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ชื่อโครงการ
แผนงานงบประมาณ
ผูรับผิดชอบโครงการ

สงเสริมการอานสานสูฝนหองสมุดอัตโนมัติ
สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและเป(นธรรม
นางสาวอรสา ศิลารัตน* , นางทัศนีย* ชูศรีทอง , นางลักษณพรรณ* ศรีวงศ*แสง
นางวิรงรอง ศรีพอ ,นางสุจิรา พัฒนาสกุลวงษ* ,นางพิทยาภรณ* บรรณาลัย
และคณะ
สนองกลยุทธ สพฐ.
ขอ 1, 3
สนองมาตรฐานการศึกษา
ขอ 3, 5, 6, 11, 12
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557
.....................................................................……………………………………………………………………………………………..
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2545 กําหนดความมุงหมายไววา การจัดการศึกษาตองเป(นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเป(น
มนุษย*ที่สมบูรณ*ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และแนวการจัดการศึกษาตามมาตรา 22 ตองยึด
หลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด
หองสมุดเป(นศูนย*กลางแหงการเรียนรูของบุคลากรในดานระบบเทคโนโลยี จึงมีความสําคัญเป(นอยางยิ่งที่
จะชวยสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถศึกษาคนหาจากแหลงเรียนรูไดอยางรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
ดังนั้นโรงเรียนกาฬสินุ*พิทยาสัย จึงไดพัฒนาระบบหองสมุดใหเป(นแหลงวิทยบริการที่ครบสมบูรณ*
แบบ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการไดศึกษาคนควาดวยตนเองไดอยางหลากหลาย และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักการศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลที่เป(นเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และทันตอเหตุการณ*ปจจุบัน
2.2 เพื่อใหนักเรียนและครูใชบริการหองสมุดในการศึกษาคนควาและคนหาขอมูลตางๆ ไดอยาง
สะดวก รวดเร็วขึ้น และมีอยางหลากหลายเพียงพอตอความตองการ
2.3 นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูภายในหองสมุดดวยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และสืบคนขอมูลไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
3. เป/าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 จัดหาหนังสือ หนังสือพิมพ* นิตยสาร วารสาร ในหองสมุดอยางเพียงพอ
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3.1.2 จัดหาวัสดุสํานักงานหองสมุดตามความตองการและความจําเป(น
3.1.3 นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนและครูสามารถสืบคนความรูตางๆ จากแหลงเรียนรูดวยตนเองอยาง
ถูกตองและเป(นระบบ
3.2.2 หองสมุดเป(นแหลงวิทยบริการพรอมใหบริการแกนักเรียนและครู
3.2.3 นักเรียนมีสมรรถนะที่สําคัญตามหลักสูตร
4. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
โรงเรียนกาฬสินธุ*พิทยาสัย กําหนดจัดกิจกรรมในระหวางวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2556 ถึง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ*พิทยาสัย อําเภอเมืองกาฬสินธุ*
จังหวัดกาฬสินธุ* มีขั้นตอนและวิธีดําเนินการ ดังนี้
4.1 ประชุมแตงตั้งคณะทํางาน
4.2 ประชุมคณะทํางานวางแผนจัดทําโครงการ
4.3 เสนอโครงการ
4.4 ดําเนินงานตามโครงการ
4.5 สรุปและรายงานผล
5. งบประมาณ (งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 85,000 บาท)
โดยใชเงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจาย ดังนี้
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินสนับสนุนคาใชจายจัดการศึกษา
5.3 เงินรายไดสถานศึกษา

85,000
-

บาท
บาท
บาท
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กิจกรรมรายละเอียดคาใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม

ลักษณะการจาย
ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน

1.

กิจกรรมสงเสริมการอาน
- แนะนําหนังสือใหม เลานิทาน
10,000
ยอดนักอาน บรรณารักษ*นอย
ตอบปญหาสารานุกรม ฯลฯ
2. หองสมุด 3 ดี
- จัดซื้อหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ*
70,000
วัสดุงานสํานักงาน
3. ปรับปรุงพัฒนาหองสมุดใหเป(น
5,000
หองสมุดอัตโนมัติ
รวมทั้งสิ้น
85,000
(รายละเอียดใชจายงบประมาณ ถัวจายทุกรายการตามจายจริง)
6. การวัดผลและการประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1. จัดหาหนังสือ หนังสือพิมพ* นิตยสาร วารสาร เขา
หองสมุดอยางเพียงพอ มีวัสดุสํานักงานหองสมุดตามความ
ตองการและความจําเป(น
2. นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน
3. นักเรียนและครูรอยละ 85 สามารถสืบคนจากแหลงเรียนรู
ดวยตนเองอยางถูกตองและเป(นระบบ
4. หองสมุดเป(นแหลงวิทยบริการพรอมใหบริการแกนักเรียน
และครูรอยละ 100

-

31 พฤษภาคม 2556
ถึง
31 มีนาคม 2557

-

เครื่องมือที่ใช

วิธีการวัดประเมินผล

- ทะเบียนสื่อ

- การบันทึก

- แบบสังเกต
- สถิติการใชหองสมุด
- แบบสังเกต
- สถิติการใชหองสมุด
- แบบสังเกต

- การสังเกต
- การบันทึก
- การสังเกต
- การบันทึก
- การสังเกต

7. ผลที่คาดว;าจะไดรับ
7.1 นักเรียน ครูและบุคคลทั่วไป ไดรับความรูจากการเขาใชหองสมุด มีนิสัย รักการอาน
ใฝNเรียนรู และรูจักคนหาความรูไดดวยตนเอง
7.2 หองสมุดเป(นแหลงเรียนรูที่สําคัญทันสมัย ใชเป(นแหลงคนควาหาความรูนอกเหนือจาก
ตําราเรียนในหองเรียน ใหบริการนักเรียน ครู และผูเขาใชบริการ ใหไดรับประโยชน*สูงสุด
.....................................................................…………………………………………
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(ลงชื่อ)
ผูเสนอโครงการ (ลงชื่อ)
ผูเสนอโครงการ
(นางสาวอรสา ศิลารัตน*)
(นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร)
ตําแหนง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ*พิทยาสัย
ตําแหนง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ*พิทยาสัย
(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ
(นายจําลอง นามบุญลือ)

ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ*พิทยาสัย

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ
(นายพีรพงษ* โลหะมาศ)

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ*พิทยาสัย

