
งาน/โครงการ:  โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา    

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพภูมิทัศน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความพร้อม เทคโนโลยีเพ่ือบริหาร 

                      จดัการและการเรียนรู้ 

ระยะเวลาด าเนินการ: เริ่มต้น  1   เมษายน พ.ศ.  2564    สิ้นสุด   31   มีนาคม   พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายสมหมาย  ดูเหมา 

 

1. วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือพัฒนา และปรับสภาพภูมิทัศน์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร สถานที่ ให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  
  2.2 เพ่ือพัฒนา และปรับสภาพภูมิทัศน์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร สถานที่ ให้มีความสะอาด 
ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น และอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
  2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจ และการใช้ทรัพยากรร่วมกันในท่ีสาธารณประโยชน์ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับการปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะเกิดข้ึนกับผู้เรียน 
 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ร้อยละ 100 ได้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียน สถานที่ในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

    เชิงคุณภาพ 

 1.) นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเชียงม่วนวิยาคม มีคุณภาพและศักยภาพที่จะเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมในบรรยากาศท่ีดี  
  2.) โรงเรียนเชียงม่วนมีความพร้อมและเหมาะสมที่จะบริการด้านอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ 
ให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 
3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
 1. ประชุมปรึกษา วางแผน เรียงล าดับความส าคัญสถานที่สิ่งแวดล้อมท่ีควรจะปรับปรุง พัฒนา 
ซ่อมแซมบ ารุง 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ แบ่งหน้าที่ แบ่งเขตรับผิดชอบ ของคนงานชาย -หญิง 
 3. จัดท าโครงการ 

    ขั้นด าเนนิการ (DO) 
 4. ด าเนินงานตามโครงการ 



        4.1 จัดแบ่งหน้าที่ครูคอยก ากับดูแลการท างานของคนงาน ในส่วนความรับผิดชอบของคนงาน ในส่วน
     ของนักเรียน จัดแบ่งบริเวณท่ีรับผิดชอบ ครูที่ปรึกษาคอยดูแลก ากับตลอดเวลา 
    ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
 5. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 

   ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
 6. สรุปและรายงานผลโครงการ 
     
4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ประชุมปรึกษา วางแผน 
เรียงล าดับความส าคัญ
สถานที่สิ่งแวดล้อมที่ควร
จะปรับปรุง พัฒนา 
ซ่อมแซมบ ารุง 

- พฤษภาคม  
2564 –  
มีนาคม 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว  

การวางแผนปรับปรุง  และปรับ
สภาพภูมิทัศน์ 
 
  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ แบ่ง
หน้าที่ แบ่งเขตรับผิดชอบ 
ของคนงานชาย -หญิง 

- พฤษภาคม  
2564 –  
มีนาคม 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว  

มีคณะกรรมการรับผิดชอบ 

3. จัดท าโครงการ  - พฤษภาคม  
2564 –  
มีนาคม 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว  

โครงการมีการด าเนินการและ
แบ่งหน้าที่กันท างานอย่างชัดเจน 

4. ด าเนินงานตามโครงการ 
        4.1 จัดแบ่งหน้าที่
ครูคอยก ากับดูแลการ
ท างานของคนงาน ในส่วน
ความรับผิดชอบของ
คนงาน ในส่วนของ
นักเรียน จัดแบ่งบริเวณท่ี
รับผิดชอบ ครูที่ปรึกษา
คอยดูแลก ากับตลอดเวลา 

392,131 ตลอดปี
การศึกษา  
2564 

ด าเนินการ
แล้ว  

แต่ละส่วน แต่ละงานมี
ผู้รับผิดชอบ 
 
  



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

5. ประเมินผลการด าเนิน
โครงการ 

- มีนาคม 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว  

1. สภาพภูมิทัศน์ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคาร สถานที่ 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  
2. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความ
เข้าใจ และการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในที่สาธารณประโยชน์ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับ
การปลูกฝังจิตส านึกที่ดีมี
คุณธรรม มีจิตสาธารณะเกิด
ขึ้นกับผู้เรียน  

6. สรุปและรายงานผล
โครงการ 

- มีนาคม 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว  

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความ
เข้าใจ และการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในที่สาธารณประโยชน์ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับ
การปลูกฝังจิตส านึกที่ดีมี
คุณธรรม มีจิตสาธารณะเกิด
ขึ้นกับผู้เรียน  

รวม 392,131 
   

 
5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับเป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการแล้ว  บรรลุ ไม่เป็นไปตามงบประมาณท่ี
ก าหนด 

เป็นไปตามช่วงเวลาที่
ก าหนด 

 
    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
ร้อยละ 100 ได้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร

นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม ร้อยละ 100 ได้มีห้องเรียน 

บรรลุ 



เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เรียน สถานที่ในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน สถานที่ใน
โรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

        
5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเชียงม่วนวิยาคม มี
คุณภาพและศักยภาพที่จะเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
ในบรรยากาศที่ดี 

นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเชียงม่วนวิ
ยาคม มีคุณภาพและศักยภาพที่จะเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสมในบรรยากาศท่ีดี 

บรรลุ 

.) โรงเรียนเชียงม่วนมีความพร้อมและเหมาะสมที่
จะบริการด้านอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ ให้กับ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

บรรยากาศที่ดี และ โรงเรียนเชียงม่วนมี
ความพร้อมและเหมาะสมที่จะบริการ
ด้านอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ ให้กับ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

บรรลุ 

 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
   

ผลการประเมินโครงการ (ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)  บรรลุ/ไม่บรรลุ 
 
 
ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

-  
-  

- 

 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 

 

1. โครงการ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 

ฯลฯ 

 


