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ค ำน ำ 
 

 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ให้บริการทรัพยาสารสนเทศทั้งในรูปของสิ่งตีพิมพ์ และสิ่งไม่ตีพิมพ์ ซึ่งรวบรวม
ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการ มีการให้บริการอย่างเป็นระบบ สะดวกแก่ผู้ใช้ใน
การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศได้ง่ายและตรงกับความต้องการ น าเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีทางการสื่อสาร และยังมีเครื่องมือในการค้นหาและเครื่องมือในการให้บริการ
ที่ทันสมัยมาให้บริการ  
 ห้องสมุดเห็นความส าคัญของการอ่าน เพราะการอ่านเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาหา
ความรู้ควบคู่กับทักษะอ่ืนๆ การอ่านเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้  ห้องสมุดจึงจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่หลากหลายและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับ
นักเรียนทุกระดับชั้น เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการอ่าน ตลอดจน
การรู้จักแสวงหาความรู้จากการอ่านของนักเรียนจนเกิดเป็นนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องและเพ่ิม
มากขึ้น 

 รายงานประจ าปีเล่มนี้ เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานของห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหาร
จัดการและการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา เพ่ือที่จะ
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

 
 
 

                                                                                             ลงชื่อ     
                                                                                                         (นางอรุณี ผ่องใส) 
                                                                                                       หัวหน้างานห้องสมุด      
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ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   1 

แผนงาน/โครงการ   2 
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งานเทคนิคห้องสมุด      9 
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แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 59 
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รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน 
ชื่อโรงเรียน                          จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
จ านวนห้องเรียนชั้น ม.ต้น  จ านวน   12    ห้อง 
จ านวนห้องเรียนชั้น ม.ปลาย จ านวน   18    ห้อง 
จ านวนนักเรียน   จ านวน  720    คน 
จ านวนครู   จ านวน   65    คน 
 
เวลาเรียนในแต่ละวัน เวลา 8.30-16.30 น. และ 18.00-20.00 น. 
เวลาท าการของห้องสมุด  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-20.00 น. 
   วันเสาร์ เวลา 13.00-20.00 น. 
   วันอาทิตย์ เวลา 09.00 –20.00 น. 
 
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
  ห้องสมุดเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากร   การเงิน  พัสดุ และงานเทคนิคของ
ห้องสมุด ส่วนประกอบดังกล่าวมาแล้วจะต้องมีการบริหารจัดการให้เกิดระบบการท างานอย่างมี
คุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้สูงสุด จึงมีการบริหารจัดการตามลักษณะงาน ดังต่อไปนี้ 
 1. การบริหารงานห้องสมุด 
 2. งานเทคนิคห้องสมุด 

3. งานบริการห้องสมุด 
 4. งานสนับสนุนการเรียนการสอน/กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
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แผนงาน/โครงการ 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 
ชื่อแผนงาน : งานห้องสมุด 
ชื่อโครงการ : พัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
1. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่....(6ข้อ)....  สพม.36 ข้อที่...(5ข้อ)...  สพฐ. ข้อที่...
(6ข้อ)... 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่  3.1  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 

แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 
มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่    11.3 จัดห้องสมุดให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพ่ือให้

ผู้เรียน เรียนรู้ตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่...... ตัวบ่งชี้ที่  .......  

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นางอรุณ ีผ่องใส , นางปนัดดา ภู่จันตระกูล 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : .........งานวิชาการ................................................................. 
(กลุ่มบริหารงานวิชาการ /กลุ่มบริหารงานทั่วไป/ กลุ่มบริหารงานนโยบายและงบประมาณ/กลุ่ม

บริหารงานกิจการนักเรียน/) 
 

 
2. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 500,000 บาท 
2.1 กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด 315,385 บาท 
2.2 กิจกรรมซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ห้องสมุด 30,940 บาท 
2.3 กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 67,900 บาท 
2.4 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 25,105 บาท 
2.5 กิจกรรมพัฒนาครูแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา 60,670 บาท 

 

3. ภารกิจ 
จัดบริการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าวิจัยของครู นักเรียน จัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ของเรียนรู้ของครู บุคลากร นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชุน 
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4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4.1 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และพัฒนาทักษะของนักเรียนเกี่ยวกับการรู้สนสนเทศ 
4.2 กระบวนการควบคุมประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่ให้บริการใน
ห้องสมุด 
4.3 กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4.4 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
4.5 ระดับการควบคุมมาตรฐานการด าเนินงานของฝ่าย ระดับ 3 

5. แผนการด าเนินงาน 
 
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 57 – 31 ธันวาคม 57) จ านวนเงิน ....... 274,465.........บาท 

วันเดือนปี กิจกรรม/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย 
งบประมาณที่
คาดว่าจะใช้ 

ต.ค. 57 ตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุด 

จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ    
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติทุกระบบ
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าวันละ 500 
ราย และมีการยืมหนังสือและสื่อ
จ านวน ไม่น้อยกว่า 2,000 เลม่/เดือน 

27 ต.ค.-30 
ธ.ค.57 

เปิดบริการห้องสมุดในวันจันทร์-
ศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 07.30 -20.30 น. 
วันเสาร์ เวลา 13.00- 20.30 น. 
วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. 

  

ต.ค.-ธ.ค.57 1. กิจกรรมพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 
หนังสือพิมพ์ วารสาร (พ.ย.-ธ.ค.) 

 
หนังสือพิมพ์ วารสาร 

(135,680) 
21,680 

- หนังสือ จ านวน 3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ทรัพยากรสารสนเทศสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ วิทย์) 

80,000 

ทรัพยากรสารสนเทศสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

15,000 

ทรัพยากรสารสนเทศสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพฯ 

19,000 

  ให้บริการนักเรียน  ครู ในการเข้าใช้
ร้อยละ 80 

22,640 

ต.ค.-ธ.ค.57 2. กิจกรรมพัฒนาซ่อมบ ารุง มีวัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการ 1,800 
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ครุภัณฑ์ห้องสมุด ให้บริการ 
 ฉากกั้นสีขาว 1 อัน มีวัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการ

ให้บริการ 
20,840 

 ค่าวัสดุส านักงาน/วัสดุสิ้นเปลือง มีวัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการ
ให้บริการ 

 

 3. กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

มีวัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการ
ให้บริการ 

21,000 

 เครื่องสแกนนิ้ว  3 ตัว ตัวละ 
7,000 บาท 

มีวัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการ
ให้บริการ 

18,000 

 ที่สแกนหนังสือ 2 ตัว ตัวละ 
9,000 บาท 

มีวัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการ
ให้บริการ 

28,000 

 คอมพิวเตอร์สืบค้น 2 เครื่อง 
(รวมค่าจ้างวิทยากร 5,000) 

นักเรียนร้อยละ 80 4,600 

ต.ค.-ธ.ค.57 4. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยการอ่าน นักเรียนร้อยละ 80  
 1. กิจกรรมยอดนักอ่าน

ประจ าภาคเรียน 
(นักเรียน) 

นักเรียนร้อยละ 80  

 2. กิจกรรมตอบถามประจ า  
(ห้องสมุด) 

นักเรียนร้อยละ 80  

 3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ร่วมกับกลุ่มสาระฯ วิทย์ 

นักเรียนร้อยละ 80  

 4. กิจกรรมร่วมภาษาไทย 
และเทคโนโลยี (บูรณา
การ) 

นักเรียนร้อยละ 80  

 5. กิจกรรม "ปิดภาคเรียน
เปิดต ารา" 

นักเรียนร้อยละ 80 15,750 

 5. กิจกรรมพัฒนาครูแหล่งเรียนรู้
ในและนอกสถานศึกษา 

มีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการ
ให้บริการ 

3,250 

 ตู้ใส่หนังสือ จ านวน 5 ตู้ ตู้ละ 650 
บาท 

มีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการ 
ให้บริการ 

9,000 

 
ชั้นวางหนังสือพิมพ์  5 ชั้น 

มีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการ
ให้บริการ 

3,500 

 ต้นไม้ประดับ 10 ต้น ต้นละ 350 
บาท 

มีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการ
ให้บริการ 

3,500 
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ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 58 – 31 มีนาคม 58) จ านวนเงิน ... 142,535..........บาท 

วันเดือนปี กิจกรรม/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย 
งบประมาณที่
คาดว่าจะใช้ 

ม.ค.-มี.ค 58 

 

ตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุด 

จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ    
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติทุกระบบ
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

 

มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าวันละ 500 
ราย และมีการยืมหนังสือและสื่อ
จ านวน ไม่น้อยกว่า 2,000 เลม่/เดือน 

 

ม.ค.-มี.ค 58 

 

เปิดบริการห้องสมุดในวันจันทร์-
ศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 07.30 -20.30 
น. 
วันเสาร์ เวลา 13.00- 20.30 น. 
วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. 

  

ม.ค.-มี.ค 58 

 

1. กิจกรรมพัฒนา
ทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด 

 
86,350 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร ทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือพิมพ์ 
วารสาร 

31,350 
 

จัดซื้อหนังสือ 3  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

20,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

15,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 20,000 
2. กิจกรรมพัฒนาซ่อมบ ารุง
ครุภัณฑ์ห้องสมุด 

  

ชั้นเหล็กเก็บหนังสือ 3 ชั้น มี
ล้อเลื่อน 

เก็บหนังสือเพ่ือบริการ 6,000 

3. กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

บริการเอกสาร ใบเสร็จ ต่าง ๆ แก่
นักเรียน ไม่น้อย 200 หน้า 

 

หมึกเครื่องพิมพ์ Sumsung  
NL-D2850 

 
900 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
6 

 

 

วันเดือนปี กิจกรรม/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย 
งบประมาณที่
คาดว่าจะใช้ 

ม.ค.-มี.ค 58 

 

4. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยการอ่าน นักเรียนร้อยละ 80 4,600 
กิจกรรมยอดนักอ่าน
ประจ าเดือน/ปี (ห้องสมุด) 

 

กิจกรรมเล่านิทาน (ห้องสมุด)  
กิจกรรมร่วมกับกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

 

สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ 
(บูรณาการ) 

 

กิจกรรม“ปิดเทอมเปิดต ารา”
(ห้องสมุด) 

 

ม.ค.-มี.ค 58 
 

5. กิจกรรมพัฒนาครูแหล่งเรียนรู้
ในและนอกสถานศึกษา 

  

 ศึกษาดูงาน ห้องสมุด ร.ร.มหิดล/
tk park/อ่ืนๆ 

ห้องสมุด ร.ร.มหิดล/tk park/อ่ืนๆ 
(หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้างาน/ฝ่าย 
หัวหน้างาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ) 

44,920 

 
ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 58 – 30 มิถุนายน 58) จ านวนเงิน ........66,480..............บาท 

วันเดือนปี กิจกรรม/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย 
งบประมาณที่
คาดว่าจะใช้ 

เม.ย.-มิ.ย 58 

 

ตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุด 

จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ    
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติทุกระบบ
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

 

มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าวันละ 500 
ราย และมีการยืมหนังสือและสื่อ
จ านวน ไม่น้อยกว่า 2,000 เลม่/เดือน 

 

เม.ย.-มิ.ย 58 

 

เปิดบริการห้องสมุดในวันจันทร์-
ศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 07.30 -20.30 
น. 
วันเสาร์ เวลา 13.00- 20.30 น 
วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. 

  

 กิจกรรมพัฒนา
ทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด 
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พ.ค.58- มิ.ย.
58 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร ทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือพิมพ์ 
วารสาร 

21,680 

 จัดซื้อหนังสือ 3  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

13,000 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 15,000 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 12,000 
พ.ค.58- มิ.ย.
58 

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยการอ่าน   
กิจกรรมห้องสมุดออนไลน์ 
(ห้องสมุด) 

นักเรียนร้อยละ 80 4,800 
กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 
(ภาษาไทย) 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือ
เล็ก (ศิลปะ) 

 
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎคม 58 – 30 กันยายน 58) จ านวนเงิน ........45,315..................บาท 

วันเดือนปี กิจกรรม/ปฏิทินปฏิบัติงาน เป้าหมาย 
งบประมาณที่
คาดว่าจะใช้ 

ก.ค.- ก.ย. 58 ตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุด 

จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ   
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติทุกระบบ
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าวันละ 500 
ราย และมีการยืมหนังสือและสื่อ
จ านวน ไม่น้อยกว่า 2,000 เลม่/เดือน 

 

ก.ค.- ก.ย. 58 เปิดบริการห้องสมุดในวันจันทร์-
ศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 07.30 -20.30 
น. 
วันเสาร์ เวลา 13.00- 20.30 น. 
วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. 

  

ก.ค.- ก.ย. 58 กิจกรรมพัฒนา
ทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด 

ทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือพิมพ์ 
วารสาร 

31,910 

 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร 

ก.ค.- ก.ย. 58 กิจกรรมซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์
ห้องสมุด 

  

หมึกเครื่องพิมพ์ Sumsung  
NL-D2850 

 900 
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หมึกสี cannon  1,400 
ก.ค.- ก.ย. 58 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยการอ่าน   

สัปดาห์ห้องสมุด (บูรณาการวม 
8 กลุ่มสาระฯ) 

 
 
นักเรียนร้อยละ 80 

8,715 

ตอบค าถามสารานุกรมไทย 
(ห้องสมุด) 

1,850 

กิจกรรมปิดเทอมเปิดต ารา - 
กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 540 

 
 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
             ( นางอรุณี ผ่องใส ) 
 
 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
    ( นายศิลป์ชัย  มณีขัติ ) 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           ( นายการันต์  จันทรานันต์ ) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
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งานเทคนิคห้องสมุด 
 
 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย หรือ
เว็บไซต์ห้องสมุด http://61.7.229.102/ULIB/ จ าแนกประเภทหนั งสือและสื่ อสารสนเทศ 
(Collections) อย่างชัดเจน เช่น หนังสือต ารา หนังสืออ้างอิง คู่มือเตรียมสอบ นวนิยาย วารสาร ซีดี 
ฯลฯ วิเคราะห์และจัดแบ่งหมวดหมู่หนังสือตามเนื้อหาวิชาด้วยระบบมาตรฐานสากลจัดท าเครื่องมือ
สืบค้นสารสนเทศ ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการจัดการฐานข้อมูลและสืบค้นสารสนเทศ โดยการใช้
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM (Union Library Management) เป็นระบบที่ได้มาตรฐานสากล 
(MARC21) ในการจัดเก็บและการค้นคืนทรัพยากรสนเทศสนเทศ เพ่ือให้แหล่งสารสนเทศหรือ
ห้องสมุดมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ได้มาตรฐานสากลใช้งาน และสามารถเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล 
(ISO2709) กับระบบห้องสมุดอื่นได้ในอนาคต  
 
1. การใช้คอมพิวเตอร์บริหารจัดการระบบหนังสือและสื่อสารนิเทศ 
 1.1 ลงทะเบียนใหม่หนังสือ 8 กลุ่มสาระการเรียน 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ วิทย์) จ านวน 250 รายการ 
   2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 85 รายการ 
   3. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ จ านวน 112 รายการ 
   4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 86 รายการ 
   5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน 96 รายการ 
   6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จ านวน 89 รายการ 
   7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน 113 รายการ 
   8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จ านวน 56 รายการ 
   9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 110 รายการ 
 1.2 ลงทะเบียนหนังสือพิมพ์ วารสาร 
   จ านวนหนังสือพิมพ์ จ านวน  10  ชื่อเรื่อ 
   จ านวนวารสาร  จ านวน  26  ชื่อเรื่อง 
 1.3 ลงทะเบียนสื่อโสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิคส์ 
   1. ดีวีดี (DVD) จ านวน 115 รายการ 
  2. ซีดี-รอม เพื่อการศึกษา จ านวน 60 รายการ 
 1.4 การซ่อมบ ารุงหนังสือก่อนให้บริการ จ านวน 997 เล่ม 
 

http://61.7.229.102/ULIB/
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2. การใช้เทคโนโลยีกับงานห้องสมุด 
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ใช้ระบบ 

ห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM (Union Library Management) จัดการบริหารงาน จัดฐานข้อมูล สืบค้น
สารนเทศ และบริการยืม-คืน และให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และมีเว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้บริการสื่อสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายที่  
http://61.7.229.102/ULIB  ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์หน้า
หลักของห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

1. จาก หน้าจอสืบค้นที่หน้าเว็บเพจ  แบบค าค้น Advances 
2. จาก แบบฟอร์มสืบค้นแบบ Advances 
3. จาก แบบฟอร์มสืบค้นแบบ  Basic 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://61.7.229.102/ULIB
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งานบรกิารห้องสมุด 

1. เวลาเปิดบริการห้องสมุดทั่วไป 
 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นโรงเรียนนักเรียนประจ า ดังนั้นห้องสมุดเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ดังนั้นห้องสมุดจึงได้เปิดบริการห้องสมุด ตลอดทั้งวันใน
วันที่มีการเรียนการสอน เป็นเวลาไม่ต่ ากว่าวันละ 6 ชั่วโมง เปิดบริการตลอดทั้งวันในวันที่มีการเรียน
การสอน ทั้งก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน เป็นเวลาไม่ต่ ากว่า วันละ 8 ชั่วโมง ต้องมีระเบียบ เพ่ือให้
ทุกคนปฏิบัติ อันจะท าให้เกิดความเสมอภาค ใน ขณะเดียวกันผู้รับบริการก็จะต้องมีมารยาท ให้เกียรติ
แก่สถานที่ด้วย มารยาทในการใช้ห้องสมุดจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าใช้
บริการ เพ่ือให้บรรยากาศในห้องสมุดมีความเรียบร้อยน่าเข้าใช้บริการ ความหมายของระเบียบและ
มารยาทการใช้ห้องสมุด สรุปได้ดังนี้ 
          ระเบียบ หมายถึง ข้อบังคับที่จะให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้
สังคมอยู่อย่างสงบสุขและเป็นธรรม ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษ 
          มารยาท หมายถึง ข้อพึงปฏิบัติ โดยเกิดจากส านึกรู้จักการควรไม่ควรของผู้นั้นเอง 
          ระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด หมายถึง ข้อบังคับที่จะให้ปฏิบัติหรือข้อพึงปฏิบัติ โดย
เกิดจากจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติตนของผู้ใช้บริการ เพ่ือความสงบเรียบร้อยเมื่อเข้าใช้บริการห้องสมุด  

สถานที่ตั้ง 
          ห้องสมุดกาญจนาภิเษกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ตั้งอยู่ ณ ชั้น 1 อาคาร
หอประชุมโรงเรียน มีขนาด 7 ห้องเรียนครึ่ง 

ระเบียบของห้องสมุด มีข้อก าหนด ดังนี้ 
เวลาท าการ      

           1. วันจันทร์ – วันศุกร์   เวลา 07.30 – 20.00 น.     
           2. วันเสาร์                 เวลา  08.30 – 20.00 น.  
            3. วันอาทิตย์          เวลา   09.00 – 16.00 น. 

ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการห้องสมุด  
1. นักเรียน 

 2. ครู - อาจารย์ 
 3. เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง 
 4. ผู้ปกครองและชุมชน 
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 ระเบียบการยืม – คืน 
      1.  ก าหนดบริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 
  1.1 สมาชิกท่ัวไป 

ระดับชั้น จ านวนวัสดุที่ให้ยืม ระยะเวลาในการยืม 
ม.1 – ม.6 
ทุกระดับชั้น 
ม.1 – ม.6 
ครูและบุคลากรทุกคน 

หนังสือ 10 เล่ม 
หนังสือ 10 เล่ม 
สื่อโสตทัศน์ 3 แผ่น 
หนังสือ 20 เล่ม 
สื่อโสตทัศน์ 3 แผ่น 
หนังสือ / สื่อโสตทัศน์ / คู่มือครู 

7 วัน 
7 วัน 
7 วัน 
3 วัน 
90 วัน 

  
  1.2  สมาชิกออนไลน์ 

ระดับชั้น จ านวนวัสดุที่ให้ยืม ระยะเวลาในการยืม 
ม.1 – ม.6 
ทุกระดับชั้น 
ม.1 – ม.6 
ครูและบุคลากรทุกคน 

หนังสือ 15 เล่ม 
หนังสือ 15 เล่ม 
สื่อโสตทัศน์ 3 แผ่น 
หนังสือ 20 เล่ม 
สื่อโสตทัศน์ 3 แผ่น 
หนังสือ / สื่อโสตทัศน์ / คู่มือครู 

7 วัน 
7 วัน 
7 วัน 
90 วัน 
3 วัน 
90 วัน 

 
2. การจัดบริการห้องสมุดระบบออนไลน์ 
 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีบริการ
การอ่าน และบริการแนะน าการใช้ห้องสมุด  มีบริการยืม-คืนหนังสือ ส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุน
การเรียนการสอน  มีการบริการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต และสื่ออ่ืน ๆ ได้น าเทคโนโลยี เพ่ือ
กาจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM (Union Library Management) และ
พัฒนารูปแบบการบริการห้องสมุดยุคใหม่ 
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 งานบริการของห้องสมุดมีหลายอย่าง ขึ้นอยู่กับนโยบายและวัตถุประสงค์ของห้องสมุด 
ส าหรับห้องสมุดโรงเรียนโดยทั่วไป มีดังนี ้
          1. บริการยืม - คืน  คือ บริการให้ยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ตาม
ระเบียบการยืมของห้องสมุด เพ่ือให้ความสะดวกในการใช้ ในกรณีที่ยืมเกินก าหนด ผู้ยืมจะต้องเสีย
ค่าปรับตามอัตราที่ห้องสมุดก าหนด  
          2. บริการหนังสือจอง  เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดแยกหนังสือรายวิชาต่างๆ ที่ครูผู้สอน
ก าหนดให้ นักเรียนอ่านประกอบ รวมทั้งเป็นบริการพิเศษที่จัดขึ้นในกรณีท่ีหนังสือนั้นมีจ านวนน้อย 
แต่มีผู้ใช้ต้องการจ านวนมากโดยแยกไว้ต่างหากและมีก าหนดระยะเวลาให้ยืมสั้นกว่าหนังสือท่ัวไป 
          3. บริการแนะน าการใช้ห้องสมุด  เป็นบริการเพ่ือแนะน าผู้ใช้ให้ทราบว่าห้องสมุดจัดบริการ
อะไรบ้างให้กับผู้ใช้ เช่น การปฐมนิเทศแนะน าแก่นักเรียนที่เข้าเรียนในชั้นปีแรก  ห้องสมุดส่วนใหญ่
จะจัดท าคู่มือการใช้ห้องสมุด เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด เช่น ประวัติของห้องสมุด ระเบียบการยืม  
คืนทรัพยากรสารสนเทศ มารยาทในการใช้ห้องสมุดบริการและกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด เป็นต้น 
          4. บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า  เป็นบริการที่ครูบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่
ห้องสมุด จะช่วยให้ค าแนะน าและบริการตอบค าถามแก่นักเรียนและผู้ใช้ ทั้งค าถามทั่วไปเกี่ยวกับการ
ใช้ห้องสมุด และค าถามท่ีต้องค้นหาค าตอบจากทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ในห้องสมุด  
          5. บริการแนะแนวการอ่าน  เป็นบริการส าคัญที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมการอ่าน พัฒนา
นิสัยรักการอ่าน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ใช้ห้องสมุดที่มี
ปัญหาในการอ่าน ผู้ที่ไม่อยากอ่านหนังสือ หรือเลือกหนังสืออ่านไม่เหมาะสมกับความต้องการของตน 
          6. บริการสืบค้นฐานข้อมูล  เป็นบริการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุดช่วยให้ผู้ใช้
สามารถค้นหาหนังสือด้วยตนเองได้สะดวก รวดเร็วขึ้น 
          7. บริการอินเทอร์เน็ต  ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่สนใจได้ท่ัวโลกซึ่ง
ท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีทันสมัยได้มากขึ้น ตรงตามความต้องการและสะดวกรวดเร็ว 
          8. บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริการค้นคว้าหาความรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น 
สื่อมัลติมีเดีย ซีดีรอม ดีวีดี วีซีดี เป็นต้น 
   9. บริการชุมชน เป็นบริการที่ขยายโอกาสทางการศึกษาค้นคว้าให้กว้างออกไป โดยห้องสมุด
จะเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนโรงเรียนใกล้เคียง บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาอ่าน
หนังสือ และใช้อินเตอร์เน็ตในห้องสมุด เพ่ือเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก และประชาชน
ในชุมชนทุกเพศ ทุกวัย เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ข่าวสาร และทันต่อเหตุการณ์ 
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งานสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 
หลักการและเหตุผล 
 ตามมติคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดให้ปีการศึกษา 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน  พร้อม
ทั้งประกาศให้ วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี  ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  เป็นวันรักการอ่าน  อีกทั้งก าหนดให้เรื่องส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ  
โดยมุ่งให้คนไทยได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่านและรู้หนังสือ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่าน
และการเรียนรู้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยก าหนดนโยบายการพัฒนาห้องสมุดทุกแห่งให้เป็น
ห้องสมุดมีชีวิต ในลักษณะ 3 ดี หนังสือดี บรรยากาศดี บรรณารักษ์และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก   
การอ่านที่ดี ทั้งนี้ เพื่อพัฒนานิสัยของเด็กและเยาวชนให้มีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน 
 ดังนั้นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านขึ้นเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและพัฒนาทักษะการอ่านในระดับที่สูงขึ้น    
อันจะส่งผลให้เยาวชนไทยใฝ่เรียนรู้และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของการปฏิรูป
การศึกษาของไทย จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร่วมมือระหว่างครูผู้สอนและครูบรรณารักษ์ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนสอน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด      
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว ปลูกจิตส านึกให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน 

2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน โดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง 

3. เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
4. สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ โดยเฉพาะห้องสมุดให้เอ้ือต่อการอ่านของ

นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
 

เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. จ านวนนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  



 
15 

 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน และมีนิสัยรักการอ่านมากข้ึน 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่านและมีทักษะใน 

การแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์อันจะส่งผลให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเป็นคนที่มี
คุณภาพ 
 
บุคลากรห้องสมุด 
 1. นางอรุณี ผ่องใส หัวหน้างานห้องสมุด  ต าแหน่ง ครู วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศศ.บ.) 
วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 2.. นางสาวชนัญญา  พงศ์สาแก้ว เจ้าหน้าที่ห้องสมุดวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  
(ศศ.บ.) วิชาเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่           
  3. บุคลากรคณะท างานห้องสมุด 
   3.1 นายวศิน มงคลสาร  คณะกรรมการท างานฝ่าย ICT 
   3.2 นางสาวภาวิดา ชุมภูรัตน์  คณะกรรมการท างานห้องสมุด 
  3.3 นางสาวจิราภรณ์ กองเงิน  คณะกรรมการท างานห้องสมุด 
  3.4 นางสาวศิริพร ค าภิราษร  คณะกรรมการท างานห้องสมุด 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
การเตรียมการได้ด าเนินการขั้นตอน ดังนี้ 

1. ประชุมชี้แจงเพ่ือวิเคราะห์ และอภิปราย ให้เห็นความส าคัญและความจ าเป็นของกิจกรรม
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

2. เสนอแต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบภาระงานต่าง ๆ 
3. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน 
4. การประเมินผลก่อนโครงการ ระหว่างด าเนินการ และสิ้นสุดโครงการ 

 
การด าเนินงาน 

1. ด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ จ านวน 9 กิจกรรมดังนี้ 

2.1 กิจกรรม ความรู้สู่หอพัก    
2.2 กิจกรรม เกมส์กล่องท้าลอง และเกมส์ไข่อะไร?  
2.3 กิจกรรม Read For Me    
2.4 กิจกรรม เลิฟ เลิฟ บอกรักกับน้องบุ๊ค บุ๊ค 



 
16 

 

2.5 กิจกรรม สอยดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 
2.6 กิจกรรม มุมหนังสือเคลื่อนที่ ห้องสมุด Pcccr 
2.7 กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2559 
2.8 กิจกรรม เดือนแห่งความรัก    
2.9 กิจกรรม ปิดเทอม เปิดต ารา 
2.10 กิจกรรมยอดนักอ่าน 
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1. กิจกรรม ความรู้สู่หอนอน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
2. คณะครู และบุคลากรในโรงเรียน 
3. ผู้ปกครองนักเรียน 

 
สื่อ วัสดุอุปกรณ์ 

1. วารสารล่วงเวลาตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป และหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน 
2. ชั้นส าหรับวางวารสาร และชั้นหนังสือพิมพ์ 

 
วิธีการด าเนินการ 

1. ติดต่อครูผู้ดูแลหอพัก เพ่ือขออนุญาตใช้พ้ืนที่ส าหรับจัดมุมอ่านหนังสือส าหรับนักเรียน 
2. ห้องสมุดคัดเลือกวารสารล่วงเวลาตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป ส าหรับมอบให้หอพักนักเรียน 
3. ตัวแทนครู เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และนักเรียน น าชั้นวางวารสารและชั้นหนังสือพิมพ์ พร้อม

ด้วยวารสารล่วงเวลา ส่งมอบให้แก่หอพักนักเรียน 
4. ติดตามการใช้มุมอ่านหนังสือ ทุกๆ 1 เดือน 
 

ระยะเวลาปฏิบัติกิจกรรม 
 ระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
 
การประเมินผลกิจกรรม 

1. สังเกตความพึงพอใจของกิจกรรม จากใช้มุมอ่านหนังสือบริเวณหอพักนักเรียน 
2. สังเกตการใช้งานมุมอ่านหนังสือ บริเวณหอพักนักเรียนเป็นประจ าทุกๆ 1 เดือน 
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ผลการประเมินกิจกรรม 
 จากการสังเกตการณ์ใช้งานมุมอ่านหนังสือบริเวณหอพักนักเรียนเป็นประจ าทุกเดือน พบว่า 

มีการใช้งานมุมอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง และจากการสัมภาษณ์นักเรียนประจ าหอพักจ านวนหนึ่ง 
นักเรียนมีความพึงพอใจมาก ในการจัดกิจกรรมมุมอ่านหนังสือบริเวณหอพัก เพราะช่วยให้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ และช่วยให้ผู้ปกครองนักเรียนมีวารสารและหนังสือพิมพ์อ่านขณะรอนักเรียนบริเวณ
ใต้หอพัก 
 

ภาพกิจกรรม ความรู้สู่หอนอน 
 

หอพักลานนา 1 

 
 

หอพักลานนา 2 
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หอพักลานนา 3 

     
 
 

หอพักลานนา 4 
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หอพักลานนา 5 
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2. กิจกรรม เกมสก์ล่องทา้ลอง, เกมส์ไข่อะไรเอ่ย? 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
2. ส่งเสริมกิจกรรมเสวนาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
2. คณะครู และบุคลากรในโรงเรียน 

 
สื่อ วัสดุอุปกรณ์ 

1. หนังสือในห้องสมุด 
2. บัตรคูปองส าหรับร่วมเล่นเกมส์ 
3. ของรางวัล 

 
วิธีการด าเนินการ 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียน และคณะครู บุคลากรทราบ 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืม - คืนหนังสือในห้องสมุด (โดยคืนภายในก าหนด), ส่งบันทึกรักการ

อ่านหรือเสวนาหนังสือ 
3. นักเรียนรับบัตรคูปองส าหรับร่วมเล่นเกมส์ 
4. นักเรียนร่วมเล่นเกมส์ตามกติกาท่ีก าหนด และรับของรางวัล 

 
ระยะเวลาปฏิบัติกิจกรรม 
 ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. 58 - 2 ธ.ค. 58 
 
การประเมินผลกิจกรรม 

1. สังเกตความพึงพอใจ จากจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
2. เช็คสถิติการยืม – คืนหนังสือในห้องสมุด 
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ผลการประเมินกิจกรรม 
 ผลการประเมินกิจกรรมอ้างอิงจากสถิตกิารเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน และสถิติการยืม 

หนังสือห้องสมุดระหว่างระยะเวลาปฏิบัติกิจกรรม โดยมีผลการประเมินกิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 
 สถิติจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 147 คน จากจ านวนทั้งหมดนักเรียน 724 คน จาก 

สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม เฉลี่ยร้อยละ 20 ของนักเรียนทั้งหมด 

สถิติการยืมหนังสือห้องสมุด ระหว่างวันที่จัดกิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 สถิติการยืม เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 

 
          จากตารางที่ 1 สถิติการยืมเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 ค่าเฉลี่ย จ านวนวันละ 66 เล่มต่อวัน 
โดยระยะเวลาในการจัดกิจกรรม วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 มีจ านวนนักเรียนที่ยืมหนังสือ 
จ านวน 183 เล่ม  

 

 
ตารางที่ 2 สถิติการยืม เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 
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จากตารางที่ 2 สถิติการยืมเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ค่าเฉลี่ย จ านวนวันละ 64 เล่มต่อวัน 
โดยระยะเวลาในการจัดกิจกรรม วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2558 มีจ านวนนักเรียนที่ยืมหนังสือ จ านวน 
185 เล่ม และวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2558 มีจ านวนนักเรียนที่ยืมหนังสือ จ านวน 80 เล่ม 

 จากสถิติการยืมหนังสือช่วงการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ยต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 85 จากค่าเฉลี่ย
การยืมหนังสือต่อวันของเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 แสดงว่านักเรียนมีความ
สนใจการเข้าร่วมกิจกรรมของห้องสมุดทีจ่ัดขึ้นอย่างยิ่ง 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
 

 
ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
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3. กิจกรรม Read For Me 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
2. ส่งเสริมกิจกรรมเสวนาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
 
สื่อ วัสดุอุปกรณ์ 

1. หนังสือตามรายชื่อหนังสือเสวนาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
2. บัตรคูปองส าหรับส่งชิงโชค 
3. กล่องกระดาษส าหรับใส่คูปองชิงโชค 
4. ของรางวัล 

 
วิธีการด าเนินการ 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียน และคณะครูทราบ 
2. นักเรียนเลือกและค้นหาหนังสือในห้องสมุด ตามรายชื่อหนังสือเสวนาของโรงเรียนจุฬา

ภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นักเรียนอ่านหนังสือและสรุปใจความส าคัญตามความคิดของตนเอง บันทึกลงในแบบ

บันทึกการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามจ านวนเรื่องท่ีก าหนด 
4. นักเรียนส่งสมุดบันทึกรักการอ่าน และรับคูปองส าหรับชิงโชครางวัลใหญ่ ส าหรับนักเรียน

ที่ส่งสมุดบันทึกรักการอ่าน 20 คนแรก รับของรางวัลทันที 
5. จับสลากรางวัลใหญ่  

 
ระยะเวลาปฏิบัติกิจกรรม 

1. ระหว่างวันที่ 14 ธ.ค. 58 - 19 ก.พ. 59 
2. จับสลากรางวัลใหญ่วันที่ 19 ก.พ. 59 
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การประเมินผลกิจกรรม 
สังเกตความพึงพอใจ จากจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ผลการประเมินกิจกรรม 
ผลการประเมินกิจกรรมอ้างอิงจากสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน ระหว่างระยะเวลา 

ปฏิบัติกิจกรรม โดยมีผลการประเมินกิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 
สถิติจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 263 คน จากจ านวนทั้งหมดนักเรียน 724 คน จาก 

สถิติเฉลี่ยร้อยละ 36 ของนักเรียนทั้งหมด  
ซึ่งจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 263 คน ต้องผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดในแต่ละระดับชั้น ดังนี้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บันทึกการอ่าน 10 เรื่อง เสวนาหนังสือ  5 เรื่อง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  บันทึกการอ่าน 20 เรื่อง เสวนาหนังสือ 10 เรื่อง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  บันทึกการอ่าน 30 เรื่อง เสวนาหนังสือ 10 เรื่อง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  บันทึกการอ่าน 15 เรื่อง เสวนาหนังสือ  5 เรื่อง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  บันทึกการอ่าน 30 เรื่อง เสวนาหนังสือ 10 เรื่อง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  บันทึกการอ่าน 50 เรื่อง เสวนาหนังสือ 10 เรื่อง 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
 

 
แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมตอนต้น 

 

 
แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย 
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ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
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ภาพกิจกรรมจับฉลากของรางวัลส าหรับนักเรียนที่ส่งสมุดบันทึกรักการอ่าน 20 คนแรก 
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ภาพกิจกรรมจับสลากรางวัลใหญ่ 
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4. กิจกรรม เลิฟ เลิฟ บอกรักกับน้องบุ๊ค บุ๊ค 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์ห้องสมุดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และคณะครู บุคลากร 
 2. คณะครู และบุคลากรในโรงเรียน 
 3. ประชาชนทั่วไป 
 
สื่อ วัสดุอุปกรณ์ 

1. ตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ 
2. อุปกรณ์สื่อสารส าหรับถ่ายรูป (แท็บแล็ต) 
3. ของรางวัล 

 
วิธีการด าเนินการ 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียน และคณะครู บุคลากร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางเฟสบุ๊คเพ่ือให้บุคคลทั่วไปทราบ 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายรูปคู่กับตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ และแชร์รูปภาพลงเฟสบุ๊ค โดยมีการแท็ก    
เฟสบุ๊คห้องสมุดโรงเรียน จภ.ชร ผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารที่จัดเตรียมไว้ 

3. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือรับของรางวัล และส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มียอด
กดไลค์รูปภาพในเฟสบุ๊ค 3 อันดับแรก รับของรางวัลพิเศษ 
 
ระยะเวลาปฏิบัติกิจกรรม 
 ระหว่างวันที่ 21 - 25 ธ.ค. 58  
 
การประเมินผลกิจกรรม 

1. สังเกตความพึงพอใจ จากจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  
2. จ านวนยอดกดไลค์รูปภาพที่เข้าร่วมกิจกรรม 
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ผลการประเมินกิจกรรม 
ผลการประเมินกิจกรรมอ้างอิงจากจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และจ านวนยอดกดไลค์รูปภาพ 

โดยมีผลการประเมินกิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 
สถิติจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 17 คน มีจ านวนรูปภาพทั้งหมด 18 รูป โดยรูปภาพมี

ยอดกดไลค์ ดังนี้ 
1. Nook Monthakan  165 ไลค์ 
2. Nicha'z Leah  152 ไลค์ 
3. SuGar'Monthicha Ff'z 152 ไลค์ 
4. Urasaya Somngon  131 ไลค์ 
5. Pakakan Kumpex  122 ไลค์ 
6. Kloyjai Saenkhamrak 116 ไลค์ 
7. Chutikarn Pm   89 ไลค์ 
8. Pote Ta'te    80 ไลค์ 
9. Bloodtears Npr   76 ไลค์ 
10. Orapun's Saneewan  74 ไลค์ 
11. PK'Pimanong Khom  73 ไลค์ 
12. Tipnara Panprayun-n  68 ไลค์ 
13. Rung Supitsara   65 ไลค์ 
14. Nateetan Siriphon   49 ไลค์ 
15. Pote Ta'te    47 ไลค์ 
16. Arnz Arnz    46 ไลค์ 
17. Jaem Supansa   44 ไลค์ 
18. Yonrada Kaewaree     7  ไลค์ 

 
  จากยอดรวมการกดไลค์รูปภาพทั้งหมด 1,556 ไลค์ แสดงว่ามีจ านวนผู้ใช้เฟสบุ๊ค 
จ านวน 1,556 ผู้ใช้ ทราบถึงกิจกรรมที่ทางห้องสมุดจัดขึ้น ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/nook.monthakan
https://www.facebook.com/chazleah
https://www.facebook.com/AmSecretkloyjai
https://www.facebook.com/lovely.nongkwang
https://www.facebook.com/panitarn.ruamsuk
https://www.facebook.com/orapun.saneewan
https://www.facebook.com/PimanongKhom
https://www.facebook.com/Nam.Tipnara22
https://www.facebook.com/supitsara.maklai
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003326845315
https://www.facebook.com/queenlylovemom?fref=nf
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ภาพประกอบกิจกรรม 
 

 
ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
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38 

 

5. กิจกรรม สอยดาวส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
2. ส่งเสริมกิจกรรมเสวนาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
2. คณะครู และบุคลากรในโรงเรียน 

 
สื่อ วัสดุอุปกรณ์ 

1. หนังสือในห้องสมุด 
2. บัตรคูปองส าหรับเล่นเกมส์ 
3. ของรางวัล 

 
วิธีการด าเนินการ 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียน และคณะครู บุคลากรทราบ 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืม - คืนหนังสือในห้องสมุด (โดยคืนภายในก าหนด), ส่งบันทึกรักการ

อ่านหรือเสวนาหนังสือ 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับคูปองส าหรับร่วมเล่นเกมส์ 
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมเกมส์ตามกติกาที่ก าหนด และรับของรางวัล 

 
ระยะเวลาปฏิบัติกิจกรรม 
 ระหว่างวันที่ 24-28 ธ.ค. 58 
 
การประเมินผลกิจกรรม 

สังเกตความพึงพอใจของกิจกรรม จากจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
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ผลการประเมินกิจกรรม 
 ผลการประเมินกิจกรรมอ้างอิงจากสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน และสถิติการยืม
หนังสือห้องสมุดระหว่างระยะเวลาปฎิบัติกิจกรรม โดยมีผลการประเมินกิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 

สถิติจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 145 คน จากจ านวนทั้งหมดนักเรียน 724 คน จาก
สถิติการเข้าร่วมการกิจกรรม เฉลี่ยร้อยละ 20 ของนักเรียนทั้งหมด 
 

สถิติการยืมหนังสือห้องสมุด ระหว่างวันที่ 24 - 28 ธ.ค.58 รายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางสถิติการยืมเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 

 
จากตารางสถิติการยืมเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ค่าเฉลี่ย จ านวนวันละ 110 เล่มต่อวัน โดย

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม มีจ านวนการยืมหนังสือดังนี้ 
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2558 มีจ านวนนักเรียนที่ยืมหนังสือ จ านวน 141 เล่ม  
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2558 มีจ านวนนักเรียนที่ยืมหนังสือ จ านวน 114 เล่ม 
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2558 มีจ านวนนักเรียนที่ยืมหนังสือ จ านวน  81 เล่ม 
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2558 มีจ านวนนักเรียนที่ยืมหนังสือ จ านวน  34 เล่ม 
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2558 มีจ านวนนักเรียนที่ยืมหนังสือ จ านวน 180 เล่ม 

 
จากสถิติการยืมหนังสือช่วงการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ยต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 จากค่าเฉลี่ยการ

ยืมหนังสือต่อวันของเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 แสดงว่านักเรียนมีความสนใจการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ห้องสมุดท่ีจัดขึ้นในระดับด ี
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ภาพประกอบกิจกรรม 
 

 
ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
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6. กิจกรรม มุมหนังสือเคลื่อนที่ ห้องสมุด Pcccr 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
2. เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างระหว่างช่วงเปลี่ยนคาบเรียน หรือช่วงพักเท่ียงให้เกิดประโยชน์ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
 
สื่อ วัสดุอุปกรณ์ 

1. วารสารล่วงเวลาตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป  
2. ชั้นส าหรับวางวารสาร  

 
วิธีการด าเนินการ 

1. ประชาสัมพันธ์ให้ครูประจ าหมวดต่างๆ แจ้งความต้องการส าหรับจัดมุมหนังสือเคลื่อนที่ 
2. ครูประจ าหมวดต่างๆ แจ้งจ านวนห้องเรียนที่ต้องการให้จัดมุมหนังสือเคลื่อนที่ 
3. ห้องสมุดคัดเลือกวารสารล่วงเวลาตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป ส าหรับมอบให้ห้องเรียน 
4. ตัวแทนครู เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และนักเรียน น าชั้นวางวารสาร และวารสารล่วงเวลา ส่ง

มอบให้แก่ห้องเรียนหมวดต่างๆ 
5. ติดตามการใช้มุมหนังสือเคลื่อนที่ทุก ๆ 1 เดือน 

 
ระยะเวลาปฏิบัติกิจกรรม 
 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2559 
 
การประเมินผลกิจกรรม 

1. สังเกตความพึงพอใจของกิจกรรม จากใช้มุมหนังสือเคลื่อนที่ 
2. สังเกตการใช้งานมุมหนังสือเคลื่อนที่เป็นประจ าทุกๆ 1 เดือน 
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ผลการประเมินกิจกรรม 
 จากการสังเกตการใช้งานมุมหนังสือเคลื่อนที่เป็นประจ าทุกเดือน พบว่า มีการใช้งานมุม

หนังสือเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง และจากการสัมภาษณ์นักเรียนที่ใช้งานจ านวนหนึ่งนักเรียนมีความพึง
พอใจมากในการจัดกิจกรรมมุมหนังสือเคลื่อนที่บริเวณห้องเรียน เพราะช่วยให้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ระหว่างรอเรียนคาบถัดไป 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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7. กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2559 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
 
สื่อ วัสดุอุปกรณ์ 

1. หนังสือในห้องสมุด 
2. ของรางวัล 

 
วิธีการด าเนินการ 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียน และคณะครู บุคลากรทราบ 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืมหนังสือในห้องสมุดระหว่างระยะเวลาปฏิบัตกิิจกรรม รับของรางวัลทันท ี

 
ระยะเวลาปฏิบัติกิจกรรม 
 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2559 
 
การประเมินผลกิจกรรม 

เช็คสถิติการยืมหนังสือในห้องสมุด 
 
ผลการประเมินกิจกรรม 
 ผลการประเมินกิจกรรมอ้างอิงจากสถิติการยืมหนังสือห้องสมุดระหว่างวันที่จัดกิจกรรม   
โดยมีผลการประเมินกิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 
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สถิติการยืมหนังสือห้องสมุด ระหว่างวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2559 รายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางสถิติการยืมเดือนมกราคม พ.ศ.2559 

 
 จากตารางสถิติการยืมเดือนมกราคม พ.ศ.2559 ค่าเฉลี่ย จ านวนวันละ 45 เล่มต่อวัน     
และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2559 มีจ านวนนักเรียนที่ยืมหนังสือ จ านวน 
80 เล่ม  
 จากสถิติการยืมหนังสือช่วงการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ยต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 36 จากค่าเฉลี่ยการ
ยืมหนังสือต่อวันของเดือนมกราคม พ.ศ.2559 แสดงว่านักเรียนมีความสนใจการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ห้องสมุดท่ีจัดขึ้นในระดับพอใช้ 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 

 
ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
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8. กิจกรรม เดือนแห่งความรัก 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมการอ่าน 
2. ส่งเสริมกิจกรรมเสวนาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
2. คณะครู และบุคลากรในโรงเรียน 

 
สื่อ วัสดุอุปกรณ์ 

1. หนังสือในห้องสมุด 
2. กระดาษส าหรับท าบัตรคูปองส าหรับแลกรับของที่ระลึก 
3. ของรางวัล 

 
วิธีการด าเนินการ 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียน และคณะครู บุคลากรทราบ 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืม - คืนหนังสือในห้องสมุด (โดยคืนภายในก าหนด), ส่งบันทึกรักการ

อ่านหรือเสวนาหนังสือ 
3. นักเรียนรับคูปองส าหรับแลกรับของที่ระลึก 
4. นักเรียนแลกรับของที่ระลึกตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ระยะเวลาปฏิบัติกิจกรรม 

1. รับคูปองส าหรับร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 26 ม.ค. 59 - 10 ก.พ. 59 
 2. แลกรับของที่ระลึก ระหว่างวันที่ 10 ก.พ. 59 - 12 ก.พ. 59 

 
การประเมินผลกิจกรรม 

1. สังเกตความพึงพอใจของกิจกรรม จากจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
2. เช็คสถิติการยืมหนังสือในห้องสมุด 
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ผลการประเมินกิจกรรม 
ผลการประเมินอ้างอิงจากสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน และสถิติการยืมหนังสือ

ห้องสมุดระหว่างวันที่จัดกิจกรรม โดยมีผลการประเมินกิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 
 สถิติจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 84 คน จากจ านวนทั้งหมดนักเรียน 724 คน จากสถิติ
การเข้าร่วมการกิจกรรม เฉลี่ยร้อยละ 11 ของนักเรียนทั้งหมด 
 

สถิติการยืมหนังสือห้องสมุด ระหว่างวันที่ 26 ม.ค.59 - 10 ก.พ.59 รายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 สถิติการยืม เดือนมกราคม พ.ศ.2559 

 
จากตารางที่ 1 สถิติการยืมเดือนมกราคม พ.ศ.2559 ค่าเฉลี่ย จ านวนวันละ 49 เล่มต่อวัน 

โดยระยะเวลาการจัดกิจกรรม วันที่ 26-31 มกราคม พ.ศ.2559 ค่าเฉลี่ย จ านวนวันละ 52 เล่มต่อวัน  
 

 
ตารางที่ 2 สถิติการยืม เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 

 



 
48 

 

จากตารางที่ 2 สถิติการยืมเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ค่าเฉลี่ย จ านวนวันละ 51 เล่มต่อวัน 
โดยระยะเวลาการจัดกิจกรรม วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ค่าเฉลี่ย จ านวนวันละ 60 เล่มต่อวัน  

จากสถิติการยืมหนังสือช่วงการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ยต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 28 จากค่าเฉลี่ยการ
ยืมหนังสือต่อวันของเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 แสดงว่านักเรียนมีความสนใจการ
เข้าร่วมกิจกรรมของห้องสมุดที่จัดขึ้นในระดับพอใช้ 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
 

      
ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

 

 
คูปองส าหรับร่วมกิจกรรม 
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9. กิจกรรม ปิดเทอม เปิดต ารา 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-5  

 
สื่อ วัสดุอุปกรณ์ 

1. หนังสือในห้องสมุด 
2. บัตรคูปองส าหรับจับสลากของรางวัล 
3. ของรางวัล 
 

วิธีการด าเนินการ 
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียน และคณะครู บุคลากรทราบ 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืม - คืนหนังสือในห้องสมุด (โดยคืนภายในก าหนด) 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับคูปองส าหรับจับสลากของรางวัล 
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับของรางวัล 
 

ระยะเวลาปฏิบัติกิจกรรม 
1. รับคูปองส าหรับร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 23 ก.พ. 59 - 4 ม.ีค. 59 
2. จับสลากรับของรางวัล วันที่ 27 พ.ค. 59 

 
การประเมินผลกิจกรรม 

1. สังเกตความพึงพอใจของกิจกรรม จากจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
2. เช็คสถิติการยืม – คืนหนังสือในห้องสมุด 

 
ผลการประเมินกิจกรรม 

ผลการประเมินอ้างอิงจากสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน และสถิติการยืมหนังสือ
ห้องสมุดระหว่างวันที่จัดกิจกรรม โดยมีผลการประเมินกิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 
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 สถิติจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 88 คน จากจ านวนทั้งหมดนักเรียน 724 คน จากสถิติ
การเข้าร่วมการกิจกรรม เฉลี่ยร้อยละ 12 ของนักเรียนทั้งหมด 

สถิติการยืมหนังสือห้องสมุด ระหว่างวันที่ 23 ก.พ.59 - 4 มี.ค.59 รายละเอียดดังนี้  

 
ตารางที่ 1 สถิติการยืม เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 

 
  จากตารางที่ 1 สถิติการยืมเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ค่าเฉลี่ย จ านวนวันละ 51 เล่มต่อวัน 
โดยระยะเวลาในการจัดกิจกรรม วันที่ 23-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ค่าเฉลี่ย จ านวนวันละ 64  เล่มต่อวัน  
 

 
ตารางที่ 2 สถิติการยืม เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 

 
จากตารางที่ 2 สถิติการยืมระยะเวลาในการจัดกิจกรรม วันที่ 1 -4 มีนาคม พ.ศ.2559 

ค่าเฉลี่ย จ านวนวันละ 123 เล่มต่อวัน  
จากสถิติการยืมหนังสือช่วงการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ยต่อวัน ร้อยละ 47 จากค่าเฉลี่ยการยืม

หนังสือต่อวันของเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 แสดงว่านักเรียนมีความสนใจการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ห้องสมุดท่ีจัดขึ้นในระดับพอใช้ 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
 

     
ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
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10.  กิจกรรม ยอดนักอ่าน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

 
สื่อ วัสดุอุปกรณ์ 

1. หนังสือในห้องสมุด 
2. สมุดบันทึกการอ่าน 
3. ของรางวัล 
 

วิธีการด าเนินการ 
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียน และคณะครู บุคลากรทราบ 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืม - คืนหนังสือในห้องสมุด (โดยคืนภายในก าหนด) 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกการอ่านครบตามที่ก าหนดแต่ละระดับชั้น 
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับของรางวัล 
 

ระยะเวลาปฏิบัติกิจกรรม 
 กิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 59 - 4 มี.ค. 59 
  
การประเมินผลกิจกรรม 

1. สังเกตความพึงพอใจของกิจกรรม จากจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
2. เช็คสถิติการยืม – คืนหนังสือในห้องสมุด 
3. คัดเลือกนักเรียนที่บันทึกการอ่านได้สะอาด เรียบร้อย สรุปเนื้อหาได้ดี และมีความ

สม่ าเสมอในการเข้าใช้และส่งหนังสือตามก าหนด ไม่ติดค้างส่งหนังสือ 
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ผลการประเมินกิจกรรม 
ผลการประเมินอ้างอิงจากสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน และสถิติการยืมหนังสือ

ห้องสมุดระหว่างวันที่จัดกิจกรรม โดยมีผลการประเมินกิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 
 สถิติจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 720 คน จากจ านวนทั้งหมดนักเรียน 720 คน จาก
สถิติการเข้าร่วมการกิจกรรม เฉลี่ยร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด 

สถิติการบันทึกการอ่านหนังสือและบันทึกการอ่าน ห้องสมุด วันที่ 16 พ.ค. 58 - 4 มี.ค.59 
รายละเอียดดังนี้  

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับชั้น จ านวนคน จ านวนที่บันทึก จ านวนทั้งหมด/เรื่อง 
ม.1/1 24 10 240 
ม.1/2 24 10 240 
ม.1/3 24 10 240 
ม.1/4 24 10 240 
ม.2/1 24 20 480 
ม.2/2 24 20 480 
ม.2/3 24 20 480 
ม.2/4 24 20 480 
ม.3/1 24 30 720 
ม.3/2 24 30 720 
ม.3/3 24 30 720 
ม.3/4 24 30 720 
รวม 288 20 5,760 

เฉลี่ยนักเรียนอ่านหนังสือคนละ 20 เล่ม/คน 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับชั้น จ านวนคน จ านวนที่บันทึก จ านวนทั้งหมด/เรื่อง 
ม.4/1 24 15 360 
ม.4/2 24 15 360 
ม.4/3 24 15 360 
ม.4/4 24 15 360 
ม.4/5 24 15 360 
ม.4/6 24 15 360 
ม.5/1 24 30 720 
ม.5/2 24 30 720 
ม.5/3 24 30 720 
ม.5/4 24 30 720 
ม.5/5 24 30 720 
ม.5/6 24 30 720 
ม.6/1 24 50 1,200 
ม.6/2 24 50 1,200 
ม.6/3 24 50 1,200 
ม.6/4 24 50 1,200 
ม.6/5 24 50 1,200 
ม.6/6 24 50 1,200 
รวม 432 570 13,680 

เฉลี่ยนักเรียนอ่านหนังสือคนละ 31 เล่ม/คน/ปี 
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รูปภาพประกอบกิจกรรม 
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ผลการด าเนินงาน 
 
1.  สถิติการยืมหนังสือและการเข้าใช้ห้องสมุด ภาคเรียนที่ 1  

ที ่
เดือน 

สถิติ พ.ค.  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จ านวนหนังสือยืม 2,100 เล่ม 2,525 เล่ม 3,676 เล่ม 2,676 เล่ม 2,406 เล่ม 
2 การเข้าใช้ห้องสมุด 6,623 คน 15,100 คน 12,233 คน 12,325 คน 11,233 คน 

 
2. สถิติการยืมหนังสือและการเข้าใช้ห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2 

ที ่
เดือน 

สถิติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 จ านวนหนังสือยืม 2,009 เล่ม 2,501 เล่ม 2,776 เล่ม 2,577 เล่ม 2,506 เล่ม 1,598 เล่ม 
2 การเข้าใช้ห้องสมุด 7,623 คน 14,100 คน 12,233 คน 12,325 คน 11,203 คน 11,100 คน 

 
สรุป  นักเรียนยืมหนังสือ ทั้งหมด 27,350 เล่ม/ปี เฉลี่ยนักเรียนยืมละ 124  เล่ม (220)/ปี  

เฉลี่ยนักเรียนยืมหนังสือคนละ 37 เล่ม/คน (ตามเกณฑ์ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2558) 
จ านวนผู้เข้าใช้ ทั้งหมด 126,098 ครั้ง  
3. ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.36 กิจกรรม  

ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ 65 

4. ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับจังหวัด  
กิจกรรม ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.3 จังหวัดพิษณุโลก 
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แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

1 กิจกรรมมีการประชาสัมพันธ์ 51.72 36.20 12.06 0 

2 
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมีความ
หลากหลาย 

67.24 29.31 3.44 0 

3 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 43.10 50.00 4.31 2.58 

4 กิจกรรมส่งผลให้เกิดนิสัยรักการอ่าน 43.10 43.96 2.58 0 

5 
นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

34.48 60.34 4.64 0.51 

6 
สถานที่/ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมี
ความเหมาะสม 

32.75 42.24 17.24 7.75 

 

ข้อแนะน า 
1. อยากให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแบบนี้ทุกป ี
2. ควรมีการขยายระยะเวลาการจัดกิจกรรม บางกิจกรรมให้มากกว่าเดิม 
3. มีการจัดกิจกรรมเข้าให้มีความน่าสนใจอยู่เสมอเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
4. ส่งเสริมกิจกรรมเชิงบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 

 
 
 

นางอรุณี ผ่องใส 
หัวหน้างานห้องสมุด 

31 มี.ค.2559 


