
 
การด าเนินงาน 

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพฒันาห้องสมุด 
 

ส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 
 
 
  

การประชุมปฏบัิตกิาร 

ตดิตามผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

วนัที่  13  –  15  กรกฎาคม  2559  ณ โรงแรมปร๊ินซ์ พาเลซ  กรุงเทพมหานคร 
 
  



 การด าเนินงานของส่วนกลาง 

 
 
  



 การด าเนินงาน 

ท่ีผา่นมา 

 
 
  



 

การด าเนินงานทีผ่่านมา 
 

จดัท านโยบาย/แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 
 และการพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน 
 มาตรฐานหอ้งสมุดโรงเรียน  
  สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  พทุธศกัราช 2556 

 แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมนิสยัรักการอ่านและ 
   พฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน ส านกังานคณะกรรมการ 
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2557 - 2561  



 

การด าเนินงานทีผ่่านมา 
 



 

การด าเนินงานทีผ่่านมา 
 

ประสานแผนการด าเนินงานโครงการฯ ระหวา่งส่วนกลาง 
            และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (จดัท าแนวทาง เป้าหมายการด าเนินงาน 
            จดัสรรงบประมาณ) 
     พฒันาหอ้งสมุด 3 ดีในสถานศึกษา  
            พฒันาหอ้งสมุดตน้แบบในโรงเรียน รุ่นท่ี 1 - 7 จ านวน  
                          324 โรงเรียน/ รุ่นเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ  60 โรงเรียน 
             รวม 369 โรงเรียน   
 พฒันาปรับปรุงโปรแกรมหอ้งสมุดอตัโนมติั  สพฐ. 

 

 
  





 

การด าเนินงานที่ผ่านมา 

พฒันาบุคลากรดา้นการส่งเสริมนิสยัรักการอ่านและหอ้งสมุด 
 อบรมครูบรรณารักษ ์ยวุบรรณารักษ ์โครงการพฒันาหอ้งสมุด 
                          มีชีวิตตน้แบบในโรงเรียน รุ่นท่ี 7 
 จดัท าหลกัสูตรฝึกอบรมและจดัหาวิทยากรส าหรับโครงการ 
                         อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาดา้นบรรณารักษ ์ในโครงการ
            พฒันาครูทั้งระบบของ สพฐ. (ส านกัพฒันาครูและบุคลากร 
                         การศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
  ค่าย ‘นกัเรียนผูน้ าการอ่าน’ ร่วมกบับริษทันานมี บุค๊ส์ จ  ากดั 
  

 
   



 

การด าเนินงานที่ผ่านมา 

พฒันาบุคลากรดา้นการส่งเสริมนิสยัรักการอ่านและหอ้งสมุด 
 โครงการ ‘อ่านสร้างสุข’ ในสถานศึกษาร่วมกบั สสส./กศน./ 
             ทอ้งถ่ิน/กทม. 
 อบรมครูบรรณารักษแ์ละนกัเรียนท่ีแข่งขนัศิลปหตัถกรรม 
             นกัเรียนระดบัชาติ  เร่ืองการเขียนหนงัสือบนัเทิงคดีเชิงสร้างสรรค ์           
                          และท าหนงัสือเล่มเลก็              

 

 
   







 

การด าเนินงานทีผ่่านมา 
 

พฒันาและเผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นการส่งเสริมการอ่านและ 
           พฒันาหอ้งสมุด 
 พฒันาระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั สพฐ. 

  เอกสาร ‚กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน: สร้างสรรคจ์ากนกัเรียน‛  

 เอกสาร ‚เร่ืองดีดีจากหอ้งสมุด: กรณีศึกษาโรงเรียนในโครงการ 
   พฒันาหอ้งสมุดมีชีวิตตน้แบบในโรงเรียน‛  

 จดัท าหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นลิขสิทธ์ิของ สพฐ.  

 จดัท าคู่มืออบรม ‚ครูบรรณารักษย์คุใหม่‛ 
 
                   

 

 
  





 

การด าเนินงานทีผ่่านมา 

รณรงคส่์งเสริมนิสยัรักการอ่าน 
 ส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 โครงการ Read Thailand: อ่านเถิด เดก็ไทย  

                     อ่านถวายเจา้ฟ้านกัอ่าน 

 โครงการรีดด้ิงคลบั ร่วมกบับริษทันานมี บุค๊ส์ จ  ากดั 
 

 
  



 

การด าเนินงานทีผ่่านมา 

ส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัเรียน ครู ประชาชน มีหนงัสือท่ีมี 
 คุณภาพและสารประโยชน์อ่าน (จดัประกวดหนงัสือดีเด่น  
 จดัท าหนงัสือวนัเดก็แห่งชาติ  วารสารวชิาการ) 
สร้างเครือข่ายดา้นการส่งเสริมนิสยัรักการอ่านและพฒันา 
            หอ้งสมุด (จดัท า Facebook fan page ช่ือ Let’s Read OBEC 
 และ OBEC Library Automation System)  
  

 
  



 

การด าเนินงานทีผ่่านมา 
     ยกยอ่งเชิดชูเกียรติบุคลากรดา้นการส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 
            และพฒันาหอ้งสมุด 
   จดัประกวด ‚ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
                          ศึกษานิเทศก ์และสถานศึกษา ท่ีส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ 
                          และมาตรฐานการศึกษาประสบผลส าเร็จ 
                          ดา้นการส่งเสริมนิสยัรักการอ่านและการพฒันาหอ้งสมุด 
 จดัประกวดหนงัสือเล่มเลก็ในงานศิลปหตักรรมนกัเรียนแห่งชาติ 
     แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงาน/องคก์รภาคเอกชนเพื่อ 
           ระดมทรัพยากรทั้งดา้นหนงัสือและงบประมาณใหก้บัโรงเรียน 
           ท่ีประสบภยัพิบติั 
  
  



 เป้าหมาย 

การด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 - 61 
 

 
  



 

การด าเนินงานปีงบประมาณ 2560-61 
 

ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 
 ประสานแผนการด าเนินงานโครงการฯ ระหว่างส่วนกลาง 
              และเขตพื้นท่ีการศึกษา (จดัท าแนวทาง เป้าหมายการด าเนินงาน 
              จดัสรรงบประมาณ) 
  ติดตามการด าเนินงานในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียน
  เพื่อใหก้ารขบัเคล่ือนการด าเนินงานสอดคลอ้งตาม  
  ‚แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมนิสยัรักการอ่านและพฒันา 
  หอ้งสมุดโรงเรียน  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 
  ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2557 – 2561‛ 
  พฒันากิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อยกระดบัดา้นการ  
                           อ่านการเขียน  การคิดวิเคราะห์ 
   

 

 
 - 



 

การด าเนินงานปีงบประมาณ 2560-61 
 

พฒันาหอ้งสมุด 3 ดีในสถานศึกษา  
 พฒันาเครือข่ายระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั  สพฐ. (จดัท าหนงัสือ 
  ความรู้เก่ียวกบัระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั สพฐ./ พฒันาวิทยากร 
  เครือข่ายส่วนภูมิภาค/ จดัท าขอ้มูลสหบรรณานุกรมหอ้งสมุด 
  โรงเรียน สพฐ.) 

 

 
  



 

การด าเนินงานปีงบประมาณ 2560-61 
 

ส่งเสริมใหมี้หนงัสือและส่ือส่งเสริมการอ่านท่ีมีคุณภาพ 
            จดัประกวดหนงัสือดีเด่น  
 จดัท าตน้ฉบบัหนงัสือวนัเดก็แห่งชาติ  
 จดัท าวารสารวิชาการ 
ความร่วมมือกบัหน่วยงานดา้นการส่งเสริมการอ่านและพฒันา
 หอ้งสมุด 
             เช่น สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ/ โครงการอ่านสร้างสุข 
                           ในสถานศึกษา/ โครงการผูน้ าการอ่าน/ จดังานวิชาการในงาน 
                           สปัดาห์หนงัสือแห่งชาติ/  พฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน 
                           ราชประชานุเคราะห์  เป็นตน้ 

 
  



 

การด าเนินงานปีงบประมาณ 2560-61 
 

พฒันาบุคลากรดา้นการส่งเสริมนิสยัรักการอ่านและหอ้งสมุด 
รณรงคส่์งเสริมนิสยัรักการอ่าน 
 วจิยัและส่งเสริมใหมี้การท าวจิยัดา้นการส่งเสริมการอ่าน   
 การยกระดบัคุณภาพการอ่าน และการพฒันาหอ้งสมุด 
สร้างเครือข่ายดา้นการส่งเสริมนิสยัรักการอ่านและพฒันา 
            หอ้งสมุด (จดัท า Facebook fan page ช่ือ Let’s Read OBEC 
 และ OBEC Library Automation System)  
   แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงาน/องคก์รภาคเอกชนเพื่อ 
            ระดมทรัพยากรทั้งดา้นหนงัสือและงบประมาณใหก้บัโรงเรียน 
            ท่ีประสบภยัพิบติั 

 
   



 

การด าเนินงานปีงบประมาณ 2560-61 
 

ติดตามประเมินผล และยกยอ่งเชิดชูเกียรติดา้นการส่งเสริม 
 การอ่านและพฒันาหอ้งสมุด 
            ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 ประกวดและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ี 
  การศึกษา ศึกษานิเทศก ์และสถานศึกษา ท่ีส่งเสริมและพฒันา 
  คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลส าเร็จ  ดา้นการ 
  ส่งเสริมนิสยัรักการอ่านและการพฒันาหอ้งสมุด 
  
  



จุดเน้นการด าเนินงานปีงบประมาณ 2560-61 

ส าหรับส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 



แนวทางการด าเนินงาน 
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพฒันาห้องสมุดโรงเรียน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
พ.ศ. 2557 - 2561 



แผนงาน 
สง่เสรมินิสยัรกัการอ่านและพฒันาหอ้งสมดุโรงเรยีน 

(1 ป 4 ส) 

1.  ปลกูจิตส านึกให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน 
2.  เสรมิสรา้งภาคีเครอืข่ายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
    นิสัยรักการอ่านของโรงเรียนและพฒันาห้องสมุดโรงเรียน 
3.  สรา้งบรรยากาศ  ส่ิงแวดล้อม  และแหล่งเรียนรู้  โดยเฉพาะ 
    ห้องสมุดให้เอือ้ต่อการอ่านของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา  
    และชุมชน 
4.  สง่เสรมิ ยกยอ่งเชิดชเูกียรติ นักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน  
    ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์  รวมทัง้ชุมชนและภาคีเครือข่ายที่มี 
    ส่วนร่วมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียน 
5.  สนบัสนนุสง่เสรมิใหมี้การวิจยัและพฒันานวตักรรมการส่งเสริม 
     นิสัยรักการอ่านและการด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียน 



เป้าหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพฒันา
ห้องสมุดโรงเรียน 



เป้าหมาย 

การสง่เสรมินิสยัรกัการอ่านและพฒันาหอ้งสมดุโรงเรียน 

  1.  คุณภาพผู้บริหาร 
  2.  คุณภาพครู 
  3.  คุณภาพนักเรียน 
  4.  คุณภาพโรงเรียน 
 
 ก าหนดเป้าหมายเป็น 2 ระยะ   
  เป้าหมายปีงบประมาณ  2557 – 2558 
  เป้าหมายปีงบประมาณ  2561 





คณุภาพผ ูบ้รหิาร 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561 
 1. ผู้บริหารสามารถบริหารแผนงาน โครงการส่งเสริมนิสัย 
รักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 
 2. ผู้บริหารเป็นผู้น าในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
 3. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดใีนการอ่านและการใช้ห้องสมุด 



เป้าหมาย 

 
 

1. ผู้บริหารสามารถบรหิารแผนงาน  
   โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
   และการพัฒนาห้องสมุดได้อย่างมี 
   ประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 



ตวับ่งช้ี 

1. ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงาน 

   โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
2. มีแผนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนา 
   ห้องสมุดโรงเรียนไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาของโรงเรียน 
3. มีโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและโครงการพัฒนาห้องสมุด 
   ที่มีกิจกรรมสนองแผนงาน 1 ป 4 ส 
4. มีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ  
   โครงการพัฒนาห้องสมุด 
5. มีสรุป รายงานผลการด าเนินงาน แผนงาน โครงการส่งเสริมนิสัย 
   รักการอ่านและโครงการพฒันาห้องสมุด  

(มีแผนงาน/โครงการ) 



ตวับ่งช้ี 

6. ผู้บริหารแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัย 
   รักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด 
7. ผู้บริหารก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรตามโครงสร้างและ 
   ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ 
8. มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้ 
9. มีการแต่งตัง้ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์เป็นคณะกรรมการ 
    ฝ่ายวิชาการ 
 

(มีการก าหนดโครงสรา้งการบรหิารงาน) 



ตวับ่งช้ี 

10. ผู้บริหารจัดให้มีวัสดุครุภณัฑ์เพียงพอกับการใช้บริการ 
11. ผู้บริหารจัดให้มีวัสดุครุภณัฑ์เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
12. ผู้บริหารจัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศที่เพียงพอกับการใช้บริการ 
13. ผู้บริหารจัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
 

(สนบัสนนุการจดัหาวสัด ุครภุณัฑ ์และทรพัยากรสารสนเทศ) 



ตวับ่งช้ี 

 
14. มีการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมนิสัย 
     รักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดตามเป้าหมาย 
15. มีการรายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ 
     การพัฒนาห้องสมุดต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้เก่ียวข้อง 
16. มีการน าผลการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนา 
     ห้องสมุดมาใช้ในการพฒันางานตามเป้าหมาย 

(มีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผล) 



เป้าหมาย 

2. ผู้บริหารเป็นผ ูน้ า 

   ในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
   และส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
      



ตวับ่งช้ี 

 
1. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ชุมชนมาใช้บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 
2. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
3. ผู้บริหารสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแสวงหาความช่วยเหลือ 
   จากหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมนิสัย 
   รักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
      

(สรา้งและพฒันาเครอืข่าย) 



ตวับ่งช้ี 

4. ผู้บริหารเป็นผู้น าในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
    ให้เป็นห้องสมุด 3 ด ี
5. ผู้บริหารกระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนให้ครูบรรณารักษ์และครูผู้สอน 
   ร่วมกันจัดกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

(เป็นผ ูน้ าในการสง่เสรมินิสยัรกัการอ่านและการใชห้อ้งสมดุ) 



เป้าหมาย 

3. ผู้บริหารเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

   ในการอ่านและการใช้ห้องสมุด 

ภาพจาก www.telegraph.co.uk 



ตวับ่งช้ี 

1. ผู้บริหารเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดงูานและแลกเปล่ียน 
   ประสบการณ์ ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนา  
   ห้องสมุด อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
2. ผู้บริหารใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง 
   และพัฒนางาน 
3. ผู้บริหารอ่านหนังสืออย่างน้อยวันละ 60 นาท ี
4. ผู้บริหารมีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง 
   อย่างต่อเน่ือง      

(มีนิสยัรกัการอ่าน และใชห้อ้งสมดุเป็นแหลง่คน้ควา้) 





คณุภาพคร ู

เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561 
 1. ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์สามารถบริหารงาน
ห้องสมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
 2. ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์มีส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่มีคุณภาพและหลากหลาย 
 3. ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์ศึกษา วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดเพื่อปลูกฝังนิสัย
รักการอ่านและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
 4. ครูผู้สอนบูรณาการการอ่านและการใช้ห้องสมุดในสาระ 
การเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบ 
 5. ครูผู้สอนประสานงานกับครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในสาระการเรียนรู้ที่ตนเอง
รับผิดชอบ 



   ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์ 
    



เป้าหมาย 

1. ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์ 
   สามารถบรหิารงานหอ้งสมดุและ 
  จดักิจกรรมสง่เสรมินิสยัรกัการอ่าน 

   ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
   เกดิประสิทธิผล 



ตวับ่งช้ี 

ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์ 
1. มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและมีนิสัยรักการอ่าน 
2. เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดงูานอย่างต่อเน่ือง หรือศึกษาต่อ 
3. เป็นสมาชิกสมาคม ชมรม หรือกลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
4. มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
   เกี่ยวกับการด าเนินงานห้องสมุด 
5. มีทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

(ไดร้บัการพฒันาความร ูค้วามสามารถ 

ในการด าเนินงานหอ้งสมดุ) 



ตวับ่งช้ี 

ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์ 
6. มีการจดัท าแผนงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนา 
   ห้องสมุดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาของโรงเรียน 
7. มีการจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของห้องสมุด 
   ให้เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 
8. จดัใหมี้ทรพัยากรสารสนเทศที่มีเนือ้หาสอดคล้อง 
   กับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และเหมาะสม  
   ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ทัง้นักเรียนทั่วไป และนักเรียน 
   ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพเิศษ 
9. บ ารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศใหอ้ย ูใ่นสภาพพรอ้มใหบ้รกิาร 

(การบรหิารงานหอ้งสมดุ และการปฏิบติังานเทคนิค) 



ตวับ่งช้ี 

ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์ 
10. มีการแนะน าการใชห้อ้งสมดุ 

11. มีการจดับรกิารการอ่านและการศึกษาคน้ควา้ 

12. มีการจดับรกิารยืม-คืน 

13. มีการจัดบรกิารตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ 

14. จัดบรกิารเชิงรกุอย่างหลากหลาย 
15. แนะน านกัเรยีนใหมี้ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งรบัผิดชอบและ 
     มีประสิทธิภาพ 

(งานบรกิาร) 



ตวับ่งช้ี 

ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์ 
16. แนะน าใหน้กัเรยีนมีทกัษะการรบัร ู ้เขา้ถึง และใชป้ระโยชน ์

     จากสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพและมีจรยิธรรม 

17. มีการจัดกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อ 
     สนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูร 

18. มีการจัดกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
     อยา่งต่อเน่ืองและหลากหลาย 

(สง่เสรมิสนบัสนนุการเรยีนร ูใ้นศตวรรษท่ี 21  

และงานดา้นการจดักิจกรรม) 



ตวับ่งช้ี 

ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์ 
19. จัดเก็บสถิติการใช้บริการห้องสมุด 
20. มีการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
21. มีการน าผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันาการด าเนินงาน 
22. จัดท าสรปุและรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

(จดัท าสรปุและรายงานผล) 



เป้าหมาย 

2. ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์  
   มีสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยี 
   ในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
   ที่มีคุณภาพและหลากหลาย 



ตวับ่งช้ี 

ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์ 
1. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้ส่ือและเทคโนโลยี 
     ที่เหมาะสม 
2. มีการประเมินผลการใช้ส่ือและเทคโนโลยีและน าผลการประเมิน 
     ไปพัฒนาการจัดกิจกรรม 

(มีสื่อ นวตักรรม) 



เป้าหมาย 

3. ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์ 
   ศึกษา วิจยั และพฒันานวตักรรม 

   ส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด 
   เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและสนับสนุน  
   การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 



ตวับ่งช้ี 

ครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์ 
1. ศึกษาค้นคว้าด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการพัฒนา 
   ห้องสมุดจากส่ือที่หลากหลาย 
2. มีการวิจัยด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการพัฒนา 
   ห้องสมุด 
3. มีการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการ 
   พัฒนาห้องสมุดที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

(มีการวิจยัและพฒันา) 



   ครูผู้สอน 



เป้าหมาย 

4. ครูผู้สอนบรูณาการการอ่าน 

   และการใชห้อ้งสมดุในสาระ 
   การเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบ 
 



ตวับ่งช้ี 

ครผู ูส้อน 

1. มีแผนจดัการเรยีนร ูท่ี้บรูณาการการใชห้อ้งสมดุในสาระการเรียนรู้ 
   ที่ตนเองรับผิดชอบ 
2. มีส่วนร่วมในการเสนอหรือคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 
3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. มีส่วนร่วมในการประเมินผลการใช้ห้องสมุด 

(จดักิจกรรมการเรยีนร ู ้โดยใชห้อ้งสมดุเป็นแหลง่เรยีนร ู)้ 



ตวับ่งช้ี 

ครผู ูส้อน 

5. มีการบรูณาการการอ่านกบัการจดัการเรยีนการสอน 

   ในสาระการเรยีนร ูท่ี้ตนเองรบัผิดชอบ 

6. พฒันาใหน้กัเรยีนมีทกัษะการรบัร ู ้เขา้ถึง และใชป้ระโยชน ์

   จากสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพและมีจรยิธรรม 

7. พฒันาใหน้กัเรยีนมีทกัษะในการตัง้เป้าหมายการเรยีนร ู ้

    วางแผน แสวงหา เลือกและประเมินวิธีการเรยีนร ูแ้ละผลการ   

    เรยีนร ูข้องตนเอง 

(พฒันาทกัษะส าหรบัศตวรรษท่ี 21 และทกัษะการเรยีนร ูต้ลอดชีวิต) 



เป้าหมาย 

5. ครูผู้สอนประสานงาน 

   กบัครหูรอืบคุลากรท าหนา้ท่ี 

   บรรณารกัษ ์ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
   นิสัยรักการอ่าน ในสาระการเรียนรู้ 
   ที่ตนเองรับผิดชอบ 



ตวับ่งช้ี 

ครผู ูส้อน 

1. ประสานงานกับครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์จัดกจิกรรม 
   ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเน่ือง 
2. ร่วมกับครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์ประเมินผล 
   การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
3. น าผลการประเมินไปใช้พัฒนากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
    และการจัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบ 

(สง่เสรมิสนบัสนนุการจดักิจกรรมสง่เสรมินิสยัรกัการอ่าน) 





คณุภาพนกัเรียน 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561 
 1. นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยนืและ 
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 2. นักเรียนมีความสามารถในการประเมิน เลือกรับ และ 
ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม 
 3. นักเรียนมีจติส านึกและเหน็คุณค่าของการใช้ห้องสมุด 
และทรัพยากรสารสนเทศ 
  





เป้าหมาย 

1. นักเรียนใฝ่ร ูใ้ฝ่เรยีน  
   มีนิสยัรกัการอ่านอยา่งยัง่ยนื 

   และเป็นบคุคลแห่งการเรยีนร ู ้



ตวับ่งช้ี 

นักเรียน 
1. มีการก าหนดเป้าหมายในการอ่านตามสภาพแวดล้อม 
   และความเหมาะสมของตนเอง 
2. มีการวางแผนเลือกเร่ืองที่อ่านได้ด้วยตนเอง 
3. มีการรวบรวม จัดเรียงล าดบั วิเคราะห์ข้อมูลจากการอ่าน 
4. เช่ือมโยงข้อมูลจากการอ่านเข้ากับประสบการณ์เดมิของตนเอง  
   และน าข้อมูลจากการอ่านไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 
5. สร้างผลงานจากการอ่านและน าเสนอได้ 

(มีเป้าหมายในการอ่าน  การน าไปใชป้ระโยชน ์ การคิดวิเคราะห)์ 



ตวับ่งช้ี 

นักเรียน 
6. ใช้เวลานอกเวลาเรียนอ่านหนังสือเพิ่มขึน้ 
   ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  อ่านหนังสือเฉล่ียวันละ 15 นาที 
   ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  อ่านหนังสือเฉล่ียวันละ 30 นาที 
   ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6    อ่านหนังสือเฉล่ียวันละ 60 นาที 
 
นักเรียน 
7. อ่านหนังสือตามปริมาณการอ่านหนังสือขัน้ต ่า 
   ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  อ่านหนังสือเฉล่ียอย่างน้อยคนละ 5 เล่มต่อปี 
   ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  อ่านหนังสือเฉล่ียอย่างน้อยคนละ 10 เล่มต่อปี 
   ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3   อ่านหนังสือเฉล่ียอย่างน้อยคนละ 15 เล่มต่อปี 
   ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6   อ่านหนังสือเฉล่ียอย่างน้อยคนละ  20 เล่มต่อปี 

(เวลาและปรมิาณการอ่านหนงัสืออ่ืนท่ีนอกเหนือจากหนงัสือเรยีน) 



ตวับ่งช้ี 

นักเรียน 
8. ตัง้เป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง 
9. วางแผนการเรียนรู้ของตนเอง 
10. แสวงหาวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง 
11. เลือกและประเมินวิธีการเรียนรู้ของตนเอง 
12. ประเมินผลที่ได้จากการเรียนรู้ของตนเอง 
13. น าผลการประเมินไปใช้พัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเอง 
    

(ทกัษะการเรยีนร ูต้ลอดชีวิต) 



เป้าหมาย 

2. นักเรียนมีความสามารถ 
   ในการประเมิน เลือกรบั  
   และใชป้ระโยชน ์จากสารสนเทศ  

   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม 
 



ตวับ่งช้ี 

นักเรียน 
1. ก าหนดลกัษณะและขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการได้ 
2. คน้หาสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ประเมิน และตดัสินใจเลือกสารสนเทศที่เข้าถงึได้อย่างถูกต้อง 
4. สรปุ เรยีบเรยีงแนวคิดจากสารสนเทศที่ค้นพบได้ 
5. จดัเก็บและเผยแพรส่ารสนเทศได้ 
6. สรา้งองคค์วามร ูจ้ากการศึกษาค้นคว้าได้ 
7. มีจิตส านึกท่ีดีในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
8. มีคณุธรรมและจรยิธรรมในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  

(การร ูเ้รือ่งสารสนเทศ – ทกัษะส าหรบัศตวรรษท่ี 21) 



เป้าหมาย 

3. นักเรียนมีจิตส านึกและ 
    เห็นคณุค่า ของการใช้ห้องสมุด   
    และทรัพยากรสารสนเทศ 
 



ตวับ่งช้ี 

นักเรียน 
1. เข้าใช้ห้องสมุดอย่างสม ่าเสมอ 
2. ยืมหนังสือหรือส่ือทรัพยากรสารสนเทศอื่นอย่างสม ่าเสมอ 
3. ใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 
   อย่างรู้คุณค่าและช่วยบ ารุงรักษา 
4. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
   อย่างสม ่าเสมอ 
 





คณุภาพโรงเรยีน 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561 
 1. โรงเรียนทุกแห่งมีห้องสมุด 3 ดี ที่ทนัสมัยและมีคุณภาพ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 2. ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของโรงเรียนและให้บริการ
แก่นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน 
   





เป้าหมาย 

1. โรงเรียนทุกแห่งมีห้องสมุด 3 ดี  
   ที่ทนัสมัยและมีคุณภาพตามเกณฑ์ 
   มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของ 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
   ขัน้พืน้ฐาน 



ตวับ่งช้ี 

1. มีห้องสมุดไว้บริการนักเรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียน ดงันี ้
    1.1  ห้องสมุดที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดของโรงเรียน 
          และจ านวนนักเรียน 
    1.2  ห้องสมุดตัง้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม มีสภาพด ี 
          และมีบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 
    1.3  มีการจัดวัสดุครุภณัฑ์ ทรัพยากรสารสนเทศที่เพียงพอ 
          และเหมาะสม 
    1.4  มีมาตรการในการรักษาความปลอดภยัของห้องสมุด 
          และผู้ใช้บริการ 
    1.5  มีครูหรือบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์ของห้องสมุดโรงเรียน 
    1.6  มีกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเข้าถงึกลุ่มเป้าหมาย 
          อย่างต่อเน่ืองตลอดปี 



ตวับ่งช้ี 

2. มีทรัพยากรสารสนเทศประเภทส่ือส่ิงพมิพ์ ดังนี ้
   2.1  ห้องสมุดมีหนังสืออ้างองิ เช่น หนังสือพระราชนิพนธ์  
         พระนิพนธ์ สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ 
         ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั สารานุกรม พจนานุกรมฉบับ 
         ราชบัณฑิตยสถาน เป็นต้น 
  2.2  ห้องสมุดมีหนังสือสารคด ีบันเทงิคดี หนังสือภาษาต่างประเทศ  
        จุลสาร เอกสารหลักสูตรที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรและ 
        ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
  2.3 ห้องสมุดมีหนังสืออย่างน้อย 10 เล่ม ต่อนักเรียน 1 คน 
  2.4 ห้องสมุดมีวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ไว้ให้บริการ 
        อย่างเหมาะสม และเพียงพอ    



ตวับ่งช้ี 

3. มีทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุไม่ตีพมิพ์และส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ต่างๆ  
    ในปริมาณที่เหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของ 
    ผู้ใช้บริการ เช่น 

     3.1 ลูกโลก 
     3.2 แผนที่ 
     3.3 หุ่นจ าลอง ของตัวอย่าง 
     3.4 เกม ของเล่นเสริมทักษะ 
     3.5 วีดทิัศน์ ซีดี-รอม ดีวีดี 
     3.6 บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
     3.7 หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
     3.8 บทเรียนออนไลน์   
                         ฯลฯ     



ตวับ่งช้ี 

4.  ห้องสมุดมีการจัดบริการหนังสือและส่ือต่างๆ ที่เหมาะสม เพียงพอกับ 
     ผู้ใช้บริการ ทัง้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร ส าหรับการอ่านเพ่ือความเพลดิเพลนิ  
     และการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
5.  ห้องสมุดมีการจัดการด้านสภาพแวดล้อม (สะอาด แสงสว่าง เสียง และ 
     การถ่ายเทอากาศ) อย่างเหมาะสม 
6.  ห้องสมุดมีการจัดครุภัณฑ์และพืน้ที่อย่างเหมาะสม ตอบสนองการใช้บริการ 
    ที่หลากหลาย เช่น มุมสงบส าหรับอ่านหนังสือคนเดียว และอ่านเป็นกลุ่ม 
    มุมที่ใช้เสียงได้ มุมส าหรับท างานเป็นกลุ่มหรือต้องปรึกษาหารือ มุมท าการบ้าน 
    มุมสบายส าหรับเดก็ มุมส าหรับเดก็ปฐมวัย มุมแนะน าหนังสือ มุมแสดงผลงาน 
    นักเรียน ฯลฯ 
7.  มีมุมการสืบค้นความรู้ทางอนิเทอร์เน็ตในห้องสมุด  

(สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการอ่านและการเรยีนร ู)้ 



เป้าหมาย 

2. ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ 
   ของโรงเรียนและให้บริการแก่นักเรียน 
   ครู ผู้บริหาร บุคลากร ผู้ปกครอง และ 
   ชุมชน 



ตวับ่งช้ี 

1.  ห้องสมุดของโรงเรียนมีหนังสือและส่ือที่เหมาะสมกับอาชีพ 
    ของประชาชน ในท้องถิ่นไว้บริการแก่ผู้ปกครองและชุมชน 
2.  มีบริการให้ยืมหนังสือและส่ือต่าง ๆ จากห้องสมุดของโรงเรียน 
3. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมห้องสมุดของโรงเรียน 
4. มีการบริการห้องสมุดหรือมุมอ่านหนังสือส าหรับผู้ปกครอง 
   และชุมชนนอกเวลาเรียน  

(เป็นแหลง่เรยีนร ูข้องชมุชน) 

5.  โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
    และการพัฒนาห้องสมุด เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ     
    และเอกชน ฯลฯ 

(มีภาคีเครอืข่าย) 



ช้ีแจง  
ตัวช้ีวดั ARS 

ตัวช้ีวดัที่ 6 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 



การรายงานผล 
* ขอให้ส่งข้อมูล (แบบส ารวจ มี 2 แบบ คอื 1) ส าหรับ
เขตพืน้ที่การศึกษา  2) โรงเรียนห้องสมุดมชีีวติต้นแบบ/ 
หลกัฐานร่องรอย เช่น ค าส่ังแต่งตั้งคณะท างาน/ 
โครงการ/ ภาพถ่ายกจิกรรม เช่น กจิกรรมที่เขต
ด าเนินงาน และกจิกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของ
โรงเรียน)  ส่งมายงัอเีมล 
jiab1414@yahoo.com ภายในสิงหาคม 2559  



* หรือส่งไปรษณีย์มาที่  
   กลุ่มพฒันาและส่งเสริมวทิยบริการ 
   ส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 
   อาคาร สพฐ. 3 ช้ัน 3 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
   กระทรวงศึกษาธิการ  ดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 
* ส่วนระบบ ARS  กพร. จะปิดระบบ เขตไม่ต้อง 
   เข้าไปรายงานในระบบคอมพวิเตอร์ รวมทั้งไม่ต้อง    
   แนบไฟล์ในระบบ (ทั้งรอบ 9 และ 12 เดอืน)   



* จากน้ัน ส านักวชิาการฯ จะวเิคราะห์ข้อมูลและ 
   ให้คะแนน และส่งคะแนนที่ กพร. โดยตรง 





งานส าหรับ 
วนัที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2559 



14 กรกฎาคม 2559 
แบ่งกลุ่มตามภาค/สังกัด 

- สรุป/ประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมนิสัย 
รักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ปีงบประมาณ 
2558 – 2559 (กิจกรรม/ ผลงานที่ประสบ
ผลส าเร็จ / ปัญหาและอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข) 
   
- วางแผนการด าเนินงานปีงบประมาณ 2560 - 61 
(กิจกรรมที่จะด าเนินการ/ แนวทางการน า
โรงเรียนต้นแบบมาใช้ในการขยายผล)  
  



น าเสนอรายกลุ่ม 15 กรกฎาคม 2559  
  

 09.30 – 09.45 น. สพป. ภาคกลาง (2 กลุม่) 
 09.45 – 10.00 น. 
 10.00 – 10.15 น. สพป. ภาคเหนือ (2 กลุม่) 
 10.15 – 10.30 น. 
 10.00 – 10.15 น.  สพป. ตะวนัออกเฉียงเหนือ   
         10.15 – 10.30 น.    (2 กลุม่) 
 10.45 – 11.00 น. สพป. ภาคใต้ (1 กลุม่) 
 11.00 – 11.15 น. สพม. (2 กลุม่) 
 11.15 – 11.30 น. 
  



ขอบคุณ 


