
ชื่อโครงการ                    พัฒนาปรับปรุงห้องสมุดและศูนย์บริการสารสนเทศ 
กลยุทธ์ของโรงเรียน  ข้อที่ 1, 3, 7 
มาตรฐานการประกันคุณภาพ     มาตรฐานที่  1 ประเด็นท่ี 1.1.4  
                                        มาตรฐานที่  2 ประเด็นท่ี 2.3, 2.5, 2.6 
                                        มาตรฐานที่  3 ประเด็นท่ี 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวภัสสร  กาสี 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ       1 เมษายน  2564 – 31 มีนาคม 2565 
 

1. หลักการและเหตุผล   
 การศึกษาในยุคปัจจุบันนี้มิได้มุ่งหวังให้นักเรียนได้รับความรู้จากครูผู้สอนเพียงอย่างเดียว นักเรียนต้อง
ค้นคว้าเพิ่มเติม จากการอ่านหนังสือ ค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต รวมถึงห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดหมวดวิชา
ต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักเรียนเป็นอย่างดี และเนื่องจากห้องสมุดของโรงเรียนเราได้รับคัดเลือก
ให้เข้าโครงการ “ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก” จึงสมควรพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในทุกๆ
ด้าน ให้บริการหนังสือและอุปกรณ์ค้นคว้าที่ทันสมัย มีบรรยากาศที่ดีและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนและบุคลากรรักการอ่าน และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
 

2. วัตถุประสงค ์  
 2.1 เพื่อให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศท่ีมีคุณภาพแก่นักเรียนและบุคลากร 
 2.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

2.3 เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 
 
3. เป้าหมาย   
         - เชิงปริมาณ 
    1. ครูอาจารย์และนักเรียนอย่างนอ้ย ร้อยละ 70 ใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมของห้องสมุด
โรงเรียน 
    2. มีหนังสือ และวัสดุโสตทัศนศึกษาเพียงพอกับผู้ใช้อย่างน้อย ร้อยละ 70 
    3. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนอย่างน้อย ร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่าน 
         - เชิงคุณภาพ 
     1. ห้องสมุดมีความพร้อมด้านส่ือและเทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและ
บุคลากร 
     2. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
     3. นักเรียนและบุคลากรมีนิสัยใฝ่ศึกษาหาความรู้ 
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4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนาปรับปรุงและจัดมุมต่าง ๆ ในห้องสมุด 1 เม.ย. 64 – 31 ม.ีค. 65 คณะกรรมการห้องสมุด 
2. ให้บริการยืม – คืนหนังสือและให้บริการ

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิคส์ 
15 พ.ค. 64 – 30 มี.ค. 65 คณะกรรมการห้องสมุด 

3. ติดต้ังระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต 15 พ.ค. 64 – 30 มี.ค. 65 คณะกรรมการห้องสมุด 
4. กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ วันสำคัญต่าง ๆ 25 พ.ค. 64 – 30 มี.ค. 65 คณะกรรมการห้องสมุด 
5. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  ส.ค. 64 คณะกรรมการห้องสมุด 
6. ศึกษาดูงาน ก.พ.- มี.ค. 65 คณะกรรมการห้องสมุด 

 

5. งบประมาณ 
    ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ 42,400 บาท แบ่งเป็นรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย แหล่งที่มาของ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. พัฒนาปรับปรุงและจัดมุมต่าง ๆ ใน
ห้องสมุด 
- ทาสีห้องสมุด 
- จัดซื้อโต๊ะบาร์และเก้าอี้ 

40,000   40,000 รายได้สถานศึกษา 

2. - ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ 
เช่น หลอดไฟ พัดลม แอร์ 

500   500 รายได้สถานศึกษา 

3. ติดต้ังระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต 1,200   1,200 รายได้สถานศึกษา 

4. กิจกรรมจัดป้ายนิเทศวันสำคัญต่าง ๆ -   - - 

5. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด -   - - 

6. ศึกษาดูงาน 500   500 รายได้สถานศึกษา 

7. อุปกรณ์สำนักงาน 200   200 รายได้สถานศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 42,400  42,400  

 
 
 
 
 
 



6. การวัดผลประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
1. มีหนังสือ วารสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
เพียงพอกับผู้ใช้บริการ 
2. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ใช้บริการและเข้าร่วม
กิจกรรมและมีนิสัยรักการอ่าน  
 

การสังเกต 
การสอบถาม 

ตรวจสอบราชการ 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

รูปภาพ ส่ือ หนังสือ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 

…………………………………… 
(นางสาวภัสสร กาสี) 

 
 
       ……………….……………………………… 
 

           (นายชวิศ จิตปุณยพงศ์) 

 
 
    ……………….…………………… 
 

      (นายสุนทร พริกจำรูญ) 



โครงการ  :  พัฒนาปรบัปรุงห้องสมุดและศูนย์บริการสารสนเทศ 
 

รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้จ่าย 
ช่วงที่ 1   ภาคเรียนท่ี 1/2564  (1 เมษายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564) 

 

ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 
1. พัฒนาปรับปรุงและจัดมุมต่าง ๆ ใน

ห้องสมุด 
- ทาสีห้องสมุด 
- จัดซื้อโต๊ะบาร์และเก้าอี้ 

1 กิจกรรม 40,000 40,000  

- ติดต้ังระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต 1 ชุด  1,200 1,200  
- ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น 
หลอดไฟ พัดลม แอร์ 

1 ครั้ง 500 500  

2. ปรับปรุงโปรแกรมงานห้องสมุด/ศึกษา
ดูงาน (พัฒนาบุคลากร) 

1 ครั้ง 500 500  

6. อุปกรณ์สำนักงาน 1 ชุด 200 200  
      

รวมทั้งสิ้น 42,400  
 

 
ช่วงที่ 2   ภาคเรียนท่ี 2/2564  (1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 

ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 
      
      

***  จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในภาคเรียนที่ 1/2564  เท่านั้น *** 
      
      
      
      

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     
 
 


