
ชื่อโครงการ                        พัฒนาอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ของโรงเรียน           ข้อที่  3 
มาตรฐานการประกันคุณภาพ     มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่  2.1, 2.2, 2.5, 2.6 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ        กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ                        นายปัญญา  จำเริญศักด์ิศรี 
ลักษณะโครงการ               โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ           1 เมษายน 2564  – 31 มีนาคม 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล        
       อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมเป็นแหล่งอำนวยความสะดวกและสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและ
บุคลากรเป็นอย่างดี ดังนั้นการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมจึงมีความจำเป็นอย่าง
ยิ่ง และเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาระบบโสตทัศนศึกษาเพื่อให้นักเรียนและครูได้ศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมรวมท้ังระบบขยายเสียงเพื่อให้การจัดกิจกรรมต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้ออำนวย
ต่อการเรียนการสอน โดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนไปสู่
จุดมุ่งหมายและความสำเร็จในชีวิต 
2. วัตถุประสงค์  
      2.1 เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน 
      2.2 เพื่อพัฒนาความสะอาดเรียบร้อยและมีทัศนียภาพท่ีสวยงามของโรงเรียน 
      2.3 เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา 
      2.5 เพื่อให้การสนับสนุนอุปกรณ์โสตทัศศึกษาสำหรับสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. เป้าหมาย 
        เชิงปริมาณ 
             1. มีอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมท่ีอำนวยความสะดวกในการใช้สอยระดับดีมากขึ้นไป  
                อย่างน้อยร้อยละ 90 
             2. บุคลากรในโรงเรียนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 100 
             3. ให้การสนับสนุนอุปกรณ์โสตทัศศึกษากับครูและนักเรียนได้อย่างน้อย ร้อยละ 95 
        เชิงคุณภาพ 
             1. โรงเรียนน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเรียนรู ้
             2. มีอาคารสถานท่ีท่ีสามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาได้เต็มประสิทธิภาพ 
             3. สนับสนุนและบริการอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา ในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณา เม.ย. 64 ครูปัญญา จำเริญศักดิ์ศรี 
2. ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี เม.ย. 64 – มี.ค. 65 ครูปัญญา และคณะทำงาน 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ เม.ย. 64 – มี.ค. 65 ครูปัญญา และคณะทำงาน 
4. จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด พ.ค. 64 ครูไพศาล แก้วจีน 
5. ปรับปรุง/ตกแต่งพื้นท่ีท่ัวไป เม.ย. 64 – มี.ค. 65 ครูปัญญา จำเริญศักดิ์ศรี 
6. ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร เม.ย. 64 – มี.ค. 65 ครูปัญญา จำเริญศักดิ์ศรี 
7. ปรับปรุงโต๊ะ,เก้าอี้ห้องโสตทัศนศึกษา พ.ค.- มิ.ย. 64 ครูปัญญา จำเริญศักดิ์ศรี 
8. จัดทำป้ายรณรงค์และการให้ความรู้

เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 
พ.ค.- มิ.ย. 64 

ครูไพศาล แก้วจีน 

9. จัดทำท่ีท้ิงและคัดแยกขยะ พ.ค.- มิ.ย. 64 ครูไพศาล แก้วจีน 
10. กิจกรรมจ้างแม่บ้านทำความสะอาด เม.ย. 64 – มี.ค. 65 ครูปัญญา จำเริญศักดิ์ศรี 
11. จัดหาวัสดุโสตทัศนศึกษา 15 พ.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 ครูวัชรชัย  แสงสฤษด์ิ 
12. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 1 พ.ค. 64 – 30 มี.ค. 65 ครูวัชรชัย  แสงสฤษด์ิ 
13. ให้บริการอุปกรณ์โสตฯ ในการจัด

กิจกรรมต่างๆ 
1 พ.ค. 64 – 31 มี.ค. 65 ครูวัชรชัย  แสงสฤษด์ิ 

14. ให้บริการชุมชนหน่วยงานรัฐและ
เอกชน 

1 พ.ค. 64 – 31 มี.ค. 65 ครูวัชรชัย  แสงสฤษด์ิ 

 
5. งบประมาณ  

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภคในโรงเรียน 

30,000   30,000 อุดหนุนรายหัว 

2. ปรับปรุงซ่อมแซมพัดลมและ
เครื่องปรับอากาศ 

20,000   20,000 อุดหนุนรายหัว 

3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความ
สะอาด 

25,000   25,000 อุดหนุนรายหัว 

4. ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน 

156,000   156,000 อุดหนุนรายหัว 



  
  ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ  555,000  บาท  แบ่งเป็นรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมิน 
1. มีอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

ตรวจสอบ 
 

แบบติดตาม แบบประเมิน 

2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 100 

ตรวจสอบ แบบติดตาม แบบประเมิน 

3. โรงเรียนสะอาดมีบรรยากาศสวยงามร่มรื่น ตรวจสอบ แบบติดตาม แบบประเมิน 
4. ให้การสนับสนุนอุปกรณ์โสตทัศศึกษากับครู
และนักเรียนได้อย่างน้อย ร้อยละ 95 

ติดตามประเมินผล 
 

แบบติดตามประเมินผล 

                        

 
 

 
 
 
 

5. ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร 
 

120,000   120,000 อุดหนุนรายหัว 

6.รณรงค์และบริหารจัดการขยะใน
โรงเรียน 

20,000   20,000 อุดหนุนรายหัว 

7.  กิจกรรมจ้างแม่บ้านทำความ
สะอาด 

84,000 84,000   รายได้สถานศึกษา 

8. จัดหาอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 60,000   60,000 อุดหนุนรายหัว 
9. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตและ
ครุภัณฑ์สำนักงาน 

40,000   40,000 อุดหนุนรายหัว 

รวมทั้งสิ้น 555,000 84,000  471,000  

    ผู้รับผิดชอบโครงการ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน       ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
…………………………………… 
(นายปัญญา จำเริญศักด์ิศรี) 

 
 
       ……………….……………………………… 
          (นายชวิศ จิตปุณยพงศ์) 

 
 
    ……………….…………………… 
     (นายสุนทร  พริกจำรูญ) 



โครงการ  :  พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้จา่ย 

 
ช่วงท่ี 1   ภาคเรียนท่ี 1/2564  (1 เมษายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564) 
 
ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภค 

  30,000  

2. ปรับปรุงซ่อมแซมพัดลมและ
เครื่องปรับอากาศ 

  20,000  

3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความ
สะอาด 

  15,000  

4. ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน 

  78,000  

5.  ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร   120,000  
5. รณรงค์และบริหารจัดการขยะใน

โรงเรียน 
  20,000  

6. กิจกรรมจ้างแม่บ้านทำความ
สะอาด 

  42,000  

7. จัดหาอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา   60,000  
8. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตและ

ครุภัณฑ์สำนักงาน 
  40,000  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 425,000  
 
ช่วงท่ี 2   ภาคเรียนท่ี 2/2564  (1 พฤศจิกายน  2564 – 31 มีนาคม 2565) 
 
ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความ
สะอาด 

  10,000  

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน 

  78,000  

3. กิจกรรมจ้างแม่บ้านทำความ
สะอาด 

  42,000  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,000  
 


