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1.ชื่อโครงการ   ห้องสมุดมีชีวิต ปีการศึกษา 2561 

2.ชื่อกิจกรรม 1.จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือใหม่) 
   2.  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
   3.  บริการทรัพยากร วารสาร – หนังสือพิมพ ์
   4  พัฒนาโปรแกรมห้องสมุด ปรับปรุงภูมิทัศน์     

3. ระยะเวลาด าเนิน/โครงการ  ตลอดปีการศึกษา 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวพริ้มเพรา  พฤกษมาศ 

 
5. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันเป็นยุคโลกไร้พรมแดน หรือยุคโลกยุคข้อมูลข่าวสารนักเรียนหรือผู้ใช้บริการท่ัวไปจ าเป็นต้อง
ใช้สารนิเทศตลอดเวลา  ห้องสมุดเป็นแหล่งสรรพวิทยาการต่าง ๆ ท่ีสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างเสรี   
ห้องสมุดถือเป็นหัวใจส าคัญท่ีจะช่วยพัฒนานักเรียนในทุกๆ ด้านช่วยวางรากฐานให้นักเรียนเป็นผู้รักการ
เรียนรู้  และสนใจเรียนรู้ตลอดชีวิต  เกิดการพัฒนาตนเองส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะทางด้านการศึกษา  
และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ห้องสมุดนอกจากจะเป็นแหล่งค้นคว้าแล้ว  ยังเป็นท่ีผ่อนคลายและแหล่งนันทนาการระหว่างพัก  ซึ่ง
บรรยากาศและภูมิทัศน์ในห้องสมุดเป็นส่วนประกอบท่ีจูงใจให้นักเรียนเข้าใช้บริการ 

ด้วยเหตุนี้ห้องสมุดโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  จึงได้พัฒนาปรับปรุงห้องสมุดให้มีความทันสมัย
เหมาะสม  สอดคล้องกับภาวะสังคมให้ไปสู่การเป็นห้องสมุดมีชีวิต  เป็นการประสมประสานกันแบบบูรณา
การ  ท้ังในส่วนการด าเนินงานให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถสืบค้นได้โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการส่ือสาร(ICT)  เข้ามาด าเนินการ  เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถ
อ านวยแก่ผู้ใช้บริการได้มากท่ีสุด 

 
 6. วัตถุประสงค์ 
  6.1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาห้องสมุดให้มีลักษณะ เป็นห้องสมุดมีชีวิต(Living  Library) 

 6.2. เพื่อพัฒนาบรรยากาศห้องสมุดให้น่าเข้าใช้บริการ เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 6.3. เพื่อพัฒนาห้องสมุดไปสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร(ICT) 
 6.4 เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศและได้รับประโยชน์จากการศึกษาหาความรู้ 
               เพิ่มมากขึ้น 
 6.5 เพื่อปลูกฝังรากฐานให้นักเรียนรู้จักวิธีศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
 6.6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 6.7 เพื่ออ านวยความสะดวก บริการทรัพยากรสารสนเทศแก่ผู้เรียน ครูและชุมชน 
 6.8 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพ 
       ของตนเองด้วยการอ่าน 
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 7. เป้าหมาย 
               7.1 เชิงปริมาณ 

1. ผู้ใช้บริการร้อยละ 80 สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
2. ผู้ใช้บริการร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่านและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
3. นักเรียนร้อยละ 80 ได้เข้าใช้บริการห้องสมุด 

      7.2 เชิงคุณภาพ 
1.  ห้องสมุดมีหนังสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรใน     
    โรงเรียนอย่างเพียงพอ 
2. มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
3. ห้องสมุดมีเทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสารท่ีเช่ือมโยงกับหน่วยงานภายนอก 
4. ห้องสมุดมีบรรยากาศจูงใจน่าเข้าใช้บริการ 
5. ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางพักผ่อน ผ่อนคลาย เป็นแหล่งนันทนาการระหว่างพกั 
6. นักเรียนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลสารสนเทศได้ด้วยตนเอง  และเป็นศูนย์เรียนรู้     
    ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

 

8. วิธีการด าเนินงาน ( PDCA)  
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียม/วางแผน(Plan)   

1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติ
โครงการ และก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 
1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุม

คณะกรรมการ เพื่อวางแผนด าเนิน
กิจกรรม 

1.3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
1.4 ด าเนินตามกิจกรรมต่าง ๆ ตามปฏิทิน 

16 มี.ค. 2561 กลุ่มสาระภาษาไทยและงาน
ห้องสมุด 

2 ขัน้ปฏิบัติตามแผน(Do)  
จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

 
 

พ.ค. 61 – มี.ค. 62 

 

กิจกรรมท่ี 2 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน พ.ค. 61 – มี.ค. 62  
กิจกรรมท่ี 3 บริการทรัพยากรวารสาร น.ส.พ พ.ค. 61 – มี.ค. 62  
กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาโปรแกรมห้องสมุด  
และปรับปรุงภูมิทัศน์ บรรยากาศห้องสมุด 
 

พ.ค. 61 – มี.ค. 62  
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3 ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การด าเนินงาน 

ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
(Check) 
4.1. แบบสอบถาม 
4.2. สถิติ 
4.3. รายงานผลการด าเนินงาน 
 

มี.ค. 62 พริ้มเพรา พฤกษมาศ 

4 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา(Action) 
5.1. น าปัญหาและข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์
และหาแนวทาง และวิธีการปรับปรุงแก้ไข 
5.2. ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการด าเนิน
โครงการในปีการศึกษาถัดไป 

มี.ค. 62 พริ้มเพรา พฤกษมาศ 

 
9. งบประมาณ 

9.1 งบประมาณจ านวน 100,000 บาท  จากแหล่งงบประมาณ  ดังนี้ 
  (  ) เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน    จ านวน     100,000 บาท 
 9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม  งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 1 :  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 50,000 หนังสือใหม่  150 เล่ม 
กิจกรรมที่ 2:  จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน 10,000 13รายการ 
กิจกรรมที่ 3 :  บริการทรัพยากรวารสาร หนังสือพิมพ์ 20,000 วารสาร14 รายช่ือ /

หนังสือพิมพ ์5รายช่ือ 
กิจกรรมที่ 4 :  พัฒนาโปรแกรมห้องสมุด และ 
                 ปรับปรุงภูมิทัศน์บรรยากาศห้องสมุด 

20,000 -ชุดโปรเจคเตอร์ 1 ชุด 
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 ชุด   
- ปรับแต่งภูมิทัศน์หน้า
ห้องสมุด 

(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 100,0000  
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10. การประเมินผลโครงการ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

กิจกรรมที่ 1 จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ 
(หนังสือใหม่และสือ่วัสดุไม่ตีพิมพ์) 
มฐ.1.1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  บ.1.1. ส่งเสริมความสามารถด้าน
การอ่าน การเขียน การส่ือสารและ
การคิดค านวณ  
มฐ.3.1 การมีกระบวนการเรียนการ
สอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม 

-ร้อยละ 80 ได้รับ
จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ หนังสือ 
ส่ิงพิมพ์ โสตฯบริการ
นักเรียน ครูตลอดปี
การศึกษา จ านวน 150 
รายการ 

- จ านวนรายการส่ือ 
วัสดุท่ีได้รับการจัดสรร
บริการในปีการศึกษา 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน และ
สอบถามความพึง
พอใจผู้เข้าใช้
บริการ 

กิจกรรมที่ 2 จัดซ้ือวัสดุและ
อุปกรณ์ส านักงาน 
มฐ.2 กระบวนการบริหารและ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
   บ.2.4 การวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

-ร้อยละ  80  จัดหา
วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน
เพื่อใช้บริการนักเรียน 
ครู ตลอดปีการศึกษา  

-จ านวนวัสดุอุปกรณ์ท่ี
จัดหาได้ครบถ้วน 

-รายการตรวจรับ
วัสดุอุปกรณ์ท่ี
เสนอให้จัดหา 

กิจกรรมที่ 3 บริการทรัพยากร
วารสาร หนังสือพิมพ์ 
-มฐ1 คุณภาพของผู้เรียน   
    บ.1.1.1. ความสามารถด้านการ
อ่าน การเขียน การส่ือสารและการ
คิดค านวณ 
มฐ.2 กระบวนการบริหารและ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
บ.2.4 การวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

-ร้อยละ  80  จัดหา
รายการหนังสือพิมพ์ 
วารสารเพื่อบริการ
ตลอดปีการศึกษาครบ 

-จ านวนรายการ
หนังสือพิมพ์ วารสารที่
ได้ให้บริการ 

สอบถามความพึง
พอใจการใช้
บริการส่ิงพิมพ์
หนังสือพิมพ์ 
วารสาร 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาโปรแกรมห้องสมุด 
– ปรับปรุงภูมิทัศน์บรรยากาศห้องสมุด 
มฐ. 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
      บ.2.2.2. การวางแผนและการจัด
สภาพแวดล้อมและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

-มีการปรับปรับภูมิ
ทัศน์บริการมุมร่มรื่น 
1 จุดเพื่อบริการ 
- บริการโปรเจคเตอร์
พร้อมเครื่องฉาย
วิดีทัศน์ภายใน
ห้องสมุดให้นักเรียน 
ครู มาเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด ส่งเสริม
บรรยากาศเอื้อต่อ
การเรียนรู้จ านวน 1
ชุด 
-เครื่องพิมพ์เลเซอร์
พิมพ์บาร์โค้ดบริการ
ทดแทนเครื่องเก่าท่ี
ช ารุด จ านวน 1 
เครื่อง 

-ส ารวจมุมปรับภูมิ
ทัศน์บริเวณหน้า
ห้องสมุด มีบอร์ด
บริการข่าวสารและ 
อุปกรณ์ตกแต่งร่มรื่น
ดึงดูดเข้าใช้บริการ 
- มีบริการโปรเจคเตอร์
พร้อมเครื่องฉาย
วิดีทัศน์ 
- มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์
ในการบริการพิมพ์
บริการงานครู นักเรียน 
ในงานเทคนิคห้องสมุด
แทนเครื่องเดิม 

-รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1. โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้พัฒนาห้องสมดุให้มีลักษณะเป็นห้องสมุดมีชีวิต 
       (Living  Library) 

 10.2. โรงเรียนเชียงแสนได้พฒันาบรรยากาศห้องสมุดให้น่าเข้าใช้บริการ 
 10.3. ห้องสมุดได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร(ICT)เพื่อใช้บริการด าเนินงาน 

        ได้มาตรฐาน ห้องสมุดตามมาตรฐานสากล ห้องสมุดโรงเรียน 
 10.4. ห้องสมุดได้บริการผู้เรียน  ครู   ชุมชน   ได้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศและได้รับ 
                 ประโยชน์จากการศึกษาหาความรู้เพิ่มมากขึ้น 
 10.5. ได้ปลูกฝังรากฐานให้นักเรียนรู้จักวิธีศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
          10.6. โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
          10.7. ห้องสมุดฯอ านวยความสะดวก บริการทรัพยากรสารสนเทศแก่ผู้เรียน ครูและชุมชน 
          10.8. โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และเรียนรู้ที่จะพัฒนา 
                 ศักยภาพของ ตนเองด้วยการอ่าน 



211 

 
ลงช่ือ.............................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวพริ้มเพรา พฤกษมาศ) 
    ครู 

 
 

ลงช่ือ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                      (นายบุญเทพ    พิศวง) 

                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่ 1   
ชื่อกิจกรรม   จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ(หนังสือใหม่และส่ือวัสดุไม่ตีพิมพ์) 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพริ้มเพรา  พฤกษมาศ   งานห้องสมุด  
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาห้องสมุดให้มีลักษณะ เป็นห้องสมุดมีชีวิต(Living  Library) 
 2. เพื่อพัฒนาบรรยากาศห้องสมุดให้น่าเข้าใช้บริการ เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.. เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศและได้รับประโยชน์จากการศึกษาหาความรู้ 
               เพิ่มมากขึ้น 
 5. เพื่อปลูกฝังรากฐานให้นักเรียนรู้จักวิธีศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
 6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 7. เพื่ออ านวยความสะดวก บริการทรัพยากรสารสนเทศแก่ผู้เรียน ครูและชุมชน 
 8. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพ 
       ของตนเองด้วยการอ่าน 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
3. ชุมชนรอบโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 

ท่ี 
รายการ 

(ระบุรายละเอียดหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะ) 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 รายการหนังสือใหม่/ ส่ือวัสดุ  
 จ านวน 150 เล่ม 

150 334 50,000  

รวมเป็นเงิน  (ห้าหม่ืนบาทถ้วน)   
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA)  
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 วางแผนโครงการเพื่อด าเนินงาน  (Plan) 28  มี.ค. 61 นางสาวพริ้มเพรา  
พฤกษมาศ 

2 -ส ารวจความต้องการครู นักเรียน ผู้เข้าใช้
บริการ  และด าเนินการเสนอเพื่อพิจารณา
จัดสรรหนังสือ ส่ิงพิมพ์ตามงบประมาณ 
และประสานงานร้านค้าน านักเรียนชุมนุม
ร่วมกิจกรรม 

มกราคม 2562 นางสาวพริ้มเพรา  
พฤกษมาศ และ นักเรียน
ชุมนุม 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3 ตรวจสอบ และจัดซื้อตามงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวพริ้มเพรา  

พฤกษมาศ 
4 ติดตามตรวจสอบ ส่งเอกสารธุรการและ

การเงิน รายงานผลการด าเนินงาน 
มีนาคม  2562 นางสาวพริ้มเพรา  

พฤกษมาศ 
 
งบประมาณ  50,000  บาท 
 

 ระดับความส าเร็จ 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

-ร้อยละ 80 ได้รับจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ 
ส่ิงพิมพ์ โสตฯบริการนักเรียน 
ครูตลอดปีการศึกษา จ านวน 
150 รายการ 

- จ านวนรายการส่ือ วัสดุท่ีได้รับ
การจัดสรรบริการในปีการศึกษา 

การสอบถามความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการ 
และรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ห้องสมุดโรงเรียนเชียงแสนสิทยาคมได้รับการส่งเสริมพัฒนาห้องสมุดให้มีลักษณะเป็นห้องสมุดมีชีวิต 

  (Living  Library) 
 2. ห้องสมุดโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้พัฒนาบรรยากาศห้องสมุดให้น่าเข้าใช้บริการ เอื้อต่อการเรียนรู ้
 3.. ห้องสมุดโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้ให้บริการผู้ใช้บริการได้เข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศและได้รับ 
    ประโยชน์จากการศึกษาหาความรู้เพิ่มมากขึ้น 
 5. ห้องสมุดโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้ปลูกฝังรากฐานให้นักเรียนรู้จักวิธีศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
 6. ห้องสมุดโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 7. ห้องสมุดโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้อ านวยความสะดวก บริการทรัพยากรสารสนเทศแก่ผู้เรียน  
              ครูและชุมชน 
 8. ห้องสมุดโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และเรียนรู้ที่ 
       จะพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการอ่าน 

 
 

ลงช่ือ.............................................ผู้รับผิดชอบ 
(นางสาวพริ้มเพรา พฤกษมาศ) 

    ครู 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่ 2  
ชื่อกิจกรรม   จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพริ้มเพรา  พฤกษมาศ   งานห้องสมุด  
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาห้องสมุดให้มีลักษณะ เป็นห้องสมุดมีชีวิต(Living  Library) 
 2. เพื่อพัฒนาบรรยากาศห้องสมุดให้น่าเข้าใช้บริการ เอื้อต่อการเรียนรู้ 

3. เพื่อพัฒนาห้องสมุดไปสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร(ICT) 
 4. เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศและได้รับประโยชน์จากการศึกษาหาความรู้ 
             เพิ่มมากขึ้น 
 5. เพื่อปลูกฝังรากฐานให้นักเรียนรู้จักวิธีศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
 6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 7. เพื่ออ านวยความสะดวก บริการทรัพยากรสารสนเทศแก่ผู้เรียน ครูและชุมชน 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
3. ชุมชนรอบโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA)  

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนโครงการเพื่อด าเนินงาน เพื่อ

เสนออนุมัติ 
28  มี.ค. 61 นางสาวพริ้มเพรา  

พฤกษมาศ 
2 เสนอโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตาม

แผนและด าเนินการตามแผน 
มิถุนายน 2561 นางสาวพริ้มเพรา  

พฤกษมาศ และพัสดุ 
3 ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ตามรายการท่ี

เสนอ 
กรกฏาคม 2561 นางสาวพริ้มเพรา  

พฤกษมาศ 
4 ติดตามตรวจสอบ รายงานผลการ

ด าเนินงาน 
สิงหาคม 2561 นางสาวพริ้มเพรา  

พฤกษมาศ 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน 

ท่ี รายการ จ านวน 
 

หน่วย
นับ 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

ประมาณการใช้จ่าย 
ต่อภาคเรียน(บาท) 

ภาคเรียน 
ท่ี 1 

ภาคเรียน
ท่ี 2 

1 กระดาษ A4 80 แกรม 10 รีม 135 1,350 675 675 

2 กระดาษการ์ดสี  A4 6 สี ( ชมพู ,  
เขียว,  เหลือง, ส้ม,  ฟ้า, แดง) 

18 ห่อ 80 1,440 720 720 

3 กระดาษ  A4 ขนาด120 แกรมสี
ชมพู, ฟ้า 

2 รีม 130 260 130 130 

4 น้ าหมึกชนิดเติม สีแดง , น้ าเงิน 2 ขวด 25 50 25 25 

5 หมึกพิมพ์Laser Jet  4 กล่อง 800 1,600 800 800 

6 เทปกาวสองหน้าแบบบาง 0.5นิ้ว 10 ม้วน 20 200 100 100 

7 เทปโฟมสองหน้า 3M กว้าง 1นิ้ว 
ยาว5 เมตร 

2 ม้วน 180 360 180 180 

8 ไส้แม็กเบอร์ เล็ก 10 กล่อง 15 150 75 75 

9 ไส้แม็กเบอร์เบอร์ใหญ่ 3 กล่อง 50 150 75 75 

10 น้ ายาลบค าผิด 4 อัน 60 240 120 120 

11 เครื่องเย็บเล่มขนาดหนา เย็บได้ 500
แผ่น 

1 เครื่อง 2140 2680 2680 0 

12 น้ ายาเช็ดพื้น/น้ ายาดันฝุ่นชนิดถู 
ด้วยน้ า 

4 แกลลอน 380 1,520 760 760 

รวม(หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000 6,340 3,660 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่ 3  
ชื่อกิจกรรม   บริการทรัพยากรวารสาร หนังสือพิมพ์  
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพริ้มเพรา  พฤกษมาศ   งานห้องสมุด  
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาห้องสมุดให้มีลักษณะ เป็นห้องสมุดมีชีวิต(Living  Library) 
 2. เพื่อพัฒนาบรรยากาศห้องสมุดให้น่าเข้าใช้บริการ เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.. เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศและได้รับประโยชน์จากการศึกษาหาความรู้ 
              เพิ่มมากขึ้น 
 5. เพื่อปลูกฝังรากฐานให้นักเรียนรู้จักวิธีศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
 6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 7. เพื่ออ านวยความสะดวก บริการทรัพยากรสารสนเทศแก่ผู้เรียน ครูและชุมชน 
 8. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพ 
       ของตนเองด้วยการอ่าน 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
3. ชุมชนรอบโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA)  

 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนโครงการเพื่อด าเนินงาน เพื่อ

เสนออนุมัติ 
28  มี.ค. 61 นางสาวพริ้มเพรา  

พฤกษมาศ 
2 เสนอโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตาม

แผนและด าเนินการตามแผน 
ประสานงานร้านค้า 

28  มี.ค. 61 นางสาวพริ้มเพรา  
พฤกษมาศ และพัสดุ 

3 ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ตามรายการท่ี
เสนอ 

15 พ.ค. 2561 –  15 มี.ค. 
2562 

นางสาวพริ้มเพรา  
พฤกษมาศ และพัสดุ 

4 ติดตามตรวจสอบ รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

มีนาคม  2562 นางสาวพริ้มเพรา  
พฤกษมาศ 

 
งบประมาณ  จ านวน 20,000 บาท 
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 ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
-ร้อยละ 80 จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ส านักงานเพื่อใช้บริการนักเรียน 
ครู ตลอดปีการศึกษา  

-จ านวนวัสดุอุปกรณ์ท่ีจัดหาได้
ครบถ้วน 

-รายการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ท่ี
เสนอให้จัดหา 

 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ห้องสมุดโรงเรียนเชียงแสนสิทยาคมได้รับการส่งเสริมพัฒนาห้องสมุดให้มีลักษณะเป็นห้องสมุดมีชีวิต 
  (Living  Library) 

 2. ห้องสมุดโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้พัฒนาบรรยากาศห้องสมุดให้น่าเข้าใช้บริการ เอื้อต่อการเรียนรู ้
 3.. ห้องสมุดโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้ให้บริการผู้ใช้บริการได้เข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศและได้รับ 
    ประโยชน์จากการศึกษาหาความรู้เพิ่มมากขึ้น 
 5. ห้องสมุดโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้ปลูกฝังรากฐานให้นักเรียนรู้จักวิธีศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
 6. ห้องสมุดโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 7. ห้องสมุดโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้อ านวยความสะดวก บริการทรัพยากรสารสนเทศแก่ผู้เรียน  
              ครูและชุมชน 
 8. ห้องสมุดโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และเรียนรู้ที่ 
       จะพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการอ่าน 

 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้รับผิดชอบ 
(นางสาวพริ้มเพรา พฤกษมาศ) 

    ครู 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
กิจกรรมที่ 3 บริการทรัพยากรวารสาร หนังสือพิมพ์ 

 

รายชื่อวารสาร 
 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

 

รวมเป็น
เงิน 

ประมาณการ 

งบที่ใช้ในภาคเรียน 

ภาคเรียน 
ท่ี 1 

ภาคเรียน 
ท่ี 2 

1 กุลสตรี 14 60 840 420 420 
2 งานฝีมือ 7 60 420 210 210 
3 ชีวจิต 16 55 880 440 440 
4 มติชนเทคโนโลยีชาวบ้าน 16 40 640 320 320 
5 หมอชาวบ้าน 8 50 400 200 200 
6 NATIONAL GEOGRAPHIC 7 120 840 420 420 
7 STUDENT WEEKLY 32 15 480 240 240 
8 บ้านและสวน 8 100 800 400 400 
9 มติชนสุดสัปดาห์ 20 50 1,000 500 500 
10 สกุลไทย 20 55 1,160 580 580 
11 แพรว 14 90 1,260 630 630 
12 Update 8 75 600 300 300 
13 Computer  Today 10 55 550 275 275 
14 วารสารสมัครรับเป็นสมาชิก

รายปี 
  130 65 65 

รวม(หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000 5,000 5,000 
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รายการหนังสือพิมพ์ 

ท่ี รายการ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

จ านวน
หน่วย 
(ฉบับ) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

จ านวน
หน่วย 
(ฉบับ) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1 ไทยรัฐ 80 10 800 80 10 800 
2 ข่าวสด 80 10 800 80 10 800 
3 เดลินิวส์ 80 10 800 80 10 800 
4 มติชนรายวัน 80 10 800 80 10 800 
5 สยามกีฬารายวัน 80 20 1,600 80 20 1,600 
 ส ารองส าหรับการปรับเพิ่ม

ราคาส่ิงพิมพ์ระหว่างปี 
  200   200 

  400  5,000 400  5,000 
รวม 10,000 

(หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่ 4  
ชื่อกิจกรรม   พัฒนาโปรแกรมห้องสมุดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บรรยากาศห้องสมุด 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพริ้มเพรา  พฤกษมาศ   งานห้องสมุด  
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาห้องสมุดให้มีลักษณะ เป็นห้องสมุดมีชีวิต(Living  Library) 
 2. เพื่อพัฒนาบรรยากาศห้องสมุดให้น่าเข้าใช้บริการ เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.. เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศและได้รับประโยชน์จากการศึกษาหาความรู้
เพิ่มมากขึ้น 
 5. เพื่อปลูกฝังรากฐานให้นักเรียนรู้จักวิธีศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
 6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 7. เพื่ออ านวยความสะดวก บริการทรัพยากรสารสนเทศแก่ผู้เรียน ครูและชุมชน 
 8. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพ 
       ของตนเองด้วยการอ่าน 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
3. ชุมชนรอบโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA)  
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนโครงการเพื่อด าเนินงาน เพื่อ

เสนออนุมัติ 
28  มี.ค. 61 นางสาวพริ้มเพรา  

พฤกษมาศ 
2 ด าเนินงานตามแผน ท่ีได้จัดวางไว้ 28  มี.ค. 61 นางสาวพริ้มเพรา  

พฤกษมาศ  
3 ติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน 15 พ.ค. 2561 –  15 มี.ค. 

2562 
นางสาวพริ้มเพรา  
พฤกษมาศ  

4 รายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม  2562 นางสาวพริ้มเพรา  
พฤกษมาศ 

 
งบประมาณ  จ านวน 20,000 บาท 
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ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาโปรแกรม
ห้องสมุด และปรับปรุงภูมิทัศน์
บรรยากาศห้องสมุด 
มฐ. 2 กระบวนการบริหารและ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
      บ.2.2.2. การวางแผนและ
การจัดสภาพแวดล้อมและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

- มีการติดต้ังบริการโปรเจ็คเตอร์ 
จอ และค่าติดต้ังภายในห้องสมุด 
1 ชุด  
- มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์เจ็ต บริการ
งานส านักงาน 1 เครื่อง  
- จัดท ามุมสวนหย่อมบริเวณหน้า
ห้องสมุด 1 จุดให้ดูร่มรื่น ดึงดูด
เข้าใช้บริการ 

รายงานผลการด าเนินงาน
โครงงาน 
 

 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ห้องสมุดโรงเรียนเชียงแสนสิทยาคมได้รับการส่งเสริมพัฒนาห้องสมุดให้มีลักษณะเป็นห้องสมุดมีชีวิต 
  (Living  Library) 

 2. ห้องสมุดโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้พัฒนาบรรยากาศห้องสมุดให้น่าเข้าใช้บริการ เอื้อต่อการเรียนรู ้
 3.. ห้องสมุดโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้ให้บริการผู้ใช้บริการได้เข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศและได้รับ 
    ประโยชน์จากการศึกษาหาความรู้เพิ่มมากขึ้น 
 5. ห้องสมุดโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้ปลูกฝังรากฐานให้นักเรียนรู้จักวิธีศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
 6. ห้องสมุดโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 7. ห้องสมุดโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้อ านวยความสะดวก บริการทรัพยากรสารสนเทศแก่ผู้เรียน  
              ครูและชุมชน 
 8. ห้องสมุดโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และเรียนรู้ที่ 
       จะพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการอ่าน 

 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้รับผิดชอบ 
(นางสาวพริ้มเพรา พฤกษมาศ) 

    ครู 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาโปรแกรมห้องสมุดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บรรยากาศห้องสมุด 

 

ท่ี 
รายการ 

(ระบุรายละเอียดหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะ) 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โปรเจ็คเตอร์ จอ และค่าติดต้ัง  1 ชุด 10,000 10,000  
2 เครื่องพิมพ์ เลเซอร์เจ็ต 1 ชุด 5,000 5,000  
4 อุปกรณ์ตกแต่งบรรยากาศจัดมุม

บรรยากาศร่มรื่นหน้าห้องสมุด 
1 ชุด 5,000 5,000  

รวมเป็นเงิน  (สองหม่ืนบาทถ้วน) 20,000  
 


