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1. ช่ือโครงการ  พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 
2. ช่ือกิจกรรม  1. ปรับปรุงอุปกรณ์เช่ือมต่อห้อง server 
  2. ติดต้ังอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
  3. ซ่อมแซมส่วนช ารุด 
3. ระยะเวลาด าเนินงาน / โครงการ.พ.ค.60 - ก.พ. 62 
4. ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ. นายนิมิตร ไตรบญุรักษ ์
5. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้
ในยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้ นวัตกรรม การส่ือสารและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ โดย
ครูผู้สอนต้องปรับเปล่ียนบทบาทตนเองจากผู้ถ่ายทอดความรู้มาเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้กับ
ผู้เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้นโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันมีการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาตามแนวทางลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดช่ัวโมงเรียนตามหลักสูตรแล้ว ยังหมายรวมถึงการลดบทบาทของครูในช้ันเรียนจาก
ผู้สอนเพียง   อย่างเดียวกลายเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น ดังนั้น 
จึงเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษาทุกแห่งในการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษาท้ังด้านความรู้ เจตคติ ทักษะ
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  กลุ่มงานไอซีที โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมจึง ได้จัดท าโครงการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 ขึ้น 

6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 6.1 เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์เช่ือมต่อห้อง server ให้รองรับความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน 
                ท่ีมีสูงขึ้น 
 6.2 เพื่อเพิ่มจุดใช้งานอินเทอร์เน็ตบริเวณหน้าเสาธง,ห้องส่งเสริมกิจการนักเรียน,บ้านพักครู 
                ชาวต่างชาติ 
 6.3 ปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์เครือข่ายในกรณีท่ีช ารุดระหว่างปีการศึกษา 
7. เป้าหมาย 

7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ ได้จาก
ทุกอาคารเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนให้มีทักษะการใช้เรียนรู้ ทักษะการเทคโนโลยี ได้ตรงตามหลักสูตรและตัวชี้วัด 
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8. วิธีการด าเนินงาน (PDCA) 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 Plan 

วางแผนการด าเนินงาน 
พ.ค. 61 นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ ์

2 Do 
ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีได้ก าหนดไว้ 

ตลอดปีการศึกษา 2561  นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ ์

3 Check 
ตรวจสอบผลการด าเนินการเป็นระยะ 

ตลอดปีการศึกษา 2561  นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ ์

4 Action 
รายงานผลและน าผลท่ีได้ไปปรับปรุงในครั้งต่อไป 

มี.ค. 62 นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ ์

 
9. งบประมาณ 

9.1 งบประมาณจ านวน  150,000 บาท  จากแหล่งงบประมาณ  ดังนี้ 
      (  ) เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน         จ านวน 20,000 บาท 
      (  ) เงินอื่น ๆ (นอก งปม.)          จ านวน 130,000 บาท 
 
9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 1 : ปรับปรุงอุปกรณ์เช่ือมต่อห้อง server 60,000 
กิจกรรมท่ี 2 : ติดต้ังอินเทอร์เน็ตไร้สาย 40,000 
กิจกรรมท่ี 3 : ซ่อมแซมส่วนช ารุด 50,000 

 
10. การประเมินผลโครงการ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
,วิทยาศาสตร์ 

ผู้เรียนร้อยละ 90 มี
ทักษะการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต เพื่อการ
เรียนรู ้

ผลการเรียนของ
ผู้เรียนในกลุ่มวิชา
คอมพิวเตอร์และ
วิทยาศาสตร์ 

แบบประเมินผลการ
เรียนกลุ่มวิชา
คอมพิวเตอร์และ
วิทยาศาสตร์ 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 นักเรียนมีทักษะการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ ในทุกระดับช้ัน 

  11.2. ครูได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและประเมินผล 
       ตามสภาพจริง มีทักษะการท าวิจัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
11.3. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ีครอบคลุมทุกอาคารเรียน และพร้อมใช้งานเสมอ 
 
 

ลงช่ือ  .........................................  ผู้เสนอโครงการ 
                                            (นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ์) 
                                                        ครู 
 
 

        ลงช่ือ ............................................... ผู้อนมุัติโครงการ 
                                             (นายบุญเทพ    พิศวง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่  1 :  ปรับปรุงอุปกรณ์เช่ือมต่อห้อง server 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช้ (บาท) 
รวม 

(บาท) ภาคเรียน 
ท่ี 1 

ภาคเรียน 
ท่ี 2 

1 จ้างเหมาย้ายอุปกรณ์เช่ือมต่อเข้าตู้ rack 1 10,000 10,000  10,000 
2 ซื้อ toner samsung  

2.1 CLT-K404S 
2.2 CLT-C404S 
2.3 CLT-M404S 
2.4 CLT-404S 

4 2000 8,000  8,000 

3 Load Balance support Gigabit speed 1 12,000 12,000  12,000 
4 Router support Gitabit speed 1 30,000 30,000 30,000 30,000 

รวม  (หกหมื่นบาทถ้วน) 60,000 60,000 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่  2 :  ติดต้ังอินเทอร์เน็ตไร้สาย 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช้ (บาท) 
รวม 

(บาท) ภาคเรียน 
ท่ี 1 

ภาคเรียน 
ท่ี 2 

1 จ้างเหมาติดต้ังอินเทอร์เน็ตไร้สายบริเวณ 
- หน้าเสาธง 
- อาคารส่งเสริมกิจการนักเรียน 
- บ้านพักครูชาวต่างชาติ 
- บ้านพักผู้อ านวยการ 
- บ้านพักรองผู้อ านวยการ 

1 40,000 40,000  40,000 

รวม  (ส่ีหมื่นบาทถ้วน) 40,000 40,000 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่  3 :  ซ่อมแซมส่วนช ารุด 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช้ (บาท) 
รวม 

(บาท) 
หมาย
เหตุ ภาคเรียน 

ท่ี 1 
ภาคเรียน 

ท่ี 2 
1 จัดซื้ออุปกรณ์ทดแทนส่วนท่ีช ารุด  1 1  50,000 50,000  

รวม  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 50,000 50,000  
 


