
งานห%องสมุด  4  โครงการ 

************************************************************************************************************************1.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม        พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู6ด6วยตนเองและใช6สื่อเทคโนโลยี  สารสนเทศ  เพื่อการเรียนรู6 

ลักษณะโครงการ                /  โครงการตDอเนื่อง  ¨ โครงการใหมD 

ผู%รับผิดชอบโครงการ            นางระเบียบ  คงเลิศ 

ความสอดคล%อง                 ยุทธศาสตรIที 1  การพัฒนาผู6เรียนให6มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                    กลยุทธIที่  3   สDงเสริมนิสัยรักการอDาน 

  สพฐ.   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน6นผู6เรียนเปVนสำคัญ  

  สมศ. ตัวบDงชี้ที่ 6 ครู/อาจารยIสร6างสรรคIห6องเรียน/แหลDงเรียนรู6คุณภาพ  

  มาตรฐานสากล  - 

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

 “ยุคแหDงข6อมูลขDาวสาร” ทุกคนต6องได6รับข6อมูลขDาวสารที่ทันสมัยในรูปแบบตDางๆเพื่อเปVนการพัฒนาตนเองพัฒนาการศึกษา

พัฒนาสังคมห6องสมุดเปVนแหลDงข6อมูลขDาวสารที่สำคัญของโรงเรียนให6บริการขDาวสารข6อมูลแกDบุคลากรในโรงเรียนได6ศึกษาค6นคว6าใน

ลักษณะตDางๆเชDนข6อมูลจากหนังสือวารสารป_ายนิเทศอินเตอรIเน็ตหรือวิธีอื่นๆตามสภาพและความพร6อมที่จะจัดให6ได6โดยเฉพาะการเรียน

การสอนที่เน6นนักเรียนเปVนสำคัญเชDนปbจจุบันในระยะที่โรงเรียนกำลังเข6าสูDมาตรฐานสากล จึงจำเปVนที่   จะต6อง  พัฒนานักเรียนให6

สามารถศึกษาค6นคว6าได6ด6วยตนเองอยDางตDอเนื่องเพื่อเปVนประโยชนIตDอการศึกษาและการดำรงชีวิต อยูDในสังคมอยDางมีความสุข 

2. วัตถุประสงคH 

2.1    เพื่อพัฒนาแหลDงการเรียนรู6ในโรงเรียน 

 2. 2     พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู6ด6วยตนเอง 

3. เปJาหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ 

 3.1.1. เพื่อพัฒนาแหลDงการเรียนรู6ในโรงเรียน 

 3.1.2. พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู6ด6วยตนเอง 

 3.2 เชิงปริมาณ 

  นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา  820  คนได6รับการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู6ด6วย ตนเอง 

4. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนทับปุดวิทยา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 กันยายน 2563 - กันยายน 2564 

6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผู%รับผิดชอบ 

ปT พ.ศ.
2563 

ปT พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก .
พ

.  

ม.ี
ค.

 

เม
.ย

.  

พ
.ค

. 

ม .ิ
ย.

 

ก .
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ขั้นที่  1   ขั้นเตรียม 

            - ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนด 

กิจกรรมและวางแผนปฏิบัติงาน 

            

 
นางระเบียบ คงเลิศ 



  
  ขั้นที่  2   ขั้นดำเนินการ 

1. กิจกรรม ค6นหา ยอดนักอDานละระดับชั้น( 

จากสถิติการใช6ห6องสมุด / บันทึกการ อDาน ) 

2. จัดกิจกรรมสัปดาหIห6องสมุด   

   2.1. ประชุมคณะกรรมการ  แตDงตั้งกรรมการ

รับผิดชอบ    

       กิจกรรม 

    2.2. ประชาสัมพันธI และ รับสมัคร น.ร. เข6า

รDวม กิจกรรม 

    2.3. จัดกิจกรรม 

            

ขั้นที่  3    สรุปงานและประเมิน  

            -  แบบสอบถาม 

            - สังเกต 

            

 

 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเปYนต%องใช% 

        โครงการ / กิจกรรมนี้ใช6งบประมาณทั้งสิ้น   1,933    บาท   ( หนึ่งพันเก6าร6อยสามสิบสามบาทถ6วน )  ประกอบด6วย  

 1. เกียรติบัตร           จำนวนเงิน  213    บาท 
 2. กระดาษโปสเตอรIสีชนิดแข็ง  จำนวนเงิน    50      บาท 
 3. กระดาษวาดเขียน  จำนวนเงิน  175    บาท 
 4. อุปกรณIทำกิจกรรม  จำนวนเงิน            1,495   บาท 
หมายเหต ุ ถัวจDายทุกรายการ 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต 

1. นักเรียน  80 % พัฒนาทักษะใน การแสวงหา

ความรู6ด6วยตนเอง 

 

-  สอบถามผู6ใช6บริการ 

-  สังเกต 

 

- แบบสอบถาม 

ผลลัพธH 

1. นักเรียน ได6 พัฒนา ทักษะการ แสวงหา ความรู6

ด6วยตนเอง 

  

9. ผลที่คาดว]าจะได%รับ 

1.   นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา  820  คน ได6รับการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู6ด6วยตนเอง 

 

 

 



 

ลงชื่อ ............................................ ผู6เสนอโครงการ 

         ( นางระเบียบ  คงเลิศ ) 

             ตำแหนDง ครู 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู6พิจารณาโครงการ 

            (นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์) 

 ตำแหนDง  หัวหน6ากลุDมบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผู6เห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหนDง รองผู6อำนวยการกลุDมบริหารงานวิชาการ 

 

ลงชื่อ ...................................................ผู6อนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนI  สันติพิทักษI) 

 ตำแหนDง  ผู6อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

  



2.ชื่อโครงการ/กิจกรรม    จัดหาสื่อส]งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู%ด%วยตนเอง 

ลักษณะโครงการ   /  โครงการตDอเนื่อง ¨ โครงการใหมD 

ผู%รับผิดชอบโครงการ นางระเบียบ  คงเลิศ 

ความสอดคล%อง ยุทธศาสตรIที  1  การพัฒนาผู6เรียนให6มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 กลยุทธIที ่ 3   สDงเสริมนิสัยรักการอDาน 

 สพฐ.   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน6นผู6เรียนเปVนสำคัญ  

 สมศ. ตัวบDงชี้ที่ 6 ครู/อาจารยIสร6างสรรคIห6องเรียน/แหลDงเรียนรู6คุณภาพ 

 มาตรฐานสากล - 

************************************************************************************************************************ 

1.หลักการและเหตุผล  

  การพัฒนาตนเองพัฒนาการศึกษาพัฒนาสังคมทุกคนต6องได6รับข6อมูลขDาวสารที่ทันสมัยในรูปแบบตDางๆห6องสมุดเปVน

แหลDงข6อมูลขDาวสารที่สำคัญของโรงเรียนให6บริการขDาวสารข6อมูลแกDบุคลากรในโรงเรียนได6ศึกษาค6นคว6าในลักษณะตDางๆเชDนข6อมูลจาก

หนังสือ  วารสาร   ป_ายนิเทศ  อินเตอรIเน็ตหรือวิธีอื่นๆตามสภาพและความพร6อมที่จะจัดให6ได6โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่เน6น

นักเรียนเปVนสำคัญเชDนปbจจุบันจึงจำเปVนอยDางยิ่งที่จะต6องมีสื่อทรัพยากรสาระสนเทศไว6ให6บริการอยDางเพียงพอตามความต6องการ และ 

ตรงตาม หลักสูตรนักเรียนสามารถศึกษาค6นคว6าได6ด6วยตนเองเพื่อเปVนประโยชนIตDอการศึกษาและการดำรงชีวิต 

2. วัตถุประสงคH 

 2.1.  เพื่อพัฒนาแหลDงการเรียนรู6ในโรงเรียน 

2.2.  พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู6ด6วยตนเอง 

3. เปJาหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ 

  3.1.1 ห6องสมุดมีสื่อให6บริการเพียงพอ  80  %   

 3.2 เชิงปริมาณ 

       3.2.1 นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา820คนมีสื่อทรัพยากรสาระสนเทศไว6ให6บริการอยDางเพียงพอตามความต6องการ  

4. สถานที่ดำเนินการ 
 ห6องสมุดโรงเรียนทับปุดวิทยา 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 กันยายน  2563 – กันยายน 2564 
6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผู%รับผิดชอบ 

ปT พ.ศ.
2563 

ปT พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม .
ค.

 

ก.
พ

.  

ม .ี
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
.ค

.  

ม.ิ
ย .

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ขั้นที่  1   ขั้นเตรียม 

- ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนด

กิจกรรมวางแผนปฏิบัติงาน 

            

 
นางระเบียบ  คงเลิศ 



ขั้นที่  2   ขั้นดำเนินการ 

- จัดซื้อ วารสาร/  หนังสือพิมพI 

- จัดซื้อหนังสือใหมD ( วรรณ   กรรมซีไรทI /

สารานุกรมไทยฯสำหรับเยาวชน  )หนังสื 

สDงเสริมการอDาน 

            

ขั้นที่  3    ขั้นประเมิน / รายงานผล  

- สรุปงานรายงานผล 

            

 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเปYนต%องใช% 

        โครงการ / กิจกรรมนี้ใช6งบประมาณทั้งสิ้น     26,320   บาท   (สองหมื่นหกพันสามร6อยยี่สิบบาทถ6วน) 

ประกอบด6วย  

 1. หนังสือพิมพIรายวัน  จำนวนเงิน 2,580 บาท 
 2. วารสาร    จำนวนเงิน 1,920 บาท 
 3. หนังสือ    จำนวนเงิน                 21,820 บาท 
หมายเหต ุ ถัวจDายทุกรายการ 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต 

1. ผู6ใช6บริการมีสื่อเพียงพอ 80 % 

 

 

-  สอบถามผู6ใช6บริการ 

-  สังเกต 

 

- แบบสอบถาม 

ผลลัพธH 

2. มีสื่อเพียงพอตDอความต6องการ ของผู6ใช6บริการ 

  

          

9. ผลที่คาดว]าจะได%รับ 

นักเรียนมีสื่อทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอตDอความต6องการ 

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผู6เสนอโครงการ 

         ( นางระเบียบ  คงเลิศ ) 

              ตำแหนDง  ครู 

 

 

ลงชื่อ .............. .................................. ผู6พิจารณาโครงการ 

            (นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์) 

 ตำแหนDง  หัวหน6ากลุDมบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผู6เห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหนDง รองผู6อำนวยการกลุDมบริหารงานวิชาการ 

 

ลงชื่อ ...................................................ผู6อนุมัติโครงการ 

          (นายดลยวัฒนI  สันติพิทักษI) 

 ตำแหนDง  ผู6อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 



3.ชื่อโครงการ/กิจกรรม   พัฒนาปรับปรุงสื่อให%อยู]ในสภาพพร%อมใช% 

ลักษณะโครงการ     /   โครงการตDอเนื่อง ¨ โครงการใหมD 

ผู%รับผิดชอบโครงการ          นางระเบียบ  คงเลิศ 

ความสอดคล%อง ยุทธศาสตรIท ี 4    การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให6มีประสิทธิภาพ                              

                                  กลยุทธIทีท่ี่   9   พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สพฐ.   มาตรฐานที่  2 (2.5)  จัดสภาพแวดล6อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตDอการจัดการ  

เรียนรู6อยDางมีคุณภาพ 

สมศ. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา  

 มาตรฐานสากล ข6อที…่……………………………………………………………………….… 

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

อุปกรณIเครื่องใช6สำนักงาน คอมพิวเตอรIเปVนสื่อที่ มีความจำเปVนสำหรับการใช6งานในปbจจุบัน ในการจัดทำ –เก็บข6อมูลอยDาง

เปVนระบบ ใช6บริการสืบค6นข6อมูลขDาวสารระบบอินเตอรIเน็ต จึงจำเปVนต6องมีการซDอมแซม และบำรุงรักษาเครื่องให6ใช6งานได6อยDางมี

ประสิทธิภาพตDอไป 

 

2. วัตถุประสงคH 

   เพื่อปรับปรุงระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอรI โปรแกรมงานห6องสมุดและสื่อสิ่งพิมพIให6อยูDในสภาพพร6อมใช6และมี

ประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น 

3. เปJาหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ 

  3.1.1 สื่อวัสดุสารสนเทศได6รับการปรับปรุงให6อยูDในสภาพพร6อมใช6 90 % 

 3.2 เชิงปริมาณ 

  3.2.1ระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอรIคอมพิวเตอรI 1  เครื่องในห6องสมุดมีประสิทธิภาพในการทำงาน มากขึน้ 

4. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนทับปุดวิทยา 

6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผู%รับผิดชอบ 

ปT พ.ศ.
2563 

ปT พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค .

 

ก .
พ

. 

ม.ี
ค .

 

เม
. ย

.  

พ
.ค

.  

ม.ิ
ย.

 

ก .
ค .

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ขั้นที่  1   ขั้นเตรียม 

     -ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดกิจกรรม

และวางแผนปฏิบัติงาน 

            

 
นางระเบียบ คงเลิศ 



 ขั้นที่  2   ขั้นดำเนินการ 
- ดูแลรักษาสื่อ/เครื่องคอมพิวเตอรI

ให6อยูDในสภาพ  พร6อมใช6งาน 

-  หมึกพิมพI 

- เทปโฟม 2 หน6า  

- ป_ายนิเทศ        

 
 

          

ขั้นที่  3   ขั้นประเมิน / รายงานผล  

              -สังเกตความพร6อม ในการทำงาน 

         
 

  

 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเปYนต%องใช%                  

  โครงการ / กิจกรรมนี้ใช6งบประมาณทั้งสิ้น   7,805    บาท  ( เจ็ดพันแปดร6อยห6าบาทถ6วน )                                                                                                                                                                         

ประกอบด6วย  

 1. เครื่องสำรองไฟ  จำนวนเงิน  2,000 บาท 
 2. หมึกพิมพI    จำนวนเงิน  2,560 บาท 
 3. ป_ายนิเทศ   จำนวนเงิน  3,015 บาท 
 4. เทปโฟมสองหน6า  จำนวนเงิน                   230 บาท 
 
  หมายเหต ุ ถัวจDายทุกรายการ 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

สื่อได6รับการพัฒนา ปรับปรุง  

   ให6อยูDในสภาพพร6อมใช6งาน 

-  สอบถามผู6ใช6บริการ 

-  สังเกต 

- แบบสอบถาม 

 

 

 9.  ผลที่คาดว]าจะได%รับ 

     สื่อ /ทรัพยากรสารสนเทศ มีความพร6อมที่จะใช6งาน 

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผู6เสนอโครงการ 

         ( นางระเบียบ  คงเลิศ ) 

                ตำแหนDงครู 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู6พิจารณาโครงการ 

            (นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์) 

 ตำแหนDง  หัวหน6ากลุDมบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผู6เห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหนDง รองผู6อำนวยการกลุDมบริหารงานวิชาการ 

 

 

 

ลงชื่อ ...................................................ผู6อนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนI  สันติพิทักษI) 

 ตำแหนDง  ผู6อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 



4.ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู%ด%วยตนเอง ด%วยการอ]าน 

ลักษณะโครงการ ¨ โครงการตDอเนื่อง ¨ โครงการใหมD 

ผู%รับผิดชอบโครงการ นางระเบียบ  คงเลิศ 

ความสอดคล%อง   ยุทธศาสตรI 1 ทกีารพัฒนาผู6เรียนให6มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     กลยุทธIที่  3    สDงเสริมนิสัยรักการอDาน 

 สพฐ. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน6นผู6เรียนเปVนสำคัญ  

                                     สมศ. ตัวบDงชี้ที 2 ผู6เรียนมีความรู6ความสามารถตามหลักสูตร  

 มาตรฐานสากล ข6อที่  4 ผลิตงานอยDางสร6างสรรค 

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

 การอDานเปVนพื้นฐานสำคัญที่จะสามารถนำไปสูDการพัฒนาการศึกษา  การปลูกฝbงนิสัยรักการอDานในเด็กและเยาวชนจึงเปVนสิ่งที่

ควรให6การสนับสนุนอยDางตDอเนื่อง เพราะเชื่อวDาสามารถพัฒนาให6กลายเปVนทักษะที่นำไปสูDการเรียนรู6จนเกิดศักยภาพที่สามารถนำไป

ประยุกตIใช6ตDอในชีวิตประจำได6เปVนอยDางดี รวมถึงสามารถพัฒนาให6เยาวชนเติบโตไปเปVนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพตDอสังคมไทยได6ใน

อนาคต 

2. วัตถุประสงคH 

2.1. เพื่อสDงเสริมและสนับสนุนนิสัยรักการอDานของนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 2.2 เพื่อจัดกิจกรรมการอDานที่หลากหลายและบูรณาการเข6ากับกลุDมสาระการเรียนรู6ตDางๆได6เปVนอยDางด ี

 2.3. สDงแสริมทักษะในการแสวงหาความรู6ด6วย ตนเอง 

3. เปJาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ 

   3.1.1 นักเรียน ได6รับการสDงเสริมทักษะใน การแสวงหาความรู6ด6วยตนเอง   

 3.2 เชิงปริมาณ 

3.2.1 นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยาจำนวน820 คนได6รับการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู6ด6วยตนเอง 

4. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนทับปุดวิทยา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 กันยายน  2563 – กันยายน  2564 

6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผู%รับผิดชอบ 

ปT พ.ศ.
2563 

ปT พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม .
ค.

 

ก .
พ

. 

ม .ี
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
.ค

.  

มิ.
ย.

 

ก .
ค .

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ขั้นที่  1   ขั้นเตรียม 

- ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนด

กิจกรรมและวางแผน    

                  ปฏิบัติงาน 

            

นางระเบียบ  คงเลิศ 



ขั้นที่  2   ขั้นดำเนินการ 

- ชี้แจงการทำกิจกรรมตDางๆให6

นักเรียน รับทราบทุกห6อง   

- เริ่มกิจกรรมตDางๆดังนี้     

กิจกรรมที่  1  จัดปJายความรู% 

- นักเรียนมัธยมศึกษาปxที่ 2  

จัดป_ายความรู6ติดผนังอาคาร 

- ให6นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปxที่ 2 

เลือกจัดห6องละ 1 เรื่อง 

เชDนคำคม คติสอนใจ พุทธสุภาษิต ฯลฯ นำไป

ติดตามผนังอาคารเรียน เส6นทางที่เดินผDาน 

- สDงตามเวลาที่กำหนด 

- กรรมการนักเรียน / คุณครูที่ 

ได6รับมอบหมายประเมินมอบเกียรติบัตร 

            

 

กิจกรรมที่   2  หนังสือดีที่หนูเลือกอ]าน 

- นักเรียนมัธยมศึกษาปxที่ 1 เลือก

หนังสืออDานเองสัปดาหIละ 1 เรื่อง 

บันทึกการอDานภาคเรียนละ 15 

เรื่อง 

- ตัวแทนห6องรวบรวมสDง ที่ห6องสมุด

ทุกวันสุดท6ายของสัปดาหI 

- ครูบรรณารักษIตรวจผลงานนักเรียน 

ประเมินผลงาน 

มอบเกียรติบัตร “รักการอDาน” ผู6ที่บันทึกการอDาน

100 % 

            

 

กิจกรรมที่  3  ประกวดสื่อหนังสือเล]มเล็ก 

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปxที่ 4 

จัดทำสื่อหนังสือเลDมเล็ก ห6องละ 3 

– 5 เลDม    

- เนื้อหาสามารถบูรณาการกับกลุDม

สาระของครูที่ปรึกษาได6  ประเภท

การIตูน สารคดี ฯลฯ  ที่นDาสนใจ 

ชวนอDาน 

- แตDงตั้งกรรมการประเมินผลงาน

นักเรียน 

- ประกาศผล / มอบเกียรติบัตร 

            

 



กิจกรรมที่  4   จัดปJายนิเทศ 

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปxที่ 3 

จัดป_ายนิเทศในห6องเรียน ห6องละ 1 

เรื่อง 

- สDงในเวลาที่กำหนด 

- กรรมการนักเรียน / คุณครูที่ได6รับ

มอบหมาย ประเมิน 

- มอบเกียรติบัตร 

            

 

กิจกรรมที่  5   แนะนำหนังสือใหม] 

- ห6องสมุดแนะนำหนังสือใหมDเดือน

ละ 10-20  เรื่อง    
            

 

กิจกรรมที่ 6   วันส]งเสริมการอ]าน 

- จัดกิจกรรมในวันเปyดบ6าน………… 

2564 

- แตDละกลุDมสาระฯรDวมกันทำกิจกรรม

สDงเสริมการอDาน นำเสนอกิจกรรม

การอDาน กลุDมสาระฯ ละ 1 กิจกรรม 

- ห6องสมุด นำเสนอผลงานของ

นักเรียนจัดนิทรรศการตามที่

โรงเรียนกำหนด 

ขั้นที่  3    การประเมินผล 

- นักเรียนตอบแบบสอบถาม 

ขั้นที่   4   สรุปผลการปฏิบัติงานนำเสนอ 

      
 

     

 

 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเปYนต%องใช% 

        โครงการ / กิจกรรมนี้ใช6งบประมาณทั้งสิ้น   2,054   บาท   บาท  ( สองพันห6าสิบสี่บาทถ6วน )   

ประกอบด6วย  

 1. กระดาษสี  80  แกรม   จำนวนเงิน 215   บาท 
 2. เกียรติบัตร    จำนวนเงิน 639   บาท 
 3.  กรอบรูป    จำนวนเงิน               1,200              บาท  
หมายเหต ุ   ถัวจDายทุกรายการ 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. นักเรียน  100 % ได6รับการ สDงเสริม   

ทักษะ ในการแสวงหา ความรู6ด6วยตนเอง 

 

-  การเข6ารDวมกิจกรรมของนักเรียน 

-  ความพึงพอใจตDอการจัดกิจกรรมของนักเรียน 

-  สถิติการเข6าใช6ห6องสมุดและการรDวมกิจกรรม

ของนักเรียน 

-  แบบประเมินผลงาน 

-  แบบสอบถามความพึง พอใจ 

-    แบบสอบถาม 

 

 

 



9. ผลที่คาดว]าจะได%รับ 

1. นักเรียนมีนิสัยรักการอDานใฝzรู6ใฝzเรียน 

2. นักเรียนมีทักษะในการทำงาน 

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผู6เสนอโครงการ 

           ( นางระเบียบ  คงเลิศ ) 

                  ตำแหนDง  ครู 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู6พิจารณาโครงการ 

            (นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์) 

 ตำแหนDง  หัวหน6ากลุDมบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผู6เห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

 ตำแหนDง รองผู6อำนวยการกลุDมบริหารงานวิชาการ 

 

 

 

ลงชื่อ ...................................................ผู6อนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนI  สันติพิทักษI) 

 ตำแหนDง  ผู6อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 


