
โครงการ    พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่าน 
แผนงาน    กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ ๔,๙    
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  ๓,๔,๑๑,๑๕ 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต ๒  ข้อที่  ๑  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที่  ๑,๓ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวมลิวัลย์ ดอกเตย  นางสาวมีนา เชื้อเพชร 
งบประมาณทั้งสิ้น   ๑๕,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖  
…………………..........................................................…………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญยิ่งในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และเข้าถึง 
สารสนเทศอย่างกว้างขวางในทุกสถานที่  และทุกเวลาโดยผ่านสื่อที่หลากหลายในยุคโลกาภิวัตน์  เพ่ือการ
พัฒนาตนเอง  ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  ที่ส าคัญยังเป็นพื้นฐานในการส่งเสริม  สนับสนุน และการ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  รักการค้นคว้า  การเขียน การคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  
ตลอดจนการบูรณาการโดยผ่านกิจกรรมการเรียนและการสอนและกิจกรรมพิเศษต่างๆ  ในทุกกลุ่มสาระ  การ
เรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีจะพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  ๒๕๕๕ และโครงการพัฒนาห้องสมุดในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ที่ต้องให้มีการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดท่ีม ี“หนังสือและกิจกรรมด ีบรรยากาศด ีบรรณารักษ์ด ี
หรือห้องสมุด ๓ ดี” โรงเรียนจึงให้ความส าคัญกับห้องสมุดและตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการ
อ่าน และเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  ซึ่งเป็น
การสร้างสังคมแห่ง เรียนรู้ ให้เกิดในระดับโรงเรียนก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ระดับประเทศชาติต่อไป  โรงเรียนบ้าน
เกาะเคี่ยมจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่าน เป็นโครงการต่อเนื่องต่อไป 

 
๒. วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑ ผลผลิต (OUTPUT) 
          ๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านสามารถใช้ห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
          ๒. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียน บุคลากรและชุมชน  
          ๓. เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
          ๔. เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
     ๒.๒ ผลลัพธ์ (OUTCOME) 

นักเรียน บุคลากรและชุมชนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 
 
 



๓. เป้าหมาย 
    ๓.๑  ด้านปริมาณ 
  ๓.๑.๑  นักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ๗๕ ต่อสัปดาห์ 
            ๓.๑.๒  นักเรียนอ่านหนังสือเพ่ิมเติมอย่างน้อยเดือนละ ๑ เล่ม 
  ๓.๑.๓ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ 
           ๓.๑.๔ นักเรียนจัดท าบันทึกการอ่านสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง/คน 
           ๓.๑.๕  นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ ๓ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
           ๓.๑.๕ ผู้รับบริการไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕  มีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 

๓.๒  ด้านคุณภาพ 
       นักเรียน บุคลากรและชุมชนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 
๔.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑.  ขั้นเตรียมการ 
-  เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  มอบหมายการปฏิบัติงาน 

 
ตุลาคม ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

- น.ส.มลิวัลย์ ดอกเตย  
น.ส.มีนา เชื้อเพชร 

๒.  ขั้นด าเนินการ  (กิจกรรม) 
-กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดให้มีชีวิต 
-กิจกรรมอาสาสมัครนักเรียนดูแลห้องสมุด ๕ คน  
และอบรมอาสาสมัครนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ
งานห้องสมุด จัดและตกแต่งห้องสมุด จัดกลุ่ม
หนังสือตามกลุ่มสาระ 
- กิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน  
  ๑) แข่งขันตอบปัญหา  
  ๒) นักเล่านิทาน  
  ๓) เขียนค าขวัญวันส าคัญ  

๔) ประกวดคัดลายมือ 
๕) ประกวดเขียนเรียงความ เขียนเรื่องจากภาพ 

  ๖) ประกวดอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง 
-กิจกรรมบันทึกการอ่านตลอดปีการศึกษา  
-กิจกรรมวันส าคัญ  
-กิจกรรมตอบค าถาม เดือนละ 1 ครั้ง  
-กิจกรรมเล่าเรื่องจากหนังสือ เดือนละ 1 ครั้ง  

พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 
 
 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

น.ส.มลิวัลย์ ดอกเตย  
น.ส.มีนา เชื้อเพชร 

 
 



กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๒.  ขั้นด าเนินการ  (กิจกรรม) 
-กิจกรรมเล่านิทาน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  
-กิจกรรมตอบค าถามจากสารานุกรมไทย ทุกเดือน  
-กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ตลอดปีการศึกษา  
-กิจกรรมการจัดนิทรรศการ ตลอดปีการศึกษา 

 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 

 

 น.ส.มลิวัลย์ ดอกเตย  
น.ส.มีนา เชื้อเพชร 

๓.  ขั้นประเมินผล 
-  ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
-  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
-  รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. ๕๖ 
ธ.ค.-ก.พ.-มิ.ย. ๕๖ 
ส.ค. ๕๖ 
ก.ย. ๕๖ 

- น.ส.มลิวัลย์ ดอกเตย  
น.ส.มีนา เชื้อเพชร 

๔.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
-  รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

ก.ย.  ๕๖ 
 

- น.ส.มลิวัลย์ ดอกเตย  
น.ส.มีนา เชื้อเพชร 

 

๕. งบประมาณ 
 

งบประมาณ อุดหนุน รายได้ฯ งบประมาณ อ่ืนๆ รวม 

ด้านด าเนินงาน 
ตอบแทน - - - - - 
ใช้สอย ๑,๒๑๐ - - - - 
วัสดุ ๑๓,๗๙๐ - - - - 

รวม ๑๕,๐๐๐ - - - - 
 

๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รายลเอียด จ านวน ราคา: หน่วย 
จ านวนเงิน 

อุดหนุน รายได้ฯ งปม.  อ่ืน ๆ 
ค่าวัสดุ 

   
   หนังสือพิมพ์รายวัน ๒๐๐ ๑๐ ๒,๐๐๐ 
   หนังสือรายสัปดาห์  ๓๐ ๒๐ ๖๐๐ 
   หนังสือรายปักษ์ ๑๔ ๒๕ ๓๕๐ 
   หนังสือรายเดือน ๘ ๓๐ ๒๔๐ 
   โต๊ะญี่ปุ่น ๓๐X๓๐นิ้ว ๕ ๒๐๐ ๑,๐๐๐ 
   เครื่องเสียงเคลื่อนที่ ๑ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 
   บอร์ดปิดประกาศก ามะหยี่

พร้อมประตูกระจกกรอบ
อลูมีเนียม  
๙๐x๑๒๐ ซม. 

๑ ๕,๖๐๐ 

 
๕,๖๐๐ 

   รวม 
  

๕,๘๗๐ 

   



หมายเหตุ  ค่าวัสดุสามารถถั่วจ่ายทุกรายการ 
 
๗.  การประเมินผล 
     

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แหล่งที่มาของข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 
๑.ร้อยละของนักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ห้องสมุด ร้อยละ ๗๕ 

๒.ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือเพ่ิมเติม บันทึกการยืมหนังสือ เดือนละ ๑ เล่ม 
๓.ร้อยละของนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน สมุดบันทึกการอ่าน ร้อยละ ๖๕ 
๔.ร้อยละของนักเรียนจัดท าบันทึกการอ่าน สมุดบันทึกการอ่าน สัปดาห์ละ ๓ ครั้ง 
๕.ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ 
๖. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจกับการ
ด าเนินโครงการ 

รายงานผลการด าเนินงาน  ร้อยละ ๗๕ 

 
 
       ลงชื่อ .............................................                         ลงชื่อ  ......................................................... 
            (นางสาวมลิวัลย์ ดอกเตย)                                     (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 
ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม                     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
                ผู้เสนอโครงการ                                            ผู้อนุมัติโครงการ   
 


