
  
 
 
 
 

 
โครงการห้องสมุด 
ปีงบประมาณ 2561 

 

 
 
 
 
 
 

โดย 
งานห้องสมุด 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย   
อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 30  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 
 

 โครงการห้องสมุดโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย  ได้จัดท าขึ้นเพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ   และให้การ
ด า เนินงานของห้องสมุดเป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการท่ียึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักในการ
บริหารงานห้องสมุด  จึงได้ก าหนดโครงการห้องสมุด เพื่อให้การด าเนินงานห้องสมุดตอบสนองนโยบายท่ีวางไว้  
งานห้องสมุดเป็นงานบริการท่ีมีความจ าเป็นและส าคัญต่อผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพสังคมในปัจจุบันท่ีมี
การเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
 ในการจัดท าโครงการห้องสมุดในครั้งนี้  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ครู  นักเรียน ผู้บริหาร และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ทราบถึงระบบการท างานห้องสมุด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากครูและผู้บริหาร ท าใหโ้ครงการ
ห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ 2561 ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางเอาไว้ไปด้วยดีและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน  หากมีข้อเสนอแนะประการใดงานห้องสมุดยินดีท่ีจะน ามาปรับปรุงแก้ ไขในปี
การศึกษาต่อไป 

 

                                                                     
                                                                          งานห้องสมุด 

        โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 
เร่ือง                    หน้า 
ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา 
- ยอดนักอ่าน                     1 
- ห้องสมุดมีชีวิต            4 
- สัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน         7 
- ค่ายรักการอ่าน            10 
- ค่ายยุวบรรณรักษ์เครือข่ายห้องสมุดมีชีวิตและศึกษาดูงาน       13 

 
ภาคผนวก             16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 
โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย  จังหวัดชัยภูมิ 

 

แผนงานด้านที่...................ด้าน................................................................สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่
........... 
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่
................................................ 
 

1.  ( / )  ช่ือโครงการ  ยอดนักอ่าน 
     ( / )  ช่ือ งาน/กิจกรรมย่อย   งานห้องสมุด 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดโครงการ “ยอดนักอ่าน”  เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ท้ังในและนอกห้องสมุด  การอ่านมิใช่
ทักษะท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  แต่ต้องอาศัยการเรียนรู้ฝึกฝนการอ่านอย่างต่อเนื่อง  ต้องอาศัยการแนะน า
ส่ังสอนฝึกตนเองและมีโอกาสได้อ่าน  ห้องสมุดจึงได้จัดกิจกรรม “ยอดนักอ่าน” เพื่อส่งเสริมให้เด็กเห็น
ความส าคัญในการอ่าน และสร้างความรู้สึกให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต้ังแต่เริ่มคิดเริ่มท า และมี
ความสัมพันธ์กับโครงการ  สร้างแรงจูงใจช้ีแนะส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน พัฒนาการอ่านของ
นักเรียนตามล าดับ  โครงการ “ยอดนักอ่าน” เป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และจูง
ใจให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น  การอ่านเปรียบเสมือนทรัพย์ทางปัญญา  เช่นเดียวกับการออม
ทรัพย์สินซึ่งเป็นการสร้างนิสัยแห่งการประหยัด  ล้วนแล้วแต่เป็นนิสัยท่ีควรปลูกฝังให้แก่เยาวชนตั้งแต่เยาว์วัย 

ในปีท่ีผ่านมาโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยได้ด าเนินโครงการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ตามท่ีคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบให้ปี 2572-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน โดยประกาศให้ วันท่ี 2 เมษายน ของทุกปีเป็นวัน “รัก
การอ่าน” พร้อมท้ังก าหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ  เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่าน และการรู้หนังสือ
ของคนไทย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้นโยบายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเป็นนโยบายท่ีส าคัญ  
และเห็นความส าคัญของการอ่านว่าเป็นรากฐานการพัฒนาคนในชาติและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เพื่อช่วยฟื้นฟู
ทักษะในด้านการอ่านจับใจความและการย่อความ ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีจะเกิดขึ้นในสมองของผู้อ่านในขณะท่ี
คิดและวิเคราะห์เรื่องท่ีอ่านในแต่ละข้อความ แต่ละประโยค แต่ละบท แต่ละเรื่อง  โดยห้องสมุดโรงเรียนปู่ด้วง
ศึกษาลัย   เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง    เพื่อยกระดับคุณภาพการอ่านของคนไทย  
และลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้และชุมนุมยอดนักอ่าน โดยห้องสมุดโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและประโยชน์ของโครงการดังกล่าวจึงได้เข้าร่วมโครงการ และจัดกิจกรรม “ยอดนักอ่าน” อย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  
 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังทัศนคติให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากข้ึน 
 2.  เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเป็นนักอ่านท่ีดีและรู้จักเลือกอ่าน 
 3.  เพื่อให้นักเรียนได้เผยแพร่ความรู้จากการอ่าน 
 4.  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเห็นความส าคัญของห้องสมุดและเข้าใช้บริการมากข้ึน 
 
 
 



2 
 

4.  เป้าหมาย 
 

     4.1  ด้านปริมาณ 
 - นักเรียนโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย  จ านวน  147  คน 
 - บุคลากรโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย  จ านวน  21  คน 

4.2 ด้านคุณภาพ 
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและเข้าใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น 
 

5.  ระยะเวลาด าเนินงานตามโครงการ 
 ตุลาคม  2560 – กันยายน 2561 
 

6.  สถานที่ด าเนินงาน 
 ห้องสมุดโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย   
 

7.  วิธีด าเนินการ(กิจกรรม/การด าเนินงาน) 
กิจกรรมข้ันตอน วัน/เดือน/ป ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พฤษภาคม 2561 2,000 นางสาวเกศวลี  พานตะศรี 

-ด าเนินงานตามโครงการ 
พฤศจิกายน2560- กันยายน 
2561 

 
นางสาวเกศวลี  พานตะศรี 

-สรุปผลการประเมินโครงการ กันยายน 2561  นางสาวเกศวลี  พานตะศรี 
  

 
8.  เนื้อหาสาระ (เฉพาะโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา) 
      ............................................................................................................................................................... 
      ................................................................................................................................................................ 
9.  งบประมาณในการด าเนินงาน    2,000   บาท 
      จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณดังนี้ 

รายการวัสดุ-อุปกรณ์/กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน ปัจจัยพื้นฐาน อื่นๆ 

โครงการ “ยอดนักอ่าน” 2,000 - - 2,000 
     
 

10.  ผู้รับผิดชอบงานและโครงการ 
 นางสาวเกศวลี  พานตะศรี 
11.  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
        - ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
  

12.  การติดตาม/ประเมินผล/รายงาน 
         - แบบบันทึกการอ่าน 
         - สถิติการยืมหนังสือ 
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13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนมีการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 2.  นักเรียนอ่านหนังสือออก อ่านคล่อง  อ่านเก่งและอ่านเป็น  
 3.  นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น 
 4.  นักเรียนเห็นความส าคัญของการอ่าน รู้จักเลือกอ่าน และมีนิสัยรักการอ่านมากข้ึน 
 5. นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการอ่านน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 6. นักเรียนเกิดทักษะและพัฒนาการด้านการเขียนไปพร้อมกนักับการอ่าน 
 

14.  ตัวชี้วัดความส าเร็จและเกณฑ์ 
ข้อ ตัวชี้วัด เกณฑ์ 
1 นักเรียนและบุคลากรมีนิสัยรักการอ่าน ร้อยละ  85 
2 สถิตจ านวนนักเรียนและบุคลากรเข้าใช้บริการห้องสมุด ร้อยละ  85 

 
รายละเอียด วัสดุ – ครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อ 

ท่ี รายการ จ านวน ราคา / หน่วย รวม (บาท) 
1 กระดาษ เอ 4 (ท าแบบบันทึกการอ่าน) 4   ริม 100 400 
2 กระดาษการ์ดสีขนาด เอ 4 3   ริม 100 300 
3 กระดาษเกียรติบัตร 3   ริม 100 300 
5 ของรางวัล - - 1,000 
     
     
     
     
     
     
     
     

รวม        (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 
โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย  จังหวัดชัยภูมิ 

 

แผนงานด้านที่...................ด้าน................................................................สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่
........... 
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่
................................................ 
 

1.  ( / )  ช่ือโครงการ     ห้องสมุดมีชีวิต 
     ( / )  ช่ือ งาน/กิจกรรมย่อย   งานห้องสมุด 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากการอ่านมิใช่ทักษะท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ   แต่ต้องอาศัยการเรียนรู้ส าหรับบางคน  การ
เรียนการอ่านเป็นการยาก    แต่ต้องอาศัยการแนะน าส่ังสอน   ฝึกฝนตนเอง  และมีโอกาสได้อ่าน  ในระยะ
เริ่มแรก   การเรียนอ่านจะต้องมีการแนะน าให้รู้จักหนังสือเร้าใจให้เกิดความอยากอ่าน   ผู้ท่ีอ่านแตกฉานแล้ว
ก็ยังต้องกระตุ้นและแนะน าให้รู้จักหนังสือใหม่ๆ ตลอดเวลา    ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้มี
ความรู้และทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันงานห้องสมุดจึงได้มี  โครงการจัดซื้อหนังสือ- วารสารห้องสมุดขึ้นมา
เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย  ได้ศึกษาค้นคว้า 
                    

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ได้รับความรู้ใหม่ ๆ และทันต่อเหตุการณ์ 
 2.  เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเป็นนักอ่านท่ีดีและรู้จักเลือกอ่าน 
 3.  เพื่อส่งเสริมให้มีผู้รักการอ่านมากข้ึน 
 4.  เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น 
 

4.  เป้าหมาย 
     4.1  ด้านปริมาณ 
 -  นักเรียนโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย  จ านวน  147  คน 
 -  บุคลากรโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย  จ านวน  21  คน 
 

4.2 ด้านคุณภาพ 
-  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ได้รับความรู้และข่าวสารใหม่ ๆ 

-  นักเรียนและบุคลากรทันต่อเหตุการณ์ 
 

5.  ระยะเวลาด าเนินงานตามโครงการ 
 ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
 

6.  สถานที่ด าเนินงาน 
 ห้องสมุดโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย   
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7.  วิธีด าเนินการ(กิจกรรม/การด าเนินงาน) 
กิจกรรมข้ันตอน วัน/เดือน/ป ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ตุลาคม 2560      10,000 นางสาวเกศวลี  พานตะศรี 

-ด าเนินงานตามโครงการ ตุลาคม 2560-กันยายน 2561  นางสาวเกศวลี  พานตะศรี 

-สรุปผลการประเมินโครงการ กันยายน 2561  นางสาวเกศวลี  พานตะศรี 
 
 

8.  เนื้อหาสาระ (เฉพาะโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา) 
      ................................................................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................................... 
      ................................................................................................................................................................... 
 

9.  งบประมาณในการด าเนินงาน    10,000   บาท 
      จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณดังนี้ 

รายการวัสดุ-อุปกรณ์/กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน ปัจจัยพื้นฐาน อื่นๆ 

โครงการ จัดซื้อหนังสือ-วารสารห้องสมุด 8,000 - - 8,000 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2,000   2,000 
รวม     10,000 
 

10.  ผู้รับผิดชอบงานและโครงการ 
นางสาวเกศวลี พานตะศรี 
 

11.  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
         -โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย   

12.  การติดตาม/ประเมินผล/รายงาน 
         - แบบสังเกต 
         - สถิติการใช้บริการอ่านและยืมหนังสือ ของครูและนักเรียน 
 

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        1.  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากข้ึน 
        2.  นักเรียนปลูกฝังทัศนคติและนิสัยท่ีดีในการอ่าน 
        3.  นักเรียนเห็นความส าคัญของห้องสมุดและเข้าใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น 
        4.  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับความรู้ใหม่ ๆ และทันต่อเหตุการณ์ข่าวสารในปัจจุบัน 
 

14.  ตัวชี้วัดความส าเร็จและเกณฑ์ 
ข้อ ตัวชี้วัด เกณฑ์ 
1 สถิติจ านวนนักเรียน ครูและบุคลากรท่ีเข้าใช้บริการห้องสมุด ร้อยละ 80 
2 นักเรียน ครูและบุคลากรมีนิสัยรักการอ่านและมีความรู้ทันต่อข่าวสาร ร้อยละ 80 
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รายละเอียด วัสดุ – ครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อ 
ท่ี รายการ จ านวน ราคา / หน่วย รวม (บาท) 
1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  10  
2 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  10  
3 มติชนสุดสัปดาห์  40  
4 เทคโนโลยีชาวบ้าน  40  
5 หญิงไทย  45  
6 วัฏจักรการศึกษา  40  
7 อนุสารการท่องเท่ียวไทย (อสท.)  75  
8 STUDENT  WEEKLY  10  
     
     
     
     
     
     
     

รวม (แปดพันบาท) 8,000 
 
หมายเหตุ  ตลอดปีงบประมาณ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 
โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย  จังหวัดชัยภูมิ 

 

แผนงานด้านที่...................ด้าน................................................................สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่
........... 
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่
................................................ 
 

1.  ( / )  ช่ือโครงการ  สัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
     ( / )  ช่ือ งาน/กิจกรรมย่อย   งานห้องสมุด 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
 การเรียนการสอนในปัจจุบัน  นอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้จากครูผู้สอนในช้ันเรียนแล้ว นักเรียน
ยังสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองจากห้องสมุด    ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีบรรจุความรู้ไว้อย่าง
หลากหลาย  ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนมนีิสัยรักการอา่น  งานห้องสมุดจึงได้มีโครงการสัปดาห์ห้องสมุดขึ้นเพื่อเป็น
กิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  มีความรู้ความเข้าใจข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุดและจูงใจ
ให้นักเรียนเข้าใช้บริการมากข้ึน 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการห้องสมุด 
 2.  เพื่อจูงใจให้นักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น 
 3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและค้นคว้าด้วยตนเอง 
 4.  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเห็นความส าคัญของห้องสมุด  
 

4.  เป้าหมาย 
     4.1  ด้านปริมาณ 
 - นักเรียนโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย  จ านวน  147  คน 
     4.2  ด้านคุณภาพ 

- นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและเข้าใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น 
 

5.  ระยะเวลาด าเนินงานตามโครงการ 
 สิงหาคม  2561  
 

6.  สถานที่ด าเนินงาน 
 ห้องสมุดโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย   
 

7.  วิธีด าเนินการ(กิจกรรม/การด าเนินงาน) 
กิจกรรมข้ันตอน วัน/เดือน/ป ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พฤษภาคม 2561     2,000 นางสาวเกศวลี  พานตะศรี 

-ด าเนินงานตามโครงการ สิงหาคม 2561  นางสาวเกศวลี  พานตะศรี 

-สรุปผลการประเมินโครงการ กันยายน 2561  นางสาวเกศวลี  พานตะศรี 
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 8.  เนื้อหาสาระ (เฉพาะโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา) 
      .................................................................................................................................................................. 
 
9.  งบประมาณในการด าเนินงาน    2,000   บาท 
      จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณดังนี้ 

รายการวัสดุ-อุปกรณ์/กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน ปัจจัยพื้นฐาน อื่นๆ 

โครงการ “สัปดาห์ห้องสมุด” 2,000 - - 2,000 
     
 

10.  ผู้รับผิดชอบงานและโครงการ 
 นางสาวเกศวลี  พานตะศรี 
 

11.  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
        -โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย   
 

12.  การติดตาม/ประเมินผล/รายงาน 
         - แบบสังเกต 
         - แบบสอบถาม 
 

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        1.  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากข้ึน 
        2.  นักเรียนเข้าใจข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น 
        3.  นักเรียนเห็นความส าคัญของห้องสมุดและเข้าใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น 
 

14.  ตัวชี้วัดความส าเร็จและเกณฑ์ 
ข้อ ตัวชี้วัด เกณฑ์ 
1 นักเรียนรู้จักปฏิบัติตนในการเข้าใช้บริการห้องสมุด ร้อยละ 80 
2 นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ร้อยละ  80 
3 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ร้อยละ  80 
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รายละเอียด วัสดุ – ครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อ 
ท่ี รายการ จ านวน ราคา / หน่วย รวม (บาท) 
1 กระดาษเกียรติบัตร 2 ริม 140 280 
2 ปากกายกแพ็ค (1x50)  สีแดง 2 แพ็ค 200 400 
3 ไม้บรรทัด 3 โหล 60 180 
4 ริบบ้ิน (สีชมพู ขนาดกลาง) 1 ม้วน 20 20 
5 สีไม้ใหญ่ตราม้า 6 กล่อง 30 210 
6 เทปใส 1 ม้วน 30 30 
7 สมุดโน๊ตเล่มเล็ก 15 เล่ม 20 300 
8 เทปโฟม 2 หน้า  3M ขนาด 21 มม. 1 ม้วน 150 150 
9 ป้ายไวนิล 4 เมตร 150 430 

รวม (สองพันบาทถ้วน) 2,000 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 
โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย  จังหวัดชัยภูมิ 

แผนงานด้านที่...................ด้าน................................................................สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่
........... 
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่
................................................ 
 

1.  ( / )  ช่ือโครงการ  ค่ายรักการอ่าน  
     ( / )  ช่ือ งาน/กิจกรรมย่อย   งานห้องสมุด 
 

2. หลักการและเหตุผล 
    ค่ายรักการอ่านเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมุ่งให้ผู้สนใจ  ตระหนักในความส าคัญของการอ่าน รู้วิธี
อ่าน  ท าบันทึกจากการอ่าน  และเห็นคุณค่าของการอ่าน และน าเทคนิคการอ่านไปใช้ประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักคุ้นเคยกับหนังสือ หรือส่ืออื่นๆ  รู้จักวิธีและหลักเกณฑ์ใน
เลือกหนังสือท่ีมีคุณภาพอ่าน รู้จักวิธีการค้นหาเนื้อหาท่ีต้องการ รู้วิธีการอ่าน และรู้วิธีแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่
เสมอ จนเกิดเป็นนิสัยท่ีจะรักการอ่านนอกจากนี้แล้ว การเข้าค่ายการอ่านจะท าให้เกิดการรวมกลุ่มในระหว่าง
การเข้าค่าย มีโอกาสพบปะท างานเป็นทีมแลกเปล่ียนประสบการณ์การอ่านของตนการอ่านมิใช่ทักษะท่ีเกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ  แต่ต้องอาศัยการเรียนรู้ส าหรับบางคน การเรียนอ่านเป็นการยาก  ต้องอาศัยการแนะน าส่ัง
สอนฝึกฝนตนเองและมีโอกาสได้อ่าน  ในระยะแรกเริ่มการเรียนอ่านหรือก่อนหน้าการเรียนอ่านจะต้องมีการ
แนะน าให้รู้จักหนังสือ  เร้าใจให้เกิดความอยากอ่าน  ผู้อ่านท่ีแตกฉานแล้วก็ยังต้องการการกระตุ้นและแนะน า
ให้รู้จักหนังสือใหม่ๆ ตลอดเวลา  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้เกิดนิสัยรักการอ่าน มีความเข้าใจและเกิดการปฏิบัติเป็นนิสัยว่าจะต้องอ่านเพื่อแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมและข้อมูลส าคัญๆ ก่อนท่ีจะตัดสินใจท าส่ิงหนึ่งส่ิงใด มีความตระหนักว่าหนังสือเป็นแหล่งให้
ความบันเทิงทางปัญญาและอารมณ์ ช่วยแก้ปัญหาทางปัญญา และอารมณ์ และสังคมได้ 
 2. เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มในระหว่างผู้เข้าค่าย ให้มีโอกาสพบปะหรือแลกเปล่ียนประสบการณ์
เกี่ยวกับการอ่านของตนเอง ของนักเรียน หรือเด็กในปกครองของตน เกิดไมตรีจิตมิตรสัมพันธ์ทางวรรณกรรม
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 3. เพื่อให้เกิดสังคมการอ่านและสังคมการเรียนรู้ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางอันพึงประสงค์ของชุมนุม
ของเมือง ของประเทศ และของโลก โดยเห็นว่าหนังสือเป็นส่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน สร้างมิตรไมตรี 
จริยธรรม และสันติสุข 
        4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องท้ังในและนอกโรงเรียน
จนถึงชุมชน 
 5.  เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและปรับปรุงแก้ไขวิธีการอ่านท่ีบกพร่อง 
 6.  เพื่อสนับสนุนให้เป็นนักอ่านท่ีดี รู้จักเลือกอ่าน และเผยแพร่ความรู้ท่ีได้จากการอ่าน 
 

4. เป้าหมาย 
 4.1  ด้านปริมาณ  (ระบุจ ำนวน) 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 6 คน 
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2. นักเรียนโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย   จ านวน 20 คน 
 
4.2  ด้านคุณภาพ  (บรรยำยถึงคุณภำพท่ีได้) 
1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
2. นักเรียนอ่านหนงัสือออก อ่านคล่อง อ่านเก่งและอ่านเป็น  

          3. นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น 
  

5.  ระยะเวลาด าเนินงานตามโครงการ   
 กรกฎาคม 2561 
 

6. สถานที่ด าเนินงาน   
 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 
 

7. วิธีการด าเนินงาน  (กิจกรรม/การด าเนินงาน) 
กิจกรรม/การด าเนินงาน วัน/เดือน/ป ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ตุลาคม 2560   1,000 นางสาวเกศวลี  พานตะศรี 
2. ด าเนินงานตามโครงการ ตุลาคม 2560- กันยายน 2561  
3. สรุปผลการด าเนินโครงการ กันยายน 2561  
 

8.  เนื้อหาสาระ(เฉพาะโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา)  
.................................................................................................................................................................. . 
................................................................................................................................. ..................................
................................................................................................................................................................... 
 

9.  งบประมาณในการด าเนินงาน  1,000  บาท 
จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 

รายการวัสดุ-อุปกรณ์ / กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

รวม 
งปม. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ 

1.  ค่าอาหาร มื้อละ  30  บาท  จ านวน  14  คน 600   600 
2.  เข้าเล่มเอกสาร 400   400 
     
     
     
     
     

     
หนึ่งพันบาทถ้วน 1,000 

 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวเกศวลี  พานตะศรี 
 

11.  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  - โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 
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12.  การติดตาม/ประเมินผล/รายงาน 

        - แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
        - แบบสอบถาม 
13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  นักเรียนมีการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 2.  นักเรียนอ่านหนังสือออก อ่านคล่อง  อ่านเก่งและอ่านเป็น  
 3.  นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย  จังหวัดชัยภูมิ 

แผนงานด้านที่...................ด้าน.....................................................สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่........... 
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่
................................................ 
 

1.  ( / )  ช่ือโครงการ  ค่ายยุวบรรณารักษ์เครือข่ายห้องสมุดมีชีวิตและศึกษาดูงาน 
     ( / )  ช่ือ งาน/กิจกรรมย่อย   งานห้องสมุด 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยงานห้องสมุด ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ปี 2552 ตาม
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานร่วมกับส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) โดย
มีวิสัยทัศน์เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ท่ีเน้นการปลูกฝัง
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการแสวงหาความรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  ทันสมัย ส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต ตลอดจน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนมีโอกาสพัฒนา แลกเปล่ียน และแสดงผลงานท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์  รวมท้ังสามารถสร้างนวัตกรรม  ผลผลิตหรือช้ินงาน  จาการผสมผสานด้านศิลปะ วัฒนธรรม  
ค่านิยมหรือวิถีชีวิต  นวัตกรรมวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีต่าง ๆ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อเป็นแบบอย่างและ
แนวทางในการพัฒนาห้องสมุดในโรงเรียน  งานห้องสมุดจึงได้จัดท าโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน 
ปี 2560  เพื่อเป็นการน าความรู้และเทคนิค มาปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดให้มากยิ่งขึ้น และศึกษาดูงานห้องสมุด
ดีเด่นโรงเรียนในเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 
 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อขยายผลการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน 
       2. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการจัดท าห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนและให้นักเรียนเข้ามา 
              มีส่วนร่วม 
       3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องต้ังแต่ใน 
              โรงเรียนถึงชุมชน 

4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการด าเนินงานและการให้บริการห้องสมุด 
 

4.  เป้าหมาย 
 

 4.1 ด้านปริมาณ  (ระบุจ ำนวน) 
4.1.1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 6 คน 
4.1.2. นักเรียนโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย   จ านวน 14 คน 

4.2 ด้านคุณภาพ  (บรรยำยถึงคุณภำพท่ีได้) 
4.2.1 มีนักเรียนให้บริการยืม-คืนหนังสือของห้องสมุดตลอดเวลา 
4.2.2 มียุวบรรณารักษ์ห้องสมุดมีชีวิตปี 2561 
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5.  ระยะเวลาด าเนินงานตามโครงการ   
 กันยายน 2561 
 

6. สถานที่ด าเนินงาน   
 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 
 
7. วิธีการด าเนินงาน  (กิจกรรม/การด าเนินงาน) 
กิจกรรม/การด าเนินงาน วัน/เดือน/ป ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ตุลาคม 2560  นางสาวเกศวลี  พานตะศรี 
2. ด าเนินงานตามโครงการ ตุลาคม 2560- กันยายน 2561  
3. สรุปผลการด าเนินโครงการ กันยายน 2561  
 
 

8.  เนื้อหาสาระ(เฉพาะโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา 
........................................................................................................................ ...........................................
................................................................................................................................................................... 
 
9.  งบประมาณในการด าเนินงาน 1,000  บาท 
 

จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 

รายการวัสดุ-อุปกรณ์ / กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

รวม 
งปม. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ 

1. ค่าอาหาร มื้อละ  30  บาท  จ านวน  20  คน 800   800 
1. กระดาษA4 200   200 

     
     
     
     
     
     
     
     

รวม 1,000   1,000 
หนึ่งพันบาทถ้วน - 

 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวเกศวลี  พานตะศรี 
 
11.  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  - โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 
      - ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30    
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12.  การติดตาม/ประเมินผล/รายงาน 
        - ผลการปฏิบัติงานห้องสมุดมีชีวิต 
 
13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  มีนักเรียนให้บริการยืม-คืนหนังสือของห้องสมุดตลอดเวลา 
          2.   นักเรียนมีส่วนร่วมในการปลูกฝังนิสัยรักการอา่นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3.   มียุวบรรณารักษ์ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ปี 2561 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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