
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
…………………………………………… 
วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 

 

ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่           โครงการต่อเนื่อง 
1. ชื่อโครงการ : โครงการ ขยายระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย 

ผู้ประสานงาน ชื่อ : นายกฤษณะ ชนประเสริฐ 
ต าแหน่ง : หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล                   โทรศัพท์ : 035-440479 
โทรสาร :  035-440479            โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 084-9077637 
E- mail : - 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง มีการจัดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และให้บริการการใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในแบบ
การเชื่อมต่อบริการผ่านสายสัญญาณระบบเครือข่าย และผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สาย แต่ในปัจจุบัน ความ
ต้องการการใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษา และ
บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพ  สองพ่ีน้อง มีการใช้โทรศัพท์มือถือสมาทโฟน เป็นจ านวนมาก ประกอบกับตัว
กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีจ านวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตในปริมาณที่มากได้  จึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องขยายพ้ืนที่ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย และเพ่ิมตัวกระจายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต เพ่ือให้ครอบคลุมอาคาร สถานที่ และพ้ืนที่สนับสนุนการเรียนรู้โดยการชี้น าตนเอง  สามารถ
รองรับความต้องการใช้งานของนักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

4.1  เพ่ือขยายพ้ืนที่การให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย ให้ครอบคลุมอาคาร สถานที่ และ
พ้ืนที่สนับสนุนการเรียนรู้โดยการชี้น าตนเอง  ภายในวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 

4.2 เพ่ือให้การสืบค้นข้อมูลของนักเรียนและบุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3 เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และปรับปรุงระบบความปลอดภัยบนเครือข่าย

คอมพิวเตอร์แบบไร้สาย ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
5. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(Output) 

5.1  1  มีการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายที่ครอบคลุม พ้ื นที่ภายใน            
วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้โดยการชี้น าตนเอง และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
บุคลากรร้อยละ 95 
6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome) 

6.1 คร-ูอาจารย์ นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ                 
ได้อย่างรวดเร็ว 
 7. กลุ่มเป้าหมาย  

7.1 เชิงปริมาณ 
7.1.1 คร-ูอาจารย์        จ านวน      40  คน 
7.๑.๒  นักเรียนชั้น ปวชและปวส.                                   จ านวน    782  คน 
                                     รวมทั้งสิ้น 822  คน 
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7.2 เชิงคุณภาพ  
7.2.1 เพ่ือให้เกดิการเรียนรู้โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาสืบค้นข้อมูลต่างๆ 

8. การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ 
8.1 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.1.1 นิยาม    ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
 8.1.2 เงื่อนไข        ความรู้               คุณธรรม 
8.2 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

         นโยบายที่   1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด 
  8.3 ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนใหส้ัมพันธ์กับความต้องการของ 
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ 
ตลาดแรงงานและสังคมท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

8.4 นโยบายสถานศึกษา 
        ๗. > ส่งเสริมพัฒนาศูนย์วิทยบริการ  ระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  

พัฒนาระบบห้องสมุดให้มีระบบการสืบค้นที่ทันสมัย  มีหนังสืออ้างอิงที่มีคุณภาพอย่างพอเพียงครบ             
ทุกสาขาวิชา  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอ ใจ  และมีปริมาณเพ่ิมข้ึน 
          8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

พันธกิจ ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ ข้อที่ 4 บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 

8.6 การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                   มาตรฐานที่ 2 : ด้านบริหารจัดการศึกษา 
                        ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.1 : สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม 
และผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน 
                       ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.3 : สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่ม
ผู้เรียนจัดท าโครงการคุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 
 8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้การประกัน
คุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบสี่ ยังไม่ประกาศใช้ 

1. ด้านความรู้ ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 ด้านที่ 1     : คุณภาพนักศึกษา 
 ข้อที่ 1.1.1 : นักศึกษามีคุณภาพ จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

9. พื้นที่/สถานทีด่ าเนินการ : ณ วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1 โดยตรง : จุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมพื้นที่ภายในวิทยาลัยฯ 
เพ่ิมมากข้ึน 

10.2 โดยอ้อม : นักเรียนและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง มีโอกาสเข้าถึงข่าวสาร 
ข้อมูลได้มากขึ้น 
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11.ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 
 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักเรียน ทุกคนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตไร้
สายได้ทุกพ้ืนที่ภายในวิทยาลัยฯ 

ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ การสืบค้นข้อมูลและรับรู้ข่าวสารต่างๆได้ฉับไวทันเหตุการณ์ ร้อยละ 
เชิงเวลา เดือน พฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย การจัดซ้ือตัวกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ 100,000 
บาท 

บาท 
 

12.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ  
 

ขั้นตอน/
วิธีด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขออนุมัติ
จัดซื้อ 

            100,000 

2. สรุปผลการ
ด าเนินการ 

            - 

13.หมวดเงินที่ใช้   
            งบด าเนินงาน       งบลงทุน        งบอุดหนุน       เงินรายได้สถานศึกษา       งบรายจ่ายอื่น ๆ 
  13.1 ค่าใช้สอย    -  บาท 
  13.2 ค่าตอบแทน  -  บาท 
  13.3 ค่าวัสดุ    100,000  บาท 
     รวมทั้งสิ้น    100,000 บาท 
 

 14. วิธีการติดตามและประเมินผล  
   การสังเกต      การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม    แบบทดสอบ 
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