
 

 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ปีงบประมาณ  2563 

 

1.ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาศูนย์สื่อสิ่งพิมพ์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 

2.ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 

 

3.สนองยุทธ์ศาสตร์สพฐ. ข้อที่1   

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทาง

เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

 

4.สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียนข้อที่1 , 2, 3 

ข้อที่ 1   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทาง

เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  

ข้อที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ข้อที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาตามศักยภาพ

หลากหลาย 

 

5.สนองมาตรฐานการศึกษาข้อที่ 

ด้านผู้เรียน  มาตรฐานที่ 1-6ตัวบ่งชี้ที่ 1.3,4,5   2.1,2,3,4  3.1,2,3,4  4.1,2   

5.1,2,3  6.1,2,3 

ด้านการจัดการศึกษา  มาตรฐานที่ 7-12ตัวบ่งชี้ที่ 7.1,2,3,4,5,6,7,8,9 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ที่  13.1 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 14 ตัวบ่งชี้ที่ - 

ด้านมาตรการส่งเสริม  มาตรฐานที่ 15 ตัวบ่งชี้ที่ - 

 



6.หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ตรงต่อเวลา  ที่ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

/  เอกสารของทางโรงเรียน และได้สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีความถูกต้อง มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ 

 

7. วัตถุประสงค์ 

1  ให้บริการกระดาษเพ่ือการอัดส าเนาด้วยเครื่องอัดส าเนาดิจิตอล (Copy Print) 
2  ให้บริการด้วยเครื่องอัดส าเนาดิจิตอล (Copy Print) 
3  ปรนนิบัติบ ารุง ซ่อมแซม จัดซื้อจัดหา เครื่องอัดส าเนาดิจิตอล (Copy Print) 
4  จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับบริการและซ่อมบ ารุงจากบริษัท ฯ 
8. เป้าหมาย 

8.1 เชิงปริมาณ 
 ให้บริการแก่บุคลากรของโรงเรียนอย่างทั่วถึง 
8.2 เชิงคุณภาพ 
 ผู้รับบริการทุกรายได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ  สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา 
 

9. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 

10. ระยะเวลา 

 ตลอดปีงบประมาณ  2562 (เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563) 

 

11.วิธีด าเนินงาน (ขั้นตอน . ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบโครง 
1  ขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ  

 คณะกรรมการฯ  ต.ค. 2562 นายภูมิสิทธิ์ /  
นายยุติวิชญ์ / 
นายประยุทธ์ 

2 จัดซื้อจัดหา/ให้บริการ   คณะครูและ
บุคลากรของ
โรงเรียน 

ต.ค. 2562 - 
30 ก.ย.2563 

นายภูมิสิทธิ์ /  
นายยุติวิชญ์ / 
นายประยุทธ์ 



3 จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการ
ให้บริการ  

 พัฒนาศูนย์ส่ือ
สิ่งพิมพ์ 

ต.ค. 2562 - 
30 ก.ย.2563 

นายภูมิสิทธิ์ /  
นายยุติวิชญ์ / 
นายประยุทธ์ 

4 การบ ารุงรักษา   พัฒนาศูนย์ส่ือ
สิ่งพิมพ์ 

ต.ค. 2562 - 
30 ก.ย.2563 

นายภูมิสิทธิ์ /  
นายยุติวิชญ์ / 
นายประยุทธ์ 

5 การประเมิน   สรุปผลโครงการ ก.ย.2563 นายภูมิสิทธิ์ /  
นายยุติวิชญ์ / 
นายประยุทธ์ 

12. งบประมาณ (เงินงบประมาณประเภทอุดหนุนรายหัว) 

จ านวนเงิน  252,000 บาท (สองแสนห้าหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

 

 แผนการเบิกจ่ายเงินของงาน / โครงการ/ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค.  

256

2 

พ.ย. 

2563 

ธ.ค. 

2562 

ม.ค. 

2563 

ก.พ. 

2563 

มี.ค. 

2563 

เม.ย. 

2563 

พ.ค. 

2563 

มิ.ย. 

2563 

ก.ค. 

2563 

ส.ค. 

2563 

ก.ย. 

256

3 

20,00

0 

20,00

0 

20,00

0 

20,00

0 

20,00

0 

25,00

0 

20,00

0 

20,00

0 

25,00

0 

30,00

0 

30,00

0 

 

60,000 65,000 65,000 60,000 

รวมทั้งสิ้น    250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 

13. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 

นายภูมิสิทธิ์ กุสสลานุภาพ 

นายยุติวิชญ์  เทือกตา 

นายประยุทธ์  สีเที่ยง 

 

14. ผู้ที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการศูนย์สื่อสิ่งพิมพ์ 



15. เนื้อหาสาระ (กรณีท่ีมีการอบรม) 

              - 

16. การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 

- ครูและบุคลากรการใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 

- ครูและบุคลากรพอใจในการใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   

 

 

- ประเมินความพึง

พอใจ 

- ประเมินความพึง

พอใจ 

 

- แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

- แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

เชิงคุณภาพ 

-ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการและได้รับเอกสาร/
สิ่งพิมพ์ที่มีความชัดเจน ถูกต้อง ตรงกับความต้องการ ตรงตามเวลา 
ที่นัดหมาย   
 

 

- สอบถามความพึง

พอใจ/ปัญหา/

ข้อเสนอแนะจาก

ผู้ใช้บริการ 

 

-แบบสอบถาม/

สัมภาษณ์ 

 

 

 

 

      (นายภูมิสิทธิ์  กุสสลานภุาพ)     (นางอังค์สุมาริน   ปาละจะเร) 

     หัวหน้างานศูนย์สื่อสิ่งพิมพ์           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

          ผู้เสนอโครงการ                             ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

 

 

         (นายปรีชา  นันติชัย) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

                                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

  



 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมอ าเภอสบปราบจังหวัดล าปาง 

ชื่องาน/โครงการ โครงการพัฒนาศูนย์สื่อสิ่งพิมพ์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการบริหารงานทั่วไปบริหารงานงบประมาณบริหารงานบุคคล 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ ...................  
สนองต่อกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ ......................  
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อที่....................   

 

1. ทรัพยากร 
1.1 งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ตามแผน ใช้จ่ายจริง 

เงินอุดหนุนทั่วไป        300,000      275,160  

เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน        .............................      ...............................   

เงินอ่ืนๆ              .............................     ...............................   

  รวมทั้งสิ้น       300,000      275,160  

 งบประมาณท่ีใช้ด าเนินงานตามโครงการมีความเหมาะสมเพียงใด 
มากเกินไป  เหมาะสม  น้อยเกินไป  

ข้อเสนอแนะ 

-

............................................................................................................................. ..........................

......................................................................................................... ............................ 

 



1.2 จ านวนบุคลากรร่วมด าเนินงาน 3คน 
 จ านวนบุคลากรที่ร่วมด าเนินงานตามโครงการมีความเหมาะสมเพียงใด 
มากเกินไป  เหมาะสม  น้อยเกินไป  

ข้อเสนอแนะนักเรียนคณะครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 

1.3 สิ่งอ านวยความสะดวก 
วัสดุที่ใช้ในการด าเนินงานมีความเหมาะสมเพียงใดเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

อาคารสถานที่    เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

ข้อเสนอแนะ 

-

............................................................................................................................. ..........................

............................................................................................................................. ........ 

2. กระบวนการด าเนินงาน 
2.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ 
2.2 ตรงตามที่ระบุในแผน เร็วกว่าที่ก าหนด  ช้ากว่าที่ก าหนด 

เนื่องจากมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าจึงสามารถด าเนินงานได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2.3 กิจกรรมที่ด าเนินการ ครบทุกกิจกรรม  น้อยกว่ากิจกรรมที่ก าหนด 
เนื่องจากกิจกรรมเป็นไปตามโครงการที่ได้จัดท าขึ้นทุกกิจกรรมแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก

กิจกรรมบางอย่างได้ก าหนดโดยหน่วยงานภายนอกเช่นหน่วยงานต้นสังกัด 

3. ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการเสร็จสิ้น  ก าลังด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

เป้าหมาย นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 1,050คน(ใส่หน่วยนับเป็นคน,งาน,ไร่,โครงการฯลฯ) 

 เกณฑ์การให้คะแนน 1คะแนน เมื่อประเมินแล้วอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า60 % ลงมา 
2คะแนน เมื่อประเมินแล้วอยู่ในระดับ60 %  ถึง69 % 
3คะแนน เมื่อประเมินแล้วอยู่ในระดับ70 %  ถึง79 % 
4คะแนน เมื่อประเมินแล้วอยู่ในระดับ80 %  ขึ้นไป 

 



ที ่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 
1 ท่านคิดว่าผลการด าเนินงาน/โครงการนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์เพียงใด ...... ...... ...... / 
2 ท่านพอใจในผลส าเร็จของงาน/โครงการตามเป้าหมายเพียงใด ...... ...... ...... / 
3 ในระหว่างการด าเนินงานตามงาน/โครงการมีเหตุผลต่อไปนี้เกิดข้ึน

เพียงใด 
3.1  ความเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้ 
3.2  ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
3.3  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน 
3.4  ขั้นตอนการด าเนินงานเป็นไปตามก าหนดเวลา 

 
 

......

......

......

...... 

 
 

......

......

......

...... 

 
 

......
/ 

......

...... 

 
 
/ 

......
/ 
/ 

4 ผลงานตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายท าให้เกิดผลกระทบตามที่คาดหวัง
ระดับใด 

 
...... 

 
...... 

 
...... 

 
/ 

รวมคะแนน   3 24 
คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวมหารด้วย7) 3.85 

 

หมายเหตุถ้าได้ระดับคะแนนเฉลี่ย3ขึ้นไปแสดงว่าการด าเนินงาน / โครงการได้ผลเป็นที่พอใจ 

 ถ้าได้ระดับคะแนนต่ ากว่า3แสดงว่าการด าเนินงาน / โครงการควรปรับปรุง 

สรุปผลการประเมินรวมของงาน/โครงการเป็นอย่างไรเป็นที่พอใจควรปรับปรุง 

4. ผลส าเร็จ  
 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

- 
 
 
 
 
 

-  

 
 



5. ปัญหาและอุปสรรค 
 

ปัญหาและอุปสรรค สาเหตุ ปัญหา/อุปสรรค 

การแก้ไข หากต้องการความร่วมมือ
สนับสนุนจากหน่วยงาน
หรือฝ่าย/หมวด/งานอ่ืน 

(ระบุ) 
ส าเร็จ 

ไม่
ส าเร็จ 

ด้านงบประมาณ -    
ด้านวัสดุอุปกรณ์ -    
ด้านบุคลากร ความพร้อมเพรียงในการ

ด าเนินงานเนื่องด้วยครูติดภาระ
งานสอน 

/  แบ่งงานกันแต่ละภาระงาน
ในหน้าที่ตามก าหนดเวลา 

ด้านบริการ/ประสานงาน ประสานงานกับส่วนต่างๆเพ่ือให้
งานส าเร็จตามที่วางไว้ 

/  ด าเนินงานตามแผนที่วาง
ไว้ 

ด้านงานอื่นๆ  - -  
 

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขหรืออ่ืนๆ 

-

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. .................................. 

   ลงชื่อ  ................................................................. ผู้ประเมิน 

       (นายภูมิสิทธิ์  กุสสลานุภาพ) 

           23 /กันยายน/2562 

 

 

 

 



บันทึกการตรวจสอบ 

ถูกต้อง/สมบูรณ์ 

ไม่ถูกต้อง ............................................................................................................................. ..... 

 

ลงชื่อ............................................... ผู้ตรวจสอบ 
(นางอังค์สุมาริน   ปาละจะเร) 
....25...... /..ก.ย...../...62........ 

ลงชื่อ  ...................................... หวัหน้างานแผนงาน
(นางสาวสมกรเขื่อนแก้ว) 

....27...... /..ก.ย......../....62....... 
 

 

ลงชื่อ  ...........................................................หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

      (นางเมธาวีขาวสมบูรณ์) 

           .....30..... /...ก.ย......./...62........ 

 

 
 (นายปรีชา  นันติชัย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 


