
งาน/โครงการ:  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพภูมิทัศน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความพร้อมเทคโนโลยี 

        เพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

ระยะเวลาด าเนินการ:  เริ่มต้น  16  พฤษภาคม  2562    สิ้นสุด  30  มีนาคม  2563 

ผู้รับผิดชอบโครงการ:  นางสาวรัตน์ติการณ์  วิชัยเนตร , นายณัฐวุฒิ  กล้าหาญ 

 

 1. วัตถุประสงค์ 
      1.1 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า 
เกิดการใฝ่รู้ และน าไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
      1.2 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
      1.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากหนังสือในห้องสมุดและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
      1.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
           1) นักเรียนและครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมทุกคน 
   2) บุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชน      
    เชิงคุณภาพ 
           1) นักเรียนและครูร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่านและบันทึกความรู้ที่ได้จากการอ่าน 
  2) นักเรียนและครูร้อยละ 80 สามารถแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
   3) นักเรียนและครู ร้อยละ 80 เห็นความส าคัญของการอ่านและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 
3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
    1. ศึกษาปัญหาและความต้องการแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
    2. ประชุม วางแผน 
    3. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 
  ขั้นด าเนินการ (DO) 
    4. จัดซื้อ จัดหา ทรัพยากรสารสนเทศ 
        - ซ่อมแซมลงทะเบียนหนังสือและวีดิทัศน์ 



  5. การเปิดให้บริการห้องสมุด  
        - จัดซื้อหนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิคส์ 
        - แนะน าหนังสือใหม่ 
        - พัฒนาบุคลากร 
        - การสืบค้นอินเตอร์เน็ต  
        - บริการยืม – คืน 
        - การให้บริการอ่ืน ๆ ของห้องสมุด 
  6. การบริการที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
       - ห้องสมุดมีชีวิต 
       - ห้องสมุดเคลื่อนที่ในโรงเรียนและชุมชน  
       - นักอ่านยอดเยี่ยม 
       - ประกวดมุมหนังสือในห้องเรียน 
  7. โครงการค่ายส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ดังนี้ 
       - จัดอบรมยุวบรรณารักษ์ประจ าห้อง 
  8. สัปดาห์ห้องสมุด 
       - วาดภาพห้องสมุดในจินตนาการ (บูรณาการศิลปะ) 
       - ต่อกลอนประลองปัญญา (บูรณาการไทย) 
       - เปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ (บูรณาการอังกฤษ) 
       - แฟนพันธุ์แท้อาเซียน (บูรณาการสังคม) 
       - ประกวดหนังสือเล่มเล็ก (บูรณาการการงานอาชีพ) 
       - แข่งขันตอบค าถามสารานุกรม (บูรณาการวิทยาศาสตร์) 

      ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   9. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 

 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   10. สรุปและรายงานผลโครงการ 
    
4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ศึกษาปัญหาและความ
ต้องการแหล่งเรียนรู้ของ
นักเรียน 
  

 
พฤษภาคม 

2562 
ด าเนินการ

แล้ว 

 



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

2. ประชุม วางแผน  
 

พฤษภาคม 
2562 

ด าเนินการ
แล้ว 

โครงการได้รับการประชุม 
วางแผน 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการ  
 

พฤษภาคม 
2562 

ด าเนินการ
แล้ว 

โครงการมีคณะกรรมการ
ด าเนินงานและแบ่งหน้าที่การ
ท างานอย่างชัดเจน 

4. จัดซื้อ จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ 
- ซ่อมแซม ลงทะเบียน
หนังสือและวีดิทัศน์ 

5,000 ตลอดปี
การศึกษา  
2562 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีหนังสือ วารสาร คู่มือ ตาม
ความต้องการของครูและ
นักเรียน 
  

5. การเปิดให้บริการห้องสมุด  
- จัดซื้อหนังสือ วารสาร  
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลค 
ทรอนิคส์ 
- แนะน าหนังสือใหม่ 
- พัฒนาบุคลากร 
- การสืบค้นอินเตอร์เน็ต  
- บริการยืม – คืน 
- การให้บริการอ่ืน ๆ ของ
ห้องสมุด 

5,000 ตลอดปี
การศึกษา  
2562 

ด าเนินการ
แล้ว 

ห้องสมุดมีการเปิดให้บริการ มี
หนังสือใหม่ๆ มีการให้บริการ
สืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  
  

6. การบริการที่ส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน 
- ห้องสมุดมีชีวิต 
- ห้องสมุดเคลื่อนที่ใน
โรงเรียนและชุมชน  
- นักอ่านยอดเยี่ยม 
- ประกวดมุมหนังสือใน
ห้องเรียน 

2,500 ตลอดปี
การศึกษา  
2562 

ด าเนินการ
แล้ว 

นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ทาง
ห้องสมุดมีการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการอ่าน มีการประกวด
นักอ่านยอดเยี่ยม 
  

7. โครงการค่ายส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน ดังนี้ 
- จัดอบรมยุวบรรณารักษ์
ประจ าห้อง 

 
กรกฎาคม  
2562 

ด าเนินการ
แล้ว 

 
 
 
  



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

8. สัปดาห์ห้องสมุด 
- วาดภาพห้องสมุดใน
จินตนาการ (บูรณาการ
ศิลปะ) 
- ต่อกลอนประลองปัญญา                 
(บูรณาการไทย) 
- เปิดพจนานุกรมภาษา 
อังกฤษ(บูรณาการอังกฤษ) 
- แฟนพันธุ์แท้อาเซียน                   
(บูรณาการสังคม) 
- ประกวดหนังสือเล่มเล็ก               
(บูรณาการการงานอาชีพ) 
- แข่งขันตอบค าถาม
สารานุกรม (บูรณาการ
วิทยาศาสตร์) 
  

2,500 สิงหาคม  
2562 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  

9. ประเมินผลการด าเนิน
โครงการ 

 
มีนาคม  
2563 

ด าเนินการ
แล้ว 

1. นักเรียนและครูเห็น
ความส าคัญของห้องสมุดน าไปสู่
การใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต 
2. นักเรียนและบุคลากรเกิดนิสัย
รักการอ่านและยกระดับ
ความสามารถในการอ่าน 

10 สรุปและรายงานผล
โครงการ 
    

 มีนาคม  
2563 

ด าเนินการ
แล้ว 

1. นักเรียนและครูเห็น
ความส าคัญของห้องสมุดน าไปสู่
การใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต 
2. นักเรียนและบุคลากรเกิดนิสัย
รักการอ่านและยกระดับ
ความสามารถในการอ่าน 

รวม 15,000 
   

 
 
 
 
 



5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับเป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการแล้ว  บรรลุ เป็นไปตามวงเงินที่
ก าหนด 

เป็นไปตามช่วงเวลาที่
ก าหนด 

 
    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนและครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมทุกคน นักเรียนและครูมีสถิติการยืมหนังสือ ร้อย
ละ 80 

บรรลุ 

บุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชน บุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชนมีสถิติ
การยืมหนังสือ 

บรรลุ 

 
   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนและครูร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่านและ
บันทึกความรู้ที่ได้จากการอ่าน 

นักเรียนและครูมีสถิติการยืมหนังสือ ร้อย
ละ 80  

บรรลุ 

นักเรียนและครูร้อยละ 80 สามารถแสวงหาความรู้
จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

นักเรียนและครูร้อยละ 80 สามารถ
แสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

บรรลุ 

นักเรียนและครู ร้อยละ 80 เห็นความส าคัญของ
การอ่านและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

นักเรียนและครู ร้อยละ 80 เห็น
ความส าคัญของการอ่านและใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 

บรรลุ 

 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
   

ผลการประเมินโครงการ (ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)  บรรลุ/ไม่บรรลุ 
 
 



ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

1. งบประมาณในการจัดหา
หนังสือค่อนข้างน้อย  
2. กิจกรรมในการด าเนินการไม่
เป็นไปตามโครงการ 

1. จัดงบประมาณเพ่ิมเติม  
2. ควรมีการวางแผนการ
ด าเนินการกิจกรรมให้ชัดเจน และ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ โดยมีการ
ก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 

 

1. โครงการ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 

ฯลฯ 

 


