
งาน/โครงการ: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน (เครือข่ายคอมพิวเตอร์) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานในระดับสากล  
        เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้้าหน้าทางความคิด ผลิตงาน 
                     อย่างสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาแหล่งเรียนรู้  สภาพภูมิทัศน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีความพร้อมเทคโนโลยี 
        เพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
ระยะเวลาด าเนินการ: เริ่มต้น  1 เมษายน  2564    สิ้นสุด  31  มีนาคม  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางสาววัลยา  นาสาร    
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ICT ให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนานักเรียนตามธรรมชาติ
อย่างเต็มตามศักยภาพ  
   2. เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ ICT ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท้างาน  
   3. เพ่ือให้นักเรียนมีแหล่งในการเผยแพร่ความรู้หรือน้าความรู้ที่น่าในใจและทันเหตุการณ์มาน้าเสนอ 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
 1. โรงเรียน มีศูนย์การเรียนรู้ ICT และวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพียงพอ
เหมาะสมและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ร้อยละ 100  
           2. โรงเรียนมีการจัดและใช้แหล่งการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมของนักเรียน ร้อยละ 100  
           3. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมทุกคน ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ICT และเครือข่าย 
Internet ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว      
 
     เชิงคุณภาพ 
           1. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้งานระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ปรับใช้ในการเรียน การสอน และการท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
   2. ระบบงานบริหารจัดการเกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
    3. มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงต่อที่สามารถใช้งานได้เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและการ
บริการการใช้งาน Internet และสารสนเทศ  
     4. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีคุณภาพและศักยภาพในการใช้ ICT และ
สามารถน้าความรู้ที่ได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นั้นไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
 3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ขั้นเตรียมการ (Plan)      
 1. ศึกษาปัญหาของการใช้งานระบบเครือข่าย 
 2. ประชุม วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบระบบเครือข่าย 



 
        ขั้นด ำเนนิกำร (DO) 

 3. ด้าเนินการพัฒนาระบบเครือข่าย   
        ขั้นตรวจสอบและประเมินผผล (Check) 

 4. ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ 

       ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action ) 
 5. นิเทศติดตามโครงการประเมินโครงการ 
 6. สรุปโครงการด้าเนินการและปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ICT 
     
4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ศึกษาปัญหาของการใช้งาน
ระบบเครือข่าย  

- เม.ย. 
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

ได้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเครือข่าย
ที่ใช้ในโรงเรียน 

2. ประชุม วิเคราะห์ปัญหา
และออกแบบระบบ
เครือข่าย  

- เม.ย. 
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา  และ
น้ามาออกแบบระบบเครือข่าย 

3. ด้าเนินการพัฒนาระบบ
เครือข่าย  

51,800 พ.ค.2564 
- ก.พ. 
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

ระบบเครือข่ายได้รับการพัฒนา 

4. ซ่อมคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่างๆ 

- ตลอดปี 
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

ระบบเครือข่ายโรงเรียนใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
  

5. ด้าเนินการปรับปรุงพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ICT 

- มี.ค 2565 ด้าเนินการ
แล้ว 

ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ ห้อง
ประชุม  ห้องสมุด ฯลฯ มีระบบ
เครือข่าย 
  

6. ประเมินผลและสรุป
โครงการ 

- มี.ค. 
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

1.โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ ICT 
มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
พัฒนานักเรียน 



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

2. ครู  บุคลากร  และนักเรียน
ได้ใช้ประโยชน์จากการพัฒนา 
ICT ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  

รวม 51,800 
   

 
 
5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับเป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด้าเนินการแล้ว  บรรลุ ใช้ไม่ถึงงบประมาณที่
ก้าหนด 

เป็นไปตามช่วงเวลาที่
ก้าหนด 

 
    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียน มีศูนย์การเรียนรู้ ICT และวัสดุ อุปกรณ์
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพียงพอ
เหมาะสมและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ร้อยละ 100 

โรงเรียน มีศูนย์การเรียนรู้ ICT และวัสดุ 
อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เหมาะสมและอยู่ในสภาพใช้การได้
ดีเพียงพอกับนักเรียนทุกคน 

บรรลุ 

โรงเรียนมีการจัดและใช้แหล่งการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมของนักเรียน ร้อยละ 100 

โรงเรียนมีการจัดและใช้แหล่งการเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักเรียนทุกคน 

บรรลุ 

นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคมทุกคน ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ICT และ
เครือข่าย Internet ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคมทุกคน ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ 
ICT และเครือข่าย Internet ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว  

บรรลุ 

 
 
 
 



   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้งาน
ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ปรับใช้ในการเรียน การสอน และการท้างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
สามารถใช้งานระบบเครือข่ายและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้ใน
การเรียน การสอน และการท้างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

บรรลุ 

ระบบงานบริหารจัดการเกิดความสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ระบบงานบริหารจัดการเกิดความสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

บรรลุ 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงต่อที่สามารถ
ใช้งานได้เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและการบริการ
การใช้งาน Internet และสารสนเทศ 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงต่อ
ที่สามารถใช้งานได้เพ่ือใช้ในการเรียนการ
สอนและการบริการการใช้งาน Internet 
และสารสนเทศ 

บรรลุ 

นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคมมีคุณภาพและศักยภาพในการใช้ ICT และ
สามารถน้าความรู้ที่ได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นั้นไป
ปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น  

นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคมมีคุณภาพและศักยภาพใน
การใช้ ICT และสามารถน้าความรู้ที่ได้
ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นั้นไปปรับใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น  

บรรลุ 

 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

- - - 

ผลการประเมินโครงการ (ผลการด้าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)   
 
 
ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
 

 
  

- 

 
 



ภาคผนวก 

 

1. โครงการ 
2. ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงานฯ 
3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 

ฯลฯ 

 


