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งานโสตทัศนศึกษา 
ปการศึกษา  2559 

ฝายบริการ 



ก 

 

คํานํา 
 

  เอกสารฉบับนี้เปนเอกสารรายงานกิจกรรมงานโสตทัศนศึกษา ประจําป 2559 ไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของการใชโสตทัศนูปกรณเปนสวนที่เขามาเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู เปนหนึ่งใน
องคประกอบของกระบวนการสื่อสารการนําเสนอหรือการสอน เชน ผูชมรับฟงเขาใจไดตรงกันในเวลา
อันรวดเร็วผูชมไดยินเสียงอยางชัดเจนทั่วถึง เปนตน ดังนั้นโสตทัศอุปกรณ จึงมีคุณคาและประโยชนอยางยิ่ง
ตอการนําเสนอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารสรางความสนใจและชวยกระตุนความสนใจของผูชม
สงเสริมลักษณะการเรียนรูและความเขาใจใหมปีระสิทธิภาพมากข้ึนภายในโรงเรียนมารียอนุสรณ 

ทั้งนี้ในการดําเนินกิจกรรมผูจัดทําขอขอบพระคุณโรงเรียนมารียอนุสรณที่เอื้ออํานวยความ
สะดวกทุกประการในการจัดกิจกรรม  ขอขอบพระคุณผูอํานวยการที่สงเสริมสนับสนุน  คอยใหคําแนะนํา
ดานการจัดกิจกรรมและขอบคุณคณะครูทุกทานที่ใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมเปนอยางดี    ผูจัดทํา
หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนแนวทางการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป 
  
  หากมีขอผิดพลาดประการใดผูจัดทําจะไดนําไปปรับปรุงในครั้งตอไป 
 
 
 
 
            
        งานโสตทัศนศึกษา 
                       ฝายบริการ 
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แบบฟอรมสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภาพรวม 
ฝายบริการ  โรงเรียนมารียอนุสรณ 
ภาคเรียนที่ 1-2 ปการศึกษา  2559 

************************************************************************** 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  งานโสตทัศนศึกษา 
ผูรับผิดชอบ  นายกวีพงษ  พลเสพ  งานโสตทัศนศึกษาฝาย  บริการ 
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจขอท่ี4 ยุทธศาสตรขอที6่ เปาหมายขอที่   1  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่11,13 ตัวบงชี/้เกณฑท่ี  13,1.  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่  2  ประเด็นที่2.2.4   
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่  2ตัวบงชี้ที ่  2.2.4  
 

งานโสตทัศนูปกรณภายในโรงเรียนมารียอนุสรณ มีดังนี้ 
1.  โสตทัศนูปกรณประเภทเครื่องเสียง 
2.  โสตทัศนูปกรณประเภทเครื่องฉาย 
3.  โสตทัศนูปกรณประเภทการรองรับ การบันทึก การจัดแสดง 
4. โสตทัศนูปกรณประเภท ดิจิทัล 
 

สถานที่เก็บอุปกรณ 
 1. หองเซิฟเวอร 
 2. หองธุรการ-การเงิน 
 

1. สรุปวิธีดําเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง) 
1.  ติดตั้งซอมแซมอุปกรณโสตทัศนูปกรณตามที่ไดรับแจงใหอยูในสภาพม่ันคงแข็งแรง 
พรอมใชงาน 
2.  ซอมแซมดูแลรักษาอุปกรณตามท่ีสํารวจพบในแตละชวงเวลา 
3.  สรุปงานซอมสงฝายบริหารงานทั่วไป 
 

2. งบประมาณ 
 รายการจัดซื้อ 

  1.  คาถานไบออสเครื่องคอม 2,000 บาท 
  2.  คาซอมทีวี 2,500บาท 
  3.  คาซอมเครื่องปริ้นเตอร  2,450 บาท 
  4.  คาซอมเครือ่งปริ้นเตอร หองคอมตึกยออากิม718 บาท 
  5.  คาฮารดดิส หองผูจัดการ 1,920 บาท 
  6.  คาซอม TV LED 2,000 บาท 
  7.  คาพาวเวอรซัพพรายเครื่องคอม 471 บาท 
  8.  คาสายHDMI 496 บาท 
  9.  คาสายHDMI 4,690 บาท 
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  10.  คาตอบแทนชางเครื่องเสียง  3,000 บาท 
  11.  คาอุปกรณคอมเนื่องจากเครื่องระเบิด  669 บาท 
  12.  คาไมลลอย 2 ชุด 34,000 บาท 
  13.  คาฮารดดิส2TB  5,430 บาท 
  14.  คาซอมไมลลอย  2,850 บาท 
  15.  คาคอจับไมลลอย  500 บาท 
  16.  คาฮารดดิส  1,170  บาท 
  17.  คาลําโพงฮอรน  600  บาท 
  18.  คาแอมป  1,000 บาท 
  19.  คาลูกแพ  840  บาท 
  20.  คาบริการและติดตั้งคลื่นวิทยุ 7,500 บาท 
  21.  คาการดเสียง  140  บาท 
  22.  คาอัดรูป 800 บาท 
  23.  คาถายรูปนักเรียน  ป.6 และ ม.3  59,930 บาท 
  24.  คากลองถายรูป และอุปกรณ 73,738 บาท 
 

ตั้งไว  128,600  บาท จายจริง   128,600 บาท  คงเหลือ   -   บาท 
เกินงบประมาณที่ตั้งไว..............บาทเนื่องจาก 
 

3. วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. สรุปผลการติดตั้งซอมแซม 
2. แบบสํารวจความพึงพอใจงานติดตั้งซอมแซมโสตทัศนูปกรณ 
3. แจงซอมออนไลน 
 

4. สรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จใน 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน สภาพความสําเร็จ 
บรรลุ ไมบรรลุ 

- ครู นักเรียน และ
บุคลากรโรงเรียนมารีย
อนุสรณรอยละ 85 
ไดรับการบริการงาน
โสตทัศนูปกรณอยาง
เพียงพอ  

-รอยละ 90 ของครู นักเรียนและบุคลากร
โรงเรียนมารียอนุสรณไดรับการบริการงาน
โสตทัศนูปกรณอยางเพียงพอ 

 
 

 

5. สรุปผลในภาพรวม 
5.1จุดเดนของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ 



 

1.มีการจัดการดานโสตทัศนูปกรณ
2.  นักเรียน  ครู  และบุคลากรของโรงเรียนมารียอนุสรณไดรับบริการดานงาน
อยางเพียงพอ 
3.  โรงเรียนมีอุปกรณโสตทัศนูปกรณที่ชวยเพิ่มการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
5.2 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน
1.ทีมงานมีความรูและประ

 
 
 
 ลงชื่อ................................................. 
             (นายกิตติศักดิ์ศรจันทร
                    ผูรับผิดชอบ 

ลงชื่อ
                                            
                                        
 

ลงชื่อ
                                           
                                          

 
 
 

โสตทัศนูปกรณใหพรอมสําหรับการใชงานอยูเสมอ 
และบุคลากรของโรงเรียนมารียอนุสรณไดรับบริการดานงาน

มีอุปกรณโสตทัศนูปกรณที่ชวยเพิ่มการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งตอไป 
ทีมงานมีความรูและประสบการณเก่ียวกับเครื่องมือโสตทัศนูปกรณนอย 

.................................................                           ลงชื่อ .....................................
ยกิตติศักดิ์ศรจันทร)                                      (นายสมบัติ

                                      รองผูอํานวยการฝายบริการ
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ……… ……................………………….   ผูรับทราบ 
                                             (นางสาวจําเนียร  บญุทัน) 
                                        ผูอํานวยการโรงเรียนมารียอนุสรณ 

 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ……….……....................……………….   ผูรับทราบ 
                                           (บาทหลวงเอกชัย  ชิณโคตร) 
                                          ผูจัดการโรงเรียนมารียอนุสรณ 
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และบุคลากรของโรงเรียนมารียอนุสรณไดรับบริการดานงานโสตทัศนูปกรณ 

มีอุปกรณโสตทัศนูปกรณที่ชวยเพิ่มการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 

...................................................                  
สมบัติ   พิมพจันทร) 

รองผูอํานวยการฝายบริการ 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมงานโสตทัศนูปกรณ 

ประจําปการศึกษา 2559 
 

 การประเมินผล  กิจกรรมงานโสตทัศนศึกษา  ประจําปการศึกษา 2559  ฝายบริการ  โรงเรียนมารีย
อนุสรณ  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  เพื่อพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่กําหนด 
วิธีการประเมิน 
 1.กลุมตัวอยางในการประเมินครั้งนี้ ใชการสุมตัวอยางอยางงาย(Simple Random Sampling)
ไดแก นักเรียนในโรงเรียนมารียอนุสรณ จํานวน 100 คน 
 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินครั้งนี้ เปนแบบประเมินความพึงพอใจตอการ
จัดกิจกรรมงานโสตทัศนูปกรณ ประจําปการศึกษา 2559  กลุมงานอาคารสถานที่  ฝายบรกิาร 
 3.การรวบรวมขอมูลมีวิธีการ โดยคณะผูประเมินจะแจกแจงแบบประเมินโครงการใหกลุมตัวอยาง
และเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การแปลความหมายของการประมาณคาหรือระดับความคิดเห็น 5 ระดับโดยใชสูตร (�̅) คาเฉลี่ย 
และ (S.D.) 

�̅    = 
∑�

�
 

                S.D. =�
�∑���(∑�)�

�(���)
 

 
 คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00   หมายถึง  ระดับดีมาก 
 คาเฉลี่ย  3.50 -  4.49   หมายถึง  ระดับดี 
 คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49   หมายถึง ระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย  1.50 -  2.49   หมายถึงระดับพอใช 
 คาเฉลี่ย  1.00 – 1.49   หมายถึง   ระดับนอย  
 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลสถิติพื้นฐานที่ใชไดแก รอยละ(Percentage) 
คาเฉลี่ย ( Mean )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1.ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก รอยละ (Percentage)คาเฉลี่ย (Mean)สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
( Standard Deviation ) 
 2.ขอมูลเชิงคุณภาพ เปนการแจกแจงขอคนพบที่สําคัญในเชิงการอธิบายซึ่งนําไปสูการพัฒนางาน
ตอไป 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมงานโสตทัศนศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2559 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจตอการบริการงานโสตทัศนศึกษา  ประจําปการศึกษา 2559 

 

ขอ รายการ คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คิดเปน 

รอยละ 
แปลผล 

1. ดานผูใหบริการ 
 1. ทีมงานติดตั้งมีอัธยาศัยดี 3.92 1.84 86.72 มาก 
 2. ทีมงานติดตั้งสอบถามอาการเสียกอนซอม 3.98 2.45 86.41 มาก 
 3. ระยะเวลาในการซอมเปนไปดวยความรวดเร็วตาม

เนื้องาน 
3.74 1.92 86.66 มาก 

 4. ทีมงานติดตั้งมีประสบการณในการซอม 3.79 2.29 87.82 มาก 
 5. ความพึงพอใจโดยรวม 4.28 2.71 87.62 มาก 
2. ดานความพึงพอใจผูแจงซอม 

 1. หลังติดตั้งสามารถใชงานและมีสภาพใกลเคียง
กอนซอม 

4.26 2.89 88.21 มาก 

 2. หลังติดตั้งทีมงานดูแลสถานที่ใหเรียบรอยเหมือน
กอนซอม 

3.92 2.46 87.97 มาก 

 3. หลังติดตั้งฝายรับผิดชอบติดตามสอบถามงานซอม 4.18 2.28 87.98 มาก 
 4. ไดรับการติดตั้งตามลําดับการแจงซอม 4.36 1.89 88.65 มาก 
 5. ความพึงพอใจโดยรวมหลังการติดตั้งซอมแซม 4.78 2.56 88.54 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.36 2.33 89.47 มาก 
 

เมื่อพิจารณารายขอพบวา ความพึงพอใจในการบริการ ขอ 2.5ความพึงพอใจโดยรวมหลังการติดตั้ง
ซอมแซมมีคาเฉลี่ยมาก คิดเปนรอยละ 88.54 

 
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะอื่นๆ 
 - อยากใหขั้นตอนการเบิกงบประมาณรวดเร็วมากข้ึน 
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ลําดับที่ 2  แผนงานหนวยงาน   เทคโนโลยีสารสนเทศ (พื้นฐาน) 
แผนงานตามโครงสราง    ฝายบริการ 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานดานอาคารสถานที่ 

 แผนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 แผนงานดานสิ่งแวดลอม  

ผูรับผิดชอบ   นางสาวปยะนุช  ทองท่ัว 
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจขอท่ี……. ยุทธศาสตรขอที่…………เปาหมายขอท่ี……………………. 
ตอบสนองมาตรฐาน สมศ (รอบ 4) : ตัวบงชี้ที่ 7.1 ,7.2 ,10.1.1  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา(สพฐ+ สมศ) มาตรฐานที่ 7, 8, 11 ตัวบงชี้/เกณฑ หลัก- รวม 7.4.1, 8.3.1, 11.3  
ประเด็นพิจารณา / เกณฑ หลัก-          รวม 7.4.1, 8.3.1(1), 11.3(2) 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา (เพิ่มเติม): มาตรฐานที่   - ตัวบงชี้หลัก - รวม - เกณฑที่ หลัก - รวม   - 
 

วัตถุประสงค/เปาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา  

(วัน/เดือน/ป) 
วัตถุประสงค 1.ขั้นวางแผน  
1. เพื่อใหสถานศึกษามีระบบ 1.1 แตงตั้งคณะกรรมการ กลุมงานเทคโนโลยี 16 พ.ค. 59 
บริการอินเตอรเน็ตไรสายใหกับ สารสนเทศ  
บุคลากร และผูปกครอง 1.2 ประชุมคณะกรรมการ  3  ม.ิย. 59 
2. เพื่อใหสถานศึกษามีระบบ 2. ขั้นดําเนินการ (ภาระงานประจํา/ภาระงานรวม)  
Mas-School พรอมใชงานตลอด 2.1 งานระบบเครือขายของโรงเรียน  
เวลา   1) ดูแลระบบอินเตอรเน็ตภายในโรงเรียน ตลอดปการศึกษา 
3. เพื่อใหสถานศึกษามีการบริการ  2) ดูและระบบ Mas-School  

อุปกรณโสตทัศนวัสดุ แกบุคลาการ  3) พัฒนาเว็บไซตโรงเรียน  
และทุกฝายภายในโรงเรียน 2.2 งานโสตทัศนศึกษา  
4. เพื่อใหสถานศึกษามีการประชา  1) ดูแลระบบเครื่องเสียงโรงเรียน  
สัมพันธขอมูลขาวสารโรงเรียนและ  2) ดูแลอุปกรณโสตทัศนศึกษา ตลอดปการศึกษา 
กิจกรรมตางๆของโรงเรียนผาน  3) บันทึกภาพ/กิจกรรมตางๆของโรงเรียน ทั้งภาพ  
เว็บไซตและเฟสบุคของโรงเรียน นิ่งและภาพเคลื่อนไหว  
5. เพื่อใหสถานศึกษามีสื่อการ 2.3 งานสารสนเทศโรงเรียน  
เรียนการสอนเทคโนโลยี  1)จัดทําสารสนเทศของโรงเรียนเปนรูปเลม  
6. เพื่อใหบุคลากรมีการพัฒนา  2) ประชาสัมพันธขาวสารโรงเรียนผานเว็บไซต  
การใชสื่อเทคโนโลยีในการเรียน และเฟสบุคของโรงเรียน (www.ms.ac.th และ  
การสอน https://www.facebook.com/marieanusorn/) ม.ิย. 59 
7. เพื่อใหสถานศึกษาจัดโครงการ  3) ทําบัตรประจําตัวนักเรียน ตลอดปการศึกษา 
การทําสื่อการสอนออนไลน   
8. เพื่อใหสถานศึกษาจัดโครงการ 2.4 กิจกรรมสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลย ี  
บริการขาวสาร สารสนเทศ  1) คุณครูทุกทานสงสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี 25 พ.ค. 59 
โรงเรียน  2) ประเมินการใชสื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน  



8 

 

 

 

วัตถุประสงค/เปาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา  

(วัน/เดือน/ป) 
เปาหมายเชิงปริมาณ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

1. บุคลากรมี User ในการใช  3) ประกวดสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี ส.ค. – ธ.ค. 59 

อินเตอรเน็ตทุกคน  4) ประกาศผลการประเมินการใชสื่อและการ  
2. ผูปกครองสามารถติดตอขอใช ประกวดสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี  
บริการอินเตอรเน็ตไรสายไดทุกคน 2.5. โครงการอบรมการเผยแพรสื่อบนเครือขาย ม.ค. 59 
3. เพิ่มจุดบริการอินเตอรเน็ตไร อินเตอรเน็ต ก.พ. 59 
สายใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่  1) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  
4. ระบบMas-School สามารถใช  2) แตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของ   
งานไดเสมอและแกไขปรับปรุงได  3) ประชุมเพื่อวางแผนดําเนินงาน 17-18 ต.ค. 2559 
5.  อัพเดตขอมูลโรงเรียนผาน   4) ดําเนินการตามแผน  
Website อยางนอยสัปดาหละ 1   5) สรุปผลดําเนิน ปรับปรุงแกไข และรายงานผล  

ครั้ง 2.6 โครงการ บริการขาวสาร สารสนเทศโรงเรียน  
6. ใหบริการงานโสตทัศนศึกษาทุก  1) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  

งานตามที่เสนอขอ  2) แตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของ   
7. มีการบันทึกภาพกิจกรรม  3) ประชุมเพื่อวางแผนดําเนินงาน  
ทุกกิจกรรม  4) ดําเนินการตามแผน  
8. มีสารสนเทศของโรงเรียน  5) สรุปผลดําเนิน ปรับปรุงแกไข และรายงานผล ตลอดปการศึกษา 
9. มีการประชาสัมพันธขาวสาร 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
และกิจกรรมของโรงเรียน 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงานตามแผน  
10. คุณครูทุกทานไดรับการ 3.2  ปรับปรุง แกไข การดําเนินงานที่ยังไมสมบูรณ  
ประเมินการใชสื่อเทคโนโลยี 3.3 จัดทําเครื่องมือประเมินตางๆ  

ในการเรียนการสอน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

11. คุณครูทุกทานสงสื่อการเรียน 4.1  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน  

การสอนเทคโนโลยี 4.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหนวยงาน  
12. โครงการ การทําสื่อการสอน 4.3 นําผลการประเมินมาวางแผน เพื่อปรับปรุงและ  
ออนไลน พัฒนาในปการศึกษาตอไป  
13. โครงการ บริการขาวสาร    
สารสนเทศโรงเรียน   
เปาหมายเชิงคุณภาพ   
1. สถานศึกษามีระบบบริการ   
อินเตอรเน็ตไรสายใหกับบุคลากร   
และผูปกครอง อยางมี   
ประสิทธิภาพ   
2. สถานศึกษามีระบบ   
Mas-School พรอมใชงานตลอด   
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วัตถุประสงค/เปาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา  

(วัน/เดือน/ป) 

เวลา และสามารถแกไขปญหา   

ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   
3. สถานศึกษามีการบริการ   
อุปกรณโสตทัศนวัสดุ แกบุคลาการ   
และทุกฝายภายในโรงเรียน   

อยางมีประสิทธิภาพ   

4. สถานศึกษามีการประชา   

สัมพันธขอมูลขาวสารโรงเรียนและ   

กิจกรรมตางๆของโรงเรียนผาน   

เว็บไซตและเฟสบุคของโรงเรียน   

อยางมีประสิทธิภาพ   

5. สถานศึกษามีสื่อการเรียน   

การสอนเทคโนโลยีอยาง   

มีประสิทธิภาพ   

6. บุคลากรมีการพัฒนาการใช   

สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน   

อยางมีประสิทธิภาพ   

7. สถานศึกษาจัดโครงการ   

การทําสื่อการสอนออนไลน   

8. ใหสถานศึกษาจัดโครงการ   

บริการขาวสาร สารสนเทศ   
โรงเรียน   

ตัวชี้วัดความสําเร็จ   

1. สถานศึกษามีระบบบริการ   
อินเตอรเน็ตไรสายใหกับบุคลากร   

และ ผูปกครอง รอยละ 85   

2. สถานศึกษามีการบริการ   
อุปกรณโสตเทคโนโลยีแกบุคลากร   

ภายในโรงเรียน อยางมีคุณภาพ    

รอยละ 85   
3. สถานศึกษามีการบริการ ขอมูล   

ขาวสาร สารสนเทศ แกบุคลากร    

ผูเรียน ผูปกครอง และบุคคลทั่วไป   
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วัตถุประสงค/เปาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา  

(วัน/เดือน/ป) 
 อยางมีคุณภาพ รอยละ 85   

4 สถานศึกษามีการประชา   

สัมพันธขอมูลขาวสาร เว็บไซต    
อยางมีคุณภาพรอยละ 85   

5. บุคลากรมีการใชสื่อเทคโนโลย ี   

ในการจัดการเรียนการสอน   
อยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 85   

6. บุคลากรสงสื่อการเรียน   

การสอนเทคโนโลยี รอยละ 100   
7. โครงการ การทําสื่อการสอน   

ออนไลน   

8. โครงการ บริการขาวสาร    
สารสนเทศโรงเรียน   

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล   

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ   
“ระบบบริการอินเตอรเน็ตไรสาย”   

2. แบบสํารวจความพึงพอใจ“การ   

บริการอุปกรณโสตเทคโนโลยีแก   
บุคลากร”   

3. แบบสอบถามความพึงพอใจ   

“การใหบริการ ขอมูลขาสาร   
สารสนเทศ”   

4. แบบสอบถามความพึงพอใจ   

“การประชาสัมพันธขาวสาร ผาน   
เว็บไซต www.ms.ac.th และ   

https://www.facebook.com/   

marieanusorn/ ”   
5. แบบประเมินการใชสื่อการ   

เรียนการสอนเทคโนโลยี   

6.แบบบันทึกการสงสื่อการเรียน   
การสอนเทคโนโลยี   

7. แบบประเมินโครงการ การทํา   

สื่อการสอนออนไลน   



 

 

วัตถุประสงค/เปาหมาย 

8. แบบประเมินโครงการ บริการ  
ขาวสาร สารสนเทศโรงเรียน 

 
 
 
 
 
     
 
                 ลงชื่อ......................................................
                            (นางสาวปยะนุช  ทองทัว่
                                  หัวหนาแผนงาน            
 
 
 
   
 
               ลงชื่อ......................................................
                           (นางสาวจําเนียร  บุญทนั
                      ผูอํานวยการโรงเรียนมารียอนุสรณ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 

 

......................................................ผูเสนองาน        ลงชื่อ ............................................. 
นางสาวปยะนุช  ทองทัว่)                                        (นายสมบัติ  พิมพจันทร

หัวหนาแผนงาน                                        รองผูอํานวยการฝายบริการ

......................................................ผูเห็นชอบ                  ลงชื่อ ......................
นางสาวจําเนียร  บุญทนั)                          (บาทหลวง ดร

ผูอํานวยการโรงเรียนมารียอนุสรณ                            ผูจัดการโรงเรียนมารียอนุสรณ
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ระยะเวลา  
(วัน/เดือน/ป) 

 

 

............................................. ผูเห็นชอบ 
นายสมบัติ  พิมพจันทร) 

รองผูอํานวยการฝายบริการ 

..................................ผูอนุมัต ิ
บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร) 
ผูจัดการโรงเรียนมารียอนุสรณ 
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ประมวลรูปภาพกิจกรรม 
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ตรวจสอบการชํารุดของสาย HDMI ชั้นประถมศึกษาปที่ 2/5 
 
 

 
 

ติดตั้งสาย HDMIชั้นประถมศึกษาปที่ 1/2 
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สาย HDMI ที่ชํารุดแบบเกา 
 

 
 
 

สาย HDMI แบบใหมที่นําติดตั้ง 
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