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สืบเนื่องจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดจุดเน้นในการเร่งแก้ปัญหา              

กลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยเพ่ิมโอกาส             
ในการเข้าถึงการศึกษาด้วยการฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับ และเห็นว่าการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจะช่วยแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน               
และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียน เป็นการสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่ เป็นรูปธรรมในระดับสถานศึกษาทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงจัดท าเอกสารแนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพ่ือแก้ปัญหาภาวะ
ถดถอยทางการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ  ความส าคัญ             
ของการอ่าน งานบริการของห้องสมุดโรงเรียน แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพ่ือแก้ปัญหาภาวะถดถอย 
ทางการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แนวการคัดเลือกสื่อส่งเสริม            
นิสัยรักการอ่าน และบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้น าเอกสารฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา
ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน และขอขอบคุณคณะผู้จัดท าเอกสาร 
รวมทั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ที่ให้ข้อคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุงเอกสารนี้   จนท าให้              
การจัดท าเอกสารฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้  
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สารบัญ 

 
 หน้า 

บทที่ ๑ ความส าคัญของการอ่าน ๑ 
บทที่ ๒ งานบริการของห้องสมุดโรงเรียน ๒ 
บทที่ ๓ แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพ่ือแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้

และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน 
๔ 

บทที่ ๔  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ๗ 
บทที่ ๕ แนวการคัดเลือกสื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   ๒๓ 
บทที ่๖ บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา ๒๘ 
เอกสารอ้างอิง ๓๐ 
ภาคผนวก  ๓๑ 
 - วิสัยทัศน์ หลักการ และเป้าหมายของห้องสมุดโรงเรียนสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

 - เป้าหมายการอ่าน  
 - ตัวอย่างบันทึกการอ่าน  
 - แบบสรุปสถิติการอ่านของนักเรียน  
 - แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรม  
คณะท างาน ๔๒ 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

๑  

 
 
 

 
  การอ่านเป็นวิธีการแสวงหาความรู้ที่ส าคัญ นับตั้งแต่มนุษย์รู้จักประดิษฐ์ตัวหนังสือ จดบันทึก
เหตุการณ์ความรู้ต่าง ๆ ไว้จนพัฒนามาเป็นหนังสือจ านวนมากมาย ด้วยหนังสือคือแหล่งรวมข้อมูล องค์ความรู้ 
ประสบการณ์ ความคิดต่าง ๆ มีทั้งความรู้และสาระบันเทิง บันทึกในรูปแบบเอกสาร การอ่านจึงให้ทั้งความรู้
และความบันเทิง ผู้ที่อ่านหนังสือมากจึงเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากหนังสือมาก เพราะคนอ่านหนังสือย่อมได้
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากหนังสือมากกว่าคนไม่ชอบอ่านหนังสือ คนที่อ่านหนังสือจึงถือว่าป็นคนที่พัฒนาตนอยู่เสมอ 
เติมพลังให้ชีวิตให้มีก าลังมากขึ้น  มีความแข็งแรงทางจิตใจและสติปัญญามากขึ้น จะเป็นคนที่สมบูรณ์มากขึ้น
ดังนั้น การอ่านอย่างสม่ าเสมอจึงเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดเป็นคุณลักษณะหรือนิสัยของผู้เรียน
ตั้งแต่วัยเรียน  
 ในห้วงเวลาและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ผ่านมา ผู้เรียนเรียน
อยู่ที่บ้านผ่านระบบออนไลน์  สามารถเข้าถึงสื่อการอ่านได้น้อยและไม่หลากหลาย ความสนใจการอ่านหนังสือ
จึงน้อยลง ท าให้ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม อาจได้รับการพัฒนาอย่างไมเ่ต็มศักยภาพ และไมเ่ป็นไป
ตามช่วงวัย  การฝึกฝนการอ่านและสร้างนิสัยรักการอ่านผ่านกิจกรรมต่าง ๆ จะช่วยให้ผู้เรียน รักการอ่านและ    
มีทักษะการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ฟ้ืนฟูความรู้  ทักษะ และคุณลักษณะที่หายไปได้ และสามารถใช้ความรู้                
จากการอ่านมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของตนได้ ทั้งนี้ การพัฒนาผู้เรียนให้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ต้องได้รับการแนะน าจากผู้ใกล้ชิด คือ ผู้ปกครอง และครูในการให้ก าลังใจตลอดจนช่วยแก้ไขเมื่อเด็กมีปัญหา 
ในการอ่าน รวมทั้งจัดเวลา โอกาส และสถานที่ให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมการอ่านของเขาอย่างพอใจและ                  
มีความสุข โดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ โดยครูที่โรงเรียนนั้นจะเป็นผู้ใกล้ชิดผู้เรียนเมื่ออยู่ในโรงเรียน จึงควรพัฒนา
ผู้เรียนของตนเองให้เกิดการพัฒนาการด้านการอ่านอย่างต่อเนื่อง ตามก าลังความสามารถของผู้เรียน โดยผ่าน
การแนะแนว แนะน า ท ากิจกรรมให้ผู้เรียนได้รู้จักหนังสือ เพลิดเพลินกับการอ่านหนังสือ ดังนั้น ห้องสมุด
โรงเรียนและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของบรรณารักษ์ จึงถือว่ามีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนครูประจ าวิชา
ต่าง ๆ ในการฟื้นฟู เสริมสร้าง และพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะต่างๆ ให้กับผู้เรียนเพิ่มเติม
จากการเรียนรู้ในห้องเรียน 
 
แนวทางการส่งเสริมการอ่าน 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
๑. ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการอ่าน โดยก าหนดช่วงเวลาส าหรับการอ่าน ของผู้เรียนทั้งโรงเรียน 

ระดับชั้นเรียนหรือห้องเรียน โดยอาจเป็นช่วงเวลาเดียวกัน หรือคนละช่วงเวลา นอกเวลาเรียน อย่างน้อยวันละ 
๒๐ นาท ี

๒. ส่งเสริมการน าหนังสือมาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการอ่าน เพ่ือแก้ปัญหาภาวะ
ถดถอยทางการเรียนรู้ และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

๓. พัฒนาการอ่านของผู้เรียนตามความพร้อมและศักยภาพการอ่านของผู้เรียน ตั้งแต่อ่านออก               
อ่านคล่อง อ่านรู้เรื่อง อ่านเป็นและอ่านอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย  

๑ 

บทท่ี 

ความส าคัญของการอ่าน 



 
 

 

๒  

            
 
 
 

 ห้องสมุดโรงเรียน เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นจะต้องจัดให้มีในโรงเรียนทุกระดับ เพราะ
ห้องสมุดมีบทบาทส าคัญต่อการเรียนการสอน กิจกรรมนอกหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน                      
อีกทั้งยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาศึกษาหาความรู้ เรียนรู้วิทยาการต่างๆ ด้วยตนเอง         
ที่ให้ประโยชน์ทั้งด้านความรู้และความเพลิดเพลิน เป็นแหล่งพัฒนาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ คือ นิสัยสนใจ  
ใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นนิสัยส าคัญที่จะท าให้เป็นผู้เรียนมีลักษณะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  เป็น
นิสัยที่โรงเรียนต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ดังนั้น การที่โรงเรียนมีห้องสมุดที่ดี มีบริการที่ดี ย่อมมีโอกาสที่จะ
สร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ให้กับผู้ เรียนได้ โดยงานบริการห้องสมุดถือเป็นหัวใจของงานห้องสมุด                 
เพราะเป็นงานที่จะท าให้มีผู้เรียนและครูมาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น และจะช่วยให้การเรียนการสอนดีขึ้น 
 งานบริการห้องสมุด ได้แก่ การให้อ่านและให้ยืมโดยเสรี การตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า แนะน า
และช่วยเหลือในการอ่าน รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะห้องสมุดโรงเรียน
ประถมศึกษาจะมีครูท าหน้าที่บรรณารักษ์เพียงคนเดียว แต่สามารถจัดบริการที่ดีให้แก่ผู้ใช้ได้โดยอาศัย               
ความร่วมมือจากคณะกรรมการห้องสมุด ซึ่งประกอบด้วยครูประจ าวิชาต่างๆ และจัดหาผู้เรียนช่วยงาน
ห้องสมุดเป็นยุวบรรณารักษ์ในการปฏิบัติงานด้านนี้ 
 บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการในห้องสมุดควรมีลักษณะ ดังนี้ 

๑. มีความยินดีช่วยเหลือผู้อื่น 
๒. ยิ้มแย้มแจ่มใส ท าให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือรู้สึกสบายใจ ไม่กระดาก 
๓. พร้อมที่จะรับฟังผู้อ่ืนพูด ไม่แย่งพูด 
๔. ไม่วางตนข่มผู้อ่ืน ไม่ท าให้ผู้ใช้บริการรู้สึกว่าเป็นผู้ด้อยความรู้ 
๕. มีความอดทน ไม่ท้อถอยง่าย ๆ 
๖.  มีปฏิภาณไหวพริบ คาดคะเนความต้องการของผู้ขอความช่วยเหลือได้ คนบางคนไม่ทราบแน่ว่า

ตนเองต้องการอะไร บางคนทราบแต่ไม่สามารถอธิบายได้ 
๗. มีความทรงจ าดี จ าได้ว่า บุคคลที่เคยมาติดต่อขอความช่วยเหลือแล้วเป็นผู้สนใจเรื่องอะไร                  

มีความสามารถในการอ่านมากน้อยเพียงไร และควรจ าเรื่องราวเกี่ยววัสดุสารนิเทศในห้องสมุดได้ดี 
๘. ช่างสังเกต รู้สึกทันทีว่า ผู้มาติดต่อเกิดความอึดอัดใจหรือไม่ 
๙. มีความอยากเรียนอยากรู้อยู่เสมอ ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเป็นนิสัย 
๑๐. ซื่อตรงต่อตนเองและผู้อ่ืน สิ่งใดที่ไม่รู้ก็รับว่าไม่รู้และต้องขวนขวายพยายามให้รู้เท่าที่จะท าได้ 
๑๑. ไม่พยายามแสดงว่าเป็นผู้รอบรู้ไปทุกอย่าง สิ่งใดที่ไม่รู้และตอบไม่ได้ก็รับว่าไม่รู้ ไม่แกล้งท าเป็นรู้ 
ทั้งนี้ ในฐานะที่ห้องสมุดเป็นแหล่งความรู้ที่สนับสนุนการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรและนอก

หลักสูตร ครูบรรณารักษ์และคณะกรรมการห้องสมุดควรจัดกิจกรรมของห้องสมุดเป็นครั้งคราวเพ่ือส่งเสริม          
การอ่าน การค้นคว้า การใช้ห้องสมุด และการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้เรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมของ
ห้องสมุดแบ่งได้ ๔ ประเภท ได้แก่ 

๒ 

บทท่ี 

งานบริการของห้องสมุดโรงเรียน 



 
 

 

๓  

๑. กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักห้องสมุดในการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง อาทิ การแนะน าการใช้ห้องสมุด การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด การน าชมห้องสมุด การอบรม            
ยุวบรรณารักษ์ เป็นต้น 

๒. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เป็นกิจกรรมที่จูงใจให้ผู้เรียนสนใจในการอ่าน และเกิดนิสัยรักการอ่าน 
อาทิ การเล่านิทาน การเสนอหนังสือ การตอบปัญหาจากหนังสือ การใช้เกมน าไปสู่การอ่าน การแสดง
นาฎกรรม เช่น การแสดงละคร  การแสดงหุ่น เป็นต้น 

๓. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน เป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อสนับสนุนครูประจ าวิชาต่าง ๆ              
ในการพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านการสร้างเสริมการเรียนรู้ การทบทวนและการฟ้ืนฟูองค์ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ 
และเจตคติ และให้ผู้เรียนน าความรู้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
และท ากิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเล่านิทาน การจัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน การตอบปัญหา              
การโต้วาท ี การวาดภาพระบายสี การสาธิตแนะน าหนังสือ เกมการศึกษา เป็นต้น 

๔. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทั่วไปและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ห้องสมุดจัดขึ้น       
เพ่ือเสริมความรู้และให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการ อาทิ การจัดสัปดาห์ห้องสมุด การจัด
ป้ายนิเทศเสริมความรู้ การจัดนิทรรศการ การฉายสื่อมัลติมีเดีย การสาธิตภูมิปัญญาไทย 
 การจัดกิจกรรมห้องสมุดแต่ละกิจกรรมจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน แต่รูปแบบการจัดกิจกรรม
อาจจะเหมือนกัน เช่น การจัดนิทรรศการจะใช้กับกิจกรรมห้องสมุดได้ทุกประเภท ไม่จ ากัดว่าเป็นกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้การใช้ห้องสมุด หรือกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หรือกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน
หรือกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทั่วไปและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ดังนั้น ก่อนจัดกิจกรรมครูบรรณารักษ์
จ าเป็นต้องศึกษารูปแบบของการจัดกิจกรรมและเลือกรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และ
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว ควรสรุปเชิญชวนให้อ่านหนังสือทุกครั้ง เพ่ือเป็นการส่งเสริมการอ่านและการใช้
ห้องสมุด ตลอดจนรู้จักเลือกหนังสือมาอ่านตามความต้องการหรือความสนใจของตนเองได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๔  

 
 

 
 

  
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพ่ือแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ และส่งเสริมสนับสนุนการเรียน

การสอน ให้แก่ผู้เรียน จะช่วยลดความเครียด ความวิตกกังวลในการเรียน ช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียน                
ท าให้เห็นประโยชน์และสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการเรียนรู้ในเรื่องต่าง  ๆ รวมถึง มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน ๆ                   
ผ่านการเรียนรู้และท างานร่วมกัน เป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  ซึ่งจะช่วยใน              
การพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต ทักษะสังคม คุณลักษณะ และอารมณ์ของผู้เรียนได้ ครูบรรณารักษ์ ครูประจ าชั้น 
และครูประจ าวิชา ควรวางแผนร่วมกันเพื่อฟื้นฟู ทบทวน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ที่สร้างสภาพการเรียนรู้ที่ผู้เรียนใช้ทั้งร่างกายและสมอง ฝึกปฏิบัติจากการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับช่วงวัย เชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน มีปฏิสัมพันธ์กับ
เพ่ือน ๆ สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในด้านความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อาจจัด
ในลักษณะชมรมต่าง ๆ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  เช่น ภาษาไทยจัดเป็นชมรมภาษาไทย มีครูภาษาไทยและ                  
ครูบรรณารักษ์เป็นแกนน าให้ค าปรึกษา ผู้เรียนที่เป็นสมาชิกชมรมเป็นผู้จัดกิจกรรม เช่น การเล่านิทาน การทาย
ปัญหา ทายปัญหาสุภาษิต เกมต่าง ๆ หากเป็นการประกวด ครูจะเป็นผู้จัดตามวาระโอกาส เช่น การประกวด                
การอ่านท านองเสนาะ การประกวดเรียงความ ค าขวัญ การแต่งเรื่องจากภาพ การประกวดการวาดภาพจากนิทาน                
เป็นต้น โดยการเลือกกิจกรรมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมทั้งวาระและโอกาสที่จะจัด อาจจัดท าอย่างสม่ าเสมอหรือ       
เป็นครั้งเป็นคราว  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย 

- เล่านิทาน 
- ประกวดการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง 
- ประกวดเรียงความ / ค าขวัญ / คัดลายมือ 
- ประกวดค าประพันธ์ (กลอนสุภาพ กาพย์ โคลงสี่สุภาพ) 
- แข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย 
- แข่งขันเปิดพจนานุกรม 

ฯลฯ 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- เกม SUDOKU  
- ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ 
- แข่งขันคิดเลขเร็ว 

  ฯลฯ 
 

๓ 

บทท่ี แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอย 

ทางการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน 



 
 

 

๕  

 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
-  โครงงานวิทยาศาสตร์ (การทดลอง / สิ่งประดิษฐ์) 

  ฯลฯ 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ประกวดการเล่านิทานธรรมะ 
- ประกวดมารยาท / การกราบ / การสวดมนต์ 
- ตอบปัญหาธรรมะ 
- ปริศนาค าทาย 
- ประกวดเรียงความวันส าคัญทางพระพุทธศานา ศาสนาต่างๆ   
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
- เกม 
- ตอบปัญหาสุขภาพและกีฬา 
- การจัดนิทรรศการเก่ียวกับการกีฬา เช่น เอเชียนเกมส์ ซีเกมส์ กีฬาโอลิมปิค 

ฯลฯ 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะ 
- ประกวดออกแบบงานศิลปะที่ท าด้วยวัสดุต่างๆ  
- ประกวดการวาดภาพประกอบเรื่อง 
- แสดงละครจากหนังสือ 
- วรรณคดีปริทัศน์ 
- รวบรวมบทเพลงที่น่าสนใจ 

ฯลฯ 
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การงานอาชีพ 

- ประกวดงานประดิษฐ์ 
- ประกวดการแกะสลัก 
- สาธิต เช่น สาธิตการประกอบอาหารจากต าราท ากับข้าว 
- ประกวดต้นไม้ 

ฯลฯ 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
- ร้องเพลงภาษาอังกฤษ 
- เล่านิทานภาษาอังกฤษ / เล่าเรื่องจากภาพ 
- ละครภาษาอังกฤษ 
- ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
- โต้วาทีภาษาอังกฤษ 

ฯลฯ 
 



 
 

 

๖  

ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพ่ือแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ และส่งเสริมสนับสนุนการเรียน

การสอน ให้แก่ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ ควรมีการเตรียมพร้อมและค านึงถึงในเรื่องต่อไปนี้ 
๑. ครูผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ควรศึกษา เตรียมพร้อมทั้งในด้านวิธีการด าเนินการ สื่อ อุปกรณ์ 

เพ่ือให้การจัดกิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามเป้าหมาย และจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งต้อง
เป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่องนิสัยรักการอ่านด้วย 

๒. ครูผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านควรร่วมมือกับครูประจ าวิชาต่างๆ เก็บรวบรวมข้อมูลด้านการอ่าน
ของผู้เรียนรายบุคคล และหรือ ความต้องการในการฟ้ืนฟูและพัฒนา เพ่ือที่จะจัดกิจกรรมสนองกับความต้องการ
และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม 

๓. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ต้องเป็นกิจกรรมที่เร้าใจท้าทายความสนใจความสามารถของ
ผู้เรียน รวมทั้งมีความหลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีความสุข และเป็นกิจกรรม           
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง เหมาะสมกับช่วงวัย ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๔. การจัดให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุดที่มีหนังสืออย่างเพียงพอ จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าสู่บรรยากาศของการอ่านและได้ใกล้ชิดกับหนังสือ            
มากยิ่งขึ้น เช่น จัดนิทรรศการหนังสือในโอกาสต่าง ๆ จัดกิจกรรมเพื่อเชิญชวนให้อ่านหนังสือสม่ าเสมอ ฯลฯ 

ทั้งนี้ โรงเรียนจะมีบทบาทส าคัญในการสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้เรียน อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือ
จากพ่อแม่ ผู้ปกครองยังเป็นปัจจัยส าคัญอีกทางหนึ่งในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียนให้เป็นไป             
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๗  

 
 
 
 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีเหมาะสมกับช่วงวัยของกลุ่มเป้าหมาย และเป้าหมาย  

การพัฒนา จะช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการอ่าน เห็นความส าคัญและความจ าเป็นของ
การอ่าน เรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน ครูบรรณารักษ์ หรือครูประจ าวิชาสามารถน าตัวอย่างกิจกรรม
จากเอกสารฉบับนี้ไปใช้ โดยปรับปรุง หรือดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพ่ือให้กิจกรรม
น่าสนใจ แปลกใหม่ และปฏิบัติได้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเล่านิทาน 

หนู...หนอนหนังสือ 

เล่มโปรด 

พีอ่่านน้องฟัง 

ยอดนักฟัง 

สวัสดคีวามรู้ (เล่าเร่ืองหน้าเสาธง) 
แนะน าหนังสือบนเฟสบุ๊ค 

วางทกุงานอ่านทกุคน 

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 

การประกวดยอดนักอ่าน 

การบริการหอ้งสมุดเคลื่อนที ่ 
สัปดาหห์อ้งสมุด/สัปดาหรั์กการอ่าน 

การเล่านิทาน 

หนู...หนอนหนังสือ 

เล่มโปรด 

พี่อ่านน้องฟัง 

ยอดนักฟัง 

สวัสดีความรู้ (เล่าเรื่องหน้าเสาธง) 
แนะน าหนังสือบนเฟสบุ๊ค 

วางทุกงานอ่านทุกคน 

การประกวดวาดภาพระบายสี 
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 

การประกวดยอดนักอ่าน 

การบริการห้องสมุดเคลื่อนที่  
สัปดาห์ห้องสมุด/สัปดาห์รักการอ่าน 

๔ 

บทท่ี กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  



 
 

 

๘  

 
 
แนวคิด 

 การเล่านิทาน เป็นประสบการณ์ทางการศึกษาหลายรูปแบบ โดยมีความสุข สนุกสนานเป็น
องค์ประกอบส าคัญ ถือได้ว่าเป็นศิลปะในการสื่อความหมาย และเป็นเครื่องชักจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความต้องการ
อ่านหนังสือ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการฟัง พร้อมทั้งช่วยปลูกฝังคุณธรรม
ความดี ความเป็นสุภาพชน ความละเอียดอ่อนให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้เรียน รวมถึงเป็นกิจกรรมท่ีจะช่วยผู้เรียน
เกิดทัศนคติที่ดีต่อการอ่านการเขียน ช่วยฟ้ืนฟู / พัฒนาทักษะในการใช้ภาษา และสร้างความรู้สึกอยากมีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมให้กับผู้เรียนได ้
วัตถุประสงค์ 

๑. ฟ้ืนฟู / พัฒนาทักษะในการใช้ภาษา การฟัง การพูด การคิด การสังเกต และการมีส่วนร่วมในการฟัง
นิทานของผู้เรียน 

๒. ให้เกิดความสนุกสนานและช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด 
๓. จูงใจให้ผู้ฟังเกิดความรักหนังสือ 
๔. ส่งเสริมจินตนาการของผู้อ่านและผู้ฟัง 

ส่ือ 
๑. เรื่องท่ีต้องการเล่า ซึ่งเป็นเรื่องที่สนุกสนานดึงดูดความสนใจ 
๒. หนังสือนิทานที่ต้องการเล่า 
๓. อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ประกอบการเล่า 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
๑. เตรียมเรื่องหรือนิทานที่จะเล่า สื่อประกอบ และสถานที่ 
๒. อ่านเรื่องท้ังหมดให้เข้าใจ จดจ าเหตุการณ์ตามล าดับและตัวละคร ให้แม่นย า 
๓. ทดลองเล่าและวางแผนใช้สื่อหรือกิจกรรมประกอบการเล่า 

 ๔. ก าหนดเรื่องราวให้เหมาะสมกับระยะเวลาตามล าดับอายุของผู้เรียน (ผู้เรียนประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ 
ควรใช้เวลาเล่าประมาณ ๓-๕ นาที ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๔ ควรใช้เวลาเล่าประมาณ ๑๕-๒๐ นาที 
ส่วนกิจกรรมเสริมการอ่านตลอดรายการรวมทั้งการเล่าเรื่อง ควรจัดเวลาไว้ประมาณ ๓๐ นาท ี

๕. ก าหนดวิธีการเล่านิทาน ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมได้หลายวิธี เช่น เล่าปากเปล่า เล่าหนังสือภาพ             
เล่าจากแผ่นภาพ เล่าโดยใช้เพลงประกอบ เล่าโดยการพับกระดาษเป็นรูปสัตว์ สิ่งของตามเนื้อเรื่องในนิทาน 
เล่าโดยใช้หุ่นชนิดต่างๆ เช่น หุ่นแปะ หุ่นเชิด หุ่นถุงมือ หุ่นมือกันถุงกระดาษ หุ่นฟองน้ า หุ่นนิ้ว หุ่นผ้ายัดนุ่น  เป็น
ต้น 

๖. ก าหนดตัวผู้เล่า อาจเป็นครูหรือผู้เรียนก็ได้ตามความเหมาะสม 
๗. ผู้เล่าน ากิจกรรมประกอบให้ผู้ ฟังมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น ตอบค าถาม ท าเสียงประกอบ            

บอกกิริยาท่าท่างร่วมแสดง 
การประเมินผล  

๑. สังเกตความสนใจและการร่วมกิจกรรมของผู้เรียน 
๒. การตอบค าถามของผู้เรียน 

การเล่านิทาน 



 
 

 

๙  

 
 
 
 
แนวคิด 

การให้โอกาสผู้เรียนได้เลือกหนังสือที่ชอบอ่าน เป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและกระตุ้นให้เกิดแรง
บันดาลใจในการอ่านมากข้ึน จะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยฟ้ืนฟู / พัฒนาทักษะในการใช้ภาษาของผู้เรียน และสร้าง
ความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมให้กับผู้เรียนได ้
วัตถุประสงค์ 

๑. ฟ้ืนฟู / พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 
๒. สร้างนิสัยรักการอ่าน 

อุปกรณ์ 
 ๑. บัตรหนอนหนังสือ (รายละเอียด เช่น ชื่อ-สกุล ชั้น ชื่อหนังสือที่อ่าน วัน-เดือน-ปี ลายมือชื่อ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด) 

๒. ภาชนะส าหรับใส่บัตร เช่น กล่อง กระป๋อง 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

๑. ครูบรรณารักษ์ชี้แจงวัตถุประสงค์และกติกาของกิจกรรมให้ผู้เรียนทุกคนทราบ 
๒. ให้ผู้เรียนเลือกอ่านหนังสือที่ชอบได้โดยอิสระ 
๓. ผู้เรียนที่อ่านจบแล้วขอบัตรจากครูหรือเจ้าหน้าที่ท่ีครูแต่งตั้งข้ึนเขียนรายละเอียดลงในบัตร 
๔. น าบัตรที่เขียนรายละเอียดแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดลงลายมือชื่อก ากับ 
๕. ใส่บัตรในภาชนะตามระดับชั้นของผู้เรียน 

 ๖. เมื่อครบระยะเวลาที่ครูก าหนดไว้ เช่น ๑ เดือน หรือ ๑ ภาคเรียน ครูเปิดภาชนะของแต่ละห้อง 
แล้วนับว่าใครมีบัตรมากท่ีสุด 

๗. ให้รางวัลแก่ผู้ชนะพร้อมกล่าวค ายกย่องชมเชย 
การประเมินผล 
 ตรวจนับจ านวนบัตรหนอนหนังสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนู...หนอนหนังสือ 



 
 

 

๑๐  

 
 
 
 
 
แนวคิด 

การให้โอกาสผู้เรียนได้เลือกหนังสือที่ชอบอ่าน เป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและกระตุ้นให้เกิดแรง
บันดาลใจในการอ่านมากข้ึน จะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยฟ้ืนฟู / พัฒนาทักษะในการใช้ภาษาของผู้เรียน และสร้าง
ความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมให้กับผู้เรียนได ้
วัตถุประสงค์  

๑. ฟ้ืนฟู / พัฒนาทักษะการสื่อสาร การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มที่เลือกได้ 
๒. สร้างนิสัยรักการอ่าน 

ส่ือ 
 หนังสือที่ผู้เรียนเลือกจากบ้าน หรือห้องสมุดโรงเรียน 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

๑. ผู้เรียนเลือกอ่านหนังสือที่ชอบได้โดยอิสระ 
 ๒. ผู้เรียนน าหนังสือเล่มที่เลือกมาน าเสนอให้เพ่ือน ๆ และครูฟัง โดยบอกเหตุผลที่ชอบหนังสือเล่มนี้ 

๓. ครูก าหนดจ านวนผู้เรียนตามความเหมาะสมของเวลา แล้วเปลี่ยนผู้เรียนมาน าเสนอในครั้งต่อไป 
จนครบทุกคน 
การประเมินผล 
 ๑. สังเกตพฤติกรรมการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 ๒. สังเกตการเลือกหนังสือและเหตุผลประกอบการเลือกหนังสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เล่มโปรด 



 
 

 

๑๑  

 
 
 
 
แนวคิด 

การจัดกิจกรรมส่งเสรมินิสัยรักการอ่าน โดยมีผู้เรียนรุ่นพี่เป็นผู้น าเสนอ เพ่ือให้น้อง ๆ เกิดความสนใจ 
เห็นความส าคัญและประโยชน์ ตลอดจนความจ าเป็นที่จะต้องอ่าน อีกทั้งก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน และเกิด
ความพยายามในการอ่าน ซึ่งสามารถพัฒนาการอ่านจนเป็นนิสัย จะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยฟ้ืนฟู / พัฒนาทักษะ
ในการใช้ภาษาของผู้เรียน และสร้างความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมให้กับผู้เรียนได ้
วัตถุประสงค์ 

๑. ฟ้ืนฟู / พัฒนาทักษะการฟังและอ่านหนังสือด้วยกัน 
๒. ฟ้ืนฟู / สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน พ่ี น้อง ในโรงเรียน 
๓. ฟ้ืนฟู / พัฒนาทักษะการเลือกหนังสือและการอ่านออกเสียง 

สื่ออุปกรณ์ 
 หนังสือในห้องสมุดตามความสนใจของผู้เรียน 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 ๑. ให้ผู้เรียนจับคู่ตามความชอบหรือครูจัดให้ แล้วแต่ความเหมาะสม เช่น อาจจะเป็น ป.๖ คู่กับ ป.๑ 

หรือ ป.๒ 
 ๒. ให้ผู้เรียน (พ่ี) อ่านหนังสือให้น้อง (คู่) ฟัง เวลาเช้าหรือกลางวัน อย่างน้อยครั้งละ ๑๐ – ๑๕ นาที 

สัปดาห์ละอย่างน้อย ๓ วัน (หรือทุกวัน) ตลอดปีการศึกษา 
 ๓. พ่ีอ่านออกเสียงให้น้องฟัง (ไม่ใช่เล่าเรื่อง) 

การประเมินผล 
๑. ผู้เรียน (น้อง) ประเมินผู้เรียน (พ่ี) ชื่นชม/บอก/ว่าพ่ีอ่านให้ฟังรู้เรื่องไหม สนุกไหม อ่านทุกวันไหม 
๒. ผู้เรียน (น้อง) คัดเลือกผู้เรียน (พ่ี) ให้อ่านออกเสียงตามสาย ให้ครูและผู้เรียนเป็นกรรมการให้

คะแนนตามการได้ยินจากเสียงตามสายเท่านั้น (ถ้าจะให้รางวัล ให้เป็นหนังสือและเกียรติบัตร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พี่อ่านน้องฟัง 



 
 

 

๑๒  

 
 
 
 
 
แนวคิด  

ยอดนักฟังเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือฟ้ืนฟู / พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน โดยฝึกการฟัง ฝึกการ
จับใจความและฝึกการบันทึกจากเรื่องที่ได้ฟัง จะเป็นกิจกรรมที่สร้างความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมให้กับผู้เรียนได้ 
วัตถุประสงค์ 

๑. ฝึกมารยาทในการฟัง 
๒. ฟ้ืนฟู / พัฒนาทักษะการจับใจความ และแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์จากเรื่องที่ฟัง 
๓. ฟ้ืนฟู / พัฒนาทักษะการบันทึกจากการฟัง 

ส่ือ 
๑. หนังสือ / เรื่องท่ีต้องการน าเสนอ 
๒. แบบบันทึกการฟัง 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
๑. มอบหมายเรื่องให้อาสาสมัครอ่าน 
๒. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้เรียนให้ร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งแจกแบบบันทึก 
๓. ชี้แจงวิธีการปฏิบัติกิจกรรม (ฟังด้วยความตั้งใจ บันทึกสาระส าคัญของเรื่องลงแบบบันทึก ตั้งชื่อ

เรื่อง น าบันทึกส่งครู) 
๔. อาสาสมัครเล่าเรื่องที่ได้รับมอบหมาย 
๕. ผู้เรียนฟัง และปฏิบัติตามค าชี้แจง 

การประเมินผล 
๑. สังเกตการปฏิบัติตน ความสนใจในการฟัง และการจดบันทึก 
๒. ประเมินผลการจับใจความจากแบบบันทึกท่ีผู้เรียนบันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยอดนักฟัง 

แบบบันทึกการฟัง 
ชื่อผู้ฟัง............................... ชัน้....................................... 
ชื่อผู้เล่า............................... ชั้น...................................... 
เร่ืองท่ีเล่า.............................. วันที่เล่า.............................. 
สาระส าคัญของเร่ือง 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
ความเห็นของผู้ฟัง 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 



 
 

 

๑๓  

 
 
 
 
แนวคิด 

สวัสดีความรู้ (เล่าเรื่องหน้าเสาธง) เป็นกิจกรรมจัดเป็นรายกลุ่มหรือบุคคล ที่จัดขึ้นเพ่ือให้ ผู้เรียน
น าเสนอเกร็ดความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน อยู่ในความสนใจของผู้ฟัง จะเป็นการเพ่ิมพูนสติปัญญา 
และความรอบรู้ ทันโลก ทันสมัย ทันเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น เป็นแนวทางในการตัดสินใจและการด าเนินชีวิต               
เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสริมสร้างทักษะชีวิต 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. ให้ผู้ฟังได้รับฟังข่าวสารเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจ ทันเหตุการณ์ 

๒. ฟ้ืนฟู / พัฒนาทักษะการพูดและการอ่านต่อหน้าประชุมชน 
๓. เสริมสร้างคุณลักษณะในการกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก ในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและคน

รอบข้าง 
ส่ือ 
 ๑. ข่าว เหตุการณ์ 
 ๒. หนังสือประเภทต่างๆ  
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

๑. รับสมัครผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม หรือใช้วิธีคัดเลือกผู้เรียนที่รักการอ่าน เพ่ือฝึกเป็นผู้เล่าเรื่องหน้า
เสาธง โดยครูบรรณารักษ์เป็นผู้ฝึกซ้อม 

๒. เลือกเรื่องราว ข่าวสาร เกร็ดความรู้ที่น่าสนใจ หรือก าลังเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจ เพ่ือน ามาเล่า 
ความยาวประมาณ ๓-๕ นาที โดยครูตรวจทานเนื้อหาที่เตรียมไว้ก่อนผู้เรียนน าเสนอ 

๓. เล่าเรื่องหน้าเสาธงในตอนเช้าหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ 
๔. ครูประจ าชั้นน าเรื่องราวไปสนทนากับผู้เรียนเชื่อมโยงไปสู่การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน  

การประเมินผล 
 ๑. สังเกตการพูดของผู้เรียนเกี่ยวกับค าควบกล้ า จังหวัด น้ าเสียง 

๒. เนื้อหาสาระที่น าเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวัสดีความรู้ (เล่าเรื่องหน้าเสาธง) 



 
 

 

๑๔  

 
 

 
 
 
แนวคิด 

การแนะน าหนังสือบนเฟสบุ๊ค เฟสบุ๊คเป็นเครื่องมือเครือข่ายสังคมที่เชื่อมต่อผู้คนกับเพ่ือนและคนอ่ืนๆ 
ในที่ท างาน โรงเรียนและผู้คนในชีวิต ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในสังคมปัจจุบัน กิจกรรมดังกล่าวจะสามารถช่วย
ให้ผู้เรียนเข้าถึงการอ่านได้รวดเร็ว ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ จะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยฟ้ืนฟู / พัฒนาทักษะ
ในการใช้ภาษาของผู้เรียน และสร้างความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมให้กับผู้เรียนได ้
วัตถุประสงค์ 

๑. เป็นแนวทางในการเลือกอ่านหนังสือและแนะน าหนังสือ 
๒. ใช้สื่อออนไลน์ให้ตรงกับความต้องการในยุคปัจจุบัน 
๓. ให้ผู้เรียนเข้าถึงการอ่านผ่านโลกออนไลน์ 

ส่ือ 
หนังสือประเภทต่าง ๆ  

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
๑. ลงทะเบียนเฟสบุ๊คเพ่ือเปิดใช้ สร้างแฟนเพจ (Fanpage) แนะน าหนังสือน่าอ่านบนเฟสบุ๊ค 
๒. ประกาศเชิญชวนให้ผู้เรียนและครูเข้าเยี่ยมชมและกดถูกใจ (Like) เพ่ือเก็บไว้ตรวจสอบสถิติของ          

ผู้เข้าใช้บริการ 
๓. คัดเลือกหนังสือน่าอ่านสัปดาห์ละ ๕-๑๐ เล่ม ถ่ายภาพและโพสต์รูปพร้อมบรรณนิทัศน์แนะน า

หนังสือแต่ละเล่ม 
๔. ผู้ดูแลหน้าแฟนเพจ (Fanpage) คอยตรวจสอบ พร้อมตอบค าถามของผู้เรียนที่โพสต์ข้อความ

ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
การประเมินผล 

สังเกตความสนใจด้วยการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนะน าหนังสือบนเฟสบุ๊ค 



 
 

 

๑๕  

 
 
 

 
 
แนวคิด 

การอ่านมีความส าคัญต่อการศึกษาเล่าเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การอ่านนอกจากจะเข้าใจความหมายถ้อยค าที่เขียนแล้ว ต้องจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ด้วย   จะเป็น
กิจกรรมที่จะช่วยฟ้ืนฟู / พัฒนาทักษะในการใช้ภาษาของผู้เรียน และสร้างความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมให้กับผู้เรียนได้ 
วัตถุประสงค์ 

๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
๒. ฟ้ืนฟู / พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนบันทึกการอ่านเป็นประจ า 
๓. กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้บริการห้องสมุด 
๔. กระตุ้นบุคลากรให้ตระหนักถึงความส าคัญของการอ่านและการเรียนรู้ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานและปัจจัยที่

ส าคัญน าไปสู่ความส าเร็จของการปฏิรูปการศึกษา 
ส่ือ 

หนังสือประเภทต่าง ๆ  
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

๑. จัดท าสมุดบันทึกการอ่านเพ่ือแจกหรือจ าหน่ายให้กับผู้เรียน 
๒. ผู้เรียน/ครู/ผู้บริหาร อ่านหนังสือพร้อมกันในช่วงเช้า (ชั่วโมง โฮมรูม) ก่อนเข้าห้องเรียนประมาณ 

๑๐-๑๕ นาท ี
๓. ผู้เรียน/ครู/ผู้บริหาร บันทกึการอ่านทุกคน 
๔. ครูประจ าชั้นตรวจบันทึกการอ่านทุกสัปดาห์ 
๕. ประกวดยอดนักอ่านตามระดับชั้น 

การประเมินผล 
 ตรวจบันทึกการอ่านของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางทุกงานอ่านทุกคน 



 
 

 

๑๖  

 
 
 
 
 

แนวคิด 
 กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถทางศิลปะการวาดภาพและเพ่ือสนับสนุนการใช้
ห้องสมุด  
วัตถุประสงค์ 

๑. เสริมสร้างจินตนาการและกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
๒. ส่งเสริมการอ่าน การฟัง และการเขียน 

ส่ือ 
หนังสือประเภทต่างๆ  

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
๑. การเตรียมงาน 

๑.๑ เลือกหนังสือที่จะก าหนดให้ผู้เรียนวาดภาพ เนื้อเรื่องไม่ควรเป็นนามธรรมหรือมีรายละเอียดมาก 
จนท าให้ผู้เรียนรู้สึกว่ายากที่จะถ่ายทอดเป็นภาพ อาจจะเลือกเรื่องที่ผู้เรียนเคยรู้จักมาก่อน 

๑.๒ จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าประกวด 
๑.๓ ประกาศให้ผู้เรียนทราบถึงก าหนดการประกวด 
๑.๔ รับสมัครผู้เข้าประกวด 

๒. วิธีการ 
๒.๑ ก าหนดให้ผู้เรียนอ่านเพ่ือวาดภาพตามเรื่องที่อ่าน อาจจะให้ผู้เรียนอ่านล่วงหน้ามากก่อน              

วันประกวดวาดภาพ หรือให้อ่านในวันประกวด เมื่ออ่านจบแล้วให้วาดภาพ 
๒.๒ ครูเล่านิทานให้ฟัง เมื่อเล่าจบให้ผู้แข่งขันถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็นภาพภายในระยะเวลา 

ที่ก าหนดให้ 
๒.๓ การตัดสิน ตั้งคณะกรรมการตัดสินและก าหนดกติกา น าภาพที่เข้าประกวดแสดงที่ป้ายนิเทศ

ของห้องสมุดเพ่ือสะดวกแก่การพิจารณา ประกาศผลการตัดสินให้ทราบทั่วกัน เสร็จแล้วเก็บภาพรวบรวมไว้
ส าหรับการจัดกิจกรรมอ่ืนต่อไป เช่น ประกวดเล่าเรื่องจากภาพ 
การประเมินผล 

๑. สังเกตความสนใจในการร่วมกิจกรรมของผู้เรียน 
๒. ประเมินจากผลงานของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 

การประกวดวาดภาพระบายสี 



 
 

 

๑๗  

 
 
 
 

 
แนวคิด 

หนังสือเล่มเล็ก เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่ง ที่ผู้จัดท าท าขึ้นเองทั้งเนื้อหา ภาพประกอบ และรูปเล่ม
โดยไม่ผ่านโรงพิมพ์ ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์ของผู้จัดท า โดยมีความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษา ขนาดตัวอักษร 
และภาพประกอบ การท าหนังสือเล่มเล็กเป็นการบูรณาการทักษะทางภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน แล้วน ามาสร้าง
จินตนาการถ่ายทอดโดยการเขียน สามารถบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังท าให้เกิดความ
เพลิดเพลินและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยฟ้ืนฟู / พัฒนาทักษะในการใช้ภาษาของ
ผู้เรียน และสร้างความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมให้กับผู้เรียนได ้
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ิมพูนประสบการณ์จากการอ่านสู่การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
๒. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเขียน 
๓. สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้การอ่านในกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและทุกระดับชั้น 

ส่ือ 
หนังสือประเภทต่างๆ  

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
๑. ก าหนดหัวข้อเรื่องในการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก 
๒. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของหนังสือเล่มเล็ก เช่น ปกหน้า ปกใน  ค าน า เนื้อเรื่อง 

จ านวนหน้า เป็นต้น 
๓. ก าหนดวันส่งผลงานและประกาศผล 
๔. อาจน าผลงานไปเผยแพร่โดยติดที่ประกาศหรือป้ายนิเทศของโรงเรียน 
๕. แจกของรางวัลหรือเกียรติบัตร 

การประเมินผล 
๑. สังเกตความสนใจในการร่วมกิจกรรมของผู้เรียน 
๒. ประเมินจากผลงานของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 



 
 

 

๑๘  

 
 
 
 
 
แนวคิด 

ยอดนักอ่านเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือฟ้ืนฟู / พัฒนาทักษะการฟัง ฝึกการจับใจความและฝึกการบันทึก
จากเรื่องที่ได้อ่าน จะเป็นกิจกรรมที่สร้างความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมให้กับผู้เรียนได ้
วัตถุประสงค์ 

๑. ฟ้ืนฟู / พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 
๒. ให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการอ่าน 
๓. ให้ผู้เรียนอ่านหนังสือตามจ านวนที่ต้องการ 
๔. ให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในการเป็นยอดนักอ่าน 

ส่ือ 
หนังสือประเภทต่าง ๆ  

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
๑. ครูบรรณารักษ์แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ (ผู้เรียน) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
๒. เจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดตั้งข้อก าหนดในการประกวดยอดนักอ่าน 

- ระยะเวลาในการประกวด 
- แยกระดับชั้นของผู้เข้าประกวด 

๓. ผู้เรียนทุกคนอ่านหนังสือในห้องสมุด เมื่อมีเวลาว่างแล้วบันทึกลงในแบบบันทึกการอ่านทุกครั้ง 
 ๔. เมื่อครบก าหนดระยะเวลา เจ้าหน้าที่ตรวจบันทึกการอ่านและรวบรวมข้อมูลจัดท าสถิติการอ่าน
ของผู้เรียนทุกคนตามระดับชั้น 

๕. ประกาศผล “ยอดนักอ่าน” เป็นระดับชั้น ดังนี้ 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้แก่ ด.ญ./ด.ช. ........................................ จ านวน.... เล่ม 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ได้แก่ ด.ญ./ด.ช. ........................................ จ านวน.... เล่ม 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้แก่ ด.ญ./ด.ช. ........................................ จ านวน.... เล่ม 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้แก่ ด.ญ./ด.ช. ........................................ จ านวน.... เล่ม 
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การประกวดยอดนักอ่าน 



 
 

 

๑๙  

๖. มอบรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณยอดนักอ่านของผู้เรียน 
๗. น ารายชื่อยอดนักอ่านจัดแสดงในป้ายนิเทศของโรงเรียน 

การประเมินผล 
๑. ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 
๒. สถิติการอ่าน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึก 
  

ชื่อ...........................................นามสกลุ............................................ชั้น........................................ 
ชื่อผู้แต่ง.....................................................ชื่อหนังสือ................................................................... 
สรุปเนื้อเร่ือง.................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
ข้อคิดหรือสาระส าคัญของเร่ือง.................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 



 
 

 

๒๐  

 
 
 
 
แนวคิด  

ห้องสมุดโรงเรียนนอกจากจะบริการแก่ผู้ใช้ภายในห้องสมุดแล้ว ยังสามารถท ากิจกรรมต่างๆ ของ
ห้องสมุด เช่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและหนังสือไปบริการตามบริเวณใต้ต้นต้นไม้ หรือสถานที่ที่เหมาะสม
ภายในโรงเรียนเพ่ือเป็นการจูงใจและเร้าความสนใจให้กับผู้รับบริการเพ่ิมมากขึ้น จะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยฟ้ืนฟู / 
พัฒนาทักษะในการใช้ภาษาของผู้เรียน และสร้างความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมให้กับผู้เรียนได้ 
วัตถุประสงค์ 

๑. ฟ้ืนฟู / พัฒนาทักษะการอ่าน และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
๒. อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ 
๓. เป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของห้องสมุด 
๔. พัฒนาคุณลักษณะในเรื่องความรับผิดชอบในการท างาน 

ส่ือ 
 หนังสือ และสื่อที่ใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 สามารถด าเนินการได้ ๒ วิธีคือ 

๑. การใหผู้้เรียนน าออกไปบริการ 
๑.๑ รับสมัครผู้เรียนท าหน้าที่ให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ ประกอบด้วยผู้เรียนที่ช่วยงานห้องสมุด

หรือผู้เรียนที่มีความสนใจในการอ่านและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
๑.๒ ก าหนดระยะเวลา หนังสือและกิจกรรมที่จะออกบริการ 
๑.๓ ก าหนดผู้รับผิดชอบและสถานที่ที่จะด าเนินกิจกรรม 
๑.๔ ให้ผู้รับผิดชอบศึกษาหนังสือและกิจกรรมที่จะน าไปด าเนินการ 
๑.๕ ด าเนินการตามก าหนดเวลาและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
๑.๖ จัดท าสถิติของผู้ใช้บริการ 

๒. การจัดบริการ หนังสือและเอกสารไว้บริการตามสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะสมภายในบริเวณโรงเรียน 
เช่น บริเวณหน้าอาคารเรียน ใต้ต้นไม้ หรืออาคารอเนกประสงค์ ดังนี้ 

๒.๑ ก าหนดสถานที่ที่มีผู้เรียนอยู่รวมกันมากๆ ในเวลาพักกลางวันหรือเวลาว่างอ่ืนๆ  
๒.๒ ประชาสัมพันธ์ และให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียน 
๒.๓ น าหนังสือ หรือเอกสารที่น่าสนใจไปจัดไว้ตามสถานที่ที่ก าหนด 
๒.๔ จัดท าสถิติผู้ใช้บริการ โดยให้ผู้รับบริการเขียนลงในสมุดที่วางไว้ 
๒.๕ การด าเนินกิจกรรมนี้ สามารถจะเปลี่ยนหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้ตามโอกาส 

เช่น วันส าคัญต่าง ๆ เป็นต้น 
 
 
 

การบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ 



 
 

 

๒๑  

การประเมินผล 
๑. ประเมินจากผู้ใช้บริการ 

๑.๑ ดูจากสถิติของผู้มาใช้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ 
๑.๒ ดูจากสถิติของผู้ใช้บริการห้องสมุด 

๒. ประเมินจากผู้ให้บริการ 
๒.๑ สังเกตจากการให้บริการ เช่น การแนะน าการอ่านและการด าเนินกิจกรรมที่รับผิดชอบ 
๒.๒ ใช้แบบสอบถามผู้ใช้บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๒๒  

 
 
 
 
แนวคิด 

สัปดาห์ห้องสมุด / สัปดาห์รักการอ่าน เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือชักจูงผู้เรียนให้เกิดความสนใจอ่าน
หนังสือในห้องสมุดมากขึ้น เป็นกิจกรรมที่คิดขึ้นเพ่ือประชาสัมพันธ์ห้องสมุด สถานที่จัดอาจจัดได้ทั้งในห้องสมุด
หรือนอกห้องสมุดตามความเหมาะสม จะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยฟ้ืนฟู / พัฒนาทักษะในการใช้ภาษาของผู้เรียน 
และสร้างความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมให้กับผู้เรียนได ้
วัตถุประสงค์ 

๑. ฟ้ืนฟู / พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 
๒. ให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการอ่าน 
๓. ให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการอ่านอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจ 

ส่ือ 
๑. เกมการประกวด การแข่งขัน กิจกรรมที่ต้องใช้หนังสือหรือสื่อการอ่านต่าง ๆ  
๒. หนังสือ 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 ๑. แต่งตั้งคณะท างานในการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู 
ผู้ปกครอง ยุวบรรณารักษ์ และครูบรรณารักษ์/ครูผู้รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียนหรือครูส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
วางแผนการ จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากหนังสือของห้องสมุดโรงเรียนอย่างหลากหลาย 
         ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนเข้าร่วมงาน 
         ๓. จัดกิจกรรมโดยกระจายไปตามสถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น การเล่านิทาน การตอบค าถาม               
จากสารานุกรมไทย แข่งขันการเปิดพจนานุกรม การประกวดอ่านร้อยแก้ว ประกวดอ่านร้อยกรอง ประกวด
อ่านข่าว ประกวดอ่านบทละคร แข่งขันตอบค าถามจากสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น ปัญหาวิทยาศาสตร์ แข่งขัน                 
คิดเลขเรว็ การเล่นเกมต่อค าศัพท์ เกมทายปัญหาเชาว์ เกมเติมค าศัพท์ เวทีคนเก่ง ห้องแนะน าหนังสือ เป็นต้น 
        ๔. มอบรางวัลที่ระลึกให้แก่ผู้ร่วมงานและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
การประเมินผล 
        ๑. ส ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานและเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง 
        ๒. สังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมงานและร่วมกิจกรรม 
        ๓. ตรวจสอบสถิติการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ห้องสมุด/สัปดาหร์ักการอ่าน 



 
 

 

๒๓  

 
 
 

 
 หนังสือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ท าให้เกิด           
การใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือสร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและ
คุณธรรมควบคู่กัน และให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้าง
ความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและยกระดับความสามารถในการอ่าน รวมทั้งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งในและ                   
นอกโรงเรียน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานสู่การปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนและความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
ควรส่งเสริมให้ห้องสมุดมีหนังสือที่มีสารประโยชน์ มีปริมาณเพียงพอ และเหมาะสมตรงกับความต้องการ             
ของผู้เรียน และส่งเสริมการใช้หนังสือเพ่ือการอ่านและการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้ก าหนด                 
แนวปฏิบัติในการจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด เพ่ือใช้ประกอบการคัดเลือกซื้อหนังสือและใช้หนังสือที่มี                   
ในห้องสมุดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหนังสือ 
 การพิจารณาหนังสือส าหรับห้องสมุด ควรค านึงในปัจจัยต่อไปนี้ 

๑. เนื้อหาสาระ หนังสือที่คัดเลือกไว้ในห้องสมุดให้พิจารณาในประเด็นหลัก ดังนี้  
หากเป็นประเภทอ้างอิงหรือสารคดี จ าเป็นต้องค านึงถึงสาระที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้อง

กับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในทุกกลุ่มสาระ            
การเรียนรู้ มีความเป็นปัจจุบัน ทันสมัย ทันเหตุการณ์ หากเป็นประเภทบันเทิงคดีหรือส่งเสริมการอ่าน ควรมี
เนื้อหาสาระที่สร้างสรรค์ส่งเสริมจินตนาการและศีลธรรมอันดีงาม ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี เนื้อหาไม่เป็นพิษ
เป็นภัยต่อการอ่าน เหมาะสมกับวัย สนุกสนานกระตุ้นความสนใจ จูงใจผู้อ่านให้เกิดความเพลิดเพลิน ก่อให้เกิด
นิสัยรักการอ่านและสามารถน าไปประยุกต์ในวิถีชีวิตได้ 

๒. ความถูกต้องของข้อมูล มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับหนังสือประเภทอ้างอิง สารคดี และหนังสือ
วิชาการอ่ืน ๆ ตลอดจนหนังสืออ่านเพิ่มเติมตามกลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ ให้พิจารณาในเรื่องของความเที่ยงตรง
เชื่อถือได้ของแหล่งที่มา แหล่งค้นคว้า บรรณานุกรมถูกต้องชัดเจน ทันเหตุการณ์ และได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้อง             
ตามกฎหมาย 

๓. ภาพประกอบของหนังสือ  ควรพิจารณาให้มีความถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของหนังสือ
สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ชัดเจน เหมาะสมวัย มีสีสันสวยงาม รวมทั้งมีสัดส่วนเหมาะสมกับหน้ากระดาษ 

๔. การใช้ถ้อยค าส านวนภาษา  ใช้ถ้อยค าภาษาถูกต้อง สื่อความหมายได้ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย
เหมาะสมกับประเภทและเนื้อหาของหนังสือ รวมทั้งวัยของผู้อ่าน กรณีหนังสือทางวิชาการ ค าที่มาจาก
ภาษาต่างประเทศ ถ้ามีการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยแล้ว ควรใช้ภาษาไทย 

๕ 

บทท่ี 

แนวการคัดเลือกสื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 



 
 

 

๒๔  

๕. ความถูกต้องตามอักขรวิธี ภาษาที่ใช้ในหนังสือประเภทต่าง ๆ ต้องค านึงถึงความถูกต้อง                 
ตามอักขรวิธี เช่น การใช้ตัวสะกด การันต์ ค าควบกล้ า เป็นต้น รวมทั้งการใช้ค าชนิดต่าง ๆ เช่น ค านาม อักษรย่อ 
เป็นต้น ใช้ภาษาพูด ภาษาเขียนได้ถูกต้องตามสถานการณ์ของเรื่องนั้น ๆ และเหมาะสมกับวัยของผู้อ่าน 

๖. ราคาหนังสือ การพิจารณาราคาหนังสือต้องค านึงถึงความเหมาะสมด้านปริมาณและคุณภาพ             
ของหนังสือ โดยพิจารณาจากชนิดของกระดาษ ขนาด จ านวนหน้า รูปแบบ และเทคนิคการผลิ ตภาพ           
ความยากง่ายในการเก็บข้อมูลและเนื้อหา 

๗. ส่วนลดของราคาหนังสือ หนังสือที่จัดซื้อส่วนใหญ่จะได้รับส่วนลด ควรน าส่วนลดดังกล่าวมาจัดซื้อ
หนังสือเข้าห้องสมุดให้มีปริมาณเพ่ิมขึ้น แต่ถ้าหนังสือเล่มใดมีส่วนลดมากเป็นพิเศษควรพิจารณาให้รอบคอบ
เพราะอาจจะท าให้ได้หนังสือที่ไม่มีคุณภาพ 

๘. องค์ประกอบอ่ืน ๆ  นอกจากการพิจารณาดังกล่าวมาแล้ว อาจมีองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่ควร
พิจารณา เช่น ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ จ านวนครั้ง                   
ที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ มีส่วนประกอบของหนังสือครบถ้วน เป็นหนังสือที่ชนะการประกวดจากหน่วยงาน สถาบัน 
องค์กรต่าง ๆ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่โรงเรียนพิจารณาตามความต้องการและความเหมาะสม 

 
 การพิจารณาหนังสือส่งเสริมการอ่านระดับชั้น 

ห้องสมุดได้จัดหนังสือที่ดีมีคุณค่าไว้ในห้องสมุด เมื่อจะน าไปส่งเสริมการอ่านให้แก่ผู้เรียนในแต่ละ
ระดับชั้น ควรมีการคัดกรองประเภทและเนื้อหาของหนังสือให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ดังนี้ 

๑. ระดับปฐมวัย (อายุ ๓ – ๖ ขวบ)          
    ๑.๑  เนื้อหา เรื่องไม่ยากเกินไป ไม่ซับซ้อน เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ต้นไม้ ดอกไม้ สัตว์เลี้ยงใน

บ้าน สัตว์ในสวนสัตว์ ท้องฟ้า พระอาทิตย์ พระจันทร์ ดวงดาว รูปทรง ขนาด น้ าหนัก สิ่งของ เครื่องใช้ เสียง
ต่าง ๆ และเรื่องเก่ียวกับสัตว์พูดได้ 

    ๑.๒  ภาษา ใช้ภาษาง่าย ๆ อ่านแล้วเข้าใจความหมาย ไม่ต้องแปล เขียนถูกต้องตามหลักภาษา
และอักขรวิธี ใช้ค าซ้ า ๆ  สั้น ๆ ใช้ค าคล้องจอง ค ากลอน เป็นเรื่องหรือนิทานสั้น ๆ  

    ๑.๓  ภาพประกอบ/รูปเล่ม  เป็นหนังสือภาพ ภาพชัดเจน เรียบง่าย ไม่ใช้สีสะท้อนแสง มีช่องว่าง
พักสายตา ตัวหนังสือน้อยภาพมาก จ านวนหน้าไม่มาก 

 ๒. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
     ๒.๑  เนื้อหา มีลักษณะ ดังนี้ 
           -  เรื่องเกี่ยวกับดอกไม้ ต้นไม้ เรื่องลึกลับ นางฟ้า เทวดา สัตว์ การ์ตูน เรื่องเกี่ยวกับ

ชีวิตประจ าวัน เรื่องตลกขบขัน การผจญภัย มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ชวนติดตาม ส่งเสริมและสร้าง
จินตนาการ  

           -  เป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต ส่งเสริมคุณธรรมและศีลธรรมอันดี ไม่เป็นเรื่องท่ีโหดร้าย
รุนแรง ไม่สร้างค่านิยมในทางที่ผิด ไม่น าเสนอเนื้อหาในทางลบ 

           -  มีเนื้อหาช่วยเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิด สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
 



 
 

 

๒๕  

     ๒.๒ ภาษา สละสลวย เหมาะสมกับเนื้อหาและตัวละครนั้น ๆ เหมาะสมกับวัย และสื่อความหมาย
ได้เข้าใจโดยทั่วกัน ใช้ประโยคที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย ถูกต้องตามหลักภาษาและอักขรวิธี ไม่มีถ้อยค าหยาบคาย 
ถ้าเป็นร้อยกรองและบทกวีต่าง ๆ มีการเลือกสรรภาษาได้อย่างงดงาม มีอรรถรสทางวรรณศิลป์ และให้ความ
สุนทรีต่อผู้อ่าน 

    ๒.๓  ภาพประกอบ/รูปเล่ม ภาพประกอบกับเนื้อหามีความส าคัญเท่าเทียมกัน มีสีสันสดใส 
สวยงาม เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน โดยไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม 

๓. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
๓.๑  เนื้อหา มีลักษณะ ดังนี้ 

         -  เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การผจญภัย การต่อสู้ เรื่องที่มีจินตนาการกว้างไกล 
เทวดา นางฟ้า เรื่องตื่นเต้น ลึกลับพิศวง ความกล้าหาญ ความมีน้ าใจนักกีฬา การกีฬา ชีวประวัติ ศาสนาง่าย ๆ 
วรรณคดี นิทาน เรื่องตลก การ์ตูนข าขัน 

         -  เป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต และสร้างค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เป็นเรื่อง                 
ที่โหดร้ายรุนแรง ไม่สร้างค่านิยมในทางที่ผิด ไม่น าเสนอเนื้อหาในทางลบ หรือล่อแหลมต่อศีลธรรม 

         -  เนื้อหาช่วยเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิด สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ สามารถด ารง               
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

    ๓.๒ ภาษา ใช้ประโยคที่ยาวขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้น แต่สามารถสื่อความหมายได้ตรง             
ตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน สละสลวย เหมาะสมกับเนื้อหาและตัวละครนั้น ๆ เป็นภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
และสื่อความหมายได้เข้าใจชัดเจน ถูกต้องตามหลักภาษาและอักขรวิถี ไม่มีถ้อยค าหยาบคาย ถ้าเป็นร้อยกรอง
และบทกวีต่าง ๆ มีการเลือกสรรภาษาได้อย่างงดงาม มีอรรถรสทางวรรณศิลป์ และให้ความสุนทรีต่อผู้อ่าน 

   ๓.๓  ภาพประกอบ/รูปเล่ม มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ถ้าเป็นข้อมูลทาง             
ด้านวิชาการ ภาพประกอบ ต้องเป็นภาพที่ถูกต้อง สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน โดยไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม 

๔.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ 
    ๔.๑  เนื้อหา มีลักษณะ ดังนี้ 
          - เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ชีวประวัติ สารคดี อาชีพ สืบสวน 

สอบสวน นวนิยาย งานอดิเรก ประเพณีท้องถิ่น ท่องเที่ยว กีฬา  ความรัก ครอบครัว กวีนิพนธ์ วรรณคดี              
การแต่งกาย สุขภาพอนามัย และการดูแลตนเอง 

          -  เนื้อหาไม่ขัดต่อคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงของประเทศ ช่วยเสริมให้ผู้เรียนได้
พัฒนา ความคิด สติปัญญา  อารมณ์และจิตใจ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

   ๔.๒  ภาษา ใช้ประโยคที่ยาวขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้น แต่สามารถสื่อความหมายได้ตรง             
ตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน สละสลวย เหมาะสมกับเนื้อหาและตัวละครนั้น ๆ เป็นภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
และสื่อความหมายได้เข้าใจโดยทั่วกัน เช่น ใช้ค าคล้องจอง สุภาษิต ค าพังเพย ถ้อยค าส านวน ถูกต้องตาม             
หลักภาษา และอักขรวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่เขียน ไม่มีถ้อยค าหยาบคาย ถ้าเป็นร้อยกรองและบทกวี
ต่าง ๆ มีการเลือกสรรภาษาได้อย่างงดงาม มีอรรถรสทางวรรณศิลป์ และให้ความสุนทรีต่อผู้อ่าน 

   ๔.๓  ภาพประกอบ/รูปเล่ม มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ถ้าเป็นข้อมูลทาง            
ด้านวิชาการ ภาพประกอบต้องเป็นภาพที่ถูกต้อง สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน โดยไม่ขัดต่อศีลธรรม              
อันดีงาม 

 



 
 

 

๒๖  

๕. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
๕.๑  เนื้อหา มีลักษณะ ดังนี้  

            -  เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษา กีฬา การท่องเที่ยว นักสืบ การผจญภัย 
ดนตรี วรรณคดี กวีนิพนธ์ นวนิยาย การปรับปรุงบุคลิกภาพ มารยาทสังคม การวางตน การคบเพ่ือน                      
การรักษาสุขภาพอนามัย อาชีพ จิตวิทยา การ์ตูน  ฯลฯ 

            - เนื้อหาส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาความคิด สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ สามารถด ารง             
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

    ๕.๒  ภาษา ใช้ประโยคที่ยาวขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้น แต่สามารถสื่อความหมายได้ตรง            
ตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน สละสลวย เหมาะสมกับเนื้อหาและตัวละครนั้น ๆ เป็นภาษาที่เหมาะสมกับวัย  
และสื่อความหมายได้เข้าใจโดยทั่วกัน เช่น ใช้ค าคล้องจอง สุภาษิต ค าพังเพย ถ้อยค าส านวน ถูกต้องตาม             
หลักภาษา และอักขรวิธีเหมาะสมกับลักษณะงานที่เขียน ไม่มีถ้อยค าหยาบคาย ถ้าเป็นร้อยกรองและบทกวีต่าง ๆ 
มีการเลือกสรรภาษาได้อย่างงดงาม มีอรรถรสทางวรรณศิลป์ และให้ความสุนทรีต่อผู้อ่าน 

   ๕.๓   ภาพประกอบ/รูปเล่ม  มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ถ้าเป็นข้อมูลทาง             
ด้านวิชาการ ภาพประกอบต้องเป็นภาพที่ถูกต้อง สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน โดยไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม 

 
 เกณฑ์การพิจารณาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ควรสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทันสมัย สะดวกในการใช้ ส่งเสริม     
ให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ สามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และไม่ขัด
ต่อคุณธรรมจริยธรรม การจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/โรงเรียน ควรมีแนวทางการด าเนินงานต่อไปนี้ 
        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
         ๑. ส่งเสริมสนับสนุน และให้ค าปรึกษาในการจัดซื้อหนังสือและส่งเสริมการใช้หนังสือเพ่ือการอ่านและ
การเรียนรู้ให้กับโรงเรียนภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         ๒. จัดนิทรรศการ/ตลาดนัดหนังสือ โดยเชิญชวนร้านค้าและส านักพิมพ์ต่าง ๆ มาร่วมจ าหน่ายหนังสือ
หรือด าเนินการตามความเหมาะสม เพ่ือให้โรงเรียนได้รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งข้อมูลในการช่วยพิจารณา
คัดเลือกหนังสือท่ีมีสารประโยชน์ตรงกับสภาพความต้องการของผู้เรียน 
        ๓. ด าเนินการนิเทศและก ากับติดตามการจัดซื้อหนังสือและส่งเสริมการใช้หนังสือเพ่ือการอ่านและ     
การเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผล 
         ๔. สรุป และรายงานผลการด าเนินงานเสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอน และครูบรรณารักษ์ มีแนวทางการด าเนินงานต่อไปนี้ 
 ผู้บริหารโรงเรียน  
๑. ด าเนินการให้มีการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือให้

ห้องสมุดมีหนังสือที่มีคุณภาพและเพียงพอกับจ านวนผู้ใช้บริการ 
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๒. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกหนังสือส าหรับห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือผู้แทน ครูบรรณารักษ์ ผู้เรียน ฯลฯ ตามแนวทางในการจัดซื้อหนังสือ                   
เข้าห้องสมุดส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/โรงเรียน 

๓. ด าเนินการจัดซื้อตามงบประมาณท่ีได้รับจากการจัดสรรและรายชื่อที่คัดเลือกไว้ 
๔. ก าหนดนโยบายให้มีการใช้หนังสือเพ่ือการสร้างนิสัยรักการอ่าน โดยส่งเสริมให้การจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน และก าหนดให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุด 
๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้หนังสือเพ่ือการสร้างนิสัย                 

รักการอ่าน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอ่านและการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการต่าง ๆ  
๖. นิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการด าเนินงานเสนอส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
 ครูผู้สอน 
๑. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องให้ความสนใจกับหนังสือใหม่ เพ่ือแนะน าให้แก่ผู้เรียนได้ 
๒. จัดท าแผนการเรียนรู้บูรณาการการส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุดในการจัดการเรียนการสอน 
๓. ให้ความร่วมมือกับครูบรรณารักษ์ในการจัดหาหนังสือ สื่ออ่ืน ๆ แนะน าหนังสือดี และจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน 
 ครูบรรณารักษ ์
๑. จัดระบบงานห้องสมุด ได้แก่ ลงรายการหนังสือ/จัดหมวดหมู่หนังสือให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ แนะน า

หนังสือใหม่ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับหนังสือให้แก่ครูผู้สอนและผู้เรียน ซ่อมแซมหนังสือ/สื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 
๒. จัดห้องสมุดให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการอ่านและการเรียนรู้ 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนและผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้ง        

ให้มีการใช้หนังสือเพ่ือการอ่านและการเรียนรู้ 
๔. กระตุ้นให้ผู้เรียนและครูผู้สอนเกิดการรักการอ่านและการเรียนรู้ ด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 

เช่น แนะน าหนังสือใหม่ จัดนิทรรศการหนังสือตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ บันทึกการอ่าน ประกวด/แข่งขัน             
ด้วยการอ่าน ค้นหายอดนักอ่าน เป็นต้น 

๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ สนับสนุนการใช้หนังสือให้เหมาะสมกับระดับช่วงชั้นเรียน 
๖. สร้างเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
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 การด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนจะประสบความส าเร็จได้ ทุกฝ่าย          
ที่เก่ียวข้องต้องมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ โดยมีการท างานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยหน่วยงานมีบทบาท
และหน้าที่ ดังนี้ 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑. ก าหนดนโยบายและประกาศจุดเน้นในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
๒. สนับสนุนส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนเพ่ือให้การ

ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
๓. พัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด 
๔. วิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มี

ประสิทธิภาพ 
๕. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย 
๖. ยกย่องเชิดชูเกียรติและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานด้านการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุด

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๑. จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของ

โรงเรียนในสังกัด 
๒. จัดท าแผนงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
๔. พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. ประสานเครือข่ายทุกภาคส่วนเพ่ือร่วมสนับสนุนการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนา

ห้องสมุดโรงเรียน 
๖. วิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการบริหารงานห้องสมุด

โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
๗. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 
๘. ยกย่องเชิดชูเกียรติและประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัด 
 
 
 

๖ 

บทท่ี 

บทบาทและหน้าท่ีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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โรงเรียน 
๑. จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเกี่ยวกับนิสัยรักการอ่านและการใช้ห้องสมุด 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด 
๓. จัดท าแผนงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด 
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาสมุดให้เป็นห้องสมุด ๓ ดี 
๕. พัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด 
๖. ประสานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพ่ือร่วมสนับสนุนการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนา

ห้องสมุด 
๗. วิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการบริหารงานห้องสมุดให้มี

ประสิทธิภาพ 
๘. ให้ขวัญ ก าลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดสู่เป้าหมาย 
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ห้องสมุด. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๓๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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วิสัยทัศน์ หลักการ เปา้หมายของห้องสมุดโรงเรียน 
 

----------- 
 
วิสัยทัศน ์

ห้องสมุดโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นห้องสมุดมีชีวิตที่ได้มาตรฐาน 
มีบรรณารักษ์ที่มีประสิทธิภาพให้บริการทรัพยากรสารสนเทศครบถ้วนและทันสมัย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิต มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหา ใช้การอ่านเพ่ือพัฒนา
ตนเองและเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 
หลักการ 
 การก าหนดมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการ
ส าคัญ ดังนี้ 

๑. มุ่งพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้หลักของโรงเรียนที่มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการอ่าน
และการเรียนรู้ โดยมีบุคลากรประจ าห้องสมุดที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับลักษณะงาน 

๒. เป็นมาตรฐานที่มุ่งพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพ่ือใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน             
ตามหลักสูตรและการค้นคว้าหาความรู้ โดยใช้เทคโนโลยี 

๓. มุ่งส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นในโรงเรียน โดยเน้นความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
และห้องเรียนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ทั้งการอ่านเพ่ือความเพลิดเพลิน
และการอ่านเพ่ือการค้นคว้าหาความรู้ เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านท่ียั่งยืนให้แก่ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้บริหารโรงเรียน 

๔. มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นผู้ใช้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม และ
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง 

๕. เป็นแนวทางในการด าเนินงานและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน การด าเนินงาน และ
การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้ห้องสมุดให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและผู้รับบริการพึงพอใจ 

๖. เน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนโดยบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งผู้เรียน ครู
บรรณารักษ์ ครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กร 

๗. ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญและเป็นผู้น าในการสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกคน           
ในโรงเรียนเห็นความส าคัญของห้องสมุดโรงเรียนและสนับสนุนการด าเนินงานและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๓๓  

เป้าหมาย 
 เป้าหมายของห้องสมุดโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีดังนี้ 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียนของผู้เรียน 

๒. ส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด โดยกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่าน ดู ฟัง จากทรัพยากร
สารสนเทศและสื่อหลากหลายประเภทและรูปแบบทั้งการอ่านภายในห้องสมุดและภายนอกห้องสมุด เพ่ือความ
เพลิดเพลิน เสริมสร้างจินตนาการ การค้นคว้าหาความรู้ความเข้าใจส าหรับการเรียน การเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
ความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

๓. สร้างนิสัยรักการอ่านท่ียั่งยืนให้แกผู่้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียน 
๔. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะและนิสัยในการตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ 

วางแผน แสวงหา เลือกและประเมินวิธีการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของตนเอง เพ่ือให้ ผู้เรียนเป็นผู้เรียน                 
ที่มีความรับผิดชอบ สามารถพ่ึงพาตนเอง และเติบโตเป็นพลเมืองที่สามารถพ่ึงพาตนเอง และมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม 

๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการรับรู้ เข้าถึง ประเมิน เลือก และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีจริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต 

๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เข้าถึงองค์ความรู้ ความคิด วัฒนธรรมและข้อมูลข่าวสารที่ เหมาะสม
กับวัยได้อย่างเสรี 

๗. ให้บริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ให้แก่ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

๘. ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ และพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยให้ ผู้ เรียนสามารถแสวงหาความรู้ และมีทักษะส าหรับการด าเนินชีวิต                           
ในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๙. บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยติดตามความรู้ ข่าวสาร ความคิด และ
นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนส าหรับการเรียนรู้และด าเนินชีวิต                      
ในสังคมปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่าง    
มีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๓๔  

เป้าหมายการอ่าน 
 

จากยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายรัฐบาล  
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดเป้าหมายการอ่านของผู้เรียนเพ่ือให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการ
พัฒนาห้องสมุด โดยก าหนดเป้าหมายการอ่านของผู้เรียน (ไม่รวมหนังสือเรียน) ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษา 
เป้าหมายการอ่านหนังสือ (ไม่รวมหนังสือเรียน) 

จ านวนเล่ม เวลาที่ใช้กับการอ่าน 
ปฐมวัย ไม่น้อยกว่า ๖ เล่ม เฉลี่ยวันละ ๑๐ นาท ี
ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ไม่น้อยกว่า ๑๒ เล่ม เฉลี่ยวันละ ๓๐ นาท ี
ประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ ไม่น้อยกว่า ๑๔ เล่ม เฉลี่ยวันละ ๖๐ นาท ี
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ไม่น้อยกว่า ๒๐ เล่ม เฉลี่ยวันละ ๙๐ นาท ี
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ มากกว่า ๒๐ เล่ม เฉลี่ยวันละ ๑๒๐ นาท ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๓๕  

ตัวอย่าง บันทึกการอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๓๖  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๓๗  

แบบสรุปสถิติการอ่านของผู้เรียน 
แบบสรุปจ านวนหนังสือที่ผู้เรียนอ่าน ปีการศึกษา ............................ 

โรงเรียน...................................................................... ชั้น ................................. 
เดือน .............................................พ.ศ. ........... 

 
เลขที่ ชื่อ-นามสกุล (ผู้เรียน) จ านวนหนังสือ 

ที่อ่าน (เล่ม) 
เวลาที่อ่าน

หนังสือ (นาที) 
หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวม    
 
 
 
 



 
 

 

๓๘  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๓๙  

แบบสรุปสถิติการอ่านหนังสือของผู้เรียน ปีการศึกษา........................... 
โรงเรียน........................................... 

สพป. / สพม......................เขต............ 
 
 

ที ่ ชั้น หนังสือที่อ่าน 
(เล่ม) 

เวลาที่อ่าน 
(นาที) 

หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวม    
เฉลี่ย    

 
 
 



 
 

 

๔๐  

ตัวอย่าง 
แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรม.................. 

วัน..............ที่.......เดือน................................... พ.ศ.................. 
โรงเรียน........................................... 

 
ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นและความพึงพอใจของท่าน 
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

๑. เพศ   ชาย    หญิง 
๒. อายุ  ๖-๙ ป ี

 ๑๐-๑๓ ป ี
 ๑๔-๑๘ ป ี

 
ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรม 
 

หัวข้อ 

ระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจ 
มากที่สุด/ 

พอใจ 
(๕) 

มาก/ 
ค่อนข้าง
พอใจ 
(๔) 

ปาน
กลาง/
เฉยๆ 
(๓) 

น้อย/ 
ไม่ค่อย
พอใจ 
(๒) 

น้อย
ที่สุด/ไม่
พอใจ 
(๑) 

๑. โครงการ/กิจกรรมนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ใน
ระดับใด 

     

 ๑)      
 ๒)      
 ๓)      
๒. ความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้      
 ๑) การประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรม      
 ๒) รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
 ๓) สิ่งอ านวยความสะดวกมีความเหมาะสม      
 ๔) เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความ

เหมาะสม 
     

 ๕) สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
๓. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วม โครงการ/

กิจกรรม 
     

 ๑) ความรู้ ความเข้าใจ      
 ๒) จิตส านึก เจตคติ ความตระหนัก      
 ๓) ทักษะในการปฏิบัติ      



 
 

 

๔๑  

 

หัวข้อ 

ระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจ 
มากที่สุด/ 

พอใจ 
(๕) 

มาก/ 
ค่อนข้าง
พอใจ 
(๔) 

ปาน
กลาง/
เฉยๆ 
(๓) 

น้อย/ 
ไม่ค่อย
พอใจ 
(๒) 

น้อย
ที่สุด/ไม่
พอใจ 
(๑) 

 ๔) การมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีม      
 ๕) ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความ

บันเทิง 
     

๔. ความพึงพอใจในภาพรวมในการเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมนี้ 

     

 
ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง พัฒนาการจัด โครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไป 
.......................................................................................................... ............................................................... 
...................................................................................... ................................................................................... 
.......................................................................................................... ............................................................... 
.......................................................................................................... ............................................................... 
........................................................................................ ................................................................................. 
.......................................................................................................... ............................................................... 
.......................................................................................................... ............................................................... 
.......................................................................................... ............................................................................... 
.......................................................................................................... ............................................................... 
.......................................................................................................... ............................................................... 

 
 

ขอขอบคุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๔๒  

คณะท างาน 
แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้  

และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน 
 
ที่ปรึกษา 

๑.  ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒.  ดร.เกศทิพย์  ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓.  ดร.วิษณุ  ทรัพย์สมบัติ ผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 
คณะท างานจัดท าต้นฉบับแนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้  
และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน 

๑.  นางเสาวภา  ศักดา ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ 
๒.  นางสาวราตรี  ธรรมโชต ิ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
๓.  นายรัฐพงษ์  สงวนงาม นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
๔.  นางสาววราภรณ์  ศรีแสงฉาย   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
๕.  นางสาวศิริพร  พรรณพัฒน์กุล  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
๖.  นางสาววิจิตตรา  กาฬภักดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
๗.  นางสาวณัฐพร  โอนอ่อน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
๘.  นางสาวประนอม  เพ็งพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
คณะท างานอ่านพิจารณาปรับปรุงต้นฉบับแนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอย           
ทางการเรียนรู้ และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน รอบที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
๑.  นางสาวปวันรัตน์  สนธิสวุรรณ    ศึกษานิเทศก์  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
๒.  นายเสกสรรค์ สิธิวัน ศึกษานิเทศก์    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ 
๓.  นายอภิสิทธิ์  กุลโรจนสิริ   ศึกษานิเทศก์   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ 
๔.  นางสาวสุทธิรัตน์  พิมพ์มุ่งหวาย  ศึกษานิเทศก์    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต ๒ 
๕.  นางธัญญ์นรี  จันทร์เดชาสิริ ศึกษานิเทศก์    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
๖.  นางสาวสุวิจยา มุลทา ศึกษานิเทศก์    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 
 



 
 

 

๔๓  

๗.  นางวรกมล สุตะวงค์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจ าบอน   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ 

๘.  นางวันทนี ยอดยิ่ง ครูโรงเรียนวัดนาคปรก   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

๙.  นางสาวซะฟีนะห์  หล าหวัง   ครูโรงเรียนบ้านบ่อตรุ (นิยมประชาคาร)   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ 

๑๐.  นางสาววิมวิภา  โพธิ์น้อย   ครูโรงเรียนบ้านหนองมั่ง    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ 

๑๑.  นางสุรีพร  เกศรี   ครูโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

๑๒.  นายอนุกูล เอ่ียมส าอาง ครูโรงเรียนบ้านท่าเมือง   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

 
คณะท างานอ่านพิจารณาปรับปรุงต้นฉบับแนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอย               
ทางการเรียนรู้ และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน รอบที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕             
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

๑.  นางสาวปวันรัตน ์สนธิสวุรรณ ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

๒.  นายเสกสรร สิธิวัน ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ 

๓.  นายอภิสิทธิ์ กุลโรจนสิริ ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ 

๔.  นางสาวสุทธิรัตน์ พิมพ์มุ่งหวาย ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ 

๕.  นางธัญญ์นรี จันทร์เดชาสิริ ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

๖.  นางสาวสุวิจยา มุลทา ศึกษานิเทศก์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

๗.  นางวิชญา อินต๊ะอิน ครูโรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

๘.  นางวันทนี ยอดยิ่ง ครูโรงเรียนวัดนาคปรก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

๙.  นางสาวมนพร เอ่ียมสอาด ครูโรงเรียนวัดหนัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

๑๐.  นางสาวสนธยา คันธาวัฒน์ ครูโรงเรียนประถมนนทรี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 



 
 

 

๔๔  

๑๑.  นางวรกมล สุตะวงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจ าบอน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ 

๑๒.  นางธัญญลักษณ์ ทองไฝ ครูโรงเรียนบ้านโป่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ 

๑๓.  นางผ่องศรี โหตระกิตย์ ครูโรงเรียนบ้านขัวแคร่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ 

๑๔.  นางสาวอัจฉรา มณีรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านปางคึก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ 

๑๕.  นางอรุณี สมทอง ครูโรงเรียนบ้านต้นปริง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ 

๑๖.  นางกัญญา สิงห์แก้ว ครูโรงเรียนวัดประเจียก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ 

๑๗.  นางกรุณา พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดท้ายยอ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ 

๑๘.  นางสาวซะฟีนะห์ หล าหวัง ครูโรงเรียนบ้านบ่อตรุ (นิยมประชาคาร) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ 

๑๙.  นางกัญญาภัค เจริญมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ 

๒๐.  นางสาววิมวิภา โพธิ์น้อย ครูโรงเรียนบ้านหนองมั่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ 

๒๑.  นางสาวจิราวรรณ์ บัวลา ครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ 

๒๒.  นางสาวนิภาพร โมกไธสง ครูโรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ 

๒๓.  นางสาวหนึ่งฤทัย นาคประสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ าผึ้ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

๒๔.  นางสาวอินฑิรา ยิ้มอยู่ ครูโรงเรียนวัดทองเลื่อน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

๒๕.  นางสุรีพร เกศรี ครูโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

๒๖.  นางสาวปาณิศา ถนอมทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (มีเพ่ิมพิทยาภูมิ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

๒๗.  นายองอาจ พงษ์อารีย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าศาลา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

๒๘.  นายณัฐวุฒิ นาชัยภูมิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต าแย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 
 



 
 

 

๔๕  

 
คณะบรรณาธิการกิจ 
๑.  นางเสาวภา  ศักดา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
๒.  นางสาววรณัน ขุนศรี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
๓.  นางสาวราตรี  ธรรมโชต ิ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
๔.  นายรัฐพงษ์  สงวนงาม นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
๕.  นางสาววราภรณ์  ศรีแสงฉาย   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
๖.  นางสาวศิริพร  พรรณพัฒน์กุล  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
๗.  นางสาววิจิตตรา  กาฬภักดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
๘.  นางสาวณัฐพร  โอนอ่อน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
๙.  นางสาวประนอม  เพ็งพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
ผู้ออกแบบภาพปกและรูปเล่ม 
๑. นางสาววราภรณ์  ศรีแสงฉาย   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
๒. นางสาวณัฐพร  โอนอ่อน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๙.  นางสาวดารณี เพชรไกร รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าบ่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชนี เขต ๑ 

๓๐.  นายอนุกูล เอ่ียมส าอาง ครูโรงเรียนบ้านท่าเมือง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 




