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ชื่อโครงการ                  ส่งเสริมการอ่านเพ่ือพัฒนางานห้องสมุดแห่งการเรียนรู้  
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          กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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สนองกลยุทธ์ สพฐ.        ที่ ๑ ข้อ ๑ , ที่ ๒ ข้อ ๑  
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1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พุทธศักราช  2545  กำหนดความมุ่งหมายไว้ว่า  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข  และแนวทางในการจัดการศึกษาตามมาตรา  22  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้  
และพัฒนาตนเองได้  และมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน ให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพสูงสุดในตนเอง  มีความรู้ทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสมเป็นพ้ืนฐานสำคัญให้กับผู้เรียนได้
เรียนรู้  มีความรู้และทักษะที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันกับโลกยุคใหม่ควบคู่กันไปห้องสมุดมีความสำคัญ
เป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถศึกษาค้นหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
รวดเร็ว  การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับความสนใจของผู้สนใจ โดยจัดให้มี
บรรยากาศดี มีมุมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายขึ้น จะช่วยให้ผู้สนใจมีความต้องการเข้าห้องสมุดมากยิ่งขึ้น
ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่
และมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้นโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  จึงได้พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งวิทยบริการที่ครบสมบูรณ์แบบ  
เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์ 

 2.๑ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียน ครู  และบุคลากรเข้าใช้บริการห้องสมุดใน
การศึกษาค้นคว้า และค้นหาข้อมูลต่าง ๆ  ได้อย่างหลากหลายเพียงพอต่อความต้องการ และมีนิสัย  
ใฝ่เรียนรู้ รักการอ่าน    
  2.๒ เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  จากแหล่งเรียนรู้ภายในห้องสมุด
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  และสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  
   2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลหาความรู้จากหนังสือในห้องสมุดและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
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3. เป้าหมาย 
                 3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 จัดหาหนังสือ  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  วารสาร  ในห้องสมุดอย่างเพียงพอ 
   3.1.2 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุสำนักงานห้องสมุดตามความต้องการและความจำเป็น 
   3.1.3 นักเรียนทุกคนเข้าใช้ห้องสมุด และเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  3.2  เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียนและบุคลากรสามารถสืบค้นความรู้ต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 อย่างถูกต้องและเป็นระบบ  
   3.2.2 ห้องสมุดเป็นแหล่งวิทยบริการพร้อมให้บริการแก่นักเรียนและครู  
   3.2.3 นักเรียนมีสมรรถนะที่สำคัญตรงตามหลักสูตร 

 
4.  ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่  16  เดือน  พฤษภาคม  
พ.ศ. 2562  ถึง  วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ. 2563  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  มีข้ันตอนและวิธีดำเนินการ  ดังนี้ 
  4.1  ประชุมแต่งตั้งคณะทำงาน 
  4.2  ประชุมคณะทำงานวางแผนจัดทำโครงการ 

4.3  เสนอโครงการ 
4.4  ดำเนินงานตามโครงการ 
4.5 สรุปและรายงานผล 

 
5.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  800,000  บาท)   

โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ่าย  ดังนี้ 
 5.1  เงินอุดหนุนรายหัว         80,000     บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจดัการศึกษา   -  บาท 
 5.3  เงินรายได้สถานศึกษา    -  บาท 
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  กิจกรรมรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ   

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย  ระยะเวลา

ดำเนินการ 
หมายเหตุ งบบุคคล งบดำเนินงาน งบลงทุน 

  1. 
 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และ
ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดให้เป็น
ห้องสมุดท่ีทันสมัย 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ส่งเสริมการอ่าน   
  รางวัลนักเรียน                                               
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ     
   จำนวน 1 เครื่อง (1 x 22,000) 
- วัสดุงานสำนักงาน 

 
-     
 
- 
 
-          

 
 
 

10,000 
 
- 
 

18,000 
 

 
 
 
- 
 

22,000 
 
- 

 
 
 
 

16 พฤษภาคม 
2562 

- 
31 มีนาคม 

2563 
 

 
 

  2. 
 
 

ห้องสมุด 
 - จัดซื้อหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์  

 
-  30,000 - 

รวมทั้งสิ้น - 58,000 22,000 
(รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 
 
6.   การวัดผลและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
1. จัดหาหนังสือ หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  วารสาร 
วัสดุ ครุภัณฑ์ เข้าห้องสมุดอย่างเพียงพอ  มีวัสดุ
สำนักงานห้องสมุดตามความต้องการและความ
จำเป็น 

- ทะเบียนสื่อ - การบันทึก 

2. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   - แบบสังเกต - การสังเกต 
3. นักเรียนและครูร้อยละ 85 สามารถสืบค้นจาก
แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและเป็นระบบ  

- สถิติการใช้ห้องสมุด 
- แบบสังเกต 

- การบันทึก 
- การสังเกต 

4. ห้องสมุดเป็นแหล่งวิทยบริการพร้อมให้บริการ
แก่นักเรียนและครูร้อยละ 100  

- สถิติการใช้ห้องสมุด 
- แบบสังเกต 

- การบันทึก 
- การสังเกต 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  นักเรียน ครู และบุคลากรทั่วไป ได้รับความรู้จากการเข้าใช้ห้องสมุด  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  
รักการอ่าน   ให้บริการนักเรียน  ครู  และผู้เข้าใช้บริการ ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด                  
 7.2  นักเรียนรู้จักใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง นอกเหนือจากตำราเรียนใน
ห้องเรียน  สามารถให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  และสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  
     7.3  ครูและนักเรียนให้ความสำคัญของการหาข้อมูลและการใช้บริการของห้องสมุด และการ
ดำเนินงานห้องสมุดได้รับการปรับปรุงให้มีความพร้อมทุกๆด้าน 
 
                   .....................................................................………………………………………… 
 
 

(ลงชื่อ)                   ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)                               ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางประภาวดี อัคติ)                                  (นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร) 

ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย          ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย     
 
                     

(ลงชื่อ)                                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                    (นายจำลอง   นามบุญลือ) 
              ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 

            (ลงชื่อ)                    ผู้อนุมัติโครงการ 
 

            (นายสุชาติ แวงโสธรณ์)  
              ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 


