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1. ช่ือโครงการ      โครงการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
2. ช่ือกิจกรรม      พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
3. ระยะเวลาด าเนินงาน / โครงการ.  มีนาคม 2561 – มีนาคม 2562 
4. ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ.   นายอนุชิต  โปราหา 
5. วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1 เพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนให้เผยแพร่ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร 
และชุมชน 
 5.2 เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงและเครื่องพิมพ์ ท่ีเหมาะสมกับงานกราฟิกท่ีใช้
ส าหรับงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

6. เป้าหมาย 
6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง  จ านวน 1 เครื่อง  และเครื่องพิมพ์  จ านวน 1 เครื่อง
ส าหรับใช้ในงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนมีการเผยแพร่ต่อนกัเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร และชุมชน  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. วิธีการด าเนินงาน (PDCA) 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 Plan 

- วางแผน/ประชุมหารือ 
- เขียนโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อรับการอนุมัติ 
 

มีนาคม 2561 
 
 

นายอนุชิต  โปราหา 

2 Do 
ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับงานประชาสัมพันธ์
ของโรงเรียน เพื่อใช้ในงาน ดังนี้ 
1. ออกแบบและกราฟิกประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรม
ของโรงเรียน 
2. ตัดต่อภาพเคล่ือนไหวประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรม
ของโรงเรียน 
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมของโรงเรยีน 
 

พฤษภาคม 2561 – 
กุมภาพันธ์ 2562 

นายอนุชิต  โปราหา 

3 Check 
- ติดตามผลการด าเนินงาน 
- นิเทศแบบมีส่วนร่วม 
- สรุปประเมินผลและรายงานการด าเนินงานของ
โครงการ 

มีนาคม 2562 
 
 

นายอนุชิต  โปราหา 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4 Action 

- สรุปปัญหา 
- น าข้อบกพร่องวางแผนแก้ไขในปีต่อไป 

มีนาคม 2562 
 

นายอนุชิต  โปราหา 

 
8. งบประมาณ 

8.1 งบประมาณจ านวน 42,808 บาท  จากแหล่งงบประมาณ  ดังนี้ 
 () เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน      จ านวน 42,808 บาท 
8.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 42,808 

 
9. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
งาน/กิจกรรมของโรงเรียนต่อ
นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากร และชุมชน 

ร้อยละ 80 ของนักเรียน 
ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากร และชุมชน  
ท่ีพึงพอใจการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งาน/
กิจกรรมของโรงเรียน 
 

1. ประเมินผลจาก
การเข้าชมและเข้าถึง
เว็บไซต์และโซเชียล
เน็ตเวิร์กของโรงเรียน 
 

1. แบบประเมินผลจาก
การเข้าชมและเข้าถึง
เว็บไซต์และโซเชียล
เน็ตเวิร์กของโรงเรียน 
 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนถูกพฒันาให้เผยแพร่ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร 

และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงและเครื่องพิมพ์ ท่ีเหมาะสมกับงานกราฟิกท่ีใช้ส าหรับงาน
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นายอนุชิต  โปราหา) 
                                                        ครู 
 
 

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

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช้ (บาท) 
หมายเหตุ ภาคเรียน 

ท่ี 1 
ภาคเรียน 

ท่ี 2 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ASUS 

FX503VM 
CPU : Intel Core i7 
VGA : NVIDIA GeForce GTX 1060 
RAM : 4 GB DDR4 
Harddisk : 1 TB 5400 RPM 
Display Size : 15.6 inch 

1 37,900 37,900 - 37,900 

2 เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Canon PIXMA 
G1000 

1 3,640 3,640 - 3,640 

3 หมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Canon 
PGI790 สีด า น้ าเงิน แดง เหลือง  
สีละ 1 ขวด 

4 317 - 1,268 1,268 

       
รวม  (สี่หม่ืนสองพันแปดร้อยแปดบาทถ้วน) 41,540 1,268 42,808 

 


