
164 

 

ช่ือโครงการ                  ส�งเสริมการอ�านสานสู�ฝ�นห�องสมุดอัตโนมัติ 
แผนงานงบประมาณ            สร�างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให�ท่ัวถึงและเป(นธรรม 
ผู�รับผิดชอบโครงการ            นางสาวอรสา  ศิลารัตน* , นางทัศนีย*  ชูศรีทอง , นางลักษณพรรณ* ศรีวงศ*แสง  
          นางวิรงรอง ศรีพอ ,นางสุจิรา พัฒนาสกุลวงษ* ,นางพิทยาภรณ*  บรรณาลัย  
          และคณะ 
สนองกลยุทธ� สพฐ.        ข�อ 1, 3  
สนองมาตรฐานการศึกษา       ข�อ 3, 5, 6, 11, 12     
ระยะเวลาดําเนินการ            16  พฤษภาคม  2556 – 31  มีนาคม  2557           
.....................................................................…………………………………………………………………………………………….. 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ  พุทธศักราช  2542  และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  

พุทธศักราช  2545  กําหนดความมุ�งหมายไว�ว�า  การจัดการศึกษาต�องเป(นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให�เป(น
มนุษย*ท่ีสมบูรณ*ท้ังร�างกาย  จิตใจ  สติป�ญญา  ความรู�  และคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต  สามารถอยู�ร�วมกับผู�อ่ืนได�อย�างมีความสุข  และแนวการจัดการศึกษาตามมาตรา  22  ต�องยึด
หลักว�าผู�เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู�  และพัฒนาตนเองได�  และถือว�าผู�เรียนมีความสําคัญท่ีสุด  
ห�องสมุดเป(นศูนย*กลางแห�งการเรียนรู�ของบุคลากรในด�านระบบเทคโนโลยี  จึงมีความสําคัญเป(นอย�างยิ่งท่ี
จะช�วยส�งเสริมและพัฒนาผู�เรียนให�มีความสามารถศึกษาค�นหาจากแหล�งเรียนรู�ได�อย�างรวดเร็ว  และมี
ประสิทธิภาพ  

ดังนั้นโรงเรียนกาฬสินุ*พิทยาสัย  จึงได�พัฒนาระบบห�องสมุดให�เป(นแหล�งวิทยบริการท่ีครบสมบูรณ*
แบบ  เพ่ืออํานวยความสะดวกให�กับผู�ใช�บริการได�ศึกษาค�นคว�าด�วยตนเองได�อย�างหลากหลาย  และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 

2.  วัตถุประสงค� 
2.1  เพ่ือส�งเสริมและพัฒนาผู�เรียนให�รู�จักการศึกษาค�นคว�าจากแหล�งข�อมูลท่ีเป(นเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย  และทันต�อเหตุการณ*ป�จจุบัน  
 2.2  เพ่ือให�นักเรียนและครูใช�บริการห�องสมุดในการศึกษาค�นคว�าและค�นหาข�อมูลต�างๆ ได�อย�าง
สะดวก  รวดเร็วข้ึน  และมีอย�างหลากหลายเพียงพอต�อความต�องการ  
 2.3  นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู�ด�วยตนเองจากแหล�งเรียนรู�ภายในห�องสมุดด�วยเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย  และสืบค�นข�อมูลได�รวดเร็วยิ่งข้ึน  
 

3.  เป/าหมาย 
                   3.1  เชิงปริมาณ 
   3.1.1  จัดหาหนังสือ  หนังสือพิมพ*  นิตยสาร  วารสาร  ในห�องสมุดอย�างเพียงพอ 
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   3.1.2  จัดหาวัสดุสํานักงานห�องสมุดตามความต�องการและความจําเป(น 
   3.1.3  นักเรียนทุกคนเข�าร�วมกิจกรรมส�งเสริมการอ�าน   
      3.2  เชิงคุณภาพ 
   3.2.1  นักเรียนและครูสามารถสืบค�นความรู�ต�างๆ จากแหล�งเรียนรู�ด�วยตนเองอย�าง 
 ถูกต�องและเป(นระบบ  
   3.2.2  ห�องสมุดเป(นแหล�งวิทยบริการพร�อมให�บริการแก�นักเรียนและครู  
   3.2.3  นักเรียนมีสมรรถนะท่ีสําคัญตามหลักสูตร 
  

4.  ข้ันตอนและวิธีดําเนินการ 
โรงเรียนกาฬสินธุ*พิทยาสัย  กําหนดจัดกิจกรรมในระหว�างวันท่ี  16  เดือน  พฤษภาคม 

พ.ศ. 2556  ถึง  วันท่ี  30  มีนาคม  พ.ศ. 2557  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ*พิทยาสัย  อําเภอเมืองกาฬสินธุ* 
จังหวัดกาฬสินธุ*  มีข้ันตอนและวิธีดําเนินการ  ดังนี้ 
  4.1  ประชุมแต�งต้ังคณะทํางาน 
  4.2  ประชุมคณะทํางานวางแผนจัดทําโครงการ 

4.3  เสนอโครงการ 
4.4  ดําเนินงานตามโครงการ 

   4.5  สรุปและรายงานผล 
 

5.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  85,000  บาท)   
โดยใช�เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ�าย  ดังนี้ 

 5.1  เงินอุดหนุนรายหัว             85,000     บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนค�าใช�จ�ายจัดการศึกษา   -  บาท 
 5.3 เงินรายได�สถานศึกษา     -  บาท 
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  กิจกรรมรายละเอียดค�าใช�งบประมาณ   

ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ�าย 

 ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน 

  1. 
 
 
 

กิจกรรมส�งเสริมการอ�าน 
- แนะนําหนังสือใหม�  เล�านิทาน  
ยอดนักอ�าน  บรรณารักษ*น�อย  
ตอบป�ญหาสารานุกรม ฯลฯ 

- 
 

 
10,000 

 

 

- 
 

 
31 พฤษภาคม 2556 

            ถึง 
  31 มีนาคม  2557 
  

   
   

  2. 
 

 

ห�องสมุด 3 ดี 
 - จัดซ้ือหนังสือ  วารสาร  สิ่งพิมพ* 
วัสดุงานสํานักงาน 

 
-  

 

 
70,000 

 
- 

   3. 
  

 ปรับปรุงพัฒนาห�องสมุดให�เป(น        
 ห�องสมุดอัตโนมัติ  

- 5,000 - 

รวมท้ังส้ิน 85,000 - 
(รายละเอียดใช�จ�ายงบประมาณ ถัวจ�ายทุกรายการตามจ�ายจริง) 
 

6.   การวัดผลและการประเมินผล 
ตัวบ�งชี้ความสําเร็จ เครื่องมือท่ีใช� วิธีการวัดประเมินผล 

1. จัดหาหนังสือ หนังสือพิมพ*  นิตยสาร  วารสาร เข�า
ห�องสมุดอย�างเพียงพอ  มีวัสดุสํานักงานห�องสมุดตามความ
ต�องการและความจําเป(น 

- ทะเบียนสื่อ - การบันทึก 

2. นักเรียนทุกคนเข�าร�วมกิจกรรมส�งเสริมการอ�าน   - แบบสังเกต - การสังเกต 
3. นักเรียนและครูร�อยละ 85 สามารถสืบค�นจากแหล�งเรียนรู�
ด�วยตนเองอย�างถูกต�องและเป(นระบบ  

- สถิติการใช�ห�องสมุด 
- แบบสังเกต 

- การบันทึก 
- การสังเกต 

4. ห�องสมุดเป(นแหล�งวิทยบริการพร�อมให�บริการแก�นักเรียน
และครูร�อยละ 100  

- สถิติการใช�ห�องสมุด 
- แบบสังเกต 

- การบันทึก 
- การสังเกต 

 

7.  ผลท่ีคาดว;าจะได�รับ 
7.1  นักเรียน ครูและบุคคลท่ัวไป ได�รับความรู�จากการเข�าใช�ห�องสมุด  มีนิสัย รักการอ�าน    

ใฝNเรียนรู� และรู�จักค�นหาความรู�ได�ด�วยตนเอง 
7.2  ห�องสมุดเป(นแหล�งเรียนรู�ท่ีสําคัญทันสมัย  ใช�เป(นแหล�งค�นคว�าหาความรู�นอกเหนือจาก 

ตําราเรียนในห�องเรียน  ให�บริการนักเรียน  ครู  และผู�เข�าใช�บริการ ให�ได�รับประโยชน*สูงสุด                  
                   .....................................................................………………………………………… 
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(ลงชื่อ)                   ผู�เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)                               ผู�เสนอโครงการ 
                  (นางสาวอรสา  ศิลารัตน*)                              (นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร) 
 

ตําแหน�ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ*พิทยาสัย          ตําแหน�ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ*พิทยาสัย     
 
                     

(ลงชื่อ)                                  ผู�เห็นชอบโครงการ 
                                                    (นายจําลอง  นามบุญลือ) 
 
 

              ตําแหน�ง  รองผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ*พิทยาสัย 
 
 

            (ลงชื่อ)                    ผู�อนุมัติโครงการ 
 

            (นายพีรพงษ*  โลหะมาศ) 
 

              ตําแหน�ง  ผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ*พิทยาสัย 


