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รายงานผลการด าเนิน 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 

และระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

กลุ่ม/งานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุทธิพงษ์  บุญไชย 

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
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1 พฤษภาคม 2564 

 

                                            บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
ที.่................................... วันที่……………………………………..………….. 
เรื่อง      แบบรายงานการด าเนิน โครงการ / กิจกรรม / งานประจ า 
 

เรียน     ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
 ด้วย กลุ่มบริหารวิชาการและบริหารงานทั่วไป ได้เสนอโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และได้รับการอนุมัติในแผนปฏิบัติการไปแล้ว จึงขออนุญาตรายงานการด าเนินการ  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ชื่อโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 2. ระยะเวลาด าเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)  เมษายน  1  2564 – 25   มีนาคม  31  65 
 3. ผู้รับผิดชอบ นายสุทธิพงษ์  บุญไชย 
 4. ได้รับงบประมาณจากแหล่งที่มาของงบประมาณ ดังนี้ 
 
 

  
 
 
 
 

พร้อมได้แนบรายละเอียดประกอบการด าเนินงาน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 ลงชื่อ ...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    ( นายสุทธิพงษ์  บุญไชย ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

         () อุดหนุนรายหัว     งบที่ได้    53,000    บาท 
         () รายได้สถานศึกษา งบที่ได้รับ 100,000  บาท  
         (   ) เรียนฟรี 15 ปี งบที่ได้รับ.....................บาท 
         (   ) รมชม/อ่ืนๆ งบที่ได้รับ.....................บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น           153,000     บาท 

ก 
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ความคิดเห็นของหัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 

ลงชื่อ................................................... 
(นายธิติสันติ์  ร่วมชาติสกุล) 

หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 

ลงชื่อ................................................... 
(นางบุบผา  บุญเพ็ง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 

ลงชื่อ................................................... 
(นางสุพรรณี  เสาใบ) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 

ลงชื่อ................................................... 
(นายสุนทร  พริกจ ารูญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษารับรองรายงานการด าเนิน โครงการพัฒนางานนโยบายและแผนงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ลงชื่อ................................................... 
(นายชวิศ จิตปุณยพงศ์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

ข 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน /กิจกรรม/งานประ จ าปีการศึกษา 2564 
( 1 พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

กลุ่มบริหารงานวิชาการและบริหารงานทั่วไป โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  
รายงานวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ .ศ . 2565 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  ()อุดหนุนรายหัว งบที่ได้รับ 53,000    บาท จ่ายจริง      52,430 บาท   คงเหลือ 570          บาท   
  ()รายได้สถานศึกษา งบที่ได้รับ  100,000  บาท จ่ายจริง      5,272    บาท คงเหลือ 94,728       บาท 

    เรียนฟรี 15 ปี   (   )  งบที่ได้รับ ...................... ..บาท จ่ายจริง........................บาท คงเหลือ........................บาท 
 ชมรม  /อ่ืนๆ   (   )  งบที่ได้รับ........................บาท จ่ายจริง........................บาท คงเหลือ........................บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น งบทีไ่ด้รับ........................บาท จ่ายจริง........................บาท คงเหลือ........................บาท 
ตอนที่ 1 โปรดใส่เครื่องหมาย  และเติมข้อความตามความเป็นจริง 

กิจกรรม การด าเนินงาน ระยะเวลา ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ สูงกว่า ตามแผน ต่ ากว่า ไม่ได้

ปฏิบตั ิ
เร็วกว่า ตามแผน ช้ากว่า 

1.ส ารวจสื่อและอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นส าหรับการเรียน
การสอนและพัฒนาระบบ
เครือข่าย 

       - 

2.วางแผนการจัดซื้อ  
จัดจ้าง  

       - 

3.ด าเนินการ จัดซื้อ  
และจัดจ้าง 

       - 

4.ทดสอบ ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบเครือข่าย 

       งบประมาณการเช่า
อินเตอร์เนต็ที่
กระทรวงจัดสรรให้
ตามขนาดของ
โรงเรียนมีจ านวน
จ ากัด ต้องเช่าตาม 
งบประมาณที่
กระทรวงจัดสรรใหแ้ต่
ละเดือน จึงท าให้
สัญญาณในบางจุดใช้
งานไม่ค่อยเสถียร 

ค 
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ค าน า 
 งาน/กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคนโลยีได้จัดท ารายงานผลการประเมิน โครงการพัฒนาการเรียน

การสอนและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพ่ือแสดงถึงความส าเร็จของการ

ท างาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรม ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลจาก

การด าเนินโครงการ ครั้งนี้จะสามารถน าไปเป็น แนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาหน้าให้มี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ด าเนินการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ท าให้กิจกรรมดังกล่าว ส าเร็จ

ลงได้ด้วยดี  

 

 

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

( นายสุทธิพงษ์  บุญไชย )  

        ผู้จัดท าเล่มสรุปโครงการ / กิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ง 
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สารบัญ 

    เรื่อง หน้า 
บันทึกข้อความแบบรายงานประเมินโครงการ ก 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2564  ค 
ค าน า ง 
สารบัญ จ 
รายงานผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 1 
  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สพฐ. 1 
  หลักการและเหตุผล 3 
  วัตถุประสงค์ 3 
  เป้าหมาย 4 
  กิจกรรมและการด าเนินการ 4 
  งบประมารและการใช้จ่ายส าเร็จของโครงการ 4 
  ผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม 5 
  ประโยชน์ที่ได้รับ 5 
  สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 6 
  ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 7 
  สรุปภาพรวมและข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้ 8 
  ความคุ้มค่าของเงินที่ได้รับตามโครงการ 8 
ภาคผนวก 9 
  โครงการ 10 
  บันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงินงบประมาณ 14 
  แบบติดตามการด าเนินงาน โครงการ 16 
  แบบประเมินการด าเนิน โครงการ 18 
  บันทึกการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 19 
  รูปภาพกิจกรรมของโครงการ 21 

 

 

 

 

จ 
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 รายงานผลการประเมินโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

    ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ งาน / กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผู้รับผิดชอบ นายสุทธิพงษ์  บุญไชย 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  

 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 และแก้ปัญหา  

 3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

 6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  

 2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

 4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก 

                   กลุ่มเป้าหมาย  

 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้  
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 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน  

 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  

 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลักโรงเรียนด้าน  

 ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 

 ใช้ระบบเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้   

 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีทักษะชีวิตและใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ไท ยวน และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

    ทรงเป็นประมุข 

 สร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

 จัดระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน  

 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 พัฒนาระบบเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 

 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ทักษะชีวิต และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมไทย ไท ยวน และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

       อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ร่วมมือกับชุมชนและองค์กรภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
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สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียน  

 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในจัดการเรียนรู้ 

 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ผู้เรียนมีคุณธรรม มีทักษะชีวิตและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ผู้เรียนร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ไท ยวน และเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย 

              อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนและองค์กรภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ประเภทของกิจกรรมสอดคล้องกับการค านวณต้นทุนผลผลิตของสถานศึกษา  

 กิจกรรมหลัก  

 กิจกรรมรอง  

 กิจกรรมสนับสนุน 

ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง  ใหม่ 

1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจ าวัน  ไม่ว่าจะเป็นด้านการประกอบ

อาชีพ การท างานของหน่วยงานต่างๆ และโดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาอย่าง

รวดเร็ว จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถรองรับโปรแกรมใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือให้

นักเรียนได้สามารถเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโดยเฉพาะ

อินเทอร์เน็ตจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ทั่วถึงและ

เท่าเทียม การเสริมสร้างศักยภาพให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีนับเป็นการวางรากฐานการศึกษาให้สามารถ

หาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างกว้างขวาง สามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้มีอุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 

 2.2 เพ่ือให้ครูและนักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต 

2.3 นักเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ การสร้างชิ้นงาน และสามารถ 

                น าเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ 

 2.4 ครูมีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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 2.5 เพ่ือการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตให้มีสภาพที่ใช้งานได้อย่างดี 

                อยู่เสมอ     

 2.6 เพ่ือให้มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในงานบริหารของกลุ่มสาระ/งาน/ฝ่ายต่าง ๆ ใช้งานได้อย่าง 

                มีประสิทธิภาพ 

 

3. เป้าหมาย   

       เชิงปริมาณ 

     1.  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 30 เครื่อง/1 ห้องเรียน จ านวน 3 ห้องเรียน 
     2.  นักเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

      3.  ครูทุกคน มีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
       เชิงคุณภาพ 

     1. นักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้และค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2. การเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

      3. มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
4. กิจกรรมและการด าเนินการ 

  ด าเนินการวันที่ 1 เมษายน  2564 –  30 มีนาคม  2565 

  ไม่ได้ด าเนินการ (ระบุสาเหตุ)................................................................................................. .......... 

 

5. งบประมาณและการใช้จ่าย 

5.1 งบประมาณท่ีขอจัดตั้งตามแผนปฏิบัติการประจ าปี จ านวน 153,000  บาท 

5.2 ประเภทของเงิน  เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินเรียนฟรี 15 ปี  

     เงินชมรม / อ่ืนๆ ระบุ............................................ 

 5.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
ที ่ ประเภทงบประมาณ ตามแผน (บาท) จ่ายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

1 เงนิอุดหนุนรายหัว 53,000 52,430 570 

2 เงินรายได้สถานศึกษา 100,000 5,272 94,728 

3 เงินเรียนฟรี 15 ปี - - - 

4 เงินชมรม / อ่ืนๆ ระบุ.......................................... - - - 

รวมทั้งสิ้น 153,000 57,702 95,298 

 



5 
 

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 37.71 

  ตามแผน 

  ต่ ากว่าแผน 95,298 บาท 

  สูงกว่าแผน...............................บาท 

6. ผลส าเร็จของโครงการ / กิจกรรม  

 6.1 เชิงปริมาณ 

      1.มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์  จ านวน  24  เครื่อง/1 ห้องเรียน  จ านวน 1 ห้องเรียน 

     2. นักเรียนทุกคน มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ กระบวนการในการท างานและมีแหล่งเรียนรู้อย่างเพียงพอ 

     3.ครูทุกคน มีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

      1.นักเรียนร้อยละ 80 สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      2.นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสูงขึ้น 

      3.นักเรียนร้อยละ 90 ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

 

7. ประโยชน์ที่ได้รับ 

- มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
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การจัดกิจกรรมได้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน

ดังนี้ ผลปรากฏแก่นักเรียน ฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร และชุมชน (สรุปเฉพาะผลท่ีปรากฏโดยตรง)  

1) นักเรียน 

- บริการอินเตอร์เน็ตให้กับนักเรียนทุกคน โดยนักเรียนแต่ละคนจะมี User และ Password ของตนเองในการ 

Login เข้าใช้อินเตอร์เน็ต 

- นักเรียนทุกคน ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสูงขึ้น 

 2) ฝ่ายบริหาร / คณะครูและบุคลากร 

- มีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพียงพอในการใช้งาน ในส านักงานกลุ่มงานต่าง ๆ 

- ครแูละบุคลากรทุกคน มีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

 3) ชุมชน 

 - บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้กับชุมชนตอนขอใช้สถานที่ และจัดกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน 

8. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

1. เพื่อให้มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 

  เนื่องจาก งบท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ งานคอมพิวเตอร์จึง
รอรวบรวมเงินรายได้ของสถานศึกษาให้
เพียงพอก่อน และไดด้ าเนินการของบ
สนับสนุนคอมพิวเตอร์จากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบรุี คาดว่าจะ
ได้รับ ในปีการศึกษา 2566 

2. เพื่อให้ครู นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จาก
อินเทอร์เน็ต 

   

3. นักเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การเรียนรู้ สร้างชิน้งาน สามารถน าเสนอผลงานได้
อย่างสร้างสรรค์ 

   

4. ครูมีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมยัและ
สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียน 

   

5. จัดการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีสภาพที่ใช้
งานได้อย่างดีอยู่เสมอ 

   

6. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในงานบริหารของกลุ่มสาระ/
งาน/ฝ่ายต่างๆ ใช้งานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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9. ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

9.1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  

 เพศชาย จ านวน 296 คน เพศหญิง จ านวน 170 คน 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 466 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

9.2 ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประเมินความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสิ้น 466 คน  
แบบประเมินความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  คือ   

                                        4.51 – 5.00      ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
                                        3.51 – 4.50      ระดับความพึงพอใจมาก 
                                        2.51 – 3.50      ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
                                        1.51 – 2.50      ระดับความพึงพอใจน้อย 
                                        1.00 – 1.50      ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ข้อที่ ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. มีประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 386 36 40 4 0 

2. โครงการมีประโยชน์ 350 62 54 0 0 

3. ระยะเวลาในการด าเนินงานเหมาะสม 355 65 40 6 0 

4. วิธีด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมเหมาะสม 353 67 46 0 0 

5. โครงการ/กิจกรรมเป็นผลดีต่อโรงเรียน 372 57 37 0 0 

6. ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 325 55 86 0 0 

7. การด าเนินโครงการมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 368 73 25 0 0 

8. เมื่อด าเนินโครงการแล้วบรรลุเป้าหมายของโครงการ 325 85 56 0 0 

9. ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมโครงการ 345 36 85 0 0 

10. โครงการนี้ควรจัดท าอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 339 37 90 0 0 

 รวม 3518 573 559 10 0 

เฉลี่ย 351.8 57.3 55.9 1 0 

ร้อยละ 75.49 12.30 12.00 0.21 0.00 

 

สรุปผลการประเมิน 

ร้อยละ 92.61 

เฉลี่ย 4.63 

ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 
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10. สรุปภาพรวมและข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้  
10.1 จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 

- การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) โดยผู้เข้าใช้จะต้องมี 

User และ Password  Login ในการเข้าใช้แต่ละครั้ง  

10.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 
- งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
- บุคลากรในการด าเนินงานมีงานรับผิดชอบหลายด้าน การดูแลซ่อมบ ารุงเครื่องต้องใช้เวลาในการท า จึงดูแล
ไม่ทั่วถึงและเกิดความล่าช้า 

10.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ / กิจกรรม ในครั้งต่อไป 
- ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม  
- เพ่ิมงบประมาณในการด าเนินโครงการ 
- เพ่ิมบุคลากรรับผิดชอบ 

 

11. ความคุ้มค่าของเงินที่ได้รับตามโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
12. หลักฐาน / ร่องรอยการปฏิบัติตามโครงการ 
 - ระบบพิสูจน์ตัวตน(Authentication) 
 - ระบบผู้ดูแล (Admin) เว็บ https://10.1.0.10/Admin 
 - เครื่องแม่ข่าย (Sever) 
 - ตัวกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Unifi) และระบบ Unif network 

 

ลงชื่อ...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        ( นายสุทธิพงษ์  บุญไชย) 

ความคิดเห็นของหัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 

ลงช่ือ................................................... 
)นายธิติสันติ์  ร่วมชาติสกลุ(  

หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 

ลงช่ือ ...................................................  
)นางบุบผา  บุญเพ็ง(  

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 

ลงช่ือ................................................... 
)นางสุพรรณี  เสาใบ(  

รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 

ลงช่ือ................................................... 
)นายสุนทร  พริกจ ารูญ(  

ผู้อ านวยการโรงเรยีน 

https://10.1.0.10/Admin
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ภาคผนวก 
 ประกอบด้วย 

 1. PLAN 1 แบบเสนอโครงการ 

 2. PLAN 2 บันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงินงบประมาณ 

 3. DO แบบก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 

 4. CHECK แบบรายงานการด าเนินโครงการ 

 5. ACTION แบบประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 

 6. รูปภาพการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

 7. เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ เช่น บันทึกข้อความ, ค าสั่ง เป็นต้น   
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ชื่อโครงการ    พัฒนาการเรียนการสอนและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
กลยุทธ์ของโรงเรียน          ข้อที่ 1,  3 
มาตรฐานการประกันคุณภาพ               มาตรฐานที่ 1 ประเด็นที่ 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6 
                  1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4  
     มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งช้ีที่  2.2 
                                         มาตรฐานที่ 3  ประเด็นที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ         กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ        นายสุทธิพงษ์  บุญไชย 
ลักษณะโครงการ                   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ        1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 

 

1.หลักการและเหตุผล    
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจ าวัน  ไม่ว่าจะเป็นด้านการประกอบ

อาชีพ การท างานของหน่วยงานต่างๆ และโดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถรองรับโปรแกรมใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือให้
นักเรียนได้สามารถเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโดยเฉพาะ
อินเทอร์เน็ตจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้ทั่วถึงและ
เท่าเทียม การเสริมสร้างศักยภาพให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีนับเป็นการวางรากฐานการศึกษาให้สามารถ
หาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างกว้างขวาง สามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองต่อไป 
 

2.วัตถุประสงค์    
 2.1  เพื่อให้มีอุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
 2.2  เพ่ือให้ครูและนักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต 

2.3  นักเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ การสร้างชิ้นงาน และสามารถ 
       น าเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ 

 2.4  ครูมีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 2.5  เพ่ือการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตให้มีสภาพที่ใช้งานได้อย่างดีอยู่เสมอ 
 2.6  เพ่ือให้มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในงานบริหารของกลุ่มสาระ/งาน/ฝ่ายต่าง ๆ ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย    
          - เชิงปริมาณ 
      1.  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 30 เครื่อง/1 ห้องเรียน จ านวน 3 ห้องเรียน 

     2.  นักเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

12 
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      3.  ครูทุกคน มีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
          - เชิงคุณภาพ 

     1. นักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้และค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2. การเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

      3. มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
4. กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการจัดการ

เรียนรู้ 
พ.ค.64 ครสูุทธิพงษ์  บุญไชย 

 
2. ซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช ารุดให้สามารถ

ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
15 พ.ค. 64 –30 มี.ค. 65 ครสูุทธิพงษ์  บุญไชย 

 
3. ดูแลควบคุมระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานใน

การเรียนการสอนและการสืบค้นข้อมูล 
 

15 พ.ค. 64 –30 มี.ค. 65 ครสูุทธิพงษ์  บุญไชย 
 

4. พัฒนาระบบเครือข่ายและการบันทึกข้อมูลการ
ใช้อินเทอร์เน็ตของครูและนักเรียน 

15 พ.ค. 64 –30 มี.ค. 65 ครสูุทธิพงษ์  บุญไชย 
 

5. ดูแลซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

15 พ.ค. 64 –30 มี.ค. 65 ครสูุทธิพงษ์  บุญไชย 
 

6. ค่าเช่าซอฟแวร์ ในการบันทึกข้อมูลรายปี 1 พ.ค. 64 -  31 มี.ค. 65 ครูสุทธิพงษ์  บุญไชย 
7. ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 1 พ.ค. 64 -  31 มี.ค. 65 ครูสุทธิพงษ์  บุญไชย 

 

5.  งบประมาณ 
          ใช้งบประมาณด าเนินโครงการ  153,000  บาท  แบ่งเป็นรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

 

กิจกรรมและค าชี้แจงการ 
ใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย แหล่งที่มาของ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อ
การจัดการเรียนรู้ 
 

35,084   35,084 รายได้สถานศึกษา 

2. ซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ช ารุดให้สามารถใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 

30,000  
 

30,000  รายได้สถานศึกษา 

3. ดูแลระบบเครือข่ายให้สามารถใช้
งานในการเรียนการสอนและการ
สืบค้นข้อมูล 
 

34,916  34,916  รายได้สถานศึกษา 
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กิจกรรมและค าชี้แจงการ 
ใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย แหล่งที่มาของ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

4. พัฒนาระบบเครือข่ายและการ
บันทึกข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของ
ครูและนักเรียน 

27,000  27,000  อุดหนุนรายหัว 

5. ซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3,000   3,000 อุดหนุนรายหัว 

6.ค่าเช่าซอฟแวร์ในการบันทึกข้อมูล
รายปี 

10,000  10,000  อุดหนุนรายหัว 

7.ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 13,000  13,000  อุดหนุนรายหัว 

รวมทั้งสิ้น 153,000  114,916 38,084  
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. ครมีูสื่อ อุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน  

ประเมินผลโดยใช้การ
สอบถาม/การสังเกต 

แบบประเมิน/แบบสอบถาม/
แบบสังเกต 

2. ครูและนักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จาก
อินเทอร์เน็ต 

ประเมินผลโดยใช้การ
สอบถาม/การสังเกต 

แบบประเมิน/แบบสอบถาม/
แบบสังเกต 

3. นักเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การเรียนรู้ สร้างชิ้นงาน สามารถน าเสนอผลงานได้
อย่างสร้างสรรค์ 

ประเมินผลโดยใช้การ
สอบถาม/การสังเกต 

แบบประเมิน/แบบสอบถาม/
แบบสังเกต 

4. ครูมีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100 

ประเมินผลโดยใช้การ
สอบถาม/การสังเกต 

แบบประเมิน/แบบสอบถาม/
แบบสังเกต 

5. มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในงานบริหารของกลุ่ม
สาระ/งาน/ฝ่ายต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 
100 

ประเมินผลโดยใช้การ
สอบถาม/การสังเกต 

แบบประเมิน/แบบสอบถาม/
แบบสังเกต 

6. มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตใน
สภาพที่ใช้งานได้อย่างดีอยู่เสมอ 

ประเมินผลโดยใช้การ
สอบถาม/การสังเกต 

แบบประเมิน/แบบสอบถาม/
แบบสังเกต 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
…………………………………… 
(นายสุทธิพงษ์ บุญไชย) 

 
       ……………….……………………………… 
 

          (นายชวิศ  จิตปุณยพงศ์) 

 
    ……………….…………………… 
 

 (นายสุนทร  พริกจ ารูญ) 
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โครงการ  :  พัฒนาการเรียนการสอนและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
    รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้จ่าย 

ช่วงที่ 1   ภาคเรียนที่ 1/2564  (1 เมษายน 2564 – 31 ตุลาคม 2565) 
ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 6 เดือน 3,743 22,458  
2. เครื่องส ารองไฟ 2 เครื่อง 3,000 5,000  
3. ล าโพง 2 ชุด 2,000 4,000  
4. ฮาร์ดดิสก์แบบพกพา 1 ตัว 884 884  
5. หมึก Printer HP Deskjet  สีด า 4 ขวด 200 800  
6. หมึก Printer HP Deskjet  สี 6 ขวด 200 1,200  
7. ผ้าก ามะหยี่ 10 เมตร 120 1,200  
8. ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และลงโปรแกรม 55 เครื่อง 500 27,500  
9. Wi-Fi router 2 ตัว 1,500 3,000  
10. CCR1009-7G-1C-1S+ Cloud Core 

Router 1009-7G-1C-1S+ with Tilera 
Tile-G x9 CPU (9-cores, 1.2Ghz per 
core), 2GB RAM, 7xGbit LAN, 1x 
Combo port (1xGbit LAN or SFP), 
1x SFP+ cage, RouterOS L6, 1U 
rackmou nt case, Dual PSU, LCD 
pane Log On Cloud 1 year 

1 ตัว 27,000 27,000  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 93,042  
 

ช่วงที่ 2   ภาคเรียนที่ 2/2564  (1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 6 เดือน 3,743 22,458  
2. หมึก Printer HP Deskjet  สีด า 4 ขวด 200 800  
3. หมึก Printer HP Deskjet  สี 6 ขวด 200 1,200  
4. ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และลงโปรแกรม 25 เครื่อง 500 12,500  
5. ค่าเช่า Software ในการบันทึกข้อมูลรายป ี 1 ปี 10,000 10,000  
6. ค่าเช่าอินเตอร์ 1 ปี 13,000 13,000  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 59,958  
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แบบติดตามการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/งานประจ า ประจ าปีการศึกษา 2564 
(เริ่ม  1 พฤษภาคม 2564  ถึง 31 มีนาคม 2565) 

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
ค าชี้แจง ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม/งานประจ า โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงใน  หรือเติมข้อความ 

 ให้สมบูรณ์ตามความจริง เพ่ือน าไปประกอบการวางแผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/งานประจ า  
 และจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป 
 

ชื่อโครงการ : พัฒนาการเรียนการสอนและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  : 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 
งบประมาณ 153,000  บาท 
กลุ่มเป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ  
     1.  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 30 เครื่อง/1 ห้องเรียน จ านวน 3 ห้องเรียน 
     2.  นักเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
     3.  ครูทุกคน มีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 เชิงคุณภาพ 
    1. นักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้และค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2. การเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
     3. มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

การร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน 
 -ไม่มี เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
ตอนที่ 1   การติดตามการด าเนิน โครงการ/กิจกรรม/งานประจ า 
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสถานภาพและความคิดเห็นตามความเป็นจริง หากไม่มี 

   การด าเนินการโปรดระบุเหตุผล 

ขั้นตอน / กิจกรรม มีการ
ด าเนินการ 

ไม่มีการ
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เหตุผลที่ไม่มีการ
ด าเนินการ 

1. แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน     

2. ก าหนดแผนการด าเนินงาน (กิจกรรม/พ้ืนที่/
ระยะเวลา/งบประมาณ/เป้าหมาย/ผู้รับผิดชอบ) 

    

3. ส ารวจสภาพปัญหา และความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

    

4. รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม
อย่างสม่ าเสมอ 

    

หัวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่มสาระรวบรวมส่งงานแผน (ตาราง2) 
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5. การมีส่วนร่วมของคณะครูและบุคลากร     

6. ประสานการด าเนินงานกับชุมชนท้องถิ่น 
หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือส่งเสริมการ
จัดกิจกรรม 

   เนื่องจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ covid-19 

7. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ของทางโรงเรียน     

8. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม 

    

9. ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมตาม
แผนด าเนินงาน 

    

10. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

    

11. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน     

12. จัดท ารายการประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

    

13. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานและการรายงานผล 

    

14. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน     

ตอนที่ 2 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1. ปัญหา 

   - งบประมาณในการจดัซื้อคอมพิวเตอร์ให้ครบทุกห้องเรียนไม่เพยีงพอ 

   - บุคลากรในการด าเนินงานมีงานรับผดิชอบหลายด้าน การดูแลซ่อมบ ารุงระบบต้องใช้เวลาในการท าจึงดูแลไม่ท่ัวถึงและเกดิความลา่ช้า 

2. ข้อเสนอแนะ 

  - ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเตมิ นอกเหนือจากเงินรายไดส้ถานศกึษา 

 

   ลงช่ือ........................................................ผู้ประเมิน 

               (นายสุทธิพงษ์  บุญไชย) 

       ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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แบบประเมินการด าเนิน โครงการ/กิจกรรม/งานประจ า 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 1 คะแนน เมื่อประเมินผลแล้วอยู่ระดับต่ ากว่า ร้อยละ 50 ถึง 59 

 2 คะแนน เมื่อประเมินผลแล้วอยู่ระหว่าง  ร้อยละ 60 ถึง 69 

3 คะแนน เมื่อประเมินผลแล้วอยู่ระหว่าง  ร้อยละ 70 ถึง 79 

4 คะแนน เมื่อประเมินผลแล้วอยู่ระหว่าง  ร้อยละ 80 ถึง 100 

ที ่ รายการ คะแนน 
1 2 3 4 

1 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/งานประจ า บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1,3.6,7 
ชื่อโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

    

2 ท่านพอใจผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม/งานประจ า ตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ 

    

3 ในระหว่างการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม/งานประจ า 
3.1 ความเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้     
3.2 ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน     
3.3 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน     
3.4 ขั้นตอนการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     

4 ผลงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกิดผลเป็นไปตามเป้าหมาย     
คะแนนรวม   12 12 

ผลการประเมิน (คิดเป็นร้อยละ) 85.71 
 

สรุปผลการประเมินรวมของโครงการ/กิจกรรม/งานประจ า 

 เป็นที่พอใจ   ควรปรับปรุง 

 ควรด าเนินการต่อ  ไม่ควรด าเนินการต่อ 

ข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................. ................................................. 

ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน  ลงชื่อ.................................................... 

               (นายสุทธิพงษ์  บุญไชย)                (นางยุพด ี ไพรวรรณ์) 

    ผู้รับผิดชอบโครงการ           หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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บันทึกการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
โครงการ  /กิจกรรม /งานประจ า การศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารงานวิชาการและบริหารงานทั่วไป  
วันพฤหัสบดี ที่27เดือน พฤษภาคม .พ .ศ.  2564  

ครั้งที ่1/2564 
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 

.........................................................................................................................  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายสุทธิพงษ์  บุญไชย 

2. นายปัญญา จ าเริญศักดิ์ศรี 
            3. นางยุพดี  ไพรวรรณ์  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

- ไม่มี - 
เริ่มประชุมเวลา14.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 - การด าเนินงานตลอดปีการศึกษา 2564 งานพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ จะต้องมีความพร้อมด้านการเรียนและการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

- การพัฒนาการเรียนการสอน จะมีการจัดหาสื่อและหนังสือเรียนรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 
วิทยาการค านวณให้ครบทุกระดับชั้น 
 - การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ติดตั้งเครื่องแม่ข่าย(Sever) ติดตั้งระบบพิสูจน์ตัวตน 
(Authentication) ในการเข้าใช้ การตั้ง User password ให้กับครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน ติดตั้ง  
ตัวกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Unifi) ตามทางเดินหน้าห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และจุดต่าง ๆ ให้ครอบคลุม 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
 - แนวทางการพัฒนาระบบเครือข่าย จะติดตั้งเพ่ิมทุกปีในจุดที่สัญญาณไม่ถึง 
 - การตั้งค่า User Password จะต้องกรอกข้อมูลในระบบใหม่ทุกปี เฉพาะ ม.1, ม.4 และนักเรียนที่
ย้ายเข้ามาเรียนใหม่ 
 - ทุกปีการศึกษาจะมีช่างเข้ามาตรวจสอบและบ ารุงรักษาเครื่องแม่ข่าย(Sever) และระบบพิสูจน์
ตัวตน (Authentication) 



20 
 

  

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
- ไม่มี - 

เลิกประชุม เวลา15.30 น. 
 
 

ลงชื่อ................................................   ลงชื่อ................................................... 
      (นายสุทธิพงษ์  บุญไชย)                          (นางยุพดี  ไพรวรรณ์) 
         ผู้จดบันทึกการประชุม             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 

ลงชื่อ..................................................... 
  (นายปัญญา  จ าเริญศักดิ์ศรี) 

                หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป  
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รูปภาพการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
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รูปภาพการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
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รูปภาพการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
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รูปภาพการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

  

        

       

                    

\ 


