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ชื่อโครงการ  : ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานโสตทัศนูปกรณ ์
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาตรฐานที่ 1ข้อที่ 1.1(4)มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.5,2.6 

ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2, 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.4, 4.7 
ผู้รับผิดชอบ  : นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี 
ระยะเวลา : ตลอดปีการศึกษา  2564 
สถานที ่ : งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ : 20,000  บาท   
ลักษณะโครงการ :      โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.หลักการและเหตุผล  
 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเป็นโรงเรียนที่มีหน่วยงานทั้งภายนอกภายในมาใช้บริการด้านงานโสตฯ เป็น  
จำนวนมาก ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนางานให้ดีพร้อมใช้งาน และให้บริการงานกิจกรรมทางโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น งานโสตฯได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดทําโครงการขึ้นโดยมีแนวคิดปรับปรุงและ
พัฒนาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งถือได้ว่า เป็นภารกิจใน  การพัฒนา
คุณภาพนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียน ในเรื่องการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อให้ทันต่อกระแส
โลกาภิวัฒน์และการก้าวไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือให้ครู และบุคลากรสามารถมีอุปกรณ์ระบบมัลติมีเดียและสื่อการเรียนการสอน พร้อมใช้งาน  
2.2 เพ่ือให้หน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียนได้ใช้งานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น  
2.3 เพ่ือใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนหรือกิจกรรมที่อยู่นอกสถานศึกษา 
 

3.เป้าหมาย  
ด้านปริมาณ  

นักเรียนและผู้ใช้จัดกิจกรรมในร้อยละ 90 ได้มีอุปกรณ์ท่ีดีด้านโสตทัศนูปกรณ์ใช้งาน  
ด้านคุณภาพ  

นักเรียนและผู้ใช้จัดกิจกรรมภายในมีอุปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์ใช้ในการทำกิจกรรม 
และระบบเสียงที่สมบูรณ์ 
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4. กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

ปรับปรุงซ่อมบำรุงและพัฒนา
วัสดุอุปกรณ์ด้านงานโสตฯให้
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ด้านโสตฯ
ให้มีคุณภาพและศักยภาพใน
การทำงาน 
ที่ดีขึ้น  

ร้อยละของนักเรียน ครู หน่วยงาน
ภายในและภายนอกท่ีปฏิบตั ิ
กิจกรรมได้ใช้ระบบเสยีง แสง และ
ภาพในการทำกิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

80 

 
DO (D) 
5. วิธีการดำเนินงาน 
 5.1. ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 

5.2. จัดทำโครงการ 
5.3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
5.4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
5.5. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
5.6. ดำเนินการตามแผนการดำเนินการในโครงการที่วางไว้ 
 5.6.1. เตรียมแผนการจัดซื้อ 
 5.6.2. ตรวจสอบราคา/ร้านค้าเสนอใบราคาพัสดุ 
 5.6.3. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อภายในวงเงินที่กำหนด 
 5.6.4. ดำเนินการจัดซื้อพัสดุตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
 5.6.5. ตรวจรับ/ส่งมอบพัสดุ 
 5.6.6. เสนอการเงินเพ่ือเบิกจ่าย 
 5.6.7. รวบรวมเอกสารหลักฐานใบเสร็จต่างๆส่งการเงิน 
 5.6.8. ลงทะเบียนพัสดุ 
5.7. ประเมินผลการดำเนินงาน 
5.8. สรุปและรายงานผล 
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6.ระยะเวลาดำเนินการ   

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนนิงานโครงการ  21-25           

2 จัดทำโครงการ 28 พ.ค.- 1 มิ.ย.          

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

 4-15          

4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
18-
22 

         

5 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน   
25-
29 

         

6 ดำเนินการตามแผนการดำเนินการในโครงการที่วางไว้   
 
 

 
 

       

  6.1. เตรียมแผนการจัดซื้อ   2-6         

  6.2. ตรวจสอบราคา/ร้านค้าเสนอใบราคาพัสดุ   9-13         

  6.3. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อภายในวงเงินท่ี 
        กำหนด 

  16-20         

  6.4. ดำเนินการจัดซื้อพัสดุตามวงเงินท่ีได้รับ 
        อนุมัติ 

  23-31         

  6.5. ตรวจรับ/ส่งมอบพัสด ุ    1-10        

  6.6. เสนอการเงินเพื่อเบิกจ่าย    13-24        

  6.7. รวบรวมเอกสารหลักฐานใบเสรจ็ต่างๆ 
        ส่งการเงิน 

    3-14       

  6.8. ลงทะเบียนพัสด ุ      1-12      

7 ประเมินผลการดำเนินงาน          1-28  

8 สรุปและรายงานผล           1-29 

 

7. งบประมาณ :  20,000  บาท   
- เงินอุดหนุนรายหัว  20,000   บาท         - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ............. บาท     - อ่ืนๆ  .......... บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หวั

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 
งบ

อื่น
ๆ 

รว
ม 

1 ไมคล์อย 6,000       6,000 
2 ถ่านไมคล์อย 1,000       1,000 
3 ไมคส์าย 10,000       10,000 
4 สายไมค ์ 3,000       3,000 
 รวม 20,000    /   20,000 



456 
 

8. สถานที่ดำเนินการ : งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี  
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :  - 

Check (C) 
11. การประเมินผล : แบบบันทึกการเบิก / การใช้วัสดุ .แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1. ผลลัพธ์    นักเรียนและบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้มี โอกาสใช้อุปกรณ์โสต
ที่ดีและทันสมัยมากยิ่งข้ึนขึ้น 

12.2. ผลผลิต    นักเรียนและบุคลากร โรงเรียน 100 % มีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์ด้านโสตในการทำ
กิจกรรมต่างที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมความรู้ให้แก่นักเรียน 
    12.3. ผลกระทบ (ด้านบวก)  ทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้รับได้ใช้ระบบแสง สี และภาพ                      
ในการทำกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

13.    อุดหนุนรายหัว               เงินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน             อื่นๆ....................................... 

ผู้เสนอโครงการ             ผู้เห็นชอบโครงการ    

  
  (นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี)                  (นายเวชวิทย์  บญุหนุน)    
               ครชูำนาญการพิเศษ                                    ครูชำนาญการพิเศษ 

          รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

                 เห็นควรอนุมัติ                           เห็นควรอนุมัติ    
    
        

(นางสุมาลี  ดวงจินดา)                                (นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ) 
               หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน                        รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการแผนงานงบประมาณ 
 

เห็นควรอนุมัติ    ไม่อนุมัติเพราะ..........................             
      
 
         (นายบดินทร์  นารถโคษา) 

                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 


