมมีการดําเนินโครงการ
9.ขอเสนอแนะ
ลงชื่อ……………………………….….…………ผูเสนอโครงการ
( นายสุวิท ปนอมร )
หัวหนางานโสตทัศนศึกษาและสื่อนวตกรรม
ลงชื่อ....................................................................
(นายสมชัย กองศักดิ์ศรี)
หัวหนากลุมบริหาร/กลุมสาระการเรียนรู
 อนุมัติ

 ปรับปรุง / แกไข

 อื่น ๆ………………………………………………
ลงชื่อ.........................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

