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แบบฟอรมสรุปแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม  
ฝายบริการ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)  โรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมยปการศึกษา 2559 

************************************************************************** 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมงานระบบเครือขายของโรงเรียน 
ผูรับผิดชอบนางสาวปยะนุช  ทองทั่ว          ฝายบริการ 
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจขอท่ียุทธศาสตรขอที่เปาหมายขอท่ี  
ตอบสนองแผนพัฒนาฝาย: พันธกิจขอท่ี  ยุทธศาสตรขอที่ เปาหมายขอท่ี  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ตัวบงชี้/เกณฑท่ี    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาสมศ.รอบสี่:  มาตรฐานที่  ตัวบงชี้ที่    
 
1. สรุปวิธีดําเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง) 

 มีการเตรียมการในการจัดระบบเครือขายของโรงเรียนมารียอนุสรณ คือเตรียมแตงตั้ง
คณะกรรมการ  มีการประชุมคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง  เตรียมเอกสาร  เตรียมโครงการนําเสนอขอ
อนุมัติงบประมาณตอผูบริหาร  ดําเนินการเตรียมอุปกรณในการเชื่อตอเครือขาย  เชน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
เครื่องกระจายสัญญาณ WIFI สายแลน เพื่อโรงเรียนมีระบบเครือขาย โปรแกรม Mas school เพื่อให
สถานศึกษามีระบบบริการอินเตอรเน็ตไรสายใหกับบุคลากร และผูปกครองเพื่อใหสถานศึกษามีระบบMas-
School พรอมใชงานตลอดเวลา   จากการดําเนินการพบวา  พบวาความพึงพอใจตอระบบบริการอินเตอรเน็ต
ไรสาย  ปการศึกษา 2559 ภาพรวมมีความพึงพอใจมากท่ีสุด   โดยมีคาเฉลี่ย  4.83 คิดเปน 
รอยละ  87.83 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว   200,000บาท จายจริง  300,000 บาท   คงเหลือ 150,000 บาท 
 
วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการติดตามการประเมินผลงานระบบเครือขายครั้งนี้  ไดแก 
1.  แบบสอบถามความพึงพอใจ“ระบบบริการอินเตอรเน็ตไรสาย” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ

ที ่
ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของ

โครงการ 
1  สถานศึกษามีระบบบริการ

อินเตอรเน็ตไรสายใหกับบุคลากร
และ ผูปกครอง รอยละ 85

สรุปผลในภาพรวม 
6.1จุดเดนของแผนงาน/โครงการ

1.  เปนความรวมมือของทุกฝาย
2.  ครูและบุคลากร ผูปกครอง มีระบบเครือขายที่ทันสมัยเหมาะสมกับการใชงานทั้งดานการ

เรียนการสอน การใชโปรแกรม 
6.2 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน

  1. อินเตอรไรสายควรมีครอบคลุมพ้ืนที่โรงเรียนมากกวานี้
  2. ระบบเครือขาย 
 
 

ลงชื่อ 

 
 
  
 
           ลงชื่อ

                 

สรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 

ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของ สภาพความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงาน

บรรลุ ไมบรรลุ 
สถานศึกษามีระบบบริการ

อินเตอรเน็ตไรสายใหกับบุคลากร 
85 

   ดําเนินการเตรียมอุปกรณในการ
เ ชื่ อ ต อ เ ค รื อ ข า ย   เ ช น  สั ญ ญ า ณ
อินเตอรเน็ต เครื่องกระจายสัญญาณ 
WIFI สายแลน เพื่อ
เครือขาย โปรแกรม 
สถานศึกษามีระบบบริการอินเตอรเน็ตไร
สายใหกับบุคลากร และผูปกครองเพื่อให
สถานศึกษามีระบบMas
ใชงานตลอดเวลา   
พบวา  พบวาความพึงพอใจตอ
บริการอินเตอรเน็ตไรสาย
2559 ภาพรวมมีความพึงพอใจมากที่สุด   
โดยมีคาเฉลี่ย  4.83 
รอยละ  87.83 

โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ 
เปนความรวมมือของทุกฝาย 
ครูและบุคลากร ผูปกครอง มีระบบเครือขายที่ทันสมัยเหมาะสมกับการใชงานทั้งดานการ

เรียนการสอน การใชโปรแกรม Mas school การใชอินเตอรเน็ตไรสาย 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งตอไป 

อินเตอรไรสายควรมีครอบคลุมพ้ืนที่โรงเรียนมากกวานี้ 
ระบบเครือขาย Mas school ชา ชวงครูคียคะแนน 

ลงชื่อ ........................................................... 
     (นางสาวปยะนุช  ทองทั่ว) 

     หัวหนากลุมงานประชาสัมพันธ 

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

              ผูอํานวยการโรงเรียนมารียอนุสรณ 
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ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการเตรียมอุปกรณในการ
เ ชื่ อ ต อ เ ค รื อ ข า ย   เ ช น  สั ญ ญ า ณ
อินเตอรเน็ต เครื่องกระจายสัญญาณ 

สายแลน เพื่อโรงเรียนมีระบบ
เครือขาย โปรแกรม Mas school เพื่อให
สถานศึกษามีระบบบริการอินเตอรเน็ตไร
สายใหกับบุคลากร และผูปกครองเพื่อให

Mas-School พรอม
  จากการดําเนินการ

พบวาความพึงพอใจตอระบบ
บริการอินเตอรเน็ตไรสาย  ปการศึกษา 

ภาพรวมมีความพึงพอใจมากที่สุด   
 คิดเปน 

ครูและบุคลากร ผูปกครอง มีระบบเครือขายที่ทันสมัยเหมาะสมกับการใชงานทั้งดานการ
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
ความพึงพอใจตอความพึงพอใจ“ระบบบริการอินเตอรเน็ตไรสาย” 

ของโรงเรียนมารียอนุสรณ  บุรีรัมย  ปการศึกษา 2559 
 
ตารางที่  1  แสดงความความพึงพอใจตอ ความพึงพอใจ“ระบบบริการอินเตอรเน็ตไรสาย”ของโรงเรียนมารีย
อนุสรณ   จ.บุรีรัมย  ปการศึกษา 2559 
 

รายการ 
คาเฉลี่ย 
�� 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

คิดเปนรอยละ 
คาเฉลี่ย x 100 

5 
แปลผล 

1. ระยะเวลา ขั้นตอน ความสะดวกรวดเร็ว
ในการรับบริการขอมูลขาวสารมีความ
เหมาะสม 

4.83 0.42 98.64 มากที่สุด 

2. ความพรอมในการติดตอประสานงานและ 
การใหบริการของเจาหนาที่ 

4.87 0.48 96.24 มากที่สุด 

3. ความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และชองทางการติดตอสื่อสารมีความ
เหมาะสม 

4.82 0.39 96.4 มากที่สุด 

4. มกีารสื่อสาร/ประชาสัมพันธที่รวดเร็ว ทัน
ตอสถานการณ 

4.86 0.42 98.21 มากที่สุด 

5. ขอมูลขาวสารมีความถูกตอง 4.85 0.36 97.98 มากที่สุด 
6. มีชองทางการประชาสัมพันธที่หลากหลาย 4.82 0.39 97.65 มากที่สุด 
7. มชีองทางการประชาสัมพันธเหมาะสม 4.85 0.36 97.78 มากที่สุด 
8. ขอมูลขาวสารมีประโยชน/นาสนใจ 4.79 0.48 96.67 มากที่สุด 
9. การใหขอมูลเพิ่มเติม/การตอบขอซักถาม 4.81 0.48 98.73 มากที่สุด 
เฉลี่ย 4.83 0.23 87.83 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 1  พบวาความพึงพอใจตอระบบบริการอินเตอรเน็ตไรสาย ของโรงเรียนมารียอนุสรณ  
บุรีรัมย  ปการศึกษา 2559  ภาพรวมมีความพึงพอใจมากท่ีสุด   โดยมีคาเฉลี่ย  4.83  คิดเปนรอยละ  87.83   
 
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ 
 -  ดีมากคะ 

-  อินเตอรไรสายควรมีครอบคลุมพ้ืนที่โรงเรียนมากกวานี้ 
- ระบบเครือขาย Mas school ชา ชวงครูคียคะแนน 
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ภาคผนวก 
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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 2.4 กิจกรรมสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลย ี 25 พ.ค. 59 
  1) คุณครูทุกทานสงสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี ส.ค. – ธ.ค. 59 
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วัตถุประสงค/เปาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา  

(วัน/เดือน/ป) 
เปาหมายเชิงปริมาณ  2) ประเมินการใชสื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน  
1. บุคลากรมี User ในการใช ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
อินเตอรเน็ตทุกคน  3) ประกวดสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี ม.ค. 59 

2. ผูปกครองสามารถติดตอขอใช  4) ประกาศผลการประเมินการใชสื่อและการ ก.พ. 59 

บริการอินเตอรเน็ตไรสายได ประกวดสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี  
3. เพิ่มจุดบริการอินเตอรเน็ตไร 2.5. โครงการอบรมการเผยแพรสื่อบนเครือขาย  
สายใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่ อินเตอรเน็ต  
4. ระบบMas-School สามารถใช  1) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  
งานไดเสมอและแกไขปรับปรุงได  2) แตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของ   
5.  อัพเดตขอมูลโรงเรียนผาน   3) ประชุมเพื่อวางแผนดําเนินงาน  
Website อยางนอยสัปดาหละ 1   4) ดําเนินการตามแผน 17-18 ต.ค. 2559 
ครั้ง  5) สรุปผลดําเนิน ปรับปรุงแกไข และรายงานผล  
6. ใหบริการงานโสตทัศนศึกษาทุก 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

งานตามที่เสนอขอ 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงานตามแผน  
7. มีการบันทึกภาพกิจกรรม 3.2  ปรับปรุง แกไข การดําเนินงานที่ยังไมสมบูรณ ตลอดปการศึกษา 

ทุกกิจกรรม 3.3 จัดทําเครื่องมือประเมินตางๆ  
8. มีสารสนเทศของโรงเรียน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
9. มีการประชาสัมพันธขาวสาร 4.1  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน  
และกิจกรรมของโรงเรียน 4.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหนวยงาน  
10. คุณครูทุกทานไดรับการ 4.3 นําผลการประเมินมาวางแผน เพื่อปรับปรุงและ  
ประเมินการใชสื่อเทคโนโลยี พัฒนาในปการศึกษาตอไป  
ในการเรียนการสอน   
11. คุณครูทุกทานสงสื่อการเรียน   
การสอนเทคโนโลยี   

12. โครงการ การทําสื่อการสอน   

ออนไลน   
เปาหมายเชิงคุณภาพ   
1. สถานศึกษามีระบบบริการ   
อินเตอรเน็ตไรสายใหกับบุคลากร   
และผูปกครองอยางมีประสิทธิภาพ   
2. สถานศึกษามีระบบ   
Mas-School พรอมใชงานตลอด   
เวลา และสามารถแกไขปญหา   
ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   



7 
 

วัตถุประสงค/เปาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา  

(วัน/เดือน/ป) 

3. สถานศึกษามีการบริการ   

อุปกรณโสตทัศนวัสดุ แกบุคลาการ   
และทุกฝายภายในโรงเรียน   
อยางมีประสิทธิภาพ   
4. สถานศึกษามีการประชา   

สัมพันธขอมูลขาวสารโรงเรียนและ   

กิจกรรมตางๆของโรงเรียนผาน   

เว็บไซตและเฟสบุคของโรงเรียน   

อยางมีประสิทธิภาพ   

5. สถานศึกษามีสื่อการเรียน   

การสอนเทคโนโลยีอยาง   

มีประสิทธิภาพ   

6. บุคลากรมีการพัฒนาการใช   

สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน   

อยางมีประสิทธิภาพ   

7. สถานศึกษาจัดโครงการ   

การทําสื่อการสอนออนไลน   

ตัวชี้วัดความสําเร็จ   

1. สถานศึกษามีระบบบริการ   
อินเตอรเน็ตไรสายใหกับบุคลากร   

และ ผูปกครอง รอยละ 85   

2. สถานศึกษามีการบริการ   
อุปกรณโสตเทคโนโลยีแกบุคลากร   

ภายในโรงเรียน อยางมีคุณภาพ    

รอยละ 85   
3. สถานศึกษามีการบริการ ขอมูล   

ขาวสาร สารสนเทศ แกบุคลากร    

ผูเรียน ผูปกครอง และบุคคลทั่วไป   
 อยางมีคุณภาพ รอยละ 85   

4 สถานศึกษามีการประชา   

สัมพันธขอมูลขาวสาร เว็บไซต    
อยางมีคุณภาพรอยละ 85   
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วัตถุประสงค/เปาหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา  

(วัน/เดือน/ป) 
5. บุคลากรมีการใชสื่อเทคโนโลย ี   

ในการจัดการเรียนการสอน   

อยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 85   

6. บุคลากรสงสื่อการเรียน   

การสอนเทคโนโลยี รอยละ 100   

7. โครงการ การทําสื่อการสอน   

ออนไลน   
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   
 
 
 
 
 
 
 



 
     ลงชื่อ............................. .........................
               (นางสาวปยะนุช  ทองทั่ว
                     หัวหนาแผนงาน            
 
 
 
 
 
 
 
     ลงชื่อ......................................................
               (นางสาวจําเนียร  บุญทัน
           ผูอํานวยการโรงเรียนมารียอนุสรณ
 

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

หัวหนาแผนงาน                                      รองผูอํานวยการฝายบริการ

......................................................ผูเห็นชอบ                 ลงชื่อ ..............................................
นางสาวจําเนียร  บุญทัน)                        (บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร

ผูอํานวยการโรงเรียนมารียอนุสรณ                        ผูจัดการโรงเรียนมารียอนุสรณ
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............................................. ผูเห็นชอบ 
นายสมบัติ  พิมพจันทร) 

รองผูอํานวยการฝายบริการ 

..............................................ผูอนุมัต ิ
เอกชัย ชิณโคตร) 

ผูจัดการโรงเรียนมารียอนุสรณ 



 
แบบแสดงประมาณการคาใชจาย งาน

งาน/กิจกรรม งานระบบเครือขายโรงเรียน
แผนงานตามมาตรฐานที ่1  
หนวยงาน  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ 

รายรับ 
 1. จากโรงเรียน 
 2. จากนักเรียน 
 3. งบจัดหา 
 4. อื่นๆ (งบเรียนฟรี 15 ป) 

รวม 
รายจาย 
1. คาวัสดุ 
 1.1 คาสัญญาณ TOT 
 1.2 คาซอมแซมสัญญาณ 
 1.3 เครื่องกระจาย WIFI 
 1.4 คาสาย LAN 
 1.5 คาซอมบํารุง 
2. คาใชสอย 
 - 
3. คาตอบแทน 
 - 
4. คาพาหนะ 
 - 

รวม 

 
 
      ลงชื่อ......................................................
                (นางสาวปยะนุช  ทองท่ัว) 
                      หัวหนาแผนงาน            

        ลงชื่อ......................................................
                   (นางสาวจําเนียร  บุญทัน
               ผูอํานวยการโรงเรยีนมารียอนสุรณ

แบบแสดงประมาณการคาใชจาย งาน/กิจกรรม 
งานระบบเครือขายโรงเรียน 

 2  3  4  5  
   ฝาย บริการ 

งบประมาณ 
2558 

ประมาณการงบประมาณ
2559 2560

   
37,500บาท   

-   
-   

162,500 บาท   
200,000 บาท   

   
   

144,000 บาท   
18,500 บาท   
17,500 บาท   
5,000 บาท   

15,000 บาท   
   
   
   
   

   
   
200,000 บาท   

 

......................................................ผูเสนองาน        ลงชื่อ ............................................. 
                   (นายสมบตัิ  พิมพจันทร

หัวหนาแผนงาน                                       รองผูอํานวยการฝายบริการ
 
 

......................................................ผูเห็นชอบ                   ลงชื่อ ..............................................
นางสาวจําเนียร  บุญทัน)                         (บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร

ผูอํานวยการโรงเรยีนมารียอนสุรณ                          ผูจัดการโรงเรยีนมารียอนสุรณ
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ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................. ผูเห็นชอบ 
นายสมบตัิ  พิมพจันทร) 

รองผูอํานวยการฝายบริการ 

.........................ผูอนุมัต ิ
เอกชัย ชิณโคตร) 

ผูจัดการโรงเรยีนมารียอนสุรณ 
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2559 
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2559 
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2559 
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ประมวลรูปภาพ 
กิจกรรมระบบเตรือขายโรงเรียน 

ปการศึกษา  2559 
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ประมวลภาพ งานระบบเครือขาย 

 
 

ติดตั้งซอมแซมระบบอินเตอรเน็ตไรสาย 
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ประมวลภาพ งานระบบเครือขาย 

 
 

ติดตั้งซอมแซมระบบอินเตอรเน็ตไรสาย 
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ประมวลภาพ งานระบบเครือขาย 

 
 

ประกาศผลสอบผานทางเว็บไซต 
 

 
  



18 
 

ประมวลภาพ งานระบบเครือขาย 

 
 

ดูแลและพัฒนา website ของโรงเรียน
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ประมวลภาพ งานระบบเครือขาย 

 
 

ดูแลระบบ Mas School 
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คํานํา 
 

 เอกสารฉบับนี้เปนเอกสารายงานระบบเครือขายโรงเรียนมารียอนุสรณ  ประจําปการศึกษา  2559
เพื่อใหสถานศึกษามีระบบบริการอินเตอรเน็ตไรสายใหกับบุคลากร และผูปกครองเพ่ือใหสถานศึกษามีระบบ 
Mas-School พรอมใชงานตลอดเวลา  
 ทั้งนี้ในการดําเนินกิจกรรมผูจัดทําขอขอบพระคุณโรงเรียนมารียอนุสรณที่เอื้ออํานวยความสะดวก
ของสถานที่ในการจัดกิจกรรม  ขอขอบพระคุณผูอํานวยการที่สงเสริมสนับสนุน  คอยใหคําแนะนําดานการ
จัดกิจกรรมและขอบคุณคณะครูทุกทานที่ใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมเปนอยางดี    ผูจัดทําหวังเปน
อยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนแนวทางการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป 
 
 หากมีขอผิดพลาดประการใดผูจัดทําจะไดนําไปปรับปรุงในครั้งตอไป 
 
 
 
       กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                            ฝายบริการ  
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 
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สารบัญ 
 
เรื่อง           หนา 
 
คํานํา              ก 
สารบัญ              ข 
รายงานสรุปการจัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธโรงเรียน    1 

- สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จ    2 
- จุดเดนของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้    2 
- ผลการวิเคราะหขอมูล    3 
- ขอเสนอแนะเพิ่มเติม    3 

ภาคผนวก    4 
- แผนงานกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ    5 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ     11 
- ประมวลรูปภาพการจัดกิจกรรม     14

  
  
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข 
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งานระบบเครือขายของโรงเรียน 

ฝายบริการ 
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศปการศึกษา 2559 

โรงเรียนมารียอนุสรณ  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 


