
ผลการจัดการศึกษา (ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ)   
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2559 

 

ยุทธศาสตร์ ที่   ๕ การพฒันาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
แนวทางพัฒนา  ๕.๔ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูล 
 

โครงการ  
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ และข้อเสนอแนะ 
 
โครงการสื่อสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาและพฒันา
ศักยภาพนักเรียน 
- กิจกรรมวารสารโรงเรียน 
- กิจกรรมจัดท าสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์

โรงเรียน 
- กิจกรรมทะเบยีนภาพนิ่ง

และภาพเคลื่อนไหว 
- กิจกรรมส่งเสรมิและ

พัฒนาการเรียน
คอมพิวเตอร์ 

 

 
1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมความ
เคลื่อนไหวในด้านต่างๆของ
โรงเรียนให้นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ 
ได้รับทราบ 
2. เพื่อจัดท าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) 
3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
เว็บไซต์ของโรงเรียนให้มีความ
สวยงาม  ทันสมัย  เป็นสากล
ยิ่งขึ้น 
4. เพื่อให้มีทะเบียนภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวในแต่ละ
กิจกรรม 
5. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
น าความรู้ และทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์ กระบวนการทาง

 
1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมความ
เคลื่อนไหวในด้านต่างๆของ
โรงเรียนให้นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ 
ได้รับทราบ 
2. เพื่อจัดท าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวป้อมนอก) 
3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
เว็บไซต์ของโรงเรียนให้มีความ
สวยงาม  ทันสมัย  เป็นสากล
ยิ่งขึ้น 
4. เพื่อให้มีทะเบียนภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวในแต่ละ
กิจกรรม 
5. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
น าความรู้ และทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์ กระบวนการทาง

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
1. วารสารเพื่อประชาสัมพันธ์
โรงเรียน ส าหรับผู้ปกครองและ
หน่วยงานต่างๆ จ านวน 1,600 
เล่ม 
2. มีป้ายไวนิลเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๒๕ 
แผ่น ต่อปีการศึกษา 
3. นักเรียน และครู ผู้ปกครอง  
โรงเรียนเทศบาล 5   (วัดหัว
ป้อมนอก) ทั้งหมด 
4. ร้อยละ 100 ของกิจกรรมที่
มีการบันทึกภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวถูกบันทึก
ลงทะเบียนภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ 
5. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดหัวป้อมนอก) ร้อยละ 90 
 
 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
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แผ่น ต่อปีการศึกษา 
3. นักเรียน และครู ผู้ปกครอง  
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- ประสิทธิภาพการด าเนิน

กิจกรรมเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.68 คิดเป็นร้อยละ 
93.6 

- ประสิทธิผลของการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.68 คิดเป็น
ร้อยละ 93.6 

- ความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ/กิจกรรมของผูร้่วม
โครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 91.34 



โครงการ  
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคณุภาพ 

ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ ที่ตั้งไว ้ ผลการด าเนนิการ และข้อเสนอแนะ 
เทคโนโลยีไปใช้ในการแก้ปัญหา 
และความขัดแย้งต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

 

เทคโนโลยีไปใช้ในการแก้ปัญหา 
และความขัดแย้งต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาได้เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ โครงการ 
กิจกรรม ข่าวสารสู่สาธารณชน 
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน
และเป็นปัจจุบัน 
2. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
กิจกรรมมีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน 
และเหมาะสม น่าสนใจ อยู่ใน
ระดับดี 
3. ร้อยละ 80 สามารถสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและ
พฤติกรรมของนักเรียนได้ 
4. บุคลากรสามารถน าส าเนา
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวไป
ใช้ประโยชน์อื่นๆ ต่อไปได้ 
5. นักเรียนได้พัฒนาทักษะ 
ความสามารถทางด้าน  
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยอยู่เสมอ 
อยู่ในระดับ ดี 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาได้เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ โครงการ 
กิจกรรม ข่าวสารสู่สาธารณชน 
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน
และเป็นปัจจุบัน 
2. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
กิจกรรมมีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน 
และเหมาะสม น่าสนใจ อยู่ใน
ระดับดี 
3. ร้อยละ 80 สามารถสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและ
พฤติกรรมของนักเรียนได้ 
4. บุคลากรสามารถน าส าเนา
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวไป
ใช้ประโยชน์อื่นๆ ต่อไปได้ 
5. นักเรียนได้พัฒนาทักษะ 
ความสามารถทางด้าน  
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยอยู่เสมอ 
อยู่ในระดับ ดี 

 

 


