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ชื่อโครงการ  :  จัดการบริการสาธารณูปโภค 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 2 ข้อที่  2.2, 2.5 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่  4   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.1, 4.7 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางจิราวรรณ   วัฒนสุระ 
ระยะเวลา :  เมษายน 2564 – มีนาคม2565 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  1,400,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล  
 ในการบริหารงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูง จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยพ้ืนฐานต่างๆ   
เช่น  ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ซึ่งนับว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานด้านการศึกษา 

2.  วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้การบริการงานสาธารณูปโภคเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   

  บุคลากรทุกคนได้ใช้ไฟฟ้า-ประปา  อย่างเพียงพอ   

 ด้านคุณภาพ  

  เพ่ือให้การบริการงานสาธารณูปโภคเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

1.ชำระค่าไฟฟ้า,  ประปา และ
โทรศัพท ์

1.เพื่อบริการงาน
สาธารณูปโภคเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพ 

1.ร้อยละของบุคลากรใน
โรงเรียนได้ใช้สาธารณูปโภค
อย่างเพียงพอ 

85 

DO  (D) 
5. วิธีการดำเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
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2)  จัดทำโครงการ 
3)  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4)  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
5)  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
6)  ดำเนินการตามแผนการดำเนินการในโครงการที่วางไว้ 
 -ชำระค่าไฟฟ้า,  ประปา และโทรศัพท์ตามระเบียบราชการ 
 -สรุปประมวลผลข้อมูลการใช้น้ำประปา ไฟฟ้าและโทรศัพท์เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผน

ประหยัดพลังงาน-ลดค่าใช้ไป 
7)  ประเมินผลการดำเนินงาน 
8)  สรุปและรายงานผล 

6. ระยะเวลาดำเนินการ   

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 1,400,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว 1,400,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .................... บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
 
 
 
 

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 ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ดำเนินงานโครงการ  

           

2 จัดทำโครงการ            

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน            

5 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน             

6 ดำเนินการตามแผนการดำเนินการ
ในโครงการที่วางไว ้

           

7 ประเมินผลการดำเนินงาน            

8 สรุปและรายงานผล            
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แท
น งบ

อุด
หน

ุนร
าย

หัว
 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1. ค่าน้ำประปารายเดือน 
(12 เดือน×20,839.66 บาท) 

  250,076     250,076 

2. ค่าไฟฟ้ารายเดือน 
(12 เดือน×95,827 บาท) 

  1,149,924     1,149,924 

 รวม   1,400,000  /   1,400,000 

 
8. สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางจิราวรรณ  วัฒนสุระ 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   การประปาส่วนภูมิภาค 

Check (C) 

11. การประเมินผล : รายการรอบบิลการใช้จ่ายประจำเดือน 

Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  สาธารณูปโภคเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 12.2 ผลผลิต    
  บุคลากรทุกคนได้ใช้ไฟฟ้า-ประปา อย่างเพียงพอ   
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    นักเรียน มีความสุขในโรงเรียนเมื่อมีปัจจัยพ้ืนฐานเพียงพอ 
 
13.    งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 
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   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   
   (นางจิราวรรณ   วัฒนสุระ)                (นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ)  
เจ้าหน้าที่แผนงานงบประมาณ  รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   
(นางสุมาลี  ดวงจินดา)   (นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ) 

หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการแผนงานงบประมาณ 
   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

   
(นายบดินทร์    นารถโคษา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : การชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงและซ่อมบำรุงยานพาหนะ 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 2 ข้อที่  2.2, 2.5 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่  4   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.1, 4.7 
ระยะเวลา : เมษายน 2564 – มีนาคม 2565 
ผู้รับผิดชอบ  : นายสุทธิชัย วิดีสา 
สถานที ่ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

งบประมาณ :  140,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 

Plan (P) 
1. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันโรงเรียนมีรถยนต์สำหรับติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่นเป็นประจำ  ตลอดจนบริการทาง
การศึกษาของครู  นักเรียน  ชุมชน  รวมทั้งการเจ็บป่วยของครู นักเรียน และเพ่ือยืดอายุการใช้งานรถยนต์ 
จงึจำเป็นต้องซ่อม บำรุง และรักษาให้คงสภาพการใช้งานได้ดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
 

2. วัตถุประสงค์  
เพ่ือบริการและประสานงานระหว่างหน่วยงานได้สะดวกรวดเร็วและมียานพาหนะรถยนต์ 

ให้มีอายุการใช้งานได้ดี 
 

3. เป้าหมาย  
3.1 ด้านปริมาณ    

     1. น้ำมันเชื้อเพลิงมีปริมาณเพียงพอต่อการบริการรถโรงเรียนตลอดปีการศึกษา   

      2. ยานพาหนะมีสภาพเหมาะกับการใช้งาน     

 3.2 ด้านคุณภาพ    
                บริการและประสานงานระหว่างหน่วยงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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4. กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย

(เกณฑ)์ 

1. จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง   
2. ซ่อมบำรุงรถยนต์และ 
เครื่องตัดหญ้า  
3.ชำระค่าธรรมเนียมประกันภัย
รถยนต ์

1. เพื่อบริการและ
ประสานงานระหว่าง
หน่วยงานไดส้ะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
2. เพื่อให้งานบริการรวดเร็ว
และมรีะสิทธิภาพ 

1. มีน้ำมันเช้ือเพลิงเพียงพอต่อการ
บริการรถโรงเรียนตลอดปีการศึกษา    
2. ยานพาหนะมีสภาพเหมาะกับการ
ใช้งานได้ 

85 
 
 

85 

DO (D) 
5. วิธีการดำเนินงาน 

 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
2) จัดทำโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
6) ดำเนินการตามแผนการดำเนินการในโครงการที่วางไว้ 

-จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง   
-ซ่อมบำรุงรถยนต์และเครื่องตัดหญ้า  
-ชำระค่าธรรมเนียมประกันภัยรถยนต์ 

7) ประเมินผลการดำเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 

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 ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ดำเนินงานโครงการ  

           

2 จัดทำโครงการ            
3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และ

ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน            
5 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน             
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 140,000 บาท 

  - งบอุดหนุนรายหัว 140,000 บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1 ค่าเติมน้ำมันเชื่อเพลิง   140,000      
 รวม   140,000  /   140,000 

 
 
8. สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสุทธิชัย  วิดีสา 
10. หน่วยงาน/บุคคล ที่ให้การสนับสนุน : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 
11. การประเมินผล : รายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   12.1   ผลลัพธ์    เพ่ือบริการและประสานงานระหว่างหน่วยงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  
  12.2   ผลผลิต   - มีน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอต่อการบริการรถโรงเรียนตลอดปีการศึกษา  
   - ยานพาหนะทุกชนิดมีสภาพการใช้งานได้ดีขึ้น   และ มีประกันอุบัติภัย  
  12.3   ผลกระทบ (ด้านบวก)  ครู  นักเรียน  ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้รับบริการและ
การประสานงานอย่างทั่วถึง 

13.    อุดหนุนรายหัว      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ........................................ 

 

6 ดำเนินการตามแผนการดำเนินการ
ในโครงการที่วางไว ้

           

7 ประเมินผลการดำเนินงาน            
8 สรุปและรายงานผล            
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   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   
   (นายสุทธิชัย  วิดีสา)                (นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ)  

เจ้าหน้าที่แผนงานงบประมาณ  รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   
(นางสุมาลี  ดวงจินดา)   (นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ) 

หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการแผนงานงบประมาณ 
   

 

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

   
(นายบดินทร์    นารถโคษา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : การจ้างครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 2 ข้อที่  2.2, 2.5 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่  4   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.1, 4.7 
ระยะเวลา : เมษายน 2564 – มี.ค. 2565 
ผู้รับผิดชอบ  : นายสุทธิชัย วิดีสา 
สถานที ่ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

งบประมาณ : 1,419,600 

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
 
Plan (P) 

1. หลักการและเหตุผล  
 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาต้องการปรับปรุงพัฒนางานของโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัว ทั้งด้าน
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งในการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
และสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านวิชาการ คอมพิวเตอร์และงานพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบทาง
ราชการ และข้อมูลเป็นปัจจุบัน อีกทั้งการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมและการรักษา
ความสะอาดเพื่อให้เกิดความน่าอยู่ ร่มรื่นและเป็นไปตามระบบการปฏิบัติงานเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแผน
ของทางราชการ 
 

2. วัตถุประสงค์   
   1. มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และงานพัสดุ 
 2. เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ 
 

3. เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ    

1. มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ,คอมพิวเตอร์และงานพัสดุ 
  2. มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป 
 3.2 ด้านคุณภาพ     

1. งานด้านวิชาการ คอมพิวเตอร์และงานพัสดุ มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เกิดความคล่องตัว 
   ตามระเบียบของทางราชการ  ทำให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. งานบริหารงานทั่วไป มีคุณภาพ อาคารสถานที่ ห้องน้ำ-ห้องส้วมเกิดความสะอาด ร่มรื่น  
      ตามระบบงานและเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแบบแผนของทางราชการ ทำให้งานเป็นไป 
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   อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย

(เกณฑ)์ 

1. สรรหาบคุลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการ คอมพิวเตอร์และ
ด้านงานพัสด ุ
2. สรรหาบคุลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ด้านการบริการ 

1. เพื่อให้งานวิชาการ การ
จัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้งานพัสดุโรงเรยีนมี
คุณภาพ และข้อมลูเป็นปัจจุบัน 
3. เพื่อให้งานด้านคอมพิวเตอร์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้งานพัฒนาอาคาร
สถานที่สะอาด ร่มรื่น เหมาะสม
กับการจัดการเรียนรู้ 

1. ร้อยละของบุคลากร 
ที่มีคุณสมบัตมิีความรู้
ความสามารถ ปฏิบตัิงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

85 

DO (D) 

5. วิธีการดำเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 

2) จัดทำโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
6) ดำเนินการตามแผนการดำเนินการในโครงการที่วางไว้ 

  -สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ คอมพิวเตอร์ 
  และด้านงานพัสดุ 
-สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริการ  

7) ประเมินผลการดำเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ   

  7. งบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว 1,419,600บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์

ค่า 
ใช้

สอย 

ค่า 
ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1 จ้างครูอัตราจ้างและลูกจ้าง
ช่ัวคราว (12 เดือน) 

   1,419,600 /   1,419,600 

 
 
8. สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสุทธิชัย วิดีสา 
10. หน่วยงาน/บุคคล ที่ให้การสนับสนุน : ไม่มี 

Check (C) 
11. การประเมินผล : ประเมินเชิงประจักษ์ , ผลงานที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์  

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 ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ดำเนินงานโครงการ  

           

2 จัดทำโครงการ            

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน            

5 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน             

6 ดำเนินการตามแผนการดำเนินการ
ในโครงการที่วางไว ้

           

7 ประเมินผลการดำเนินงาน            

8 สรุปและรายงานผล            
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 - งานด้านวิชาการเกิดเกิดความคล่องตัว และงานการเงินเป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้องทาง
ราชการและเป็นปัจจุบัน 

 - งานด้านบริหารทั่วไป อาคารสถานที่ ห้องน้ำ-ห้องส้วม เกิดความสะอาด ร่มรื่น และสภาพ
ภายในโรงเรียนเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ 

 12.2 ผลผลิต      
- งานด้านวิชาการ คอมพิวเตอร์และงานพัสดุโรงเรียนทุกอย่าง เป็นปัจจุบันเกิดประโยชน์ต่อ

ทางราชการ 
- งานด้านบริหารงานทั่วไป พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ 

13.    อุดหนุนรายหัว      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ........................................ 
              

   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   
   (นายสุทธิชัย  วิดีสา)                (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ)  

เจ้าหน้าที่แผนงานงบประมาณ  รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางสุมาลี  ดวงจินดา)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

   
(นายบดินทร์    นารถโคษา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : ค่าบริการอินเตอร์เน็ตโรงเรยีนเพื่อการสืบค้นของนักเรียน 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 1 ,2 ข้อที่  1.1(4), 2.5, 2.6 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่  4   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1,2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1.3, 2.4 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายสุทธิชัย   วิดีสา 
ระยะเวลา :  วันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 มีนาคม 2565 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  200,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
 
Plan (P) 
1. หลักการและเหตุผล  
 การใช้อินเตอร์เน็ตในสถานศึกษาปัจจุบัน เป็นการส่งเสริมทักษะ ความรู้และเสริมสร้างจริยธรรมเข้า
ไปด้วยกัน การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ ที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT.) มาใช้ 
จำเป็นต้องอาศัยความเร็วของอินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ทันที  โดยเฉพาะสื่อสังคมแห่งการเรียนรู้(Social 
Media) ซึ่งสำนักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สพฐ. ได้กำหนดให้ สื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ (Social Media) 
เป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมสร้าง สำหรับครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ดังนั้น จึงมีการดำเนินการ
เพ่ิมความเร็วของอินเตอร์เน็ตให้สูงขึ้นกว่าเดิม และเพ่ือสร้างความม่ันคงของสัญญาณในการใช้งานอินเตอร์เน็ต 
เพ่ือเป็นการรองรับเทคโนโลยีเว็บ 2.0 และ เว็บ 3.0 ซึ่งเป็น สื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ (Social Media) เพ่ือการ
เรียนการสอนในทุกลุ่มสาระต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือนักเรียนสามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ข่าวสาร ได้ 
2. เพ่ือนักเรียนสามารถพัฒนาองค์ความรู้ของตัวเองให้สูงขึ้น 
3. ครูสามารถศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. นักเรียนใช้อินเตอร์อย่างสร้างสรรค์และเรียนรู้ได้อย่างขีดจ้ากัดทั้งเวลาและสถานที่ 

 

3. เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ ครูและนักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาทุกคน มีความรู้ความเข้าใจ 
เกีย่วกับระบบอินเตอร์เน็ต สามารถนำความรู้ไปศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถ 
ของตนเองให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
 3.2 ด้านคุณภาพ ครูและนักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาทุกคน สามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสาร และสื่อสารกันบนอินเตอร์เน็ตได้ 
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4. กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

1. ข้ันเตรียมการ(Plan)  

1.1 ศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการใช้อินเตอร์เน็ตในโรงเรยีน 1.2 
ประชุมปรึกษา วางแผนดำเนินการ 

1. เพื่อปรับปรุงระบบ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตใน
โรงเรียน 

1. ระบบสารสนเทศ 
ของโรงเรียน 
2. ร้อยละของนักเรียน
ที่เข้าใช้ 

100 

2. ดำเนินกิจกรรม Do  
2.1 ท้าสัญญาใช้บริการอินเตอรเ์นต็
ผ่านวงจรเช่า 
3.ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check) 3.1 
ประชุมตดิตามผล  
3.2 สอบถามความคิดเห็น 
4.ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) น้าผล
การประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
ข้อบกพร่อง เพื่อการวางแผนพัฒนา
ต่อไป 

DO (D) 

5. วิธีการดำเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 

2) จัดทำโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
6) ดำเนินการตามแผนการดำเนินการในโครงการที่วางไว้ 
 -ติดต่อหน่วยงานผู้ดูแลให้บริการเครือข่าย 
 -ชำระค่าบริการ 
 -ขออนุญาตเบิกจ่ายงบประมาณ 
 -ติดตามผลการให้บริการ หากมีปัญหาก็ดำเนินการติดต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ 
 -จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการวางระบบเครือข่าย 
 -จัดจ้าง/ดำเนินการขออนุญาตเบิกจ่ายค่าแรงติดตั้ง วางระบบเครือข่าย 
7) ประเมินผลการดำเนินงาน 
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8) สรุปและรายงานผล 
6. ระยะเวลาดำเนินการ    

 

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 200,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   200,000 บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1   
1 ค่าอินเตอร์เนต็รายเดือน   

(12 เดือน * 15,000 บาท) 
  200,000   /  200,000 

 
8. สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสุทธิชัย  วิดีสา 
10. หน่วยงาน/บุคคล ที่ให้การสนับสนุน : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 
11. การประเมินผล : การสังเกต , แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 

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 ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ดำเนินงานโครงการ  

           

2 จัดทำโครงการ            
3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และ

ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน            
5 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน             
6 ดำเนินการตามแผนการดำเนินการ

ในโครงการที่วางไว ้
           

7 ประเมินผลการดำเนินงาน            
8 สรุปและรายงานผล            
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Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   

1.นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้และการสื่อสาร
บนอินเตอร์เน็ตได้  

2.นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
12.2 ผลผลิต  

1.นักเรียนเข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ข่าวสาร ร้อยละ 100 
2. ครูสามารถค้นคว้าข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 

 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
   1. นักเรียนสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้  

2. เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนการสืบค้นข้อมูลและการสื่อสารข้อมูล  
3. นักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลละข่าวสารบนอินเตอร์เน็ตได้  
4. ครูสามารถติดต่อสื่อสารและค้นคว้าข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตได้ในเกณฑ์ที่ดี 

13.  อุดหนุนรายหัว   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ........................................ 

   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   
   (นายสุทธิชัย  วิดีสา)                (นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ)  

เจ้าหน้าที่แผนงานงบประมาณ  รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   
(นางสุมาลี  ดวงจินดา)   (นายณัฐพนธ์   หล้าชาญ) 

หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการแผนงานงบประมาณ 
   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

   
(นายบดินทร์    นารถโคษา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 

 


