
 
ผลการจัดการศกึษาในปที่ผานมา  (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) 

 

ยุทธศาสตร ที่   5 การพฒันาอาคารสถานที่และแหลงเรียนรู 
แนวทางพัฒนา  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหครอบคลุมทันตอการใชงาน 

กิจกรรม  
วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ 

ที่ต้ังไว  ผลการดําเนินการ ที่ต้ังไว ผลการดําเนินการ และขอเสนอแนะ 

โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศ 
 

 
1. เพ่ือใหนักเรียนมี

ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับเครื่องมือและ
ขั้นตอนการผลติรายการ
โทรทัศน 
2. เพ่ือใหนักเรียนได

เรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ถายภาพและไดฝก
ปฏิบัติงานกับอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณและ
เทคโนโลยีที่ทนัสมัย 
3. เพ่ือเผยแพร

ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารกิจกรรมความ
เคลื่อนไหวในดานตางๆ 
ของโรงเรียนใหนักเรียน
ผูปกครอง ชุมชน และ
หนวยงานตางๆ ไดทราบ  

 
๑. นักเรียนมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการผลิตหนัง
สั้น รายการโทรทัศน 
โฆษณา และมวิสิควิดีโอแต
ละขั้นตอน เริ่มจากการ
เขียนบท การถายภาพน่ิง 
การถายภาพเคลื่อนไหว 
การสรางงานกราฟก และ
การตัดตอภาพ/เสียง โดย
สรางผลงานเปนกลุมไดใช
เครื่องมือและอุปกรณสื่อ
เทคโนโลยีที่ทนัสมัย 
๒. นักเรียนไดมีความรู
เกี่ยวกับเทคโนโลยีถายภาพ
และเปนการเปดโอกาสใน
การแสดงความสามารถ
ทางดานการผลิตรายการ
โทรทัศนและนอกจากน้ียัง 

 
เปาหมายเชิงปริมาณ 
1. รอยละ ๘๐  ของ
นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
ไดรับความรูเพ่ิมมากขึ้น
และมีความพึงพอใจใน
กิจกรรม 
2. นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปอม
นอก) จํานวน ๒๕ คน ได
เขารวมกิจกรรมเยาวชนนัก
ถายภาพ 
3. วารสารเพ่ือ
ประชาสัมพันธโรงเรียน 
สําหรับผูปกครองและ
หนวยงานตางๆ จํานวน 
๑,๗๐๐ เลม 

 
 เปาหมายเชิงปรมิาณ 
๑. รอยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
ไดรับความรูเพ่ิมมากขึ้น
และมีความพึงพอใจใน
กิจกรรม 
๒. นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาโรงเรียน
เทศบาล ๕    (วัดหัวปอม
นอก) จํานวน ๒๕ คน ได
เขารวมกิจกรรมเยาวชนนัก
ถายภาพ 
๓.   วารสารเพ่ือ
ประชาสัมพันธโรงเรียน 
สําหรับผูปกครองและ
หนวยงานตางๆ จํานวน 
1,700 เลม 
 

 
- ประเมินประสิทธิภาพ

การดําเนินโครงการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศ เปนไปตาม
กระบวนการ PDCA อยูใน
ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย  
๔.๗๑ คิดเปนรอยละ ๙๖.๔๔ 

- ประเมินประสิทธิผล
ของการดําเนินโครงการ
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและ
ระบบสารสนเทศ ในระดับ
มากที่สุด คาเฉลี่ย ๔.๗๕ คิด
เปนรอยละ ๙๕.๑๑  

- รอยละ ๘๓.๙๔ 
นักเรียน ครูและบุคลากรมี
ความพึงพอใจตอโครงการ
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและ
ระบบสารสนเทศ  
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  4. นักเรียน และครู 
ผูปกครองโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วัดหัวปอมนอก)  
5. ติดต้ังระบบสัญญาณ 
Wi-Fi และระบบ
สายสัญญาณ LAN Cable 
หองพักครูสายช้ัน ม.๒ ช้ัน 
๔ อาคาร พิทกัษไชย
ปราการ 
6. นักเรียน และครูโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปอม
นอก) ทุกคนไดเขาใชบริการ
ระบบสารสนทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ (MIS 
School) 
7. มีการประชาสัมพันธแจง
ระเบียบ หรือขอกําหนด      
การปฏิบัติ หมุนเวียน
ปรับเปลี่ยนเรื่องละ ๑ 
สัปดาห ในวันทําการเวลา 
๐๗.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. และ
จัดเตรียมอุปกรณสําหรับใช
ในการประชาสัมพันธเสียง
ตามสาย รวมกจิกรรมอ่ืนๆ 
จํานวนเพียงพอตอการใช
งาน 

๔. นักเรียน และครู 
ผูปกครอง โรงเรียนเทศบาล 
๕  (วัดหัวปอมนอก)  
๕. มีการดําเนินการติดต้ัง
ระบบสัญญาณ Wi-Fi 
จํานวน   ๑ จดุ และระบบ
สายสัญญาณ LAN Cable 
จํานวน   ๑ จดุ ที่หองพัก
ครูสายสั้น ม.๒ ช้ัน ๔ 
อาคารพิทักษไชยปราการ 
๖. นักเรียน และครู
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ปอมนอก) ทุกคนไดเขาใช
บริการระบบสารสนทศเพ่ือ
การบริหารจัดการ (MIS 
School) เชนโปรแกรม
เกรด โปรแกรมเช็คผลการ
เรียน ฯลฯ 

๗. ไดมีการประชาสัมพันธ
แจงระเบียบ หรือขอ
กําหนดการปฏิบัติ 
หมุนเวียนปรับเปลี่ยนเรื่อง
ละ ๑ สัปดาห ในวันทําการ
เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
และจัดเตรียมอุปกรณ
สําหรับใชในการ 

อยูในระดับมากที่สุด 
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4. เพ่ือประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารกิจกรรมให
ครอบคลุมทุกๆ ดานของ
โรงเรียน เชนหลักสูตรของ
โรงเรียน กิจกรรม 
โครงการที่ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป 
ผลการตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในประจําป ผานทาง
เว็บไซตโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดหัวปอมนอก) 
5. เพ่ือปรับเปลี่ยนจุด

กระจายสัญญาณ Wi-Fi ให
เหมาะสม และทั่วถึงตอ
การใชงานจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน พรอมติดต้ัง
ระบบสายสัญญาณ LAN 
Cable สําหรับรองรับการ
ใชงานโปรแกรม MIS-
School  
6. เพ่ือใหมีสารสนเทศที่

ถูกตอง แมนยํา และ
รวดเร็วในการตัดสินใจ 

 

ไดสงเสริม ความคิด
สรางสรรค รวมถึงการ
สงเสริมใหเกิดการพัฒนา
ทักษะเพ่ือนําไปตอยอดใน
วิชาชีพ 

๓. มีการเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารกิจกรรมความ
เคลื่อนไหวในดานตางๆ 
ของโรงเรียนใหนักเรียน
ผูปกครอง ชุมชน และ
หนวยงานตางๆ ไดทราบ 
๔. มีการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารกิจกรรมให
ครอบคลุมทุกๆ ดานของ
โรงเรียน เชนหลักสูตรของ
โรงเรียน กิจกรรม โครงการ
ที่ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําป ผลการ
ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําป ผานทางเว็บไซต
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัว
ปอมนอก) 

8. สื่อเทคโนโลยี สื่อ
โปรเจคเตอร ทีวี 
คอมพิวเตอร และ
เครื่องพิมพในโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปอม
นอก) 
9. มีทะเบียนบันทึกภาพ
กิจกรรมทั้งภาพน่ิงและ
ภาพเคลื่อนไหวผูปกครอง 
ประชาชนทั่วไป นักเรียน  
ครู บุคลากร โรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปอม
นอก)  
 

ประชาสัมพันธเสียงตาม
สาย รวมกิจกรรมอ่ืนๆ
จํานวนเพียงพอตอ      การ    
ใชงาน สื่อเทคโนโลยี สื่อ
โปรเจคเตอร ทีวี 
คอมพิวเตอร และ
เครื่องพิมพในโรงเรียน
เทศบาล๕                  
(วัดหัวปอมนอก) 
๘. สื่อเทคโนโลยี สื่อ
โปรเจคเตอร ทีวี 
คอมพิวเตอร และ
เครื่องพิมพในโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปอม
นอก)  
๙.  มีทะเบียนบันทึกภาพ
กิจกรรมทั้งภาพน่ิงและ
ภาพเคลื่อนไหว จํานวน ๑ 
เลม 
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7. เพ่ือแจงขาวสาร และ
ประชาสัมพันธ ภารกิจ 
ตางๆ ใหกับบุคลากรใน
โรงเรียนทราบและจัดหา
อุปกรณเครื่องมือใหมีความ
เพียงพอในการนําเสนอ
ขาวสารและประชาสัมพันธ
ของโรงเรียน 
8. เพ่ือสํารวจจํานวนสื่อ

เทคโนโลยีที่มอียูใหเปน
ปจจุบันเพ่ือนําสื่อ
เทคโนโลยีที่ชํารุดไปซอม
บํารุงในลําดับตอไป 
9. เพ่ือความสะดวกใน

การใชประโยชนและเก็บ
รักษาอยางเปนระบบของ
ทะเบียนภาพน่ิงและ
ภาพเคลื่อนไหวโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปอม
นอก) 

 

๕. มีการดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนจุดกระจาย
สัญญาณ Wi-Fi ให
เหมาะสม และทั่วถึงตอการ
ใชงานจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน พรอมติดต้ังระบบ
สายสัญญาณ LAN Cable 
สําหรับรองรับการใชงาน
โปรแกรม MIS-School 
๖. มีสารสนเทศทีถู่กตอง 
แมนยํา และรวดเร็วในการ
ตัดสินใจ 
๗. ไดแจงขาวสาร และ
ประชาสัมพันธ ภารกิจ 
ตางๆ ใหกับบุคลากรใน
โรงเรียนทราบและจัดหา
อุปกรณเครื่องมือใหมีความ
เพียงพอในการนําเสนอ
ขาวสารและประชาสัมพันธ
ของโรงเรียน 

 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนที่เขารวม
กิจกรรมมผีลงานนําเสนอ
กลุมละ  ๑ เรือ่ง 
๒. รอยละ ๘๐ ขึน้ไป
นักเรียนมีความรูและ
สามารถนําความรูที่ไดจา
การเขารวมกิจกรรมเยาวชน
นักถายภาพมาประยุกตใช
ในการเรียนและ
ชีวิตประจําวันได 
๓. สถานศึกษาไดเผยแพร 
ประชาสัมพันธ โครงการ
กิจกรรม ขาวสารสู
สาธารณชน ซึง่เปนขอมูลที่
ถูกตองชัดเจนและเปน
ปจจุบัน 
๔. รอยละ ๘๐ ของผูเขาใช
บริการเว็บไซตโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปอม
นอก) ไดรับขอมูลถูกตอง 
สะดวกสบาย และรวดเร็ว 
 
 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม จํานวน ๔๓ คน 
แบงเปน ๕ กลุม มีผลงาน
นําเสนอ ๕ เรือ่ง (กลุมละ 
๑ เรื่อง) 
๒. รอยละ ๘๐ ขึน้ไป
นักเรียนเกิดความรูแนวใหม
และสรางองคความรูดวย
ตนเองของนักเรียนเองได 
๓. สถานศึกษาไดเผยแพร 
ประชาสัมพันธ โครงการ
กิจกรรม ขาวสารสู
สาธารณชน ซึง่เปนขอมูลที่
ถูกตองชัดเจนและเปน
ปจจุบัน 
๔. รอยละ ๘๐ ของผูเขาใช
บริการเว็บไซตโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปอม
นอก) ไดรับขอมูลถูกตอง 
สะดวกสบาย และรวดเร็ว 
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 ๘. คณะครูและบุคลากร
สามารถนําภาพน่ิงและ
ภาพเคลื่อนไหวไปใช
ประโยชนและเก็บรักษา
อยางเปนระบบ 

๙. มีสํารวจจํานวนสื่อ
เทคโนโลยีที่มอียูใหเปน
ปจจุบันเพ่ือนําสื่อ
เทคโนโลยีที่ชํารุดไปซอม
บํารุงในลําดับตอไป 

๕. รอยละ ๘๐ นักเรียน ครู
และบุคลากรมรีะบบ
อินเตอรเน็ต และระบบ
เครือขายในโรงเรียนใชงาน
และสามารถรองรับการใช
งานระบบ MIS - School 
๖. รอยละ ๘๐ มี
สารสนเทศทีถ่กูตอง แมนยํา 
และรวดเร็วในการตัดสินใจ
เรื่องตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม 
๗. รอยละ ๘๐ นักเรียน ครู
และบุคลากรมคีวามพึง
พอใจในขาวสารไดรับความ
พึงพอใจในกิจกรรมไฟว่ิง
และทีวีเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ 
๘. รอยละ ๘๐ ขึน้ไปสื่อ
เทคโนโลยีมีสือ่โปรเจคเตอร 
ทีวี คอมพิวเตอร และ
เครื่องพิมพ ในโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปอม
นอก) ไดถูกสํารวจอยาง
ตอเน่ือง 
 

๕. รอยละ ๙๒ นักเรียน ครู
และบุคลากรมรีะบบ
อินเตอรเน็ต และระบบ
เครือขายในโรงเรียนใชงาน
และสามารถรองรับการใช
งานระบบ MIS – School 
อยูในระดับดีมาก  
๖. รอยละ ๘๐ มี
สารสนเทศทีถ่กูตอง 
แมนยํา และรวดเร็วในการ
ตัดสินใจเรื่องตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม 
๗. รอยละ ๘๒.๖๒ 
นักเรียน ครูและบุคลากรมี
ความพึงพอใจในขาวสาร
ไดรับความพึงพอใจใน
กิจกรรมไฟว่ิงและทีวีเพ่ือ
การประชาสัมพันธ 
๘. รอยละ ๘๐ ขึน้ไปสื่อ
เทคโนโลยีมีสือ่โปรเจคเตอร 
ทีวี คอมพิวเตอร และ
เครื่องพิมพ ในโรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดหัวปอม
นอก) ไดถูกสํารวจอยาง
ตอเน่ือง 
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 ๑๐. คณะครูและบุคลากร
สามารถนําภาพน่ิงและ
ภาพเคลื่อนไหวไปใช
ประโยชนและเก็บรักษา
อยางเปนระบบ 
๑๑. มีสํารวจจํานวนสื่อ
เทคโนโลยีที่มอียูใหเปน
ปจจุบันเพ่ือนําสื่อ
เทคโนโลยีที่ชํารุดไปซอม
บํารุงในลําดับตอไป 

๙. รอยละ ๙๕ ของ
กิจกรรมทีม่ีการบันทึกภาพ
น่ิงและภาพเคลื่อนไหว 

๙. รอยละ ๑๐๐ ของ
กิจกรรมทีม่ีการบันทึกภาพ
น่ิงและภาพเคลื่อนไหว 
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