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รหัสโครงการ A326ว5

ชื่อโครงการ

พัฒนาเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตและปรับปรุงเครือข่ายในโรงเรียนพรเจริญวิทยา
พร้อมจัดหาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นายจักรพงษ์ แก้วตรี
2.นายเจษฎา วิณโรจน์
3.นางจตุพร วิณโรจน์
4.นายพิชิตชัย วงษ์ชัย
5.นายชิต ชินวงษ์
6.นางวณิดา ศรีตาแสน
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน
ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ข้อที่ ๓ พัฒนาคุณภาพการการจัดการเรียนการสอน
สนองมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.๑ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
๓.๒ ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เป็น ผลสืบเนื่องมาจากการ
พัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่ งผลจากการใช้เทคโนโลยีทำให้เกิดการแข่งขัน
ทางด้านต่างๆ มากมาย การติดต่อสื่อสารต่างๆ สะดวกรวดเร็วขึ้น แทบทุกสาขาอาชีพล้วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ทั้งสิ้น ซึ่ง ส่วนใหญ่ จะใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในวงการศึกษาก็เช่นเดียวกัน
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีความจำเป็นและสำคัญ อย่างยิ่ง เพราะสถานศึกษาเป็นแหล่ง ที่ผลิต
ทรัพยากรบุคคลเพื่อไปรับใช้สังคมในอนาคต ดังนั้นการสนับสนุน ส่งเสริมให้เด็กได้เรีย นรู้สิ่งใหม่ๆ จึงเป็นเรื่องที่จะ
ช่วยพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของเด็กเหล่านั้น ให้เป็นพลเมืองที่มีความคิดที่ก้าวหน้าและพัฒนาประเทศใน
อนาคต
โครงการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยระบบ อิ น เตอร์ เ น็ ต และปรั บ ปรุ ง เครื อ ข่ า ยในโรงเรี ย นพ รเจริ ญ วิ ท ยา
พร้อมจัดหาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตที่
มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้นตอบสนองความต้องการทั้งนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนพรเจริญ วิทยา ใช้ใน
การศึกษาหาความรู้ด้านการเรียนการสอนของครูและนักเรียนภายในโรงเรียนพรเจริญวิทยาให้มีประสิทธิภาพ เพราะ
ปัจจุบันนี้ ครูหลายท่านมีความสนใจที่จะใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้กับ เด็ก และเด็กเองก็มี
ความสนใจในการเรียนการสอนจากคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต
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ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวทางด้านการใช้ง านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการเรียนการสอนใน
อนาคต และเป็ นการสนองต่ อ กลยุทธ์ข องโรงเรี ยนพรเจริญ วิท ยา สนองนโยบาย สพฐ. และ สนองต่ อมาตรฐาน
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนาและส่งเสริมความรู้แก่เด็กนักเรียนด้านคอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น
เพราะต่อไปนี้ทุกรายวิชาก็สามารถจะใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนได้ ไม่ใช่เฉพาะวิชาคอมพิ วเตอร์
เพียงอย่างเดียว ซึ่งก็จะทำให้เด็กนักเรียนและครู – อาจารย์ ได้พัฒนาความสามารถและเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และ
สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อขยายสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาให้ครอบคลุมพื้นที่โรงเรียนพรเจริญวิทยาทั้งหมด
2.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลวิชาต่างๆได้ตลอดเวลาผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต
3. เป้าหมายโครงการ
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ขยายระบบสั ญ ญาณอิ น เตอร์เน็ ต ทั้ ง ประเภทสาย และไร้ ส ายครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง หมด
100%
3.1.2 ครูผู้สอนทุกรายวิช าสามารถเข้าถึง ระบบอินเตอร์เน็ ตได้ตลอดเวลา นักเรียนสามารถใช้
บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนได้
100%
3.1.3 สื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจะต้องอยู่ในระบบดิจิตอล 80% ของสื่อ
การเรียนการสอนที่ใช้ภายในโรงเรียนพรเจริญวิทยา
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ย้อนหลังหรือศึกษาเพิ่มเติมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มากยิ่งขึ้น
3.2.2 ครูสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
5. ระยะเวลาดำเนินการ
 ภาคเรียนที่ 1 ( พ.ค. 64 – ต.ค. 64)
 ภาคเรียนที่ 2 ( พ.ย. 64 – เม.ย. 65)
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6.วิธีดำเนินการ
ลำดับ

การดำเนินงาน

การดำเนินกิจกรรม
1.ขั้นเตรียม (Plan)
1.1 .วางแผนการดำเนินงาน

1.2 .จัดเตรียมข้อมูล
1.3 .จัดทำโครงการ
1.4 .เสนอโครงการเพื่อพิจารณา
2.ขั้นดำเนินการ (Do)
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2.1 เตรียมพื้นที่และอุปกรณ์
2.2 ติดตั้งอุปกรณ์

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

เดือน/พ.ศ

21-31 ม.ค.2564
1-6 ก.พ.2564
1-8 มี.ค.2564
15 มี.ค.2564
เดือน/พ.ศ

16 พ.ค.2564
20 พ.ค.2564

3.ขั้นติดตามประเมินผล (check)

เดือน/พ.ศ

3.1 สังเกต
3.2 ตรวจสอบสัญญาณ

มิ.ย.2564
มิ.ย.2564
มิ.ย.2564

3.3 ทดสอบสัญญาณ
4.ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไขพัฒนา (Act)
4.1 ทดลองใช้งาน

งบประมาณ

200,000

1.นายจักรพงษ์ แก้วตรี
2.นายเจษฎา วิณโรจน์
3.นางจตุพร วิณโรจน์
4.นายพิชิตชัย วงษ์ชัย
5.นายชิต ชินวงษ์
6.นางวณิดา ศรีตาแสน

เดือน/พ.ศ

มิ.ย.2564

7. งบประมาณ
7.1 ประเภทของเงิน
 เงินค่าจัดสอนคอมพิวเตอร์ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
7.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
ที่ รายการ
1
2
3
4
5
5

จำนวน

เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ Server
1
สวิตซ์กิกะบิต อาคารเรียน ห้องกลุ่มสาระ
12
อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณไร้สาย
5
สายแลน
2
อุปกรณ์เข้าสายสัญาณ
2
เครื่องสำรองไฟ
1
รวมทั้งสิ้น (สองแสนบาทถ้วน)

8. หน่วยงาน / ผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
8.1 ...ศูนย์คอมพิวเตอร์....
8.2 …ฝ่ายงานวิชาการ.....

ราคา/
หน่วย
35,000
3,500
20,000
2,000
1,200
16,600

รวม
35,000
42,000
100,000
4,000
2,400
16,600
200,000
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9. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- สัญญาณอินเตอร์เน็ตทั่วถึงทุกพื้นที่

วิธีวัดและประเมินผล
- ตรวจสอบสัญญาณ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณ

10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. มีระบบอินเตอร์เน็ตทั้งระบบใช้สายและไร้สายให้บริการกับครู – อาจารย์ และนักเรียนมากขึ้น
2. นักเรียนได้ใช้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
3. สามารถให้บริการแก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในการทำงานการเรียนการสอน

ลงชื่อ..........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางจักรพงษ์ แก้วตรี)
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ
(นายเจษฎา วิณโรจน์)
ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์

ลงชื่อ.........................................ผู้วิเคราะห์โครงการ
(นายจักรพงษ์ กลมลี)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ.........................................ผู้วิเคราะห์โครงการ
(นายสามารถ สุคุณพันธ์)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ.........................................ผู้วิเคราะห์โครงการ
(นายทรงศักดิ์ สิงหนสาย)
ตำแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน

ลงชื่อ.........................................ผู้วิเคราะห์โครงการ
(นางดอกแก้ว สิงห์เผ่น)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธนากฤต เปริน)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายศุภชัย สายเย็น)
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา

