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โครงการ                                       ปรับปรุงงานโสตและเครื่องเสียง       
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้น 
                                                    การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมคุณภาพตามมาตรฐาน 
                                                    การศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน    สนองมาตรฐานที่ 2/2.5 ,2.6 มาตรฐานที่ 3/3.2 
ลักษณะของโครงการ                         โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นายโกสินทร์  เหง้าโอสา 
ระยะเวลาดำเนินการ            ปีการศึกษา 2564 
 
************************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล  
  งานพัฒนาโสตทัศนูปกรณเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและพัฒนาระบบการ 
บริหารงานของโรงเรียนใหทันสมัยอยูตลอดเวลา มีความจําเปนตองพัฒนาเพื่อ ทําใหเกิดความคลองตัว 
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเป็นการสงเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนใหสามารถเรียนรูดานเทคโนโลยีใหมี 
ประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีในการติดตอประสานงาน ประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียน เพ่ือใหมีการ 
พัฒนาคุณภาพโดยรวมของสถานศึกษาเปนไปตามทิศทางที่กําหนดโรงเรียน จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
2.1. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงงานโสตทัศนูปกรณ  
2.2  เพ่ือพัฒนาระบบเครือขายระบบงานโสตทัศนูปกรณในโรงเรียน  
2.3  เพ่ือบํารุงรักษาวัสดุและสื่องานโสตทัศนูปกรณใหมีอายุใชงานไดยืนยาว 

3. เป้าหมาย 
 1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1) มีระบบเครื่องเสียง ห้องประชุมลูกเหลืองฟ้า ห้องประชุมดอกตะแบก ห้องประชาสัมพันธ์ 
ครบและสมบูรณ์ ใช้งานได้ดี 
                     2) มีระบบเสียงตามสายครบทั้งสองอาคาร 
 2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) ระบบเครื่องเสียง ห้องประชุมลูกเหลืองฟ้า ห้องประชุมดอกตะแบก ห้องประชาสัมพันธ์ 
ครบและสมบูรณ์ ใช้งานได้ดี ร้อยละ 90 
                     2).นักเรียน ครูบุคลากรโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกได้ใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย ร้อยละ 90 
          3) สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
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  4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 
1. ขั้นวางแผน (P) 
1.ของศึกษาสภาพปัญหา 

การจัดการศึกษาสถานศึกษา 

และศึกษามาตรฐานการศึกษา

ชาติร่วมกัน 

1. เสนอโครงการ 

2. ออกคำสั่งแต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 

3. ประชุมคณะกรรมการ
วางแผนการดำเนินงาน 

พ.ค – มิ.ย 

2564 

 
 
 

นายโกสินทร์  
เหง้าโอสา 

2. ขั้นดำเนินการ (D) 
2.1 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณ์ 

2.2 ดำเนินการตามกิจกรรมที่
กำหนด 
 

 
1. ประชาสัมพันธ์ในส่วน
เกี่ยวข้อง 
2. มีระบบเครื่องเสียง ใน
ห้องประชุมลูกเหลืองฟ้า 
ห้องดอกตะแบก และห้อง
ประชาสัมพันธ์ ครบและ
สมบูรณ์ ใช้งานได้ดี 
3.จัดทำระบบการ
ให้บริการโสตน์ทัศนูปกรณ์ 
ให้บริการติดตั้ง ยืม คืน 
อุปกรณ์โสตทัศน์แก่
บุคลากร และหน่วยงานที่
ขอใช้บริการให้ได้รับความ
สะดวก 

 
มิ.ย 2564 

 
40,000 

 
นายโกสินทร์  
เหง้าโอสา 

3. ข้ันติดตาม ตรวจสอบ (C) 
ติดตามความก้าวหน้าใน 

การดำเนินกิจกรรม 3 ระยะ 

1) ก่อนดำเนินการ  

2) ระหว่างดำเนินการ  

3) หลังดำเนินการ โดยครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

 

1. ติดตามก่อนการดำเนิน

กิจกรรมในความพร้อม

ด้านต่างๆ 

2. ติดตามในระหว่างการ

ดำเนินกิจกรรม ปัญหา

อุปสรรค ในการดำเนิน 

3. ติดตามหลังการดำเนิน
กิจกรรม แนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนา 

  

นายโกสินทร์  
เหง้าโอสา 

4. ข้ันสรุปผล รายงาน (A)     
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ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 

4.1.สรุปผลการดำเนิน 

กิจกรรม  

4.2 จัดทำแบบประเมิน 

4.3 รายงานผลการดำเนิน 

กิจกรรมเป็นเอกสาร เสนอ 

ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 

และจัดทำเป็นข้อมูล 

สารสนเทศต่อไป 

1. ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จัดเตรียม

ข้อมูลผลของการดำเนิน

กิจกรรม 

2. ร่วมกันจัดทำแบบ 
ประเมิน สรุปผลการ

ดำเนินกิจกรรม ปัญหา

อุปสรรค แนวทางการ

พัฒนา 

3. รายงานผลเป็นเอกสาร

เสนอผู้บริหารทราบ 

4. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ 

  นายโกสินทร์  
เหง้าโอสา 

 

5.  งบประมาณดำเนินโครงการ. 40,000 บาท  
      รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ   
วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

1.จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ 
ตามโครงการ 

1.เพาเวอร์
มิกเซอร์ 
2.ไมโครโฟนไร้
สาย 
3.ถ่านอัลคาไลน์ 
4.สายไฟต่อพ่วง
ลำโพง 
5.ลูกล้อยาง
แบบหมุนได้ 
6คอมพวิเตอร์
โน๊ตบุ๊ค 

1 
 
2 
 
2 

     1 
 
 
4 
 
1 
 

10,000 
 

3,500 
 

1,000 
1,200 

 
 

200 
 

15,000 
 

10,000 
 

7,000 
 

2,000 
1,200 

 
 

800 
 

15,000 
 

[/] เงิน
อุดหนุน 
 
 
 
 
 
 
[/] เงิน
อุดหนุน 

40,000 
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รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ   
วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

7.ซ่อมบำรุง
เครื่องเสียง 
 

1 4,000 4,000 

รวมทั้งสิ้น 40,000 
 
6. การวัดประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
1. มีระบบเครื่องเสียง ในห้องประชุมลูกเหลืองฟ้า 
ห้องดอกตะแบก และห้องประชาสัมพันธ์ ครบและ
สมบูรณ์ ใช้งานได้ด ีร้อยละ 95 
2. มีระบบการให้บริการโสตน์ทัศนูปกรณ์ ให้บริการ
ติดตั้ง ยืม คืน อุปกรณ์โสตทัศน์แก่บุคลากร  
และหน่วยงานที่ขอใช้บริการให้ได้รับความสะดวก  
ร้อยละ 85 

- สอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์ 

-  แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์ 
- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมฯ 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
-  รายงานผลการจัด
กิจกรรม 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

7.1 มีระบบเครื่องเสียง ในห้องประชุมลูกเหลืองฟ้า ห้องดอกตะแบก และห้องประชาสัมพันธ์ ครบ
และสมบูรณ์ ใช้งานได้ดี 
          7.2 ระบบการให้บริการโสตน์ทัศนูปกรณ์ ให้บริการติดตั้ง ยืม คืน อุปกรณ์โสตทัศน์แก่บุคลากร  
และหน่วยงานที่ขอใช้บริการให้ได้รับความสะดวก 
 
8. การอนุมัติโครงการ 

 
ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ 

(นายโกสินทร์  เหง้าโอสา) 
ตำแหน่ง ครู 
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        ลงชื่อ ...................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

     (นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก) 

        หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 

 

         ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

       (นายเดชา คเณศโยธิน) 

                                       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 

 

                                       ลงชื่อ ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                     (นายคนิม  เบญมาตย์) 

                            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
 
 


