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ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 
แผนงาน    วิชาการ  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพภูมิทัศน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความพร้อมเทคโนโลยีเพ่ือ

การบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  2    กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา 1. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
2. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้               

ลักษณะโครงการ              โครงการใหม่  ✓ โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสาวิตรี ทองผดุง 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น 1 เมษายน 2565 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การอ่านหนังสือเพ่ือพัฒนาตนเอง และเพ่ือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นสิ่งจ าเป็นมาก ในการ
พัฒนาคนและพัฒนาสังคม ปัจจุบันนี้การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลายแม้ในกลุ่มผู้รู้
หนังสือแล้ว การอ่านหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งน้อยลงไปอีก สาเหตุมีอยู่หลายประการนับตั้งแต่การขาดแคลน
หนังสือที่ดี และตรงกับความสนใจของผู้อ่าน การขาดแคลนแหล่งหนังสือซึ่งจะซื้อหรือยืมอ่านได้ไปจนถึงการดึง
ความสนใจและการแย่งเวลาของสื่ออ่ืนๆ เช่น โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ เป็นต้น รวมทั้งขาดการชักจูง การกระตุ้น
ให้เห็นความส าคัญของการอ่าน ตลอดจนมีนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานศึกษา เมื่อเทียบกับความ
เพลิดเพลินและการได้ฟังได้รู้เห็นเรื่องต่างๆ จากโทรทัศน์หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ แล้ว การอ่านหนังสือต้องใช้
ความพยายามมากกว่าและต้องมีทักษะการอ่าน ถ้าจะให้การอ่านหนังสือเกิดเป็นนิสัย จ าเป็นต้องมีการปลูกฝัง
และชักชวนให้เกิดความสนใจ ถึงแม้ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมามีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินงานจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการอ่านมาโดยตลอด 
แต่สภาพปัจจุบันยังพบว่าสังคมไทยยังไม่เป็นสังคมแห่งการอ่าน จึงจ าเป็นอย่างยิ่ งที่ต้องมีการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมมากขึ้น 
 ห้องสมุดโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของโรงเรียน จึงจ าเป็นต้องมีการบริหาร
จัดการห้องสมุด ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ควรมีจัดซื้อสื่อ วัสดุ หนังสืออ่านเพ่ิมเติมส าหรับห้องสมุดเพ่ือ
เป็นแรงกระตุ้น จูงใจให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ และร่วมกิจกรรมต่างๆ โดย
ด าเนินการจัดท าในรูปแบบของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ซึ่งในโครงการจะเน้นการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพ่ือให้ห้องสมุดมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนของครู โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด จึงต้องมีการจัดการ
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เรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ ด้วยการศึกษา ค้นคว้า เป็นคนคิดเป็น ท าเป็น มีนิสัยรักการ
อ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในการค้นคว้าความรู้ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.2 เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีนิสัยรักการอ่าน 

 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ    

1) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าใช้บริการห้องสมุด ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
  2) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาความพึงพอใจในการบริการ ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

 1) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในการค้นคว้าความรู้
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีนิสัยรักการอ่านและใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

4. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที ่

ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

1. ประชุมเพ่ือเสนอโครงการ 
2. ขออนุมัติโครงการ 
3. ส ารวจความต้องการใช้บริการ
ห้องสมุด 

เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด 

พฤษภาคม 
2565 

- งานห้องสมุด  โรงเรียน
เชียงม่วน
วิทยาคม 

ขั้นด าเนินการ (DO) 

4. ด าเนินงานตามโครงการ 
1.  จัดซื้อหนังสือ วารสาร  สื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิคส์ 
2. ซ่อมแซม ลงทะเบียนหนังสือ
และวีดิทัศน์ 
3. การให้บริการห้องสมุด 
4.การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
- ห้องสมุดมีชีวิต 
- นักอ่านยอดเยี่ยม 

เจ้าหน้าที่ 
ห้องสมุด 

นักเรียน ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

 
นักเรียน ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา  

2565 
 
 
 
 
 
 

 
6,000 

 
4,000 

 
 
 
 
 

งานห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน
เชียงม่วน
วิทยาคม 
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กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที ่

5. สัปดาห์ห้องสมุด 
- กิจกรรมบูรณาการทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
- นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 
- การแข่งขันสารานุกรมไทย 
6. กิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน 
- สมุดบันทึกการอ่านส าหรับหนู
น้อยอ่าน 

 
 
 

นักเรียน  

สิงหาคม 
2565 

 
ตลอดปี

การศึกษา  
2565 

10,000 
 
 

10,000 
  

ครูทุกกลุ่มสาระ
และงาน
ห้องสมุด 

งานห้องสมุด  

 
 

โรงเรียน
เชียงม่วน
วิทยาคม  

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

5. นิเทศติดตามประเมินผลโครงการ เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด 

มีนาคม  
2566 

- งานห้องสมุด โรงเรียน
เชียงม่วน
วิทยาคม 

ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 

6. สรุปและรายงานผลโครงการ เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด 

มีนาคม  
2566 

- งานห้องสมุด โรงเรียน
เชียงม่วน
วิทยาคม 

 
5.  งบประมาณ   จ านวน 30,000  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
    แหล่งงบประมาณ   (    )  สพฐ  จัดสรร  จ านวน  ..................... บาท 
    (    )  สพม.พย  จัดสรร  จ านวน  ..................... บาท  
    ( )  โรงเรียน  จัดสรร  จ านวน  ....10,000...  บาท 
                                          (งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ)  จ านวน 20,000 บาท 

(    )  หน่วยงานอื่นๆ....... จ านวน ............ บาท 

ล าดับที่ รายการ จ านวนที่ใช้ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. หนังสือ วารสาร  สื่อสิ่งพิมพ์ 1 รายการ 6,000 6,000  

2. 
วัสดุ อุปกรณ์ในการบ ารุงซ่อมแซมใน
ส านักงาน 

1 รายการ 4,000 4,000  

3. กิจกรรมส่งเสริมสัปดาห์ห้องสมุด 1 รายการ 10,000 10,000  
4. กิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน 1 รายการ 10,000 10,000  

รวมทั้งสิ้น       -สามหม่ืนบาทถ้วน- 30,000 บาท 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ    
1) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าใช้
บริการห้องสมุด ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาความ 
พึงพอใจในการบริการ ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
เชิงคุณภาพ   
1) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในการค้นคว้าความรู้เพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีนิสัยรัก
การอ่านและใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
การสังเกต, เก็บข้อมูลจากสถิติ 

การใช้บริการ 
การสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม, 

สอบถามความพึงพอใจ 
 

บันทึกรักการอ่านออนไลน์ 
 
 
 

สอบถามความพึงพอใจ 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

 
แบบประเมิน

บันทึกรักการอ่าน
ออนไลน์ 

 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   7.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีนิสัยรักการอ่านเพ่ิมขึ้นสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 7.2 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมให้มีหนังสือใหม่ ทันสมัย ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
    
 
                                            ลงชื่อ…..………………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาวสาวิตรี ทองผดุง) 
         หัวหน้างานห้องสมุด 
 
 
    ลงชื่อ…..………………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
                          (นางสาวกัญญาณี ชวาเขียว) 
                         รองผู้อ านวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ 
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    ลงชื่อ…..……………………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                 (นางวินนา เทพค า) 
                            หัวหน้ากลุม่งานอ านวยการ 
 
 
             ลงชื่อ…..……………………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ 
                          (นางสาวกัญญาณี ชวาเขียว) 
                   รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
                         
                  
ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
 
 

ลงชื่อ…..……………………………………………… ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                        (นายเฉลียว วรรณทอง) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 


