
โครงการสร้างอาคารเรียน/ห้องสมุด/ห้องเรียน/ห้องพยาบาลและห้องประชุม 
แผนงาน กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 

ผู้รับผดิชอบโครงการ นายธีรยุทธ์ ภาณุพนิทุ  
 หน่วยงานที่รับผดิชอบ โรงเรียนบ้านหินแหลม 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

หลกัการและเหตุผล  

โรงเรียนบา้นหินแหลม ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี เป็นโรงเรียนขนาดกลาง 
จดัการเรียนการสอน ระดบัปฐมวยั และระดบัประถมศึกษา มีจ านวนห้องเรียนทั้งหมด 11 ห้องเรียน มี
นกัเรียนทั้งหมด จ านวน 261 คน ปัจจุบนัโรงเรียนยงัไม่เคยไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากตน้สังกดั จึง
ขาดแคลนห้องสมุดท่ีให้นกัเรียนใช้ศึกษาคน้ควา้หาความรู้ท่ีหลากหลายนอกเหนือจากความรู้ในห้องเรียน 
เพื่อให้นกัเรียนและชุมชนมีการแสวงหาความรู้ตามความสนใจของตนเองเพิ่มข้ึน ท าใหน้กัเรียนและชุมชน
เกิดความรู้ มีความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข จึงจะท าให้นกัเรียนและชุมชนสามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข และยงัสอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาตามแนวทางของพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวดท่ี 4 มาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ 
ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ และเต็มตามศกัยภาพ จากความจ าเป็นในการจดัการศึกษาดงักล่าว 
โรงเรียนบา้นหินแหลมจึงขอเสนอโครงการสร้างอาคารเรียน/ห้องสมุด/ห้องเรียน/ห้องพยาบาลและห้อง
ประชุม ต่อมูลนิธิดวงแกว้ ในพระสังฆราชูปถมัภ ์เพื่อก่อสร้างอาคารดงักล่าวพร้อมวสัดุ/ครุภณัฑใ์หน้กัเรียน 
และชุมชนเพื่อใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย อนัจะน าไปสู่การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ เกิดองคค์วามรู้
เพื่อใหน้กัเรียน เกิดการพฒันาขีดความสามารถไดอ้ยา่งเตม็ตามศกัยภาพพร้อมทั้งมีความรู้ สามารถน าความรู้
ไปประกอบอาชีพได ้เป็นเยาวชนท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของประเทศชาติต่อไป 

วตัถุประสงค์ 
1.เพื่อจดัสร้างอาคารเรียน/ห้องสมุด/ห้องเรียน/หอ้งพยาบาลและหอ้งประชุม จ านวน 1 หลงั พร้อม วสัดุ/
ครุภณัฑ ์และใชเ้ป็นห้องประชุมได ้โรงเรียนบา้นหินแหลม จะสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและ
ชุมชน 
2. เพื่อให้โรงเรียนสามารถจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลท่ีดียิง่ ในการพฒันา
ผูเ้รียน 

เป้าหมาย 
ดา้นปริมาณ มีหอ้งสมุดโรงเรียนขนาด 60 X 10เมตร จ านวน 1 หลงั พร้อม วสัดุ/ครุภณัฑ ์และใชเ้ป็นหอ้ง
ประชุมได ้และบูรณะอาคารเรียนเดิมอีก 3 หลงั ประมาณ 12 * 150ม. 
ดา้นคุณภาพ นกัเรียนโรงเรียนบา้นหินแหลมจ านวน 261 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน 
และชุมชนไดรั้บการเรียนรู้ สืบคน้ขอ้มูลในห้องสมุดท่ีมีความพร้อมเกิดคุณภาพการศึกษาท่ีดียิง่ข้ึน 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 



สถานทีด่ าเนินการ 
โรงเรียนบา้นหินแหลม ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
1.นกัเรียนโรงเรียนบา้นหินแหลม 
2.คณะครู ผูป้กครอง ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบา้นหินแหลม 
ผู้ให้การสนับสนุนโครงการ 
มูลนิธิดวงแกว้ ในพระสังฆราชูปถมัภ ์

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
โรงเรียนบา้นหินแหลม ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี 

แผนการด าเนินงาน 

1.จดัประชุม ครู ผูป้กครองนกัเรียน ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อน าเสนอขอ้มูล 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และร่วมกนัวางแผนด าเนินการ 

2.จดัท าโครงการสร้างหอ้งสมุดโรงเรียนบา้นหินแหลม เพื่อเสนอขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากมูลนิธิ
ดวงแกว้ ในพระสังฆราชูปถมัภ ์

3.แต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 1 คณะ เพื่อก ากับ ติดตามการก่อสร้างอาคารเรียน/ห้องสมุด/
ห้องเรียน/ห้องพยาบาลและห้องประชุม ขนาด 60 X 10 เมตร จ านวน 1 หลัง พร้อมห้องพยาบาล วสัดุ/
ครุภณัฑ ์และใชเ้ป็นหอ้งประชุมได ้และบูรณะอาคารเรียนเดิมอีก 3 หลงั ประมาณ 12 * 150ม. 

งบประมาณ 

ค่าก่อสร้างอาคารเรียน/ห้องสมุด/ห้องเรียน/ห้องพยาบาลและห้องประชุม ขนาด 60 X 10 เมตร จ านวน 1 
หลงั พร้อม วสัดุ/ครุภณัฑ์ และบูรณะอาคารเรียนเดิมอีก 3 หลงั ประมาณ 12 * 150ม.เป็นเงินรวม 4,000,000 
บาท 

การวดัและประเมินผล 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
1.ร้อยละความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 1.แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
2.จ านวนห้องสมุดโรงเรียนท่ีมีคุณภาพเพียงพอต่อจ านวนนกัเรียนและชุมชน 2.แบบสังเกต 
3.ระดบัคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน 3.ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน สมศ. และผลทดสอบระดบัชาติ 

ทรัพยากร 
บุคลากร 
-นกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบา้นหินแหลม  
จ านวน 261 คน และชุมชนใกลเ้คียง 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.นกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 261 คน ครู ผูป้กครองนกัเรียน และชุมชนได้
ศึกษาคน้ควา้หาความรู้จากห้องสมุด/ห้องประชุม/หอ้งเรียน/ห้องพยาบาล ณ โรงเรียนท่ีมีความปลอดภยั 



เหมาะสม และเพียงพอ เกิดการพฒันาการดา้นอารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามเป้าหมายการจดัการศึกษา 
“เก่ง ดี มีความสุข” 
2.โรงเรียนบา้นหินแหลม อ าเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี มีอาคารเรียน/หอ้งสมุด/ห้องเรียน/ห้อง
พยาบาลและหอ้งประชุม วสัดุ/ครุภณัฑท่ี์มีความพร้อมในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียน 

 

ลงช่ือ....... ....ผูเ้สนอโครงการ 
(นายธีรยทุธ์ ภาณุพินทุ)  

ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหินแหลม 

 

 

ลงช่ือ พล.ร.ต. นพ. ดร. ปิโยรส ปรียานนท ์ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
(ปิโยรส ปรียานนท ์) 

ประธานมูลนิธิดวงแกว้ ในพระสังฆราชูปถมัภ ์
 

 



 

 



 

           

 

 

 

 

 

 

   


