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ชื่อโครงการ  :  พัฒนางานห้องสมุด 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  มาตรฐานที่ 2, 3 ข้อที่ 2.5, 3.2 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ ..3, 4.......   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1, 2, 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1.3, 2.1, 4.7 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวบุบผา   ครุฑค า 
ระยะเวลา :  พฤษภาคม  2565-มีนาคม 2566 
สถานที ่ :  ห้องสมุดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  300,000.- บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล  

 ห้องสมุดเป็นศูนย์รวมของวิทยาการต่างๆที่ให้บริการแก่นักเรียน ครู อาจารย์ และชุมชนใกล้เคียง  
งานบริการและงานเทคนิคห้องสมุดโรงเรียน จึงเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียนที่จะท าให้
งานให้บริการประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัย  ทันต่อ
เหตุการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือการศึกษาค้นคว้า การสืบค้นหาข้อมูลจากวารสาร หนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  
ในปัจจุบันเป็นสิ่งส าคัญท่ีนักเรียนจะต้องรู้และศึกษาค้นคว้า ได้ด้วยตนเอง เพ่ือเป็นการปลูกฝังนิสัย 
รักการอ่านและการใฝ่รู้  ใฝ่ศึกษาหาความรู้จากสื่อต่างๆที่ทันสมัย ห้องสมุดจึงต้องจัดเตรียมความพร้อม 
ด้านต่างๆ  ในการอ่าน การบริการ การสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัยให้แก่นักเรียนและบุคลากรต่างๆ  

2.  วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือให้บริการข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง และการสืบค้นข้อมูลแก่นักเรียนและครู-อาจารย์ 

 2.  เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน 
 3.  เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   
  1.  นักเรียนร้อยละ 90 มีนิสัยรักการอ่าน และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาและหา
ความรู้ด้วยตนเองจากการสืบค้นข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ และเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 
 ด้านคุณภาพ  

1. นักเรียน ครู และชุมชน มีนิสัยรักการอ่านใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาหาความรู้จากสื่อต่างๆจากการ
สืบค้นและการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

กิจกรรมที่ 1 
พัฒนาและปรับปรุงสื่อสิ่งพิมพ์วารสาร
และหนังสือพิมพ ์
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อให้บริการข่าวสารความรู ้ความ
บันเทิงแก่นักเรียนและคร ู

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการบรกิาร
ข่าวสารความรู้และการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองของนักเรียนและคร ู

85 

กิจกรรมที่  2 
กิจกรรมเข้ารูปเล่มหนังสือและ
ซ่อมแซมหนังสือและวารสาร 

เพื่อให้บริการข่าวสารความรู ้
ความบนัเทิงและการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองแก่นักเรยีนและคร ู

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการบรกิาร
ข่าวสารความรู้และการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
ของนักเรียนและคร ู

85 

กิจกรรมที่  3 
พัฒนาและปรับปรุงปรับเปลี่ยนวสัดุ
อุปกรณ์งานบริการและงานเทคนิค 

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการและงานเทคนิคห้องสมุด 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการบรกิาร
ข่าวสารความรู้และการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
ของนักเรียนและคร ู

85 

กิจกรรมที่ 4 
พัฒนาและปรับปรุงสื่อหนังสือ 
 E - book 

1.เพื่อให้บริการข่าวสาร ความรู ้
ความบันเทิงแก่นักเรียนและคร ู
2.เพื่อใช้ประกอบการเรยีนการสอน
ของนักเรียนและครูในการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
3.เพื่อให้นักเรียนมีนสิัยรักการอ่าน
และการสืบค้นข้อมลูจากสื่อต่างๆ
และการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน ์
 

1.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
บริการข่าวสารความรู้และการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียนและคร ู

2.ร้อยละของนักเรยีนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูด้้วยตนเองและใฝรู่ ้ใฝ่
ศึกษา 

การสืบค้นข้อมลูจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และมีการพัฒนาตนตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

80 

กิจกรรมที่ 5 
พัฒนาและปรับปรุงสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือ
เพื่อการศึกษาค้นคว้าประกอบการ
เรียนการสอนของนักเรียนและครู 

1.เพื่อให้บริการข่าวสาร ความรู ้
ความบันเทิงแก่นักเรียนและคร ู
2.เพื่อใช้ประกอบการเรยีนการสอน
ของนักเรียนและครูในการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
3.เพื่อให้นักเรียนมีนสิัยรักการอ่าน
และการสืบค้นข้อมลูจากสื่อต่างๆ
และการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน ์

1.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
บริการข่าวสารความรู้และการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียนและคร ู

2.ร้อยละของนักเรยีนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูด้้วยตนเองและใฝรู่ ้ใฝ่
ศึกษา 
การสืบค้นข้อมลูจากสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

80 

กิจกรรมที่ 6 
กิจกรรมปรับเปลี่ยนและปรบัปรุง
ระบบงานห้องสมดุอัตโนมัต ิ

1.เพื่อให้บริการข่าวสาร ความรู ้
ความบันเทิงแก่นักเรียนและคร ู
2.เพื่อใช้ประกอบการเรยีนการสอน
ของนักเรียนและครูในการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
3.เพื่อให้นักเรียนมีนสิัยรักการอ่าน
และการสืบค้นข้อมลูจากสื่อต่างๆ
และการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน ์

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการบรกิาร
ข่าวสารความรู้และการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองของนักเรียนและคร ู

 

80 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

กิจกรรมที่ 7 
กิจกรรมปรับเปลี่ยนและปรบัปรุง
บรรยากาศภายในและภายนอก
ห้องสมุด 

เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมดุ
โรงเรียนสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้และทันสมัย 

1.มีสื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้
ห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้
2.ร้อยละของนักเรยีนมีนสิัยรักการ
อ่านและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
และการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน ์

80 

DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ ตามกิจกรรมหลักในโครงการพัฒนางาน
ห้องสมุดโรงเรียน 
  1. กิจกรรมที่ 1. พัฒนาและปรับปรุงสื่อวารสารและหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
  2. กิจกรรมที่ 2.กิจกรรมเข้ารูปเล่มหนังสือและซ่อมแซมหนังสือและวารสาร 
  3. กิจกรรมที่ 3.กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์งานบริการและงาน
เทคนิคห้องสมุดโรงเรียน 
  4. กิจกรรมีที่ 4.กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสื่อหนังสือ E – book 
  5. กิจกรรมที่ 5.กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสื่อหนังสือ เพ่ือการศึกษาค้นคว้า ประกอบการ
เรียนการสอนของนักเรียนและครู 
  6. กิจกรรมที่ 6.กิจกรรมปรับเปลี่ยนและปรับปรุงระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ 
  7. กิจกรรมที่ 7.กิจกรรมปรับเปลี่ยนและปรับปรุงบรรยากาศภายในและภายนอกห้องสมุด
โรงเรียน 
 7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8. สรุปและรายงานผล 
6. ระยะเวลาด าเนินการ   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงสื่อ
วารสารและหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
           

 จัดซื้อและจัดหาสื่อวารสารและ
หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์จากบรษิัทที่
ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเพือ่บริการ
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ด้วยเทคโนโลยีและบอกรับสมคัรเป็น
สมาชิก 

2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเข้ารูปเล่มหนังสือ
และซ่อมแซมหนังสือและวารสาร 

 
           

 ซ่อมแซมหนังสือและวารสารที่เก่าและ
ช ารุดใช้การไมไ่ด้ใหม้ีสภาพใช้การได้ดี 
แข็งแรง ทนทาน โดยการซ่อมแซมให้มี
สภาพใช้งานได้และคงทนถาวรโดยใช้
อุปกรณ์ในการซ่อมแซม 

 

           

3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาและปรับปรุง
ปรับเปลีย่นวัสดุอุปกรณ์งานบริการและ
งานเทคนิค 

 
           

 จัดซื้อและจัดหาวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
บริการและงานเทคนิคห้องสมุดโรงเรียน 
เพื่อใช้ในการจัดเตรยีมหนังสือ วารสาร 
เพื่อให้บริการค้นคว้า สืบค้นได้สะดวก
รวดเร็วและทันต่อเวลา 

 

           

4 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาและปรับปรุง 
สื่อหนังสือ E - book 

 
           

 จัดซื้อและจัดหาหนังสือ e – book จาก
บริษัทท่ีผลติสื่อหนังสือ e – book เพื่อ
การศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียนการ
สอน เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว โดยไม่จ ากดัเวลาและ
สถานท่ีในการเข้าถึงข้อมูลในโลกปัจจุบัน
ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ ์

 

           

5 กิจกรรมที่  5 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง
สื่อหนังสือเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียน
และคร ู

 

           

 จัดซื้อและจัดหา สื่อหนังสือสิ่งพิมพ์ จาก
บริษัทและร้านค้าท่ีจ าหน่ายหนังสอืสื่อ
สิ่งพิมพ์ เช่น หนังสืออ้างอิง หนังสือ
สารานุกรม หนังสือพจนานุกรม หนังสือ
พิเศษ เพื่อการศึกษาค้นคว้าประกอบการ
เรียนการสอนของนักเรียนและครู 

 

           

6 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมปรับเปลี่ยนและ
ปรับปรุงระบบงานห้องสมุดอตัโนมัต ิ
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

 จัดซื้อและจัดหาจากบริษัทเอกชนที่มีระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัตเิป็น โปรแกรม
ระบบปฏิบตัิการงานห้องสมุดโรงเรียน
ส าหรับการบริการสบืค้น ยืม คืน หนังสือ
และสื่อสิ่งพิมพ์ สถิตติ่างๆที่มีความทันสมัย
มีคอมพิวเตอรส์ าหรับการศึกษาคน้คว้า
เพิ่มเตมิที่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรียน 

 

           

7 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมปรับเปลี่ยนและ
ปรับปรุงบรรยากาศภายในและภายนอก
ห้องสมุด 

 
           

 จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงบรรยากาศภายใน
และภายนอกห้องสมุด เพื่อช่วยสรา้ง
บรรยากาศในการอ่านและการเรียนรู้ และ
ยังช่วยดึงดูดให้นักเรยีนอยากเข้าใช้บริการ
ห้องสมุดมากขึ้น 

 

           

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 300,000.- บาท 
- เงินอุดหนุนรายหัว 300,000.- บาท  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -   บาท     - อ่ืนๆ    -   บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุภัณ

ฑ ์
ค่าใช้สอย 

ค่า 
ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงสื่อสิ่งพิมพ์วารสารและหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  
 รวม - - - -    - 
2 กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมเข้ารูปเล่มหนังสือและซ่อมแซมหนังสือและวารสาร  
 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในการซ่อมแซม

หนังสือและวารสารที่ช ารุด 
5,000 - - -    5,000. 

 รวม 5,000 - - - /   5,000. 
3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงปรับเปลีย่นวัสดุอุปกรณ์งานบริการและงานเทคนิค     
 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบริการและงาน

เทคนิค 
20,000. - - -    20,000 

 รวม 20,000 - - - /   20,000 
4 กิจกรรมีที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงสื่อหนังสือ e - book     
 จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e - book 100,000 - - -    100,000 
 รวม - - - -    100,000 
5 กิจกรรมที่ 5 พัฒนาและปรับปรุงสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือเพื่อการศึกษาคน้คว้าประกอบการเรียนการ

สอน 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุภัณ

ฑ ์
ค่าใช้สอย 

ค่า 
ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 จัดซื้อและจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์หนังสอืเพื่อ
ประกอบการศึกษาค้นคว้าประกอบการเรยีน
การสอนจากร้านจ าหน่ายหนังสือ 

25,000 - - -    25,000 

 รวม 25,000 - - - /   25,000 
6 กิจกรรมที่ 6 ปรับเปลี่ยนและปรบัปรุงระบบงานห้องสมุดอัตโนมัต ิ     
 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการสืบค้นและ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียน 
100,000 - - -    100,000 

 รวม 100,000 - - - /   100,000 
7 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมปรับเปลี่ยนและปรับปรุงบรรยากาศภายในและภายนอกห้องสมุด     
 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น โต๊ะญีปุ่่น พรม/เสื่อ 

ป้ายนิทรรศการ จัดท าที่น่ังอ่านหนังสือหน้า
ห้องสมุดบรเิวณรอบต้นมะม่วง 

10,000 - 40,000 -    50,000 

 รวม 10,000 - 40,000 - /   50,000 

 
 8. สถานที่ด าเนินการ : ห้องสมุดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวบุบผา  ครุฑค า 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : - 
Check (C) 
11. การประเมินผล : แบบสอบถาม การสังเกต แบบส ารวจ 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  1.  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และศึกษาค้นคว้าไดด้้วยตนเอง  
  2.  นักเรียนมีการสืบค้นข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอย่างหลากหลาย 
  3.  ห้องสมุดมีสื่อสารสนเทศและระบบบริการที่ทันสมัย และรวดเร็ว 
 12.2 ผลผลิต    
  1.  นักเรียนร้อยละ 90 มีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
  2.  นักเรียนและครู รู้จักการเลือกสรรใช้สื่อสารสนเทศของห้องสมุดอย่างหลากหลาย 
  3.  นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด  
           12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    1.  เพื่อปลุกฝังนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
  2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 
 
                  ผู้เสนอโครงการ                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
 
          (นางสาวบุบผา  ครุฑค า)                                  (นางฐปนีย์  นารี)                                                                                                                         

หัวหน้างานห้องสมุด                             รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
   
            เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ            
 
                    
         (นางวรรณคนา     บญุเนาว์)             (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ)  
     หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ      รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 
 
 

     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 
 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

  



319 
 

ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน(ห้องสมุด) 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที ่1 ข้อที่  1.1(1) 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 3, 4  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่  1, 2, 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1.3, 2.1, 4.7 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวบุบผา   ครุฑค า 
ระยะเวลา :  พฤษภาคม 2565 - มีนาคม  2566 
สถานที ่ :  ห้องสมุดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  30,000.- บาท 
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1. หลักการและเหตุผล  
          การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน  ต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ  การอ่านมี
ความส าคัญกับนักเรียน  พร้อมกับการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความพร้อมในการอ่านหนังสือ  
ท าให้นักเรียนเห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการอ่าน  เกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน  กระหายใคร่อ่าน
อยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็นนิสัยรักการอ่าน  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียนในที่สุด จึงเห็นสมควรให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านของนักเรียนและครู  เพ่ือเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

2.  วัตถุประสงค์  
 1.  เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 2.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 3.  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการแสดงออกที่เหมาะสมและกล้าแสดงออก 
3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   
  1.  นักเรียน ร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่าน 
  2.  นักเรียนรู้จักการศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองและร่วมกิจกรรม 
  3.  นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 
 ด้านคุณภาพ  
  1.  นักเรียนรู้จักการเลือกสรรใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
  2.  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  3.  นักเรียนสามารถอ่านและจดบันทึกเรื่องที่อ่านได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถน าความรู้
และข้อคิดที่ได้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  
กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย

(เกณฑ)์ 
กิจกรรมที่ 1.กิจกรรมจัดท าบอรด์
พัฒนาคุณค่ามนุษย ์

เพื่อให้นักเรียนมีนสิัยรักการอ่าน
และการสืบค้นข้อมลูจากสื่อต่างๆ 
และรูจ้ักการใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน ์

ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูด้้วยตนเองการ
สืบค้นข้อมูลและไดร้ับการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

80 

กิจกรรมที่  2.กิจกรรมบรรณารักษ์
อาสา 
กิจกรรมที่  3.กิจกรรมกฤตภาค 
 
กิจกรรมที่ 4. กิจกรรมแข่งขันตอบ
ปัญหา 
กิจกรรมที่ 5. กิจกรรมแนะน า
หนังสือดีที่น่าอ่าน 
กิจกรรมีที่ 6. กิจกรรมท า
หนังสือพิมพ์หน้าเดยีวจากการอ่าน 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานตามโครงการ  
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ ตามกิจกรรมหลักในโครงการกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน(ห้องสมุด) 
  6.1.กิจกรรมจัดบอร์ดพัฒนาคุณค่ามนุษย์ 
  6.2.กิจกรรมบรรณารักษ์อาสา 
  6.3.กิจกรรมกฤตภาค 
  6.4.กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา 
  6.5.กิจกรรมแนะน าหนังสือดีที่น่าอ่าน 
  6.6.กิจกรรมหนังสือพิมพ์หน้าเดียว 
 7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
           8.สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดท าบอร์ดพัฒนาคณุค่า
มนุษย ์

 
           

 1.จัดท าบอร์ดในวันส าคัญตามปีปฏิทิน             
 2.จัดท าบอร์ดในกิจกรรมที่มีความส าคัญ

ต่อการเรียนการสอนในปัจจุบัน 
 

           

 3.จัดท าบอร์ดความรู้ในปัจจุบันท่ีทันสมัย
และทันต่อเหตุการณ ์

 
           

2 กิจกรรมที่  2 กิจกรรมบรรณารักษ์อาสา             
 กิจกรรมฝึกนักเรียนให้มีความรู้ในการเป็น

บรรณารักษ์ห้องสมุดและมีจติอาสาในการ
ท างานห้องสมุดโรงเรียน 

 
           

3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจดัท ากฤตภาค             
 กิจกรรมกการจัดท ากฤตภาคจากวารสาร

และหนังสือพิมพ์ เพื่อเก็บรวบรวมข่าว 
เรื่องราว ภาพ ไวเ้ป็นอุปกรณ์การค้นคว้า
เพิ่มเตมิ 

 

           

4 กิจกรรมที่  4 กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา             
 กิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหาต่างๆจาก

หนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนไทย
โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวรัชกาลที่ 9 จากการอ่าน 
และเหตุการณ์ในปัจจุบัน  

 

           

5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมแนะน าหนังสือดีที่
น่าอ่าน 

 
           

 กิจกรรมแนะน าหนังสือดีที่น่าอ่าน เช่น 
หนังสือซีไรต์ หนังสือขายดี หนังสอืท่ีได้รับ
รางวัลต่างๆ ที่คนไทยควรอ่าน หนังสือ
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนไทย โดย
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าหัวรัชกาลที่ 9 หนังสือดีที่คนไทยควร
อ่าน หนังสือท่ีเป็นที่นิยมและกล่าวขวัญถึง  

หนังสือท่ีใช้ประกอบการเรียนในแต่ละ
หลักสตูร 

 

           

6 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมหนังสือพิมพ์หน้า
เดียวจากการอ่าน 

 
           

 กิจกรรมสมดุบันทึกการอ่านท่ีนักเรียนอ่าน
แล้วจดบันทึกกการอ่าน นักเรียนสามารถ
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

น าความรู้และข้ออคิดที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 30,000.- บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว  - บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  30,000.- บาท 
  - อ่ืนๆ  - บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 
งบ

อื่น
ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1.จัดท าบอร์ดพัฒนาคุณค่ามนุษย์         กิจกรรมที่ 2.กิจกรรมบรรณารักษ์อาสา 
กิจกรรมที่ 3.กิจกรรมการจัดท ากฤตภาค              กิจกรรมที่ 4.กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาจากการอ่าน 
กิจกรรมที่ 5.กิจกรรมแนะน าหนงัสือดีที่น่าอ่าน       กิจกรรมที่ 6.กิจกรรมหนังสอืพิมพ์หน้าเดียวจากการอ่าน 

 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท ากิจกรรม 20,000       20,000 
2 จัดซื้อของรางวัลส าหรับนักเรียนท่ีร่วม

กิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน
(ห้องสมุด) 

   10,000    10,000 

 รวม 20,000   10,000  /  30,000 

** หมายเหตุ  
8. สถานที่ด าเนินการ : ห้องสมุดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวบุบผา  ครุฑค า 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : -- 

Check (C) 

11. การประเมินผล : แบบสอบถาม การสังเกต แบบส ารวจ 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
       1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  
       2.  นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
       3.  นักเรียนสามารถเลือกสรรสื่อการอ่าน จดบันทึกเรื่องที่อ่านและสามารถน าความรู้ที่ได้จาก
การอ่านไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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 12.2 ผลผลิต    
       1.  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
       2.  นักเรียนรู้จักการศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
       3.  นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุด 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
         1.เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
13.   งบอุดหนุนรายหัว   งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

 

                  ผู้เสนอโครงการ                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
 
          (นางสาวบุบผา  ครุฑค า)                                  (นางฐปนีย์  นารี)                                                                                                                         

หัวหน้างานห้องสมุด                             รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
   
            เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ            
 
                    
         (นางวรรณคนา     บญุเนาว์)             (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ)  
     หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ      รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 
 
 

     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 
 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 


