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1. โครงการ  พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 
กลุ่มสาระ/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
2. ช่ือกิจกรรม  พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 
3.ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
    3.1 ระยะเวลาท่ีด าเนินการ    ตลอดปีการศึกษา 2561 

    3.2 สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ                     นายกฤษณ์  ณ  ล าปาง  , นายนิวัติ  แซ่ผ่าน,นายสาธิต  อิงอาน 
5. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมเป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอ มีหน่วยงานมาใช้บริการด้านงานโสตฯ เป็น
จ านวนมาก งานโสตฯต้องการพัฒนางานให้ดีพร้อมใช้งาน     และให้บริการงานกิจกรรมทางโรงเรียนชุมชน
และหน่วยงานต่าง  ๆ  ในอ าเภอเชียงแสนให้ดียิ่งขึ้น 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
6.1 เพื่อใช้ในการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนบริเวณนอกอาคาร หรือ กิจกรรมท่ีอยู่นอก 
      สถานท่ี 
6.2 เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น 

7. เป้าหมาย 
 7.1 เชิงปริมาณ 

- โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมร้อยละ 100 มีอุปกรณ์งานโสตฯท่ีดี 

 7.2 เชิงคุณภาพ 

  - นักเรียนร้อยละ 100 มีอุปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์ช้ในการท ากิจกรรม 

8. วิธกีารด าเนินงาน (PDCA) 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการ 

และก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 
มี.ค. 2561 ครูกฤษณ์  ณ ล าปาง 

ครูนิวัติ  แซ่ผ่าน 
ครูสาธิต  อิงอาน 

2 จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน  
 

ตลอดปีการศึกษา 
2561 

ครูกฤษณ์  ณ ล าปาง 
ครูนิวัติ  แซ่ผ่าน 
ครูสาธิต  อิงอาน 

3 ด าเนินกิจกรรมในโครงการ ตลอดปีการศึกษา 
2561 

ครูกฤษณ์  ณ ล าปาง 
ครูนิวัติ  แซ่ผ่าน 
ครูสาธิต  อิงอาน 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 กิจกรรมที่ 1 ส ารวจอุปกรณ์ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดหารายการวัสดุ อุปกรณ์ พร้อมราคา 

 

พ.ค. 2561 ครูกฤษณ์  ณ ล าปาง 
ครูนิวัติ  แซ่ผ่าน 
ครูสาธิต  อิงอาน 

 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้ออุปกรณ์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ส่ังซื้อวัสดุอุปกรณ์ ท่ีได้เสนอ 

พ.ค. 2561 งานพัสดุ 

4 ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 
2561 

ครูกฤษณ์  ณ ล าปาง 
ครูนิวัติ  แซ่ผ่าน 

ครูสาธิต  อิงอาน 
5 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 

2561 
ครูกฤษณ์  ณ ล าปาง 
ครูนิวัติ  แซ่ผ่าน 

ครูสาธิต  อิงอาน 
 

9. งบประมาณ 
   9.1 งบประมาณจ านวน...5,800......บาท  จากแหล่งงบประมาณ  ดังนี้ 
  ( √ ) เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน    จ านวน....5,800..บาท 
 9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม  งบประมาณ 
1. พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 5,800 บาท 

 
 

10. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ผลผลิต 

1. นักเรียนและบุคลากร
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้มี
โอกาสใช้อุปกรณ์โสตท่ีดีขึ้น 

 

 
 

100% 

1. การประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียน
ท่ีเรียนกับวิทยากร
ดนตรี 
2. การทดสอบการ
ปฏิบัติการสอบถาม 
ความคิดเห็น 

แบบประเมิน 

ความพึงพอใจของ
นักเรียน 

แบบทดสอบการ
ปฏิบัติแบบสอบถาม 
ความคิดเห็น 



363 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ผลลัพธ ์

1. นักเรียนและบุคลากร
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
100 % มีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์
โสตท่ีดี 

 
 

100% 

แบบสอบถาม 

 

แบบสอบถาม 
ความคิดเห็น 

 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 100 % มีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์โสตท่ีดี 

 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                         (นายกฤษณ์    ณ  ล าปาง) 
                                                        ครู 
 
 

        ลงช่ือ……………………………………..ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นายบุญเทพ    พิศวง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 

 

ท่ี 
รายการ 

(ระบุรายละเอียดหรือคุ
ลักษณะเฉพาะ) 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ถ่านชาร์ต 2 250 500  
2 ไมค์ลอย Proeuro Tech ET-777  1 4,000 4,000  
3 แท่นชาร์ตถ่านไมค์ลอย  1 500 500  
4 หัวเสียบไมค์  10 70 700  
5 สต๊ิกเกอร์ใส  1 100 100  

รวมเป็นเงิน  (- ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน -) 5,800  
 


