
 

 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม   

  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

ชื่อโครงการ   พัฒนาห้องสมุด  ๓ ดี 
แผนงาน  งานวิชาการ 
สนองมาตรฐาน  สพฐ.     มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองตัวบ่งชี้ที่    ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้    
    
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่  ๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภูมิสิทธิ์ กุสสรานุภาพ 
 
ระยะเวลา  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒– ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 

หลักการและเหตุผล 
 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของโรงเรียนและชุมชน เป็นศูนย์กลางให้บริการความรู้ทางวิชาการ  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
คุณภาพของห้องสมุดเป็นดัชนีส าคัญตัวหนึ่งที่บ่งชี้ถึงคุณภาพของโรงเรียน ซึ่งจะน าไปสู่คุณภาพของนักเรียน  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา มีความเป็นไทย และเรียนรู้ความเป็นสากล ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ที่ต้องมีการบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยี สารสนเทศ และมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนและครูเป็นครูมืออาชีพ เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสังคมแห่งการเรียนรู้ รักการอ่าน ให้ความส าคัญกับการอ่านซึ่งจะเป็นบ่อเกิดอันส าคัญของ
ปัญญา และฝึกฝนให้สมองได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ด้วยสื่อที่หลากหลาย ทั้งเอกสาร ต ารา สื่อมัลติมีเดีย มีการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาวะการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยแต่อยู่ภายใต้ของความเป็นไทย 

 แต่ในสภาพปัจจุบันห้องสมุดโรงเรียนสบปราบพิทยาคมยังมีหนังสือเก่าและมีจ านวนน้อย  การจัดการยังไม่มี
สิ่งดึงดูดให้นักเรียนสนใจใช้ห้องสมุดเท่าที่ควร  จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม  สามารถ
ให้บริการแก่ครู บุคลากรนักเรียนและชุมชนได้ตามความต้องการ  เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียนรักห้องสมุด 
รักหนังสือ รักการอ่าน มีความตระหนักในความส าคัญของการเรียนการอ่านมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีการพัฒนาการในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และยังเป็นการสร้างตัวอย่างที่ดีต่อนักเรียน บุคลากร 
ให้เกิดความกระตือรือร้น ความเป้าหมายของการศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ให้แก่ผู้เรียน  ลูกจ้างและบุคลากรภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
2. เพ่ือสร้างความตระหนัก ความส าคัญของการอ่าน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และยังเป็นการปลูกฝังนิสัยที่ดีใน

การเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
3. เพ่ือสรรหาทรัพยากรสารสนเทศ และพัฒนาห้องสมุดให้มีรูปแบบ เป็นมาตรฐานที่สมบูรณ์มากขึ้น 



4. เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้ได้รับมาตรฐานโรงเรียนรักการอ่าน  ห้องสมุดมีชีวิต  และมาตรฐานด้านอื่นๆ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  ด้านผลผลิต  (Outputs) 
 ๑)   มีหนังสือเพ่ิมขึ้นจ านวน  ๓๐๐  เล่ม   
 ๒)   มีหนังสือพิมพ์และวารที่บอกรับเป็นประจ า 
 ๓)  เพ่ือให้นักเรียนฝึกฝนตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือส่วนร่วม 
 ๒.๒  ด้านผลผลิต  (Outcomes) 
 ๑)   นักเรียนและครูใช้บริการห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ๒)   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 ๓)  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  การค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
 ๑)  มีหนังสือใหม่  ทันสมัย  เพ่ิมข้ึน  ๑๐๐  เล่ม 
             ๒)  นักเรียนใช้บริการห้องสมุด  ร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป 
 ๓)  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป 
         
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
                     ๑)  ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๒)  นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

  
๔.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ สร้างบรรยากาศภายในห้องสมุด ตลอดปีงบประมาณ คณะท างานห้องสมุด 
๒ พัฒนางานบริการ ตลอดปีงบประมาณ คณะท างานห้องสมุด 
๓ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตลอดปีงบประมาณ คณะท างานห้องสมุด 
๔ พัฒนาทรัพยากรห้องสมุด    ตลอดปีงบประมาณ คณะท างานห้องสมุด 
   
 
๕.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประม
าณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ กิจกรรมที่  ๑ 
๑.๑  สร้างบรรยากาศภายในห้องสมุด 

   ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ 

๒ กิจกรรมที่  ๒ 
2.1 บริการห้องอิเล็กทรอนิกส์ 

      
 



2.2 บริการห้องอ่านหนังสือ 
๒.๓ บริการยืมคืน 

๓ กิจกรรมที่  ๓ 
๓.๑  กิจกรรส่งเสริมการอ่าน 

   ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ 

๔ กิจกรรมที่  ๔ 
      ๔.๑  จัดหาทรัพยากรห้องสมุด 
-  หนังสือ  คอมพิวเตอร์ 
-  วารสาร  หนังสือพิมพ์   
(รายจ่ายประจ า) 

4.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม
หนังสือ   

4.3 วัสดุ ครุภัณฑ์ห้องสมุด 

    
 

๔,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๔,๐๐๐ 

  
 

๔,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
 
๔,๐๐๐ 

๗ ติดตาม  ปะเมินผลกิจกรรมโครงการ     -  - 
รวม    ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐

๐ 
งบประมาณ 
 งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐  บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (งบอุดหนุนรายหัว)            
 
๖.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 

1.  นักเรียนมีความกระตือรือร้นและความสนใจที่จะเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ 

2. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและค้นคว้าหาความรู้  สามารถใช้
ห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้หรือสื่อต่างๆ   ทั้งในและนอกโรงเรียน 

3. นักเรียนสามารถเลือกใช้วิธีการแสวงหาความรู้  ข้อมูล 
ข่าวสารเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4. นักเรียนสามารถสรุปประเมินจากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง 

5. นักเรียนสามารถน าประโยชน์จากการอ่านและการศึกษา
ค้นคว้าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
การเก็บข้อมูลสถิติ 
การสังเกต 
การสอบถาม 

 
-  แบบประเมิน 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบสังเกต 
-  การสัมภาษณ์ 
-  สถิติการใช้แหล่ง
เรียนรู้ 

ผลลัพธ์ 
1. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 
-  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

 
- แบบสอบถาม 
-  รายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 
 
 



    
    (นายภูมิสิทธิ์ กุสสลานุภาพ)                                       (นางอังค์สุมาริน   ปาละจะเร) 
         หัวหน้างานห้องสมุด                                          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวชิาการ                                         
           ผู้เสนอโครงการ                                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
              
      
                                                    (นายปรีชา   นนัติชัย) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
                                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ พัฒนาห้องสมุด  ๓ ดี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

สนองกลยุทธ์                ร.ร. ข้อที่.๑..  สพม.๓๕ ข้อที่.... สพฐ. ข้อที่... 
สนองมาตรฐาน สมศ. ข้อที่...  สพฐ. ข้อที่..๓... 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่                  / โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ.........นายภูมิสิทธิ์ กุสสรานุภาพ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สนองมาตรฐาน  สพฐ.     มาตรฐานที่  ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้  และพัฒนา 

ตนเองอย่างต่อเนื่อง      
สนองตัวบ่งชี้ที่     ๓.๑    มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้  และ 
   สื่อต่างๆ  รอบตัวเอ้ืออาทรผู้อ่ืนกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
   ๓.๒    มีทักษะในการอ่าน  ดู  พูด  เขียน  และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
   ๓.๓    เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
   ๓.๔    ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
 กลยุทธ์ที่  ๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภูมิสิทธิ์ กุสสรานุภาพ 
 
ระยะเวลา  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑– ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 

หลักการและเหตุผล 
 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของโรงเรียนและชุมชน เป็นศูนย์กลางให้บริการความรู้ทางวิชาการ  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
คุณภาพของห้องสมุดเป็นดัชนีส าคัญตัวหนึ่งที่บ่งชี้ถึงคุณภาพของโรงเรียน ซึ่งจะน าไปสู่คุณภาพของนักเรียน  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา มีความเป็นไทย และเรียนรู้ความเป็นสากล ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ที่ต้องมีการบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยี สารสนเทศ และมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนและครูเป็นครูมืออาชีพ เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสังคมแห่งการเรียนรู้ รักการอ่าน ให้ความส าคัญกับการอ่านซึ่งจะเป็นบ่อเกิดอันส าคัญของ
ปัญญา และฝึกฝนให้สมองได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ด้วยสื่อที่หลากหลาย ทั้งเอกสาร ต ารา สื่อมัลติมีเดีย มีการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาวะการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยแต่อยู่ภายใต้ของความเป็นไทย 

 แต่ในสภาพปัจจุบันห้องสมุดโรงเรียนสบปราบพิทยาคมยังมีหนังสือเก่าและมีจ านวนน้อย  การจัดการยังไม่มี
สิ่งดึงดูดให้นักเรียนสนใจใช้ห้องสมุดเท่าที่ควร  จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม  สามารถ
ให้บริการแก่ครู บุคลากรนักเรียนและชุมชนได้ตามความต้องการ  เพ่ือเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียนรักห้องสมุด 



รักหนังสือ รักการอ่าน มีความตระหนักในความส าคัญของการเรียนการอ่านมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีการพัฒนาการในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และยังเป็นการสร้างตัวอย่างที่ดีต่อนักเรียน บุคลากร 
ให้เกิดความกระตือรือร้น ความเป้าหมายของการศึกษาต่อไป 
สนองมาตรฐาน  สพฐ.     มาตรฐานที่  ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้  และพัฒนา 

ตนเองอย่างต่อเนื่อง  อยู่ในเกณฑ์.....ดีมาก.......ผลส าเร็จค่าเฉลี่ย...ร้อยละ ๘๐   
  

สนองตัวบ่งชี้ที่     ๓.๑    ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้  
และสื่อต่างๆ  รอบตัวเอ้ืออาทรผู้อื่นกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีผลส าเร็จค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๐ 

   ๓.๒    มีทักษะในการอ่าน  ดู  พูด  เขียน  และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม
ผลส าเร็จค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๐ 

   ๓.๓    เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกันผลส าเร็จ
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๐ 

   ๓.๔    ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ผลส าเร็จค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๐ 
กลยุทธ์ที่  ๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี

เพ่ือเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ผลส าเร็จค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๐ 
 
วัตถุประสงค์ 

5. เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ให้แก่ผู้เรียน  ลูกจ้างและบุคลากรภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
6. เพ่ือสร้างความตระหนัก ความส าคัญของการอ่าน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และยังเป็นการปลูกฝังนิสัยที่ดีใน

การเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
7. เพ่ือสรรหาทรัพยากรสารสนเทศ และพัฒนาห้องสมุดให้มีรูปแบบ เป็นมาตรฐานที่สมบูรณ์มากขึ้น 
8. เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้ได้รับมาตรฐานโรงเรียนรักการอ่าน  ห้องสมุดมีชีวิต  และมาตรฐานด้านอื่นๆ 

 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  ด้านผลผลิต  (Outputs) 
 ๑)   มีหนังสือเพ่ิมขึ้นจ านวน  ๑๐๐  เล่ม   
 ๒)   มีหนังสือพิมพ์และวารที่บอกรับเป็นประจ า 
 ๓)  เพ่ือให้นักเรียนฝึกฝนตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือส่วนร่วม 
 ๒.๒  ด้านผลผลิต  (Outcomes) 
 ๑)   นักเรียนและครูใช้บริการห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ๒)   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 ๓)  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  การค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
 
 



๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
 ๑)  มีหนังสือใหม่  ทันสมัย  เพ่ิมข้ึน  ๑๐๐  เล่ม 
             ๒)  นักเรียนใช้บริการห้องสมุด  ร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป 
 ๓)  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป 
         
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
                     ๑)  ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๒)  นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

   
๔.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๕. สถานที่  
 ห้องสมุดโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
๖. งบประมาณ  
 ๖.๑) งบประมาณที่ได้รับตามแผน  ๒๐,๐๐๐  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) (งบอุดหนุนรายหัว)   

 ๖.๒) งบประมาณจ่ายจริง      ๓,๙๗๖  บาท  (สามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)   

    คงเหลือ ..........๑๖,๐๒๔..................บาท 

    / /เพียงพอ                 ไม่เพียงพอ 

   ๗. วิธีการด าเนนิงาน 

 ๗.๑.๑ การวางแผน 

 ๗.๑.๒ ด าเนนิการตามแผน 

 ๗.๑.๓ ประเมินผล 

๗.๒ ผลการด าเนินงาน 

๑. นักเรียนมีความกระตือรือร้นและความสนใจที่จะเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐ 



๒. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและค้นคว้าหาความรู้  สามารถใช้ห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้หรือสื่อต่างๆ   ทั้งใน
และนอกโรงเรียน ร้อยละ ๘๐ 

๓. นักเรียนสามารถเลือกใช้วิธีการแสวงหาความรู้  ข้อมูล ข่าวสารเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องร้อยละ 
๘๐ 

๔. นักเรียนสามารถสรุปประเมินจากการเรียนรู้และประสบการณ์ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ ๘๐ 
๕. นักเรียนสามารถน าประโยชน์จากการอ่านและการศึกษาค้นคว้าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ร้อยละ ๘๐ 

๘. ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น 

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

.. 

๙. แนวทางการพัฒนาต่อเนื่อง 

                     พัฒนางานห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่น่าใช้ มีวัสดุที่ทันสมัย มีบุคลากรให้บริการตลอดเวลา 

๑๐. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ในปีงบประมาณได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหาร ต้นงบประมาณขาดการด าเนินงาน ปลายงบประมาณมีการ

ปรับปรุงห้องสมุด ท าให้การด าเนินงานโครงการไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย 

       ลงช่ือ............................................................. 

           (นายภูมิสิทธิ์  กุสสรานุภาพ) 

ผู้รายงาน 

 

 

 



ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ................................................................................ ................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ 

(นางอังค์สุมาริน ปาลจาเร) 
                                                                                 หวัหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ 
(.........................................) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
                          วันที่........................................... 
 

        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


