
ชื่อโครงการ 4                      โครงการหองสมุดโรงเรียน 
แผนงาน                            งานบริหารวิชาการ 
สนองตอยุทธศาสตรท่ี    1              
ผูรับผิดชอบ                        นางยุพิน  ไมตรีสมสกุล                                     
ลักษณะโครงการ                   โครงการตอเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ              18  พฤษภาคม  2554 –  31  มีนาคม  2555 
……………………………………………………………………………………………………… 
1.   หลักการและเหตุผล 
         เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอน  ตามแนวของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงสงเสริมใหนักเรียนได
เรียนรูจากแหลงเรียนรู   เพื่อศึกษา  คนควาหาความรูดวยตนเอง  ตลอดจนสงเสริมใหครู นักเรียน และ
บุคลากรอื่นมีนิสัยรักการอาน รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนจึงจําเปนที่โรงเรียนจะตองพัฒนา ปรับปร ุง 
หองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัย และใหบริการแกครู นักเรียน และบุคลากรอื่นที่สนใจ เพื่อกอใหเกิด
ประโยชนทางการศึกษา 
2.  วัตถุประสงค 
      2.1  เพื่อใหโรงเรียนมีหองสมุดที่พรอมใหบริการทุกๆดาน ทันสมัย  
      2.2  เพื่อใหครู นักเรียน และบุคลากรอื่นที่สนใจใชเปนแหลงเรียนรู 
      2.3  เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน การศึกษาหาความรูดวยตนเอง 
3.   เปาหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
      -  ครู นักเรียน และบุคลากรอื่นที่สนใจ ใชหองสมุดเพื่อสงเสริมกิจกรรมรักการอานมากข้ึน 
     3.2  เชิงคุณภาพ 
      - มีหองสมุดของโรงเรียนเปนหองสมุดที่ทันสมัย เปนแหลงเรียนรูที่สมบูรณ 
      - ครู นักเรียน และบุคลากรที่สนใจ ใชหองสมุดเพื่อจัดการเรียนการสอน ศึกษาคนควา 
4.   การดําเนินงาน 
    4.1   ข้ันตอนการดําเนินงาน 
      4.1.1    ประชุมจัดทําโครงการ 
      4.1.2    จัดทําบัญชีรายช่ือหนังสือและสํารวจรายช่ือหนังสอืที่มีอยู 
      4.1.3     สํารวจความตองการหนังสือประเภทตางๆ 
      4.1.4    ประชุมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อวางแผนในการจัดหางบประมาณจัดซื้อ  
                 หนังสือ และพัฒนาปรับปรุงหองสมุด 
      4.1.5     พัฒนา ปรับปรุงและดําเนินการจัดหาหนังสือโดยวิธีการซื้อ และ/หรือ บริจาค 
      4.1.6     ใหบริการแกครู นักเรียน และบุคลากรอื่นที่สนใจ 
      4.1.7     จัดกิจกรรมการประกวด แขงขัน ตลอดถึงการจัดปายนิเทศในโอกาสวันสําคัญตางๆ ดังนี 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
1 กิจกรรมนักขาวนอย 18 พ.ค.54 – 31 มี.ค.55 นางสุพิน  อะทะยศ 

2 กิจกรรมเลานิทานใหนองฟง 18 พ.ค.54 – 31 มี.ค.55 นางยุพิน  ไมตรีสมสกุล 

3 กิจกรรมบอกใบทายคํา 18 พ.ค.54 – 31 มี.ค.55 นางอําพร  โชติกําจร 

4 กิจกรรมตะกราสานความรู                 18 พ.ค.54 – 31 มี.ค.55 นางยุพิน  ไมตรีสมสกุล 

5 กิจกรรมการตอบคําถามจากสารานุกรม 18 พ.ค.54 – 31 มี.ค.55 นางอําพร  โชติกําจร 

  



5. งบประมาณ  
            ไมไดใชงบประมาณจากเงินรายหัว            บาท 

คาใชจายตามรายการจําแนกรายจายงบประมาณ กิจกรรมและรายละเอียด 
การใชงบประมาณ 

งบ 
ประมาณ งบ

บุคลากร 
คาตอบ
แทน 

คาใช
สอย 

คาวัสดุ งบ
ลงทุน 

1. กิจกรรมนักขาวนอย -      
2. กิจกรรมเลานิทานใหนองฟง -      
3. กิจกรรมบอกใบทายคํา -      
4. กิจกรรมตะกราสานความรู                 -      
5.กิจกรรมการตอบคําถามจากสารานุกรม -      
                                รวมท้ังสิ้น -                       

 
5. การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีวัดผลประเมินผล เครื่องมือวัดผล 
-   ผลผลิต  เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
1. ผูปกครอง  ชุมชน  ครู ผูเรียนที่เกี่ยวของกับ 
การกิจกรรมหองสมุดโรงเรียน รอยละ  98  
 มีความพึงพอใจและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 

-นิเทศ ติดตามผลและประเมิน 
โครงการ 

- แบบสังเกต 
  
  

- ผลลัพธ  
1.นักเรียนทุกคนกระตือรือรนในการรวมกิจกรรมหองสมุด 
2. นักเรียนรอยละ 90 มีนิสัยรักการอานหนังสือ และใช
หองสมุดเปนแหลงเรียนรู 

- จัดปายนิเทศ นิทรรศการ
นําเสนอผลงานตอชุมชน / 
สาธารณชน 

- แบบสัมภาษณ 

 
 
7.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
      1.  คณะครู นักเรียน มีนิสัยรักการอานหนังสือ และใชหองสมุดเปนแหลงเรียนรู 
      2.  โรงเรียนมีหองสมุดที่ทันสมัย และ งายสะดวกตอการคนควา 
      3.  ครู นักเรียน และบุคลากรอื่นมีสนใจใชหองสมุดโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู               
                                 
                                  ลงช่ือ                           ผูเสนอโครงการ 
                                       ( นางยุพิน  ไมตรีสมสกุล)                                  
                        ตําแหนง ครโูรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บานดอนแทน) 
 
                                  ลงช่ือ ร.ต.ต.                     ผูเห็นชอบโครงการ 
                                                (กําจัด  จาวรรณ)            
           ตําแหนง  ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บานดอนแทน) 
                              
                                   ลงช่ือ                           ผูอนุมัติโครงการ 
                                        (นายโกศล  เพ็ชรสาริกิจ) 
                            ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา45 (บานดอนแทน) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดกิจกรรมประกอบโครงการ 
หองสมุดโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมที่ 1 
 

1.  ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมนักขาวนอย 
2.  ประเภทกิจกรรม ( )   กิจกรรมหลัก 
   (    )   กิจกรรมรอง 
   (    )   กิจกรรมสนับสนุน 
3.  ผูรับผิดชอบกิจกรรม   นางสุพิน  อะทะยศ 
4.  วัตถุประสงคกิจกรรม 1. เพื่อใหนักเรียนไดฝกการอานจากแหลงขาวที่เปนสื่อสิ่งพิมพตาง  ๆ  
    2. เพื่อใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานหนังสือ และใชหองสมุดเปนแหลงเรียนรู  
                                3. เพื่อใหครู นักเรียน และบุคลากรอื่นมสีนใจใชหองสมุดโรงเรียนเปนแหลง  
                                  เรียนรู              

5.  เปาหมาย    5.1 ดานผลผลิต  ( )  นักเรียน   () ครู  (     ) อาคารสถานที ่ ()  ชุมชน 
          5.2 ดานงบประมาณท่ีใช   ไมใชงบประมาณจากเงินรายหัว 
6.  การดําเนินการ   1.  รับสมัครนักเรียนเพื่ออานขาวประจําวันตอนเชากอนโรงเรียนเขาแถว 
                          2.  นักเรียนเลือกขาวที่เปนประโยชนตอนักเรียน/ชุมชน 
       3.  นักเรียนอานขาว วิเคราะหและสรุปขาว 
       4.  ประเมินผล / สรุป / รายงาน 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ  วันที่ 18 พฤษภาคม  2554 – วันที่ 31 มีนาคม 2555 
8.  การใชจายงบประมาณ    -  
9. วิธีการประเมินผล  ( / ) ดานปริมาณ       สํารวจ/ตรวจสอบ 
           ( / ) ดานคุณภาพ     แบบสอบถาม/สัมภาษณ 
          ( / ) ดานงบประมาณ/ความคุมคา    แบบสอบถาม/สัมภาษณ       
           ( / ) ดานระยะเวลา      แบบสอบถาม 
10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากกิจกรรม 
 1. นักเรียนไดฝกการอานขาวจากสื่อสิ่งพิมพตางๆ  
 2. นักเรียนมีนิสัยรักการอานหนังสือ และใชหองสมดุเปนแหลงเรียนรู  
          3. ครู นักเรียน และบุคลากรอื่นมสีนใจใชหองสมุดโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู  
                           
                                                        (ลงช่ือ)  ..........................................ผูเสนอแผนกิจกรรม 
                                                                      (นางสุพิน  อะทะยศ) 
                                                                       ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมที่ 2 
 
 

1.  ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมเลานิทานใหนองฟง 
2.  ประเภทกิจกรรม ()   กิจกรรมหลัก 
   (   )   กิจกรรมรอง 
   (    )   กิจกรรมสนับสนุน 
3.  ผูรับผิดชอบกิจกรรม   นางยุพิน  ไมตรีสมสกุล 
4.  วัตถุประสงคกิจกรรม 1. เพื่อใหนักเรียนไดฝกการพูดและการฟงที่ดี  
   2. เพื่อใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานหนังสือ และใชหองสมุดเปนแหลงเรียนรู  
                               3. เพื่อใหครู นักเรียน และบุคลากรอื่นมสีนใจใชหองสมุดโรงเรียนเปนแหลง  
                                  เรียนรู              

5.  เปาหมาย    5.1 ดานผลผลิต  ( )  นักเรียน   () ครู  (     ) อาคารสถานที ่ ()  ชุมชน 
         5.2 ดานงบประมาณท่ีใช  -  
6.  การดําเนินการ   1.  รับสมัครนักเรียนเพื่อเลานิทานหลังรับประทานอาหารกลางวัน 
                          2.  นักเรียนเลือกนิทานที่เปนประโยชนตอนักเรียน/ชุมชน 
       3.  นักเรียนเลานิทานออกอากาศหลังรับประทานอาหารกลางวันทุกวันๆละ 1 เรื่อง 
       4.  ประเมินผล / สรุป / รายงาน 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ  วันที่ 18 พฤษภาคม  2554 – วันที่ 31 มีนาคม 2555 
8.  การใชจายงบประมาณ    - 
9. วิธีการประเมินผล  ( / ) ดานปริมาณ       สํารวจ/ตรวจสอบ 
           ( / ) ดานคุณภาพ       แบบสอบถาม/สัมภาษณ 
          ( / ) ดานงบประมาณ/ความคุมคา    แบบสอบถาม/สัมภาษณ       
           ( / ) ดานระยะเวลา      แบบสอบถาม 
10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากกิจกรรม 
 1. นักเรียนไดฝกการพูดและการฟงที่ดี  
 2. นักเรียนมีนิสัยรักการอานหนังสือ และใชหองสมุดเปนแหลงเรียนรู  
          3. ครู นักเรียน และบุคลากรอื่นมสีนใจใชหองสมุดโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู  
                                                
  
                                                        (ลงช่ือ)  ..........................................ผูเสนอแผนกิจกรรม 
                                                                   (นางยุพิน  ไมตรีสมสกุล) 
                                                                       ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมที่ 3 
 

 
1.  ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมบอกใบคําทาย 
2.  ประเภทกิจกรรม ()   กิจกรรมหลัก 
   (    )   กิจกรรมรอง 
   (    )   กิจกรรมสนับสนุน 
3.  ผูรับผิดชอบกิจกรรม   นางอําพร  โชติกําจร 
4.  วัตถุประสงคกิจกรรม 1. เพื่อใหนักเรียนไดฝกการใชสํานวน และคําพังเพย  
   2. เพื่อใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานหนังสือ และใชหองสมุดเปนแหลงเรียนรู  
                               3. เพื่อใหครู นักเรียน และบุคลากรอื่นมสีนใจใชหองสมุดโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู  

5.  เปาหมาย   5.1 ดานผลผลิต  ( )  นักเรียน   () ครู  (     ) อาคารสถานที ่ ()  ชุมชน 
         5.2 ดานงบประมาณท่ีใช  - 
6.  การดําเนินการ  1. ครูติดภาพและความหมายของของคําปริศนา/สํานวน/คําพังเพย ไวบนปายนิเทศ 

    2. ใหนักเรียนจับคูภาพกับ ความหมายของคําปริศนา/สํานวน/คําพังเพย  
      3. ใหนักเรียนเขียนความหมายใหตรงกับภาพ สงครูใครตอบถูกไดมากที่สุดจะไดรางวัล 
      4. ประเมินผล / สรุป / รายงาน                      
7.  ระยะเวลาดําเนินการ    วันที่ 18 พฤษภาคม  2554 – วันที่ 31 มีนาคม 2555         
8.  การใชจายงบประมาณ  - 
9. วิธีการประเมินผล  ( / ) ดานปริมาณ       สํารวจ/ตรวจสอบ 
           ( / ) ดานคุณภาพ       แบบสอบถาม/สัมภาษณ 
          ( / ) ดานงบประมาณ/ความคุมคา    แบบสอบถาม/สัมภาษณ       
           ( / ) ดานระยะเวลา      แบบสอบถาม 
10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากกิจกรรม 
 1. เพื่อใหนักเรียนไดฝกการใชสํานวน และคําพังเพย  
 2. เพื่อใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานหนังสือ และใชหองสมุดเปนแหลงเรียนรู  
           3. เพื่อใหครู นักเรียน และบุคลากรอื่นมสีนใจใชหองสมุดโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู  
 
                                                        (ลงช่ือ)  ..........................................ผูเสนอแผนกิจกรรม 
                                                                   (นางอําพร  โชติกําจร) 
                                                                     ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       กิจกรรมที่ 4 

 
1.  ชื่อกิจกรรม  ตะกราสานความรู 
2.  ประเภทกิจกรรม ( )   กิจกรรมหลัก 
   (    )   กิจกรรมรอง 
   (    )   กิจกรรมสนับสนุน 
3.  ผูรับผิดชอบกิจกรรม   นางยุพิน  ไมตรีสมสกุล 
4.  วัตถุประสงคกิจกรรม 1. เพื่อใหนักเรียนไดฝกการอานจากแหลงขาวที่เปนสื่อสิ่งพิมพตางๆ    
    2. เพื่อใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานหนังสือ และใชหองสมุดเปนแหลงเรียนรู  
                                3. เพื่อใหครู นักเรียน และบุคลากรอื่นมสีนใจใชหองสมุดโรงเรียนเปนแหลง  
                                  เรียนรู              

5.  เปาหมาย    6.1 ดานผลผลิต  ( )  นักเรียน   () ครู  (     ) อาคารสถานที ่ ()  ชุมชน 
          6.2 ดานงบประมาณท่ีใช  - 
6.  การดําเนินการ   1. ครูแจกตะกราหวายใหนักเรียนแตละช้ันเพื่อใหหัวหนาหองเลือกหนังสือใสตะกรา  
                             นําไปไวในหองเรียน 

                2. นักเรียนตองอานหนังสืออยางนอยสัปดาหละ  1  เลม ทุกวันอังคาร 
                   เวลา 15.00นาฬิกา – 15.30 นาฬิกา แลวสรุปลงในแบบันทึกรักการอาน  

         3.  ประเมินผล / สรุป / รายงาน 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ  วันที่ 18  พฤษภาคม  2554 – 31  มีนาคม  2555          
8.  การใชจายงบประมาณ   - 
9. วิธีการประเมินผล  ( / ) ดานปริมาณ       สํารวจ/ตรวจสอบ 
           ( / ) ดานคุณภาพ       แบบสอบถาม/สัมภาษณ 
          ( / ) ดานงบประมาณ/ความคุมคา    แบบสอบถาม/สัมภาษณ       
           ( / ) ดานระยะเวลา      แบบสอบถาม 
10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากกิจกรรม 
 1. นักเรียนและครูปฏิบัติกิจกรรมรณรงครวมกับชุมชน ได   
 2. นักเรียนและครูมีเจตคติที่ดีตอการรณรงคชวยชุมชน  
          3. นักเรียน ครู ผูปกครองและชุมชน มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 
 
                                                               (ลงช่ือ)  ..........................................ผูเสนอแผนกิจกรรม 
                                                                          (นางยุพิน  ไมตรีสมสกุล) 
                                                                             ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 



 
 

       กิจกรรมที่ 5 

 
1.  ชื่อกิจกรรม  ตอบปญหาสารานุกรมฯ 
2.  ประเภทกิจกรรม ( )   กิจกรรมหลัก 
   (    )   กิจกรรมรอง 
   (    )   กิจกรรมสนับสนุน 
3.  ผูรับผิดชอบกิจกรรม   นางอําพร  โชติกําจร 
4.  วัตถุประสงคกิจกรรม 1. เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูจากหนังสือสารานุกรมสําหรับเยาวชนไทย   
    2. เพื่อใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานหนังสือ และใชหองสมุดเปนแหลงเรียนรู  
                                3. เพื่อใหครู นักเรียน และบุคลากรอื่นมสีนใจใชหองสมุดโรงเรียนเปนแหลง  
                                  เรียนรู              

5.  เปาหมาย    6.1 ดานผลผลิต  ( )  นักเรียน   () ครู  (     ) อาคารสถานที ่ ()  ชุมชน 
          6.2 ดานงบประมาณท่ีใช  - 
6.  การดําเนินการ   1. ครูแจกตะกราหวายใหนักเรียนแตละช้ันเพื่อใหหัวหนาหองเลือกหนังสือใสตะกรา  
                             นําไปไวในหองเรียน 

                2. นักเรียนตองอานหนังสืออยางนอยสัปดาหละ  1  เลม ทุกวันอังคาร 
                   เวลา 15.00นาฬิกา – 15.30 นาฬิกา แลวสรุปลงในแบบนัทึกรักการอาน  

         3.  ประเมินผล / สรุป / รายงาน 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ  วันที่ 18  พฤษภาคม  2554 – 31 มีนาคม  2555          
8.  การใชจายงบประมาณ   - 
9. วิธีการประเมินผล  ( / ) ดานปริมาณ       สํารวจ/ตรวจสอบ 
         ( / ) ดานคุณภาพ     แบบสอบถาม/สัมภาษณ 
        ( / ) ดานงบประมาณ/ความคุมคา    แบบสอบถาม/สัมภาษณ       
        ( / ) ดานระยะเวลา      แบบสอบถาม 
10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากกิจกรรม 
 1. นักเรียนไดศึกษาหาความรูจากหนังสือสารานุกรมสําหรับเยาวชนไทย   
 2. นักเรียนมีนิสัยรักการอานหนังสือ และใชหองสมุดเปนแหลงเรียนรู  
          3. ครู นักเรียน และบุคลากรอื่นมสีนใจใชหองสมุดโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู 
                                                
                                                               (ลงช่ือ)  ..........................................ผูเสนอแผนกิจกรรม 
                                                                           (นางอําพร  โชติกําจร) 
                                                                            ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
 
 


