
         กิจกรรมโรงเรียนสงเสริมรักการอาน                                                    

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  กําแพงเพชร 

 

โครงการ 1.2 พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการศึกษาหา             

                            ความรู  มีนิสัยรักการอานและสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเองมีความเปนเลิศทาง  

                            วิชาการสามารถแขงขันในระดับสากล 

กลุม               วิชาการ  

ฝาย                     งานหองสมุด 

กิจกรรม             โรงเรียนสงเสริมรักการอาน 

สนองกลยุทธสถานศึกษา      กลยุทธที่  1 พัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา  มีคุณธรรม   มีความ

สํานึกในความ               เปนไทยและวิถีชีวิตตาม  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความสามารถทาง   

วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ภาษาตางประเทศ  และ เทคโนโลยี  มีศักยภาพเปนพลโลกสูมาตรฐานสากล  

สนองกลยุทธ สพม.41     กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริม

เทคโนโลยีเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการ เรียนรู 

สนองกลยุทธ สพฐ.     กลยุทธที 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมเทคโนโลยี

เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการ เรียนรู 

สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน        มาตรฐานที่ 3   ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รัก

เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

สนองตัวบงช้ี สมศ.       ตัวบงช้ีที่ 3  ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง  

                                         3.1  ผูเรียนคนควาหาความรูจากการอานและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูรับผิดชอบโครงการ        นางนวล       พวงมาลี  

ลักษณะโครงการ         ตอเนื่อง              ใหม   อื่นๆ..................................................... 

ระยะเวลาดําเนินการ 1  พฤษภาคม  2556   ระยะเวลาสิ้นสุด    20  กุมภาพันธ    2557 

 

หลักการและเหตุผล 

 

     การอานเปนรากฐานสําคัญที่จะชวยพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนใหสามารถกาวทันตอ 



การเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบัน การอานมีสวนชวยสงเสริมกระบวนการคิดใหกับนักเรียนเพราะย่ิงอาน

มากจะมีมุมมองในเร่ืองที่เรียนรูมากขึ้น ทําใหมีกระบวนการคิดพิจารณาที่ดีขึ้น ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญในการนํา

ความรู ความคิดไปพัฒนาประเทศตอไป  

                                                                                                                                                                                      

                  ดังนั้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  กําแพงเพชรจึงจัดกิจกรรม  สงเสริมการอาน

ขึ้น โดยมอบหมายงานหองสมุดและกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ ที่เช่ือมโยงการ

อานไปสูการเรียนรู  โดยใชกิจกรรมยอย  จํานวน  20  กิจกรรม เปนเคร่ืองมือกระตุนใหเกิดความตระหนักใน

ความสําคัญของการอานและการเรียนรู  โดยคาดหวังวานักเรียนจะนําทักษะดังกลาวไปปรับใชในการเรียนรูได

ตอไป 

                 

วัตถุประสงค 

 

1. เพ่ือใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน การคนควาและมีทักษะในการแสวงหาความรู 

2.  ผูเรียนคนควาหาความรูจากการอานและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนเคร่ืองมือในการเรียนรู

ไดอยางประสิทธิภาพ  

3. แสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

 

   เปาหมาย 

                              

เชิงปริมาณ 

   -  คณะครูและนักเรียนเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน  ครบ  100       เปอรเซนต  

 เชิงคุณภาพ 

  -  ผูที่เขารวมไดแสดงความรูความสามารถในกิจกรรมตางๆ  ครบ  100  เปอรเซนต  

  -  ผูที่เขารวมกิจกรรมไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินเห็นความสําคัญของการอานและการ 

      หาความรูจากหองสมุดอยางนอย    รอยละ  90 

 

พ้ืนท่ีดําเนินงาน                                                                                                                                                                                         

                  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร 

 



ระยะเวลาดําเนินการ                                   

                   1  พฤษภาคม  2556   ระยะเวลาสิ้นสุด    20  กุมภาพันธ    2557                                                                                                                                                                                      

กิจกรรม ข้ันตอน งบประมาณและปฏิทินการดําเนินงาน 

 

ที่ 
กิจกรรมและข้ันตอนการ 

ดําเนินงาน 

งบประม

าณ 

ที่ใช 

งบประมาณที่จําแนก 

ตามหมวดรายการ 

 

ระยะเว

ลาการ

ดําเนินง

าน 

 

ผูรับผิดช

อบ 

ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ   

1 เขียนโครงการ(  P ) 

 

- 

 

- 

 

- - 1 พ.ค.56 นางนวล   

พวงมาลี 

กลุมสาระ

ภาษาไทย 

2 

 

ดําเนินการตามโครงการ/

กิจกรรมท่ีต้ังไว ( D ) 

-ประชาสัมพันธโครงการ 

-จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ตามท่ีกําหนดไว 

 

 

 

 

8,500 

   1-10 มิ.ย.

56 

-20 กพ.

57 

 

 

นักเรียน 

ชุมนุม

บรรณารัก

ษนอย   

 

3 

 

นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลการ

จัดการประชุมสัมมนา(C) 

    ก.พ.57 นางนวล   

พวงมาลี 

4 นําผลการประเมินไปปรับปรุง

พัฒนา( A ) 

 

    ก.พ.57 นางนวล   

พวงมาลี 

 รวม 8,500      

 

 

การประเมินผล 

   

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชวัดและประเมินผล 



 

ครูและนักเรียนรอยละ 90  รวมกิจกรรม ตาม

วันและเวลาที่กําหนดไว  

 

 

 

-สังเกตพฤติกรรมขณะรวม

กิจกรรม 

-  แบบประเมินทักษะและ

นิสัยรักการอานของ

นักเรียน 

 

 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

-สมุดบันทึกรักการอาน 

-สถิติการใชหองสมุด ฯลฯ 

 

                                                                                                                                                                                     

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

               1. พัฒนาผูเรียนใหมีนิสัยรักการอานมากขึ้นและมคีุณภาพตามาตรฐานการศึกษาสากล 

                   อยางสม่ําเสมอ  

              2. ผูเรียนคนควาหาความรูจากการอานและ สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

              3. แสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องจนเปนนิสัย  

 

 

                                                    ลงช่ือ                                       ผูเสนอโครงการ 

(……………………………….) 

ตําแหนง..........................................  

 

 

                                                   ลงช่ือ                                      ผูเห็นชอบ 

                                                                      (....................................................) 

ตําแหนง........................................  

 

 

                                                 ลงช่ือ                                    ผูเห็นชอบโครงการ 

                                                                    (……………...…………………..) 

รองผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 

 



 

 

 

                      ลงช่ือ                  ผูอนุมัติโครงการ 

                 (นายสมบัติ           ตันเจริญ) 

                       ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    



แผนการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ช่ือกิจกรรม ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ส่ือท่ีใชในการ 

จัดกิจกรรม 

การ

ประเมินผล 

ตัวช้ีวัด 

ความสําเร็จ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ประกวดสุดยอด 

นักอาน 

ตลอดป หนังสือ 

ส่ือ ไอซีท ี

ประเมิน

ทักษะ 

การอาน 

นักเรียนผาน

ทักษะการ

อาน 

- งานหองสมุด 

และครูทุกคน 

Pryramid Reading Model ตลอดป หนังสือ 

ส่ือ ไอซีที 

จํานวนผูรวม

กิจกรรม 

สถิติ 

 1,000 บาท งานหองสมุด 

และนักเรียน

ชุมนุม 

บันทึกหนังสือ 

เลมโปรด 

ตลอดป หนังสือที่

นํามาจัด

นิทรรศการ 

ประเมิน

ทักษะ 

การอาน 

นักเรียน 

รูจักหนังสือ 

หลากหลาย 

- งานหองสมุด 

ภาษาไทย 

ครูที่ปรึกษา 

ประกวดภาพถาย 

รักการอาน 

สิงหาคม ส่ือ ไอซีท ี แบบสอบถาม 

ผลงาน 

นร.รวมทุก

ช้ัน ผาน 90 % 

500 บาท งานหองสมุด 

ตนกลารักอาน...แบงปน 

สูเพ่ือน 

ตลอดป หนังสือ 

ส่ือ ไอซีท ี

ประเมิน

ทักษะ 

การอาน 

นักเรียนผาน

ทักษะการ

อาน 

- งานหองสมุด 

และครูทุกคน 

ใบโพธ์ิบอกรักพอ ธันวาคม กิจกรรม

สงเสริม 

การอาน 

จํานวนผูรวม

กิจกรรม 

 

นักเรียนผาน

ทักษะการ

อาน 

500 บาท งานหองสมุด 

ประกวด MR.BOOK สิงหาคม กิจกรรม

สงเสริมการ

อาน 

จํานวนผูรวม

กิจกรรม 

 

นักเรียน 

รูจักหนังสือ 

หลากหลาย 

1,200 บาท งานหองสมุด 

นิทานอีสป มิถุนายน- 

สิงหาคม 

หนังสือ 

ส่ือ ไอซีท ี

สอบถาม 

ผูฟง ผูอาน 

นร.ทุกคน 

ไดรับการ

แนะนํา

หนังสือ 

- งานหองสมุด

และ 

กลุมสาระ

ภาษาไทย  



ช่ือกิจกรรม ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ส่ือท่ีใชในการ 

จัดกิจกรรม 

การ

ประเมินผล 

ตัวช้ีวัด 

ความสําเร็จ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

นิทานพ้ืนบาน มิถุนายน- 

สิงหาคม 

หนังสือ 

ส่ือ ไอซีที 

สอบถาม 

ผูฟง ผูอาน 

นักเรียน 

รูจักหนังสือ 

หลากหลาย 

- งานหองสมุด  

บรรณนิทัศน 

หนังสือซีไรต 

พฤศจิกายน ระบบ

อินเตอร 

เน็ต, 

คอมพิวเตอร 

ประเมิน

ทักษะ 

การอาน 

นร.ทุกคน 

ไดรับการ

แนะนํา

หนังสือ 

- งานหองสมุด 

บรรณนิทัศน 

หนังสือพระราชนิพนธใน

สมเด็จพระเทพฯ 

ธันวาคม ระบบ

อินเตอร 

เน็ต, 

คอมพิวเตอร 

ประเมิน

ทักษะ 

การอาน 

นร.ทุกคน 

ไดรับการ

แนะนํา

หนังสือ 

- งานหองสมุด 

หนังสือดีนาอาน ตลอดป หนังสือ 

ส่ือ ไอซีที 

สอบถาม 

ผูฟง ผูอาน 

นักเรียน 

รูจักหนังสือ 

หลากหลาย 

- งานหองสมุด 

เร่ืองเลาจากหนังสือ สิงหาคม กิจกรรม

สงเสริม 

การอาน 

สอบถาม 

ผูฟง ผูอาน 

นักเรียน 

รูจักหนังสือ 

หลากหลาย 

- งานหองสมุด 

บันทึกขาวหนา 

เสาธง 

ตลอดป กิจกรรม

สงเสริม 

การอาน 

ประเมิน

ทักษะ 

การฟง,เขียน 

นักเรียนผาน

ทักษะ 

การฟง-เขียน 

- งานหองสมุด 

และครูทุกคน 

เลาสูกันฟง ธันวาคม- 

มกราคม 

กิจกรรม

สงเสริม 

การอาน 

สอบถาม 

ผูฟง ผูอาน 

นักเรียนผาน

ทักษะการ

อาน-ฟง-พูด 

- งานหองสมุด 

หอพัก...รักอาน ตลอดป หนังสือ 

ส่ือ ไอซีท ี

สถิติการใช

บริการและ

การยืม 

นร.หอพัก 

ชาย-หญิง   

ทุกคน 

รวมกิจกรรม 

3,000 งานหองสมุด 



ช่ือกิจกรรม ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ส่ือท่ีใชในการ 

จัดกิจกรรม 

การ

ประเมินผล 

ตัวช้ีวัด 

ความสําเร็จ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

หนังสือมือสอง... 

เพ่ือนอง 

ตลอดป 

 

 

กิจกรรม

สงเสริมการ

อาน 

จํานวนผูรวม

กิจกรรมและ

จํานวน

หนังสือที่รับ

บริจาค 

นักเรียน 

รูจักหนังสือ 

หลากหลาย 

5,000 งานหองสมุด 

และนักเรียน

ชุมนุม 

 

นานาเร่ืองนารู มิถุนายน- 

กรกฎาคม 

หนังสือ 

ส่ือ ไอซีท ี

สอบถาม 

ผูฟง ผูอาน 

นักเรียน 

รูจักหนังสือ 

หลากหลาย 

- งานหองสมุด

และ 

กลุมสาระ

ภาษาไทย  

บันทึกลึกลับ กรกฎาคม

-สิงหาคม 

หนังสือ 

ส่ือ ไอซีท ี

สอบถาม 

ผูฟง ผูอาน 

นักเรียนผาน

ทักษะการ

อาน 

- งานหองสมุด

และ 

กลุมสาระ

ภาษาไทย = 

บันทึกเร่ืองชวนหัว สิงหาคม- 

กันยายน 

หนังสือ 

ส่ือ ไอซีท ี

สอบถาม 

ผูฟง ผูอาน 

นักเรียน 

รูจักหนังสือ 

หลากหลาย 

- งานหองสมุด

และ 

กลุมสาระ

ภาษาไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



     รายละเอียดกิจกรรมสงเสริมการอาน                                                 

 

               กิจกรรมสงเสริมการอาน   เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงนิสัยรักการอาน และการใชการอานเปน

เคร่ืองมือในการแสวงหาความรูของนักเรียน  โดยรวมมือกันจัดกิจกรรมทั้งระบบ ไดแก กลุมสาระการเรียนรู

ตาง ๆ  งานหองสมุด และกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ในดานเนื้อหาของกิจกรรมมีทั้งบูรณาการภายในกลุม

สาระการเรียนรูเดียวกันระหวางมาตรฐานตาง ๆ หรือบูรณาการระหวางสาระการเรียนรู  ไดแก  ภาษาอังกฤษ  

คณิตศาสตร  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  วิทยาศาสตร  ศิลปะ  สุขศึกษาพลศึกษา และการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

               ลักษณะของกิจกรรมที่เปนการบูรณาการที่จัดขึ้นนั้น เนนกระบวนการเรียนรูที่สมดุล ใชแหลงเรียนรู

หลากหลาย เพ่ิมพูนทักษะการคิด จินตนาการ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถนําความรูและทักษะมาใช

สรางสรรคผลงานในการดําเนินชีวิต  กิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูเชิงบูรณาการ  มี   20   กิจกรรม

ยอย ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ช่ือกิจกรรม         ประกวดสุดยอดนักอาน 

 

แนวคิด          การประกวดคือการกระตุนใหเกิดการแขงขัน  ซ่ึงการอานมิใชเกิดขึ้นเองตาม 

                                   ธรรมชาติตองอาศัยการเรียนรู   สําหรับบางคนการเรียนอานเปนการยาก ตองอาศัย  

                                   การแนะนําส่ังสอน  ฝกฝนตนเอง   และมีโอกาสไดอานในระยะแรกเร่ิม  การเรียนอาน 

                                   จะตองมีการแนะนําใหรูจักหนังสือ เราใจใหเกิดการอยากอาน ผูอานที่แตกฉานแลว 

                                   ก็ยังตองการการกระตุนและแนะนําใหรูจักหนังสือใหมๆตลอดเวลาซ่ึง  เปนที่มาของ 

                                   การประกวดสุดยอดนักอาน 

วัตถุประสงค              1. เพ่ือสงเสริมใหมีผูรักการอานมากขึ้น 

                                   2. ปลูกฝงใหมีทัศนคติที่ดีตอการอาน 

                                   3. สนับสนุนใหเปนนักอานที่ดีและรูจักเลือกอาน 

กิจกรรม                         1.เลือกหนังสือใหมหรือหนังสือที่มีเนื้อหานาสนใจ 
                                   2. อานและวิเคราะหหนังสือบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร 
                                   3.ชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค 
วิธีประเมินผล             1.ประเมินดวยแบบประเมิน  ยอดนักอานตองมีผลการประเมิน 

                                      ไมตํ่ากวารอยละ  80 

                                     2.สังเกตความสนใจในการรวมกิจกรรม  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

 

 

 



                              
ช่ือกิจกรรม         Pyramid Reading Model 

 

แนวคิด         กิจกรรมหนึ่งที่สามารถเพ่ิมจํานวนสมาชิกไดอยางงายๆ คือกําหนดใหนักเรียน  

                                  ชุมนุมบรรณารักษนอย  1  คน อานหนังสือ แลวหาสมาชิกที่เปนรุนนอง รวมอาน 

                                  หนังสือ จํานวน  5 คน และนอง  5 คน หาสมาชิกมารวมอานอีกคนละ 5  คน ทําเชนนี้ 

                                  ตอไปเร่ือยๆ จนไดสมาชิกรวมโครงการจํานวนมากขึ้นเปนปรามิดที่มีรากฐานกวางขึ้น

เร่ือยๆ 

 

วัตถุประสงค               1. เพ่ือสรางความผูกพัน  ระหวาง รุนพ่ี  รุนนอง ทั้งภายในและนอกโรงเรียน                                     

                                    2. สรางความคุนเคยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขณะอานหนังสือ 

                                    3. เพ่ือความรู ความสนุกสนาน สรางเสริมนิสัยรักการอาน และใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 

                                    4. เพ่ือสรางเครือขายนักอานใหเพ่ิมมากขึ้น 

                       5. สมาชิกเครือขายนักอานทั้งภายในและนอกโรงเรียนมีสวนรวมกับชุมชนเวลามีกิจกรรมตางๆ 

 

กิจกรรม                      1. จากนักเรียน ชุมนุมบรรณารักษนอย  1  คน จะมีเครือขายจํานวน   5  คน   

                                    2. ครือขาย  5 คน จะสรางเครือขายจํานวน   25  คน  รวม  30  คน 

                                    3. ดังนั้นชุมนุมบรรณารักษนอยจํานวน  20  คน  สามารถสรางเครือขายนักอาน 

                                        จํานวน   600  คน ภายในเวลา  1 ภาคเรียน  

 

วิธีประเมินผล              1.สังเกต 

                                     2.บันทึกการอานของผูรวมกิจกรรม 

                                     3.แบบสอบถามความคิดเห็นการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน 

                              
 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 



 

ช่ือกิจกรรม               บันทึกเลมโปรด   

แนวคิด                      เราอยากเก็บความทรงจําความประทับใจเมื่ออานหนังสือ 

                                       ท่ีเราชอบสักเลม  แลวเราก็ไมสามารถจะเก็บไวในใจเพียงลําพังได  

                                       คนท่ีเราอยากใหเขาความสุข  สนุกสนาน มีเพียงคนเดียวคือ  เพื่อน 

                                       หนังสือคือเพ่ือนท่ีดี   แต  มีเพ่ือนดีเทากับดีท่ีสุด 

 
วัตถุประสงค               1. สนับสนุนใหเปนนักอานท่ีดีและรูจักเลือกอาน 

                                        2. อานแลวบันทึกเร่ืองราวได 

                                        3.ชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค  

                                        4. เผยแพรความรูจากการอาน 

                                        5. เปนเร่ืองราวท่ีเก็บไวในความทรงจําไดตลอดกาล 

 
กิจกรรม                       1.เลือกหนังสือใหมหรือหนังสือท่ีมีเน้ือหานาสนใจประทับใจ 

                                       2. อานและวิเคราะหหนังสือบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร 

                                       3. ทําบรรณนิทัศนหนังสือทุกเลม 

                                       4.รวบรวมไวในบันทึกความทรงจํา           

           

วิธีประเมินผล                    1.สังเกต 

                                           2.บันทึกการอานของผูรวมกิจกรรม 

                                           3.แบบสอบถามความคิดเห็นการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน 

                              
                                                                                                                                                                                    

 

 

 



 

ช่ือกิจกรรม          ประกวดภาพถายรักการอาน  

 

แนวคิด                    การอานหนังสือของคนไทยเปนกิจกรรมที่ไมแพรหลาย    โดยเฉพาะการอานหนังสือที่ดี 
                                และมีสาระย่ิงมีนอยลงไปอีก  สาเหตุมีอยูหลายประการ  เชน การขาดแคลนหนังสือที่ดีและ  
                                ตรงกับความ สนใจของผูอาน   การขาดแคลนแหลงหนังสือที่จะยืมอานได ไปจนถึงการดึง  
                                ความสนใจและการแยงเวลาของส่ืออื่นๆ เชน   โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง ฯลฯ  รวมทั้งการ 
                                ขาดการชักจูง    การกระตุนในการอาน  การอานหนังสือเพ่ือวัตถุประสงคดังกลาวตองใช 
                                ความพยายามมากกวา   ถาจะใหการอานหนังสือเกิดเปนนิสัยจําเปนตองมีการปลูกฝง     
                                และชักชวนใหเกิดความสนใจการอานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  โดยเร่ิมกิจกรรมรัก 
                                การอานขึ้นที่บานเปนลําดับแรก  
                                    

วัตถุประสงค             1. เพ่ือสรางความรัก ความผูกพันธ ระหวาง ครอบครัว หรือระหวางกลุมคนอื่นๆ 

                                  2. เพ่ือแบงปนความรู  ความสุขกันขณะอานหนังสือ 

                                 3. เพ่ือความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  จรรโลงใจในการอาน 

                                  4. เพ่ือสรางเสริมนิสัยรักการอาน และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  

 
กิจกรรม                    1.ชักชวนกลุมคนตางๆใหตระหนักและเห็นความสําคัญของการอาน 

                                  2. สืบหา ครอบครัว หรือกลุมคนตางๆ ที่รักการอานหนังสือ 

                                  3.บันทึกภาพประทับใจขณะอานหนังสือ 

                                  4. จัดทําแฟม ภาพประทับใจในการอาน 
 

วิธีประเมินผล            สังเกตความสนใจในการรวมกิจกรรม และการพูดอธิบาย 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                        
 

 

 



ช่ือกิจกรรม        ตนกลารักอานแบงปนสูเพื่อน         

   

แนวคิด            การอานมิใชเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติตองอาศัยการเรียนรู   สําหรับบางคนการเรียน  

                                  อานเปนการยาก ตองอาศัยการแนะนําส่ังสอน  ฝกฝนตนเอง   และมีโอกาสไดอาน 

                                  ในระยะแรกเร่ิม  การเรียนอานจะตองมีการแนะนําใหรูจักหนังสือ เราใจใหเกิดการ  

                                  อยากอาน ผูอานท่ีแตกฉานแลวก็ยังตองการการกระตุนและแนะนําใหรูจักหนังสือ  

                                  ใหมๆตลอดเวลา 

 

วัตถุประสงค              1. เพ่ือสงเสริมใหมีผูรักการอานมากข้ึน 

                                   2. ปลูกฝงใหมีทัศนคติท่ีดีตอการอาน 

                                   3. แกไข ปรับปรุงวิธีการอานท่ีบกพรอง                          

                                  4.  สนับสนุนใหเปนนักอานท่ีดีและรูจักเลือกอาน 

                                   5. เผยแพรความรูจากการอาน 

 

กิจกรรม                       1.เลือกหนังสือใหมหรือหนังสือท่ีมีเน้ือหานาสนใจ 

                                  2. อานและวิเคราะหหนังสือบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร 

                                  3. ทําบรรณนิทัศนหนังสือทุกเลม 

                                  4. จัดแขงขันการอาน                    

 
วิธีประเมินผล              1.สังเกต 

                                     2.บันทึกการอานของผูรวมกิจกรรม 

                                     3.แบบสอบถามความคิดเห็นการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน                    

 

 

 

 



 

 

ช่ือกิจกรรม         ใบโพธ์ิบอกรัก 

 

แนวคิด                      ใบโพธ์ิบอกรักเปนความเช่ืออยางหนึ่งทําใหผูคนมากมายไดเกิดแรงอธิฐาน 

                                  ใบโพธ์ินั้นเปนส่ิงมหัศจรรยคนทุกคนอยากจะอธิฐานดวยการเขียนในส่ิงที่  

                                   เราตองการสักอยางลงไปในกระดาษใบนั้น  เช่ือวาผูคนในโลกนี้ลวนแลว 

                                   ไดประสบความสําเร็จดั่งใจหวัง  ดังนั้นใบโพธ์ิบอกรักจึงเปนตนโพธ์ิที่มี  

                                     ผูคนใหความสนใจมากที่สุด 

                                        

วัตถุประสงค               1. ปลูกฝงใหคิดแตส่ิงดี ทําดี 

                                    2. เพ่ือใหเกิดแรงบันดาลใจ 

                                    3. ใหทุกคนหมั่นทําความด ี

                                    4. เพ่ือใหรูวา ทุกคนปรารถนาอะไร 

                                    5. เพ่ือใหเกิดมีความคิดสรางสรรค 

 

กิจกรรม                      1. นําตนไมที่มีแตกิ่งมาพรอมกระถาง ขนาดเล็ก/กลาง 

                                   2. นํากระดาษมาตัดเปนรูปใบโพธ์ิ  พรอมเขียนในส่ิงที่เราปรารถนา  

                                   3. นําเชือกมารอยกระดาษพรอมกับมามัดกับกิ่งตนไม 

                                   4. เชิญชวนทุกคนมาทําความดีหรือส่ิงที่ดีงาม 

 

วิธีประเมินผล             1.สังเกต 

                                    2.แบบสอบถามความคิดเห็นการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน 

                              

 

 

                                                                                                                                          



 

ช่ือกิจกรรม          Mr.Book 

 

แนวคิด                 การนํากลองกระดาษมาใชในส่ิงประดิษฐเพ่ือใหเกิดประโยชนหลายๆอยาง 

                                 เชน ใสของ  หรือ ส่ิงท่ีตองการส่ือใหเห็นถึงการอานหนังสือ 

                                        ดังน้ัน จึงเกิดความคิดวาจะทําอยางไร  กลองกระดาษเหลาน้ีนํากลับมาใชได    

                                 อีกคร้ัง  เพ่ือลดปญหามลพิษและส่ิงแวดลอม 

                                  

วัตถุประสงค              1. เพ่ือนํากลองกระดาษมารีไซเคิล 

                                   2. นํามาประดิษฐในรูปแบบตางๆ เชน เส้ือผา,ชุดราตรี ฯลฯ 

                                   3. นํากลับมาใชใหเกิดประโยชน 

                                   4. เพ่ือใหเกิดความคิดสรางสรรค 

                                   5. เพ่ือเปนผลงานดีเดน 

 

กิจกรรม                1. นํากระดาษไมใชแลว มาออกแบบชุดตางๆ 

                                  2. ประดิษฐเปนรูปเปนรางใหเกิดความสวยงามตามจินตนาการ 

                                  3. แขงขันกันโชวผลงาน 

                                  4. สรางผลงานท่ีโดดเดน  แปลกใหมไมเหมือนใคร 

 
 วิธีประเมินผล              1.สังเกต 

                                      2.แบบสอบถามความคิดเห็นการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน 

                              
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                        

ช่ือกิจกรรม              นิทานอีสป   

แนวคิด                    การอานและเลานิทานเปนประสบการณทางการศึกษาหลายรูปแบบ 

                                     โดยมีความสุข  สนุกสนานเปนองคประกอบสําคัญ  ประสบการณ 

                                      ท่ีเด็กจะไดรับจากการฟงนิทาน  ไดแก   การฟง   การอาน  การสัมผัส     

                                      ทางตา  และทําใหเขาใจถึงวัฒนธรรมของชนแตละหมูดวย 

 

วัตถุประสงค                1. สนับสนุนใหเปนนักอานท่ีดีและรูจักเลือกอาน 

                                        2. สรางความสนุกสนานใหคติสอนใจ 

                                        3. ฝกฝนใหมีความกลาแสดงออก 

                                        4. เผยแพรความรูจากการอานชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค 

                                         5. ใชเปนกิจกรรมเสริมบทเรียนและสรุปบทเรียน 

 

กิจกรรม                      1. เลือกนิทานท่ีเหมาะสมกับวัยของผูฟง 

                                         2. กําหนดเวลา 

                                         3. กําหนดเร่ืองท่ีจะเลา 

                                         4. กําหนดสถานท่ีเลานิทาน 

                                         5. กําหนดระยะเวลา 

 
วิธีประเมินผล                      1.สังเกต 

                                             2.บันทึกการอานของผูรวมกิจกรรม 

                                             3.แบบสอบถามความคิดเห็นการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน 

                             
 

                                                                                                                                                                                     



 

ช่ือกิจกรรม             นิทานพื้นบาน 

แนวคิด                    นิทานพ้ืนบานเปนประสบการณตรง ท่ีเลาสืบตอกัน ปากตอปาก 

                                     จากคนรุนเกาสูคนรุนใหม  จดจํา เลาสูกันเปนทอดๆ เพ่ือใหเร่ืองราวปรากฏ 

                                     สูคนรุนตอไป ชั่วลูกชั่วหลาน  ทางการศึกษาหลายรูปแบบ โดยมีความสุข         

                                      สนุกสนานเปนองคประกอบสําคัญ ประสบการณ ท่ีเด็กจะไดรับจากการฟง    

                                      ไดแก   การฟง   การอาน  การสัมผัสทางตา  และทําใหเขาใจถึงวัฒนธรรม 

                                      ของชนแตละหมูดวย 

 

วัตถุประสงค             1. สนับสนุนใหเปนผูฟงและผูอานท่ีดีและรูจักเลือกอาน 

                                     2. สรางความสามัคคีในหมูคณะ 

                                     3. ฝกฝนใหมีความกลาแสดงออก 

                                     4. เผยแพรความรูจากการอาน 

                                     5. ชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค 

                                     6. ใชเปนกิจกรรมเสริมบทเรียนและสรุปบทเรียน 

 

กิจกรรม                   1. เลือกนิทานพ้ืนบานท่ีเหมาะสมกับวัยของผูฟง 

                                     2. กําหนดเวลา 

                                     3. กําหนดเร่ืองท่ีจะเลา 

                                     4. กําหนดสถานท่ีเลานิทาน 

                                     5. กําหนดระยะเวลา 

วิธีประเมินผล                  1.สังเกต 

                                         2.บันทึกการอานของผูรวมกิจกรรม 

                                         3.แบบสอบถามความคิดเห็นการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน 



                                                                                                                                                                                                                 

                                                                             
 
ช่ือกิจกรรม       บรรณนิทัศนหนังสือซีไรต   

 

แนวคิด          เมื่อมีหนังสือใหมที่ชนะการประกวด (หนังสือซีไรต)  เขาหองสมุด ตองมีการ 

                                   จัดทํารายช่ือหนังสือแจงใหผูอานรับทราบและเลือกหนังสือที่นาสนใจ  หรือที่ควรรู   

                                   ควรอาน   เรียบเรียงในรูปแบบของบรรณนิทัศน  แลวนํามาแสดงแกผูอานที่สนใจ   

                                   ไดรูถึงความนาสนใจของหนังสือเลมนั้นๆ  เพ่ือเปนการกระตุน   และแนะนําให 

                                    รูจักหนังสือ ใหมๆ ตลอดเวลา 

 

วัตถุประสงค              1. เพ่ือสงเสริมใหมีผูรักการอานมากขึ้น 

                                   2. ปลูกฝงใหมีทัศนคติที่ดีตอการอาน 

                                   3. แกไข ปรับปรุงวิธีการอานที่บกพรอง                          

                                   4.  สนับสนุนใหเปนนักอานที่ดีและรูจักเลือกอาน 

                                    5. เผยแพรความรูจากการอาน 

 

กิจกรรม                          1.เลือกหนังสือใหมหรือหนังสือที่มีเนื้อหานาสนใจ 
                                    2. อานและวิเคราะหหนังสือบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร 
                                    3. ทําบรรณนิทัศนหนังสือทุกเลม 
                                    4. จัดแขงขันการอาน          
                          

วิธีประเมินผล            ใชแบบสอบถามนักเรียน และผูเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       



 

 

ช่ือกิจกรรม         บรรณนิทัศนหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพฯ 

 

แนวคิด          หนังสือที่ทรงคุณคา สมควรอนุรักษ เชน หนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพฯ 

                                   เขาหองสมุด ตองมีการจัดทํารายช่ือหนังสือแจงใหผูอานรับทราบและเลือกหนังสือ 

                                   ที่นาสนใจ  หรือที่ควรรู  ควรอาน   เรียบเรียงในรูปแบบ  

                                   ของบรรณนิทัศน  แลวนํามาแสดงแกผูอานที่สนใจ  ไดรูถึงความนาสนใจ 

                                   ของหนังสือเลมนั้นๆ  เพ่ือเปนการกระตุน  และแนะนําใหรูจักหนังสือ ใหมๆ  

                                    ตลอดเวลา 

 

วัตถุประสงค              1. เพ่ือสงเสริมใหมีผูรักการอานมากขึ้น 

                                   2. ปลูกฝงใหมีทัศนคติที่ดีตอการอาน 

                                   3. แกไข ปรับปรุงวิธีการอานที่บกพรอง                          

                                  4.  สนับสนุนใหเปนนักอานที่ดีและรูจักเลือกอาน 

                                   5. เผยแพรความรูจากการอาน 

 

กิจกรรม                        1.เลือกหนังสือใหมหรือหนังสือที่มีเนื้อหานาสนใจ 
                                  2. อานและวิเคราะหหนังสือบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร 
                                  3. ทําบรรณนิทัศนหนังสือทุกเลม 
                                  4. จัดแขงขันการอาน         
                          

วิธีประเมินผล          ใชแบบสอบถามนักเรียน และผูเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม 

 

                                                                                                                                                                                         

 

                                                                          

 

 



 
ช่ือกิจกรรม            หนังสือดีนาอาน 

 
แนวคิด                     หนังสือคือเพ่ือนท่ีดี   แต  มีเพ่ือนดีเทากับดีท่ีสุด 

                                      เราอยากเก็บความทรงจําความประทับใจเมื่ออานหนังสือ 

                                      ท่ีเราชอบสักเลม  แลวเราก็ไมสามารถจะเก็บไวในใจเพียงลําพังได  

                                      เราจึงบันทึกเร่ืองราวแลวแนะนําใหเพ่ือนรูจักหนังสือ เราใจใหเกิด 

                                      การอยากอาน ผูอานท่ีแตกฉานแลวก็ยังตองการการกระตุนและแนะนํา 

                                       ใหรูจักหนังสือใหมๆตลอดเวลา 

 

วัตถุประสงค                      1.มีน้ําใจ เอื้อเฟอเผ่ือแผ รักเพ่ือน 

                                2. สนับสนุนใหเปนนักอานท่ีดีและรูจักเลือกอาน 

                                        3. เผยแพรความรูจากการอาน 

                                        4. เพ่ือเราใจใหเกิดความสนใจในการอานหนังสือ 

                                        5. เพ่ือเพ่ิมพูนความรูประสบการณดานหนังสือแกผูอาน   

                        

กิจกรรม                     1. เลือกหนังสือท่ีเหมาะสมกับวัยของผูอาน 

                                        2. อานแลวบันทึกในรูปแบบท่ีประทับใจ                                                             

                                        3. แนะนํา ชักชวนเพ่ือนอานตอจนจบ 

                                        4. แลกเปล่ียนกันและกัน 

 
วิธีประเมินผล                     1.สังเกต 

                                            2.บันทึกการอานของผูรวมกิจกรรม 

                                            3.แบบสอบถามความคิดเห็นการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน 

               
                                                                                                                                                                   



                                                                       
ช่ือกิจกรรม         เร่ืองเลาจากหนังสือ 

 

แนวคิด          การอานมิใชเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตองอาศัยการเรียนรู   สําหรับบางคนการเรียน  

                                   อานเปนการยาก ตองอาศัยการแนะนําส่ังสอน  ฝกฝนตนเอง   และมีโอกาสไดอาน 

                                   ในระยะแรกเร่ิม  การเรียนอานจะตองมีการแนะนําใหรูจักหนังสือ เราใจใหเกิดการ  

                                   อยากอาน ผูอานที่แตกฉานแลวก็ยังตองการการกระตุนและแนะนําใหรูจักหนังสือ  

                                   ใหมๆตลอดเวลา 

 

วัตถุประสงค              1. เพ่ือสงเสริมใหมีผูรักการอานมากขึ้น 

                                   2. ปลูกฝงใหมีทัศนคติที่ดีตอการอาน 

                                   3. แกไข ปรับปรุงวิธีการอานที่บกพรอง                          

                                  4.  สนับสนุนใหเปนนักอานที่ดีและรูจักเลือกอาน 

                                   5. เผยแพรความรูจากการอาน 

 

กิจกรรม                       1.เลือกหนังสือใหมหรือหนังสือที่มีเนื้อหานาสนใจ 
                                  2. อานและวิเคราะหหนังสือบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร 
                                  3. ทําบรรณนิทัศนหนังสือทุกเลม 
 
วิธีประเมินผล           1.สังเกต 

                                  2.บันทึกการอานของผูรวมกิจกรรม 

                                  3.แบบสอบถามความคิดเห็นการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน 

                              
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                        

 
 



                                                                          

             
ช่ือกิจกรรม บันทึกขาวหนาเสาธง  

 

แนวคิด  การทราบเหตุการณหรือเร่ืองราวตางๆ ทําใหเปนคนที่ทันตอเหตุการณบานเมือง 

                           และการเลาขาวนั้นเปนส่ิงที่ทําใหผูฟง  ฝกประสบการณการกลาแสดงออกของตัวเอง  

                           การฝกความคลองแคลวในการอาน และความสามารถในการส่ือสารใหผูอื่นรูได 

                          โดยวิธีการฟงแลวจดบันทึก 

 

วัตถุประสงค  1. ใหรูจักและทันตอสถานการณในปจจุบัน 

                            2. เพ่ือฝกการกลาแสดงออกในการฟง  พูด  

                            3. เพ่ือฝกใหส่ือสารเร่ืองราวใหผูอื่นไดรับรูไดอยางถูกตอง 

 

กิจกรรม   1. ฟงขาวที่นาสนใจและเปนประโยชนตอผูอานและผูฟง 

                             2.จดจํารายละเอียดของขาวสารในแตละวันที่หนาเสาธง 

                             3.บันทึกขาว  เร่ืองราวที่ไดฟงมาในแตละวัน 

                             4.รวบรวมขาวสารเปนเลมเพ่ือทบทวนเร่ืองราวที่ไดรับทราบมาใหเปนปจจุบัน  

  

 วิธีประเมินผล     1.สังเกต 

                             2.บันทึกการอานของผูรวมกิจกรรม 

                             3.แบบสอบถามความคิดเห็นการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน 

                              
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

 



 
ช่ือกิจกรรม                 เลาสูกันฟง 

 
แนวคิด                   การเลานิทานเปนประสบการณทางการศึกษาหลายรูปแบบ 
                                        โดยมีความสุข  สนุกสนานเปนองคประกอบสําคัญ  ประสบการณ 
                                         ที่เด็กจะไดรับจากการฟงนิทาน  ไดแก   การฟง   การอาน  การสัมผัส     
                                         ทางตา  และทําใหเขาใจถึงวัฒนธรรมของชนแตละหมูดวย 
 

วัตถุประสงค                   1. สนับสนุนใหเปนนักอานที่ดีและรูจักเลือกอาน 
                                        2. สรางความสามัคคีในหมูคณะ 
                                        3. ฝกฝนใหมีความกลาแสดงออก 
                                        4. เผยแพรความรูจากการอาน 
                                        5. ชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค 
                                        6. ใชเปนกิจกรรมเสริมบทเรียนและสรุปบทเรียน 
 

กิจกรรม                          1. เลือกนิทานที่เหมาะสมกับวัยของผูฟง 
                                        2. กําหนดเวลา 
                                        3. กําหนดเร่ืองที่จะเลา 
                                        4. กําหนดสถานที่เลานิทาน 
                                        5. กําหนดระยะเวลา 
 
วิธีประเมินผล                 สอบถามผูรวมกิจกรรม 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

                                                                          
 



 

ช่ือกิจกรรม                 หอพัก....รักอาน 

 
แนวคิด                  เนื่องจากการใหบริการของหองสมุดยังไมครอบคลุมถึงนักเรียนที่หอพักทั้งชายและ

หญิง 

                                       ที่ตองการใชบริการการอาน   งานหองสมุดจึงจัดกิจกรรมแหลงเรียนรูใกลตัว  เพ่ือเพ่ิม  

                                       แหลงเรียนรูที่ใกลตัวนักเรียนมากขึ้นโดยจัดใหมีการบริการหนังสือใหกับนักเรียน

หอพัก 

                                       ชายและหญิงอยางทั่วถึง   และเพ่ือ  เพ่ิมแหลงเรียนรูในบริเวณตางๆ ของโรงเรียนอีก

ดวย 

  
วัตถุประสงค                 1.    เพ่ือเพ่ิมแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

                                      2.    เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน 

                                      3.    เพ่ือใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  

                                      4.    เพ่ือฝกใหนักเรียนเห็นคุณคา และความสําคัญของหนังสือ รูจักรักษาสาธารณสมบัติ 

 

กิจกรรม                          1.จัดต้ังนักเรียนหอพักทั้งชายและหญิง ที่มีจิตอาสาเปนผูใหบริการ 

                                        2.นําหนังสือไปจัดวางในมุมที่จัดไว 

                                        3.นําหนังสือใหม ไปเปลี่ยนทุก  2 สัปดาห 

                                        4.ใหบริการการอานถึงบนเตียงนอน 

                                        5.ใหบริการการอานตลอดเวลาที่นักเรียนอยูที่หอพัก 

 

วิธีประเมินผล                  1.ทําแบบประเมินผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผูมาใชบริการ 

                                         2.บันทึกการเขาใชบริการและสอบถามความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

  

                                                                                                                                                                                        

 

                                                                          

 



 

ช่ือกิจกรรม         หนังสือมือสอง.... .....เพ่ือนอง 
 

 

แนวคิด           การอานจะชวยพัฒนาศักยภาพของคนใหคนมีความสามารถ 

                                   ในการคิด และเปนคนที่แสวงหาความรูดวยตนเอง หนังสือที่มีคุณภาพ  

                                    จะชวยนําพา ไปสูความสําเร็จในทุกๆดาน   

                                    กิจกรรมหนังสือมือสอง......เพ่ือนอง เกิดขึ้นดวยแรงใจ แรงศรัทธาของผูมีจิต  

                                    อันเปนกุศลที่รวมกันบริจาค เพ่ือสังคมใหอยูรวมกันอยางปกติสุข  

                              

วัตถุประสงค              1. เพ่ือชักชวนใหเห็นคุณคา และความสําคัญของหนังสือ 

                                   2.  เพ่ือเพ่ิมพูนความรูประสบการณดานหนังสือแกผูอาน 

                                   3. เพ่ือใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางหองสมุดโรงเรียนกับชุมชน                   

                                   4. เพ่ือเราใจใหเกิดความสนใจในการอานหนังสือและรูจักหนังสือตางๆ  

                                   5.  สนับสนุนใหเปนนักอานที่ดีและรูจักเลือกอาน 

 

กิจกรรม                        1. บรรณารักษอาสาประชาสัมพันธ ขอบริจาคหนังสือ 
                                       ที่โรงเรียนและชุมชนของตนเอง 

                                   2. บรรณารักษอาสาและเจาหนาที่หองสมุด แนะนําหนังสือ 
                                        นาอานและตอบคําถามตามที่ผูอานอยากรู                                                      

                                   3. ชักชวนใหเห็นคุณคา และความสําคัญของหนังสือ  
                                   4.  สอบถามความคิดเห็นเร่ืองการอาน 
                                   5. ขอรับบริจาคหนังสือจากผูมีจิตศรัทธา 
                                   6. รวบรวมหนังสือบริจาค เพ่ือสงมอบแกโรงเรียนที่ขาดแคลนตอไป    
                       
วิธีประเมินผล            1.สังเกต 

                                   2.แบบสอบถามความคิดเห็นการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน 

                             
                                                                                                                                                                                        

 
 



 

ช่ือกิจกรรม         นานาเร่ืองนารู 

 

แนวคิด                  หนังสือดีมีหลากหลายบางเร่ืองท่ีเรายังไมไดอานเปนเกร็ดความรูเล็กๆนอยๆ 

                                   ท่ีสมควรศึกษาเพราะจะเปนประโยชนกับการใชชีวิตประจําวันวันเปนอยางยิ่ง  

                                   อาจเปนการอานหรือเลาสืบตอกัน ปากตอปากจากคนรุนเกาสูคนรุนใหม  จดจํา 

                                   เลาสูกันเปนทอดๆ เพ่ือใหเร่ืองราวปรากฏสูคนรุนตอไป ชั่วลูกชั่วหลาน   

 
วัตถุประสงค            1. สนับสนุนใหเปนผูฟงและผูอานท่ีดีและรูจักเลือกอาน 

                                    2. สรางความสามัคคีในหมูคณะ 

                                       3. เผยแพรความรูจากการอาน 

                                    4. ชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค 

                                    5. นําไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน 

 

กิจกรรม                  1. สนับสนุนใหเปนนักอานที่ดีและรูจักเลือกอานหนังสือประเภทเกร็ดความรูท่ัวไป 

                                       2. อานและวิเคราะหหนังสือแลวบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร 
                                       3. ทําบรรณนิทัศนหนังสือทุกเลม 
 
วิธีประเมินผล                 1.สังเกต 

                                        2.บันทึกการอานของผูรวมกิจกรรม 

                                        3.แบบสอบถามความคิดเห็นการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน 

                              
 

 

                                                                                                                                                                                        

 

 



                                                                          

ช่ือกิจกรรม     บันทึกลึกลับ 
 
 

แนวคิด                    เร่ืองราวท่ียังไมสามารถพิสูจนได ยังคงเปนเร่ืองท่ีมีผูคนใหความสนใจ 

                                     กันเปนจํานวนมากถาใครไดอานหรือไดรับฟงเร่ืองราวเหลาน้ีสมควร 

                                     บันทึกไวไมใหสูญหาญไมวาจะเปนการจดบันทึกหรือเลาสูกันฟงก็ตาม 

 
วัตถุประสงค             1. สนับสนุนใหเปนผูฟงและผูอานท่ีดีและรูจักเลือกอาน 

                                     2. สรางความสามัคคีในหมูคณะ 

                                     3. ชวยพัฒนาความคิดสรางสรรคอยางมีวิจารณญาณ 

                                     4. เผยแพรความรูจากการอาน 

 
กิจกรรม                 1.เลือกอานหนังสือหรือฟง  เร่ืองราวท่ีเกี่ยวกับความลึกลับ 

                                        2. อานและวิเคราะหหนังสือแลวบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร 
                                        3. ทําบรรณนิทัศนหนังสือทุกเลม 
 
วิธีประเมินผล                 1.สังเกต 

                                        2.บันทึกการอานของผูรวมกิจกรรม 

                                        3.แบบสอบถามความคิดเห็นการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน 

                               
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

 
 



ช่ือกิจกรรม                   บันทึกเร่ืองชวนหัว 
 
แนวคิด                   นิทานพ้ืนบานเปนประสบการณตรง ท่ีเลาสืบตอกัน ปากตอปาก 

                                    จากคนรุนเกาสูคนรุนใหม  จดจํา เลาสูกันเปนทอดๆ เพ่ือใหเร่ืองราวปรากฏ 

                                     สูคนรุนตอไป ชั่วลูกชั่วหลาน  ทางการศึกษาหลายรูปแบบ โดยมีความสุข         

                                     สนุกสนานเปนองคประกอบสําคัญ ประสบการณ ท่ีเด็กจะไดรับจากการฟง    

                                     ไดแก   การฟง   การอาน  การสัมผัสทางตา  และทําใหเขาใจถึงวัฒนธรรม 

                                     ของชนแตละหมูดวย 

 

วัตถุประสงค               1. สนับสนุนใหเปนผูฟงและผูอานท่ีดีและรูจักเลือกอาน 

                                        2. สรางความสามัคคีในหมูคณะ 

                                        3. ฝกฝนใหมีความกลาแสดงออก 

                                        4. เผยแพรความรูจากการอาน 

                                        5. ชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค 

                                        6. ใชเปนกิจกรรมเสริมบทเรียนและสรุปบทเรียน 

 

กิจกรรม                      1. เลือกอานเร่ืองราวท่ีเหมาะสมกับวัยของผูฟง 

                                         2. อานและวิเคราะหหนังสือแลวบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร 
                                             3. ทําบรรณนิทัศนหนังสือทุกเลม 
 
วิธีประเมินผล                      1.สังเกต 
                                             2.บันทึกการอานของผูรวมกิจกรรม 

                                             3.แบบสอบถามความคิดเห็นการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน                                                                                                                                                                                                                     

 
 

สรุปผลการจัดกิจกรรม 
การประกวดกิจกรรมโครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน   ประจําปการศึกษา  2556 



ของสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  

ประเภท ครู 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  กําแพงเพชร  

 

 
 

ประเภท 

 

 

ช่ือ      สกุล 

 

 

รางวัล 
 

หมายเหตุ 

บันทึกหนังสือเลมโปรด นาง อรสา           อิ่มใจ                                          เหรียญทอง  

บันทึกยอดนักอาน                             นางสาวทิวา        สุระเดช                                  เหรียญทอง  

บันทึก  100  บรรทัด 

  

                                                                                                 
 

นางมณีรัตน        ธรรมสกุล    

นางโชติกา          พัฒนไพศาลวงศ   

นางประทุมพร     วงษจา         

นายคุณากร          อิ่มเนย            

นางสาวพรสุภา    อิ่มเนย                               

         เหรียญทอง 

         เหรียญทอง 

         เหรียญเงิน 

         เหรียญทองแดง 

      เหรียญทองแดง 

 

งานวิจัยในช้ันเรียน 
 

นางละมัยรักษ      กองเกรียงไกร 

นางสาวทิวา         สุระเดช 

นางสาวจงกล       ทาโว 

นางมณีรัตน         ธรรมสกุล 

เหรียญทอง 

เหรียญทอง 

เหรียญทอง 

เหรียญทอง 

 

งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 

 (5 บท) 
 

นางโชติกา           พัฒนไพศาลวงศ 
 

เหรียญทอง  

หนวยรักการอาน 

สานวัฒนธรรมวิจัย 

 

 

นางสาวพรสุภา    อิ่มเนย       

นางมณีรัตน         ธรรมสกุล                                                                                                                    

นาง อรสา            อิ่มใจ   

นางภาสิณี            บุตรพลอย                                

          เหรียญทอง 

         เหรียญทอง 

         เหรียญทอง 

         เหรียญทอง 

 

 

 
 



สรุปผลการจัดกิจกรรม 
การประกวดกิจกรรมโครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน   ประจําปการศึกษา  2556 

ของสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  

ประเภท นักเรียน 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  กําแพงเพชร  

 

 
 

ประเภท 

 

 

ช่ือ      สกุล 

 

 

ระดับช้ัน 
 

รางวัล 

บันทึกหนังสือเลม

โปรด 
 
 
 

เด็กหญิงสุชานันท        บางคําหลวง 

เด็กหญิงจิดาภา             เพ็งลํา 

เด็กหญิงณัฐกานต        กลิ่นมณฑา 

นางสาววรรณชนก       เปรมบุญ 

นางสาวพิมลมาศ         จันทรเปรม     

นางสาวอลิสา               ชัยบัง 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่    1/2 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่    2/2 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่    3/2 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่    4/1 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่    5/1 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่    6/1 

    เหรียญทองแดง 

    เหรียญทอง 

    เหรียญเงิน 

    เหรียญเงิน 

    เหรียญเงิน 

     เขารวม 
 

บันทึกยอดนักอาน 
 

 

เด็กหญิงธันยชนก        นัติสุทธ์ิ            

เด็กหญิงสุภาวณี           เข็มดวง           

นางสาวชินานาง          ดอกมณฑา       

นางสาวนฤมล              แสนหาญ         

นางสาวรัชฎาพร           รอดสูงเนิน       

        

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่    1/1 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่   3/2 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่    4/1 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่    5/3 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่    6/2 

               

     เหรียญทอง 

     เหรียญทอง 

     เหรียญทอง 

     เหรียญทอง 

     เหรียญทอง 

บันทึก  100  บรรทัด 
 
 
 
 
 
  

เด็กหญิงธนัชชา           แกวคูณ             

เด็กหญิงธนิกา             จําปน              

เด็กหญิงศิริพร            บันเทิง            

นางสาวสรัลพร          วงษจันทร       

นางสาวจุรีภรณ          พุมจันทร         

นางสาวแอม               โยธาโคตร       

 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่     1/1 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่    2/1 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่    3/2 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่    4/1 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่    5/1 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่    6/2 

      เหรียญทอง 

      เหรียญทอง 

      เหรียญทอง 

      เหรียญทอง 

      เหรียญทอง 

      เหรียญทอง 

 

 



รางวัลเกียรติยศเหรียญทอง 
ยอดนักอานประจําป  2556 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

 

 

 

 

 



 
 

ชนะเลิศ  ครูยอดนักอาน  ประจําป  2556 

ระดับโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                             ชนะเลิศ   นักเรียนยอดนักอาน  ประจําป  2556 

ระดับโรงเรียน 



 

 
 

 

 
 

สุดยอดนักอาน ระดับเหรียญทอง   

นักเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  


	วัตถุประสงค์               1. เพื่อสร้างความผูกพัน  ระหว่าง รุ่นพี่  รุ่นน้อง ทั้งภายในและนอกโรงเรียน

