โครงการสร้ างอาคารเรียน/ห้ องสมุด/ห้ องเรียน/ห้ องพยาบาลและห้ องประชุม
แผนงาน กลุ่มบริ หารงานทัว่ ไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีรยุทธ์ ภาณุพนิ ทุ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้ านหินแหลม
ระยะเวลาดาเนินการ ปี งบประมาณ พ.ศ.2556
หลักการและเหตุผล
โรงเรี ยนบ้านหิ นแหลม ตาบลท่าขนุ น อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็ นโรงเรี ยนขนาดกลาง
จัดการเรี ย นการสอน ระดับ ปฐมวัย และระดับ ประถมศึ ก ษา มี จานวนห้องเรี ย นทั้ง หมด 11 ห้องเรี ย น มี
นักเรี ยนทั้งหมด จานวน 261 คน ปั จจุบนั โรงเรี ยนยังไม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากต้นสังกัด จึง
ขาดแคลนห้องสมุดที่ให้นกั เรี ยนใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่หลากหลายนอกเหนือจากความรู้ในห้องเรี ยน
เพื่อให้นกั เรี ยนและชุ มชนมีการแสวงหาความรู ้ตามความสนใจของตนเองเพิ่มขึ้น ทาให้นกั เรี ยนและชุ มชน
เกิดความรู ้ มีความสามารถ เป็ นคนดี คนเก่ง มีความสุ ข จึงจะทาให้นกั เรี ยนและชุ มชนสามารถดารงชี วิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข และยังสอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ จากความจาเป็ นในการจัดการศึ ก ษาดังกล่ า ว
โรงเรี ยนบ้านหิ นแหลมจึงขอเสนอโครงการสร้ างอาคารเรี ยน/ห้องสมุด/ห้องเรี ยน/ห้องพยาบาลและห้อง
ประชุม ต่อมูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อก่อสร้างอาคารดังกล่าวพร้อมวัสดุ/ครุ ภณั ฑ์ให้นกั เรี ยน
และชุมชนเพื่อใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย อันจะนาไปสู่ การพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู ้ เกิดองค์ความรู ้
เพื่อให้นกั เรี ยน เกิดการพัฒนาขีดความสามารถได้อย่างเต็มตามศักยภาพพร้อมทั้งมีความรู ้ สามารถนาความรู ้
ไปประกอบอาชีพได้ เป็ นเยาวชนที่ดี และเป็ นสมาชิกที่ดีของประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อจัดสร้างอาคารเรี ยน/ห้องสมุด/ห้องเรี ยน/ห้องพยาบาลและห้องประชุม จานวน 1 หลัง พร้อม วัสดุ/
ครุ ภณั ฑ์ และใช้เป็ นห้องประชุมได้ โรงเรี ยนบ้านหิ นแหลม จะสามารถเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนและ
ชุมชน
2. เพื่อให้โรงเรี ยนสามารถจัดการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลที่ดียงิ่ ในการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
เป้าหมาย
ด้านปริ มาณ มีหอ้ งสมุดโรงเรี ยนขนาด 60 X 10เมตร จานวน 1 หลัง พร้อม วัสดุ/ครุ ภณั ฑ์ และใช้เป็ นห้อง
ประชุมได้ และบูรณะอาคารเรี ยนเดิมอีก 3 หลัง ประมาณ 12 * 150ม.
ด้านคุณภาพ นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านหินแหลมจานวน 261 คน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 15 คน
และชุมชนได้รับการเรี ยนรู ้ สื บค้นข้อมูลในห้องสมุดที่มีความพร้อมเกิดคุณภาพการศึกษาที่ดียงิ่ ขึ้น
ระยะเวลาดาเนินการ
ปี งบประมาณ พ.ศ.2556

สถานทีด่ าเนินการ
โรงเรี ยนบ้านหิ นแหลม ตาบลท่าขนุน อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้เข้ าร่ วมโครงการ
1.นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านหินแหลม
2.คณะครู ผูป้ กครอง ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรี ยนบ้านหิ นแหลม
ผู้ให้ การสนับสนุนโครงการ
มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรี ยนบ้านหิ นแหลม ตาบลท่าขนุน อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
แผนการดาเนินงาน
1.จัดประชุ ม ครู ผูป้ กครองนักเรี ยน ชุ มชนและคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนาเสนอข้อมูล
ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน และร่ วมกันวางแผนดาเนินการ
2.จัดทาโครงการสร้างห้องสมุดโรงเรี ยนบ้านหินแหลม เพื่อเสนอขอรับ การสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิ
ดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
3.แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการด าเนิ น โครงการ 1 คณะ เพื่ อ ก ากับ ติ ดตามการก่ อสร้ า งอาคารเรี ย น/ห้องสมุ ด /
ห้องเรี ยน/ห้องพยาบาลและห้องประชุ ม ขนาด 60 X 10 เมตร จานวน 1 หลัง พร้ อมห้องพยาบาล วัส ดุ /
ครุ ภณั ฑ์ และใช้เป็ นห้องประชุมได้ และบูรณะอาคารเรี ยนเดิมอีก 3 หลัง ประมาณ 12 * 150ม.
งบประมาณ
ค่าก่อสร้ างอาคารเรี ยน/ห้องสมุด/ห้องเรี ยน/ห้องพยาบาลและห้องประชุ ม ขนาด 60 X 10 เมตร จานวน 1
หลัง พร้อม วัสดุ/ครุ ภณ
ั ฑ์ และบูรณะอาคารเรี ยนเดิมอีก 3 หลัง ประมาณ 12 * 150ม.เป็ นเงินรวม 4,000,000
บาท
การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ เครื่ องมือวัดและประเมินผล
1.ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ 1.แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
2.จานวนห้องสมุดโรงเรี ยนที่มีคุณภาพเพียงพอต่อจานวนนักเรี ยนและชุมชน 2.แบบสังเกต
3.ระดับคุณภาพการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน 3.ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน สมศ. และผลทดสอบระดับชาติ
ทรัพยากร
บุคลากร
-นักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ 1ถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยนบ้านหินแหลม
จานวน 261 คน และชุมชนใกล้เคียง
- ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 15 คน
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1.นักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ 1ถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 261 คน ครู ผูป้ กครองนักเรี ยน และชุมชนได้
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุด/ห้องประชุม/ห้องเรี ยน/ห้องพยาบาล ณ โรงเรี ยนที่มีความปลอดภัย

เหมาะสม และเพียงพอ เกิดการพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามเป้ าหมายการจัดการศึกษา
“เก่ง ดี มีความสุ ข”
2.โรงเรี ยนบ้านหินแหลม อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีอาคารเรี ยน/ห้องสมุด/ห้องเรี ยน/ห้อง
พยาบาลและห้องประชุม วัสดุ/ครุ ภณั ฑ์ที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่ อพัฒนาผูเ้ รี ยน
ลงชื่อ....... ....ผูเ้ สนอโครงการ
(นายธีรยุทธ์ ภาณุพินทุ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านหิ นแหลม

ลงชื่อ พล.ร.ต. นพ. ดร. ปิ โยรส ปรี ยานนท์ ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(ปิ โยรส ปรี ยานนท์ )
ประธานมูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์

