
 

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ของ    นายสัณห์  ศรีประพันธ์              . 

เพ่ือประกอบการแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่ง  บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ              . 
 

ล าดับ 1  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล ต าแหน่งเลขท่ี  8102  สังกัด  ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล 
ล าดับ 2  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่ ต าแหน่งเลขท่ี  3321  สังกัด  ส านักงาน กศน.จังหวัดกระบี่    . 
ล าดับ 3  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัตภูมิ ต าแหน่งเลขท่ี  8028  สังกัด  ส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา   . 
 

เรื่อง  โครงการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาอาชีพ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศ และให้

การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มีนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน เน้นให้คนไทย
ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพ เพ่ือการมีงานท า ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพ่ือให้
เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต  และจุดเน้นการ
ด าเนินงาน ข้อ 4.2 มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดชุมชนรักการอ่าน“สร้างการอ่าน เสริมการเรียนรู้” ในรูปแบบ
หมู่บ้าน/ชุมชนแห่งการอ่าน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน และข้อ 4.6 ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนในเชิงรุกที่หลากหลาย ทันสมัย สร้างสรรค์ ต่อเนื่อง และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและชุมชน และความจ าเป็นเร่งด่วนต่าง ๆ ของแต่ละชุมชน รวมทั้ง มีการบูรณา
การความรู้ในชุมชน เพ่ือเชื่อมโยงกับหลักสูตรต่าง ๆ ของ กศน . และใช้ทุนทางสังคมของแต่ละชุมชนให้เป็น
แหล่งการเรียนรู้ โดยใช้ กศน.ต าบล ที่ด าเนินการอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ห้องสมุดประชาชนอ าเภอละงู มีนโยบายจุดเน้นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 2 ประการ 
คือ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยการประสานความร่วมมือกับแหล่งเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาห้องสมุด
ประชาชนมีชีวิต ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าของ นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและ
ชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพและโอกาส และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะการเติมเต็ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต เนื่องจากในการปฏิรูปการศึกษา
ช่วงแรก เน้นการศึกษาในระบบเสียส่วนมาก เพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาตลอดชีวิต และน าไปสู่สังคมแห่ง     
การเรียนรู้ ห้องสมุดเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางปัญญาเป็นแหล่งเรียนรู้ทุกแขนง ทุกศาสตร์ และเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่านห้องสมุดจึงเปรียบเสมือนโลกใบใหญ่แห่ง  
การเรียนรู้ เป็นแหล่งบันเทิง ประเทืองปัญญา ตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ บรรณารักษ์เป็นมิตร วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ทันสมัย น่าสนใจใคร่รู้ สถานที่บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ที่หลากหลายประเภทอย่าง
เพียงพอ และตรงกับความต้องการ 
 
 

ตัวอย่างที่ 2 
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2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะท า 
 หอ้งสมุดประชาชนอ าเภอละงู ห้องสมุดสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอละงู ได้จัดท าโครงการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพ ขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาอาชีพ ซึ่งจะพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ส าหรับ
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย และเพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานประชาชนอ าเภอละงู 

การด าเนินโครงการดังกล่าว ผู้จัดท าโครงการได้ศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพ โดยมีขอบข่ายเนื้อหา ดังนี้ 

    1. รายละเอียดโครงการ 
2. แนวคิดการประเมินโครงการ 
3. โครงการส่งเสริมการอ่าน 
4. การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่าน โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

3. ข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพ มาตรฐานของห้องสมุดประชาชนอ าเภอละงู ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ 

และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของ นักเรียน นักศึกษา กศน. และประชาชนอ าเภอละงูทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ให้รักการอ่าน และเพ่ือการพัฒนาอาชีพของตนเอง ได้อย่างเหมาะสม 

 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1)  ได้ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา กศน. และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่าง

ต่อเนื่อง รู้จักวิธีศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
2)  ได้แนะน า ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา กศน. สมาชิกห้องสมุดและประชาชนที่สนใจ ตระหนัก 

และเห็นความส าคัญของการอ่าน 
3)  ได้เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ให้กับนักเรียน นักศึกษา สมาชิกห้องสมุดประชาชน และประชาชนที่สนใจ 
4)  ได้ให้ นักเรียน นักศึกษา กศน. สมาชิกห้องสมุดและประชาชนที่สนใจ สามารถน าความรู้จากการ

เข้าร่วมกิจกรรมไปพัฒนาอาชีพมุ่งสู่การมีงานท าในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

     1)  มีผู้มาใช้บริการห้องสมุดเพ่ิมขึ้น ร้อยละ  20 
     2)  มีสมาชิกเพ่ิมข้ึน ร้อยละ  15 
     3)  มีจ านวนหนังสือและสื่อการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ  20 
     4)  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน ร้อยละ  15 
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 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 
 เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไปในอ าเภอละง ูมีนิสัยรักการอ่าน รู้จัก
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์เพ่ิมมากข้ึน และสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปพัฒนาอาชีพ และประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพ 

 
 (ลงช่ือ)......................................................................... 

             (นายสัณห์ ศรีประพันธ์) 
                     ผู้เสนอแนวคิด 

วันที่...............เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 


