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ค าชี้แจง 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 ตำมยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำนด้ำนพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   
เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน ตลอดจน
สนับสนุนกำรผลิต จัดหำ และกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ที่หลำกหลำย รวมทั้งกำรพัฒนำห้องสมุดและแหล่งกำรเรียนรู้ภำยในโรงเรียนในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ และบริบทต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ        
กำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรพัฒนำห้องสมุดมีชีวิต    

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และสอดคล้องกับกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี แผนพัฒนำ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 นโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และแผนแม่บท
ส่งเสริมวัฒนธรรมกำรอ่ำนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ของไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ จึงจัดท ำคู่มือกำรด ำเนินงำนกิจกรรม
โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรพัฒนำห้องสมุด ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ขึ้น วัตถุประสงค์
เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใช้เป็นกรอบแนวทำงด ำเนินงำนกิจกรรมโครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน
และกำรพัฒนำห้องสมุดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยก ำหนดเป้ำหมำยกำรอ่ำนของนักเรียน (ไม่รวมหนังสือเรียน) 
ดังนี้  

- ระดับปฐมวัย  อ่ำนไม่น้อยกว่ำ 6 เล่มต่อป ี หรือเฉลี่ยวันละ 10 นำที 
- ระดับประถมศึกษำปีที่ 1 - 3  อ่ำนไม่น้อยกว่ำ 12 เล่มต่อป ี หรือเฉลี่ยวันละ 30 นำที 
- ระดับประถมศึกษำปีที่ 4 - 6  อ่ำนไม่น้อยกว่ำ 14 เล่มต่อป ี หรือเฉลี่ยวันละ 60 นำที 
- ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3  อ่ำนไม่น้อยกว่ำ 20 เล่มต่อป ี หรือเฉลี่ยวันละ 90 นำที 
- ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6  อ่ำนไม่น้อยกว่ำ 20 เล่มต่อป ี หรือเฉลี่ยวันละ 120 นำที 

และส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนและกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองของนักเรียนอย่ำงมีคุณภำพ 

คู่มือกำรด ำเนินงำนกิจกรรมโครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรพัฒนำห้องสมุด ประจ ำปี
งบประมำณ 2561 ฉบับนี้ มีสำระส ำคัญประกอบด้วย  กรอบแนวทำงขับเคลื่อนกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้
ภำษำไทย กำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรพัฒนำห้องสมุดมีชีวิต ประจ ำปีงบประมำณ 2561  กำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน  แบบบันทึกกำรอ่ำน กำรคัดเลือกสื่อส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน กำรสร้ำง
เครือข่ำยห้องสมุดโรงเรียน และกำรคัดเลือกนักเรียน ครู ผู้บริหำร โรงเรียนรักกำรอ่ำนและห้องสมุดมีชีวิต 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หวังว่ำเอกสำรฉบับนี้จะเป็นแนวทำงให้ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนด ำเนินงำนส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรพัฒนำห้องสมุดให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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๑ 
กรอบแนวทางขับเคลื่อน 

การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  

และการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

 

หลักการและเหตุผล 
การอ่าน เป็นวัฒนธรรมในการแสวงหาความรู้ของประชากรทุกคน ปัจจุบันสังคมโลกเป็นสังคม     

แห่งการเรียนรู้และการแข่งขัน การอ่านจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ประชากรได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และ
แนวคิดใหม่ ๆ อันจะเป็นการพัฒนาตนเองและรู้จักปรับตัวให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ประเทศไทยตระหนัก
ถึงความส าคัญดังกล่าวและให้การส่งเสริมสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังยังมีหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันจัด
กิจกรรมและรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน  กอปรกับรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาทั้งในด้านคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ มาตรฐานและความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยมุ่งแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพ โอกาส และ
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โดยให้มีความเชื่อมโยงและส่งผลดี
ต่อการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (ที่มา: นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา : ๒๕๕๙) และยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นเร่งด่วน       
ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต          
ให้สอดคล้องกับนโยบาย จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย การส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. นักเรียนสามารถใช้ทักษะภาษาไทยเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัย 
อย่างมีคุณภาพตามบริบทของพ้ืนที่ 
 ๒. นักเรียนมีการอ่านอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย 
 ๓. โรงเรียนมีห้องสมุดมีชีวิตเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในการสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ 
 4. ครูบรรณารักษ์ ครูหรือบุคลากรที่ท าหน้าที่บรรณารักษ์ มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้สู่คุณภาพที่ดี  

เป้าหมาย 
เด็กไทยทุกคนมีความสุขกับการอ่านอย่างน้อย 12 เล่มต่อปี หรือ 60 นาทีต่อวัน 

กลยุทธก์ารด าเนินงาน 
กลยุทธ์ที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้   
กลยุทธ์ที ่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต สื่อการอ่าน กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรมการอ่าน 
กลยุทธ์ที ่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูบรรณารักษ ์ครหูรือบุคลากรทีท่ าหน้าที่บรรณารักษ์                 
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กลยุทธ์ที ่๑ 
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ 

  
1) นักเรียนมีทักษะภาษาไทยเหมาะสมกับวัยและสามารถน าความรู้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

และประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
2) นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีนิสัยรักการอ่าน 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายด าเนินงาน 

๑. เด็กปฐมวัย สนทนา โต้ตอบ เล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ อ่าน เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

2. นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - ๖ เลือกอ่านหนังสือ/สื่อที่ต้องการ และ
สื่อสารเรื่องที่อ่านให้ผู้อื่นเข้าใจ โดยการพูด เขียน แสดงความคิดเห็น สรุปความ 
และข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ๖ เลือกอ่านหนังสือ/สื่อตามความสนใจ 
และสื่อสารเรื่องที่อ่านให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ โดยการพูด เขียน แสดงความคิดเห็น 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ ประเมินค่า และน าข้อคิดไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา
ในการด าเนินชีวิต 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

4. นักเรียนทุกระดับชั้นอ่านหนังสือ/สื่อที่หลากหลายประเภทอย่างสม่ าเสมอ 
และมีนิสัยรักการอ่าน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

5. โรงเรียนบริหารแผนงาน/โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านได้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายอย่างชัดเจน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

6. ครูผู้สอน ครูหรือบุคลากรที่ท าหน้าที่บรรณารักษ์ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

7. ครูผู้สอน ครูหรือบุคลากรที่ท าหน้าที่บรรณารักษ์มีการบูรณาการการอ่าน      
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

หน่วยงานที่ด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1) จัดท าแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับนโยบายและบรรลุเป้าหมายอย่างเป็น

รูปธรรม 
2) ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทยอย่างเข้มแข็งสู่การสร้างนิสัยรักการอ่าน

ของนักเรียน 
3) สร้างการมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ  
4) ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงาน ในการมีส่วนร่วมด าเนินการส่งเสริม

นิสัยรักการอ่าน 
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 โรงเรียน 
1) เสริมสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเกิดการอ่านอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมกับวัย และอย่างมีคุณภาพ 
2) ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนใช้สื่อการอ่านที่หลากหลายทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่าง

สม่ าเสมอ 
3) ร่วมมือกันด าเนินการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของนโยบาย/

แผนงาน/โครงการ 
4) สร้างแบบอย่างที่ดีในการอ่านสู่การมีนิสัยรักการอ่านที่ยั่งยืน 

 

กลยุทธ์ที ่๒ 
ส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต สื่อการอ่าน กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรมการอ่าน 

 
 1) โรงเรียนมีห้องสมุดมีชีวิตที่มีมาตรฐานไว้บริการให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น 
 2) โรงเรียนมีสื่อการอ่านและนวัตกรรมการอ่านที่มีคุณภาพ มีปริมาณเพียงพอแก่นักเรียนทุกระดับชั้น 
 3) โรงเรียนมีห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายด าเนินงาน 

1. โรงเรียนจัดห้องสมุดมีชีวิตตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของ สพฐ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

๒. ห้องสมุดโรงเรียนมสีื่อการอ่านและนวัตกรรมการอ่านท่ีมีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

3. ห้องสมุดโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น ค่ายการอ่าน สัปดาห์ห้องสมุด 
วันรักการอ่าน ฯลฯ 

อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 

4. นักเรียนใช้บริการห้องสมุดในการศึกษาค้นคว้าและการพัฒนาการอ่าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

5. นักเรียนอ่านหนังสือต่อปี (ไม่รวมหนังสือเรียน)  
          เด็กปฐมวัย ไม่น้อยกว่า 6 เล่ม 
          นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  ไม่น้อยกว่า ๑๒ เล่ม 
          นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ไม่น้อยกว่า ๑๔ เล่ม 
          นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ไม่น้อยกว่า ๒๐ เล่ม 
          นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ มากกว่า ๒๐ เล่ม 
6. นักเรียนอ่านนอกเวลาเรียน  
          เด็กปฐมวัย เฉลี่ยวันละ ๑๐ นาท ี
          นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  เฉลี่ยวันละ ๓๐ นาท ี
          นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เฉลี่ยวันละ ๖๐ นาท ี
          นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เฉลี่ยวันละ ๙๐ นาท ี
         นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ เฉลี่ยวันละ ๑๒๐ นาท ี
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ตัวช้ีวัด เป้าหมายด าเนินงาน 

7. นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หรือสมัครใจเป็นสมาชิก
ชมรม/ชุมนุมห้องสมุดหรือยุวบรรณารักษ์ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

8. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
ภาษา ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และห้องสมุดมีชีวิต 

ไม่น้อยกว่า 5 เครือข่าย 

9. โรงเรียนและเครือข่ายโรงเรียน/ชุมชน/ประชาสังคม/ภาคเอกชน ร่วมกัน
ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ก าหนดเป็น KPI 
ในค ารับรองปฏิบัติราชการ 

10. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/โรงเรียน มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
และจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 

หน่วยงานที่ด าเนินงาน 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๑) ส่งเสริมสนับสนุนห้องสมุดมีชีวิตภายในโรงเรียน กิจกรรม และนวัตกรรมการอ่าน 
๒) ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

อย่างสม่ าเสมอ 
3) ส่งเสริมสนับสนุนสื่อการอ่าน รูปแบบกิจกรรม นวัตกรรมการอ่าน และการใช้ระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ สพฐ. ในการบริหารจัดการห้องสมุด 
4) ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนในการพัฒนาทักษะภาษาไทย 

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต  
5) ก ากับ ติดตาม ประเมินผล จัดท าข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมการอ่าน

เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  โรงเรียน 
๑) จัดให้มีห้องสมุดมีชีวิต โดยเน้นสื่อการอ่านที่หลากหลายมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอเหมาะสมกับวัย 
๒) จัดให้มีการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. เพ่ือบริหารจัดการห้องสมุด 
3) จัดให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแบบบูรณาการการอ่านทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้     

สื่อการอ่านของห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
4) จัดให้มีการอ่านอย่างมีความสุข และได้รับประโยชน์จากการอ่าน รวมทั้งบันทึกการอ่านในทุกระดับชั้น 
5) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและแสวงหาความช่วยเหลือเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาไทย ส่งเสริมนิสัย

รักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 
6) ก ากับ ติดตาม ประเมินผล จัดท าข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมการอ่าน

เสนอต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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กลยุทธ์ที ่3 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูบรรณารักษ์ ครหูรือบุคลากรที่ท าหน้าที่บรรณารักษ์ 

 
1) สร้างแรงจูงใจให้ครูบรรณารักษ์ ครูหรือบุคลากรที่ท าหน้าที่บรรณารักษ์มีขวัญและก าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน 
2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูบรรณารักษ์ ครูหรือบุคลากรที่ท าหน้าที่บรรณารักษ์มีการด าเนินงานใน

รูปแบบ PLC 
3) ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของครูบรรณารักษ์ ครูหรือบุคลากรที่ท าหน้าที่บรรณารักษ์ผ่าน TEPE 

Online  
  

ตัวช้ีวัด เป้าหมายด าเนินงาน 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/โรงเรียน ประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหาร ครผูู้สอน 
ครหูรือบุคลากรที่ท าหน้าที่บรรณารักษ์ นักเรียนรักการอ่าน 

อย่างน้อย ๑ ครั้ง 

2. ครูบรรณารักษ์ ครูหรือบุคลากรที่ท าหน้าที่บรรณารักษ์มีการพัฒนาคุณภาพ
งานในรูปแบบ PLC 

อย่างน้อยร้อยละ 50 

3. ครูบรรณารักษ์ ครูหรือบุคลากรที่ท าหน้าที่บรรณารักษ์ พัฒนาตนเอง          
ผ่าน TEPE Online 

อย่างน้อยร้อยละ 50 

4. ครูบรรณารักษ์ ครูหรือบุคลากรที่ท าหน้าที่บรรณารักษ์เข้าร่วมกิจกรรมของ
ชมรม สมาคม หรือกลุ่มวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

อย่างน้อย ๑ ครั้ง 

หน่วยงานที่ด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
๑) สร้างเสริมขวัญและก าลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนรักการอ่านและ

การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 
 2) ส่งเสริมและพัฒนาครูบรรณารักษ์ ครูหรือบุคลากรที่ท าหน้าที่บรรณารักษ์ให้สามารถด าเนินการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการปฏิบัติงานห้องสมุดมีชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 โรงเรียน 
1) สร้างเสริมขวัญและก าลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติคร ูนักเรียนรักการอ่าน 
2) ส่งเสริม สนับสนุนครูบรรณารักษ์ ครูหรือบุคลากรที่ท าหน้าที่บรรณารักษ์ให้สามารถน าความรู้     

ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานพัฒนาการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 
3) ส่งเสริม สนับสนุนครูบรรณารักษ์ ครูหรือบุคลากรที่ท าหน้าที่บรรณารักษ์เป็นสมาชิกสมาคม 

ชมรม หรือกลุ่มวิชาชีพที่เก่ียวข้องเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านวิชาชีพให้มีความเข้มแข็ง 
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กรอบแนวทางขับเคลื่อน 
การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
และการพัฒนาห้องสมุดมชีีวิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

 

กลยุทธ์ที ่๑ 
ส่ งเสริ มและพัฒนาทั กษะ
ภาษาไทยเพื่อการสร้างนิสัย
รักการอ่านและการเรียนรู้ 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
ส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด
มีชีวิต สื่อการอ่าน กิจกรรม 
วิจัยและนวัตกรรมการอ่าน 

 

กลยุทธ์ที ่3 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
ครูบรรณารักษ์ ครูหรือบุคลากร 
ที่ท าหน้าที่บรรณารักษ์ 

ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด 

๒. นักเรียนมีการอ่านอย่างตอ่เนื่องจนเป็นนิสัย 

๑. นักเรียนสามารถใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อสร้างนิสัย 
รักการอ่านและการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัย  และ 
อย่างมีคุณภาพตามบริบทของพื้นที่ 

 

๓. โรงเรียนมีห้องสมุดมีชีวิตเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
ในการสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ 

4. ครูบรรณารักษ์ ครูหรือบุคลากรที่ท าหน้าที่บรรณารักษ์  
มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างเสริมนิสัยรัก
การอ่านและการเรียนรู้สู่คุณภาพที่ดี 
 

เด็กไทยทุกคนมีความสุขกับ 
การอ่านอย่างน้อย  

12 เล่มต่อปี  
หรือ 60 นาทีต่อวัน 

 

เป้าหมาย 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
 

 
กลยุทธ์การด าเนินงาน 
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แนวทางขับเคลื่อนของโรงเรียน 

สูก่ารส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุด 

 
 

 โรงเรียนเป็นหน่วยงานส าคัญที่มีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนชอบอ่านและมีนิสัย
รักการอ่าน  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนและการพัฒนา
ห้องสมุดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  โรงเรียนควรมีการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนและการพัฒนา
ห้องสมุดให้ชัดเจน โดยมีด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 1. วางแผนก าหนดกิจกรรมการอ่านทั้งในห้องเรียนและนอกเวลาเรียน และกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่สอดแทรกการอ่าน โดยความร่วมมือของผู้บริหาร  ครูผู้สอน  ครูบรรณารักษ์ และคณะกรรมการสถานศึกษา   
 2. ก าหนดนโยบายของโรงเรียนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เป็นไปอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง มีการก ากับ ติดตาม นิเทศ แก้ปัญหาและให้ก าลังใจ ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณประจ าปี    

3. จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกการอ่าน ปรับกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนมี
กระบวนการเรียนรู้ด้วยการศึกษาค้นคว้า มีความเข้าใจว่าการอ่านเป็นความจ าเป็น หรือเป็นพฤติกรรมที่ติดตัว
นักเรียนไปตลอดชีวิต  ฝึกให้นักเรียนอ่านอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  การฝึกที่ดีที่สุดก็คือการสอนของครู     
ที่มุ่งฝึกให้นักเรียนได้อ่าน การเตรียมการสอนที่ให้นักเรียนได้อ่านและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 4. จัดหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนให้มีการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการใช้ห้องสมุดสอดแทรก        
ในกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชาพ้ืนฐาน ก าหนดให้นักเรียนอ่านหนังสืออย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ เล่ม 
หรือ ๕ ชั่งโมงต่อสัปดาห์ และเขียนบันทึกการอ่าน  จัดเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียนรายวิชา หรือ
จัดการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการใช้ห้องสมุดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมในช่วงชั้นทุกระดับ หรือจัดเป็นกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
 5. จัดห้องสมุดมีชีวิตและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และหนังสือใหม่ ๆ ทีใ่ห้ความรู้และสาระบันเทิง 
 ๖. จัดให้มีครูหรือครูบรรณารักษ์ปฏิบัติงานห้องสมุดและจัดกิจกรรมเต็มเวลา อย่างน้อย 1 คน    
  ๗. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุดในช่วงเวลาพักกลางวันช่วงละไม่เกิน ๓๐ นาที  หรือ
ในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ในแต่ละวันทุกวัน   
 ๘. จัดกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วมจัดกิจกรรม  เช่น  กิจกรรมนิทานหรรษาพาเพลิน ซึ่งนักเรียนจะต้องอ่าน
นิทานให้เข้าใจเรื่องและบทตัวละคร  จัดนิทรรศการหนังสือ  สนทนาเกี่ยวกับหนังสือ  เป็นต้น   
 ๙. จัดกิจกรรมช่วยนักเรียนในการท ารายงาน การค้นคว้า แนะน าหนังสือในห้องสมุด  สอนวิธีเขียน 
บรรณานุกรม  จัดท าแฟ้มประวัติส่วนตัวของนักเรียน บันทึกเรื่องที่นักเรียนสนใจ/ปัญหาที่พบระดับพัฒนาการ
การอ่านจากการแนะน าหนังสือให้อ่าน  พยายามช่วยเหลือให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านของตนเอง 
 ๑๐.  สร้างบรรยากาศของห้องสมุดให้น่าสนใจ  มีชีวิตชีวา ตกแต่งห้องสมุดด้วยสิ่งสวยงามสะดุดตา   
จัดระบบหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบสามารถค้นหาหนังสือด้วยตนเองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  ข้อส าคัญต้อง
รักษาสภาพห้องสมุดให้สะอาด ปราศจากฝุ่น และวัสดุครุภัณฑ์ไม่ทรุดโทรม 
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๒ 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

 
            การอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นมากในการ
พัฒนาคนและพัฒนาสังคม ถ้าจะให้การอ่านหนังสือเกิดเป็นนิสัยจ าเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิด
ความสนใจ มีการอ่านอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ซึ่งควรมีลักษณะ 
ดังนี้ 
            ๑. เร้าใจ บุคคลที่เป็นเป้าหมายอาจเป็นคนเดียว กลุ่มคน หรือคนทั่วไป ให้เกิดความอยากอ่านหนังสือ 
โดยเฉพาะหนังสือที่มีคุณภาพตามที่ประสงค์ หรือที่ผู้จัดกิจกรรมเห็นว่าควรอ่าน  
            ๒. จูงใจ บุคคลที่เป็นเป้าหมายเกิดความพยายามที่จะอ่านให้แตกฉาน เพ่ือจะได้รู้เรื่ องราวอันน่ารู้   
น่าสนุก นอกจากประโยชน์แล้วยังเกิดความรู้สึกว่าความพยายามอ่านให้เข้าใจถ่องแท้นั้นคุ้มค่า ให้ความรู้สึก
เป็นอิสระเสรี ไม่ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนให้ช่วยอ่าน เห็นความจ าเป็นที่จะต้องฝึกฝนการอ่านและการใช้คู่มือช่วยการอ่าน 
เช่น พจนานุกรม ศัพท์วิชาเฉพาะ เป็นต้น ไม่เกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้ที่จะต้องต่อสู้เอาชนะตนเองให้เอาชนะ
หนังสือให้ได้   
            ๓. กระตุ้น แนะน า ให้อยากรู้อยากเห็น เรื่องราวต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหนังสือมากมายหลายอย่าง     
อยากมองดูให้รู้รอบและรู้ลึกซึ้ง เปิดความคิดให้กว้าง เมื่ออ่านเรื่องหนึ่งแล้วก็อยากอ่านเรื่องอ่ืนต่อไป มีความรู้สึกว่า
การอ่านเป็นกิจกรรมประจ าวันที่ขาดเสียมิได้ เกิดความรู้สึกว่าหนังสือท้าทายให้อ่าน ให้วิจารณ์ ให้ประเมินค่า 
ให้อยากน าเอาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้อย่างเหมาะสม อยากเขียนหนังสือท านองเดียวกันนี้ให้ดีกว่าเล่มที่อ่าน 
เหล่านี้เป็นต้น 
            ๔. สร้างบรรยากาศการอ่านขึ้นในบ้าน ในโรงเรียน และในสังคม นอกจากกิจกรรมจะเร้าใจ จูงใจ    
ให้อ่าน และกระตุ้นให้เกิดความคิดให้กว้างแล้ว กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจะเกี่ยวข้องกับการผลิตวัสดุการอ่าน
ให้เหมาะสม การสร้างและปรับปรุงแหล่งวัสดุการอ่านให้มีเพียงพอ การบูรณาการการอ่านในการเรียนการสอน 
และในการตัดสินใจเพ่ือด าเนินการต่าง ๆ 

 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดนโยบายและเป้าหมายการส่งเสริมนิสัย 
รักการอ่านท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง  
 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ประสานแหล่งการเรียนรู้ องค์ความรู้ที่มีในชุมชนท้องถิ่น 
เป็นพ่ีเลี้ยง สนับสนุน ช่วยแก้ปัญหาให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้บรรลุเป้าหมาย
ไปสู่ความส าเร็จตามนโยบายที่วางไว้  
 3. โรงเรียน โดยผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ต้องร่วมกันจัดกิจกรรม  
เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ชุมชนอาจมี
บทบาทในการช่วยให้เกิดการส่งเสริมการอ่านได้ด้วยการให้บริการต่าง ๆ สนับสนุนแหล่งความรู้ชุมชน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น องค์ความรู้ ให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดการอ่านได้สม่ าเสมอและต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
           การเรียนรู้ที่จะอ่านเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไป เด็กแต่ละคนจะเรียนรู้การอ่านตามจังหวะ
ธรรมชาติของตน เด็กบางคนอ่านได้เร็ว บางคนอ่านได้ช้า มีหลากหลายวิธีที่จะช่วยกระตุ้นเด็กอ่านได้เร็วขึ้น  

          การสร้างนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน 
       ผู้บริหารและครูมีบทบาทส าคัญในการสร้างทัศนคติอันถูกต้องเกี่ยวกับการอ่าน การอ่านต้องใช้วิธีสอน
และแนะน าวิธีเรียน ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กอย่างเหมาะสม และช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ดังนี้ 
 ๑. ผู้บริหารสนับสนุนการจัดห้องสมุดโรงเรียนและมุมหนังสือในห้องเรียน สนับสนุนงบประมาณ    
เพ่ือการซื้อหนังสือและส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียน ควรมีหนังสือเสริมประสบการณ์
ความรู้ หนังสือการเสริมสร้างลักษณะนิสัย พัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม หนังสือนวนิยาย หนังสืออ่านสนุกที่ประเทืองปัญญาและกล่อมเกลาอารมณ์ 
 ๒. ผู้บริหารจัดครูบรรณารักษ์ประจ าในห้องสมุด และมีการปฏิบัติงานในรูปของคณะท างาน  สนับสนุน
ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอนวิธีใช้ห้องสมุด แนะแนวการอ่านเพ่ือการศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพเป็น
รายกลุ่มหรือรายบุคคล ส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมด าเนินงานตามนโยบายของโรงเรียนที่สนับสนุน
การสอนโดยวิธีบูรณาการหนังสืออ่ืน ๆ ร่วมกับหนังสือเรียน เน้นการสอนให้เด็กรู้จักค้นคว้าด้วยตนเอง หัดให้
เด็กรู้จักฟัง พูด อ่าน เขียน ควบคู่กับฝึกให้เด็ก รู้จักถาม สนับสนุนให้ค้นหาค าตอบด้วยตนเองเพ่ือให้ได้ความรู้
ลึกซึ้งและกว้างขวาง เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้ง 
 ๓. ครูบรรณารักษ์ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะน านักเรียนรู้จักอ่าน ประสานความร่วมมือ
กันระหว่างโรงเรียนในกลุ่มเดียวกัน ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย 
 ๔. ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
  4.1 กิจกรรมที่ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายไมม่ากนัก ได้แก่ การจัดแสดงหนังสือที่ได้รับมาใหม ่(News Arrival) 
ท ารายชื่อหนังสือที่น่าอ่าน (พร้อมบรรณนิทัศน์) (Recommended) ปิดไว้ที่ป้ายนิเทศ การเล่านิทานสั้น ๆ   
การเล่าเรื่องจากหนังสือ การอ่านหนังสือให้ฟังระหว่างเวลาพักรับประทานอาหารช่วงเวลาไม่เกิน ๓๐ นาที  
  4.2 กิจกรรมที่ต้องใช้เวลาเตรียมค่อนข้างมากและต้องให้ผู้ อ่ืนช่วยเหลือด้วย เช่น การจัด
นิทรรศการเรื่องส าคัญ ๆ การจัดโครงการยอดนักอ่าน การประกวดการอ่านในใจและอ่านออกเสียง การทายปัญหา
จากหนังสือ การแข่งขันหาค าตอบจากหนังสือ เป็นต้น 
  4.3 กิจกรรมที่เน้นเด็กมีส่วนร่วม เช่น การเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมุติ การจัด
นิทรรศการโดยให้เด็กเป็นผู้ช่วยด าเนินกิจกรรม เช่น การเขียนค าอธิบาย นิทรรศการการจัดวางหนังสือและ
สิ่งของตามแผนผังที่ก าหนด การโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ การสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ เป็นต้น อาจจะขอความ
ร่วมมือจากครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาร่วมด้วย 
 5. ฝึกการจัดท ารายงานและศึกษาค้นคว้า แนะน าหนังสือในห้องสมุด วิธีการเขียน เรียบเรียง ย่อเรื่อง 
และการเขียนบรรณานุกรม ท าให้เด็กไว้วางใจโดยคุณครูจะต้องท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของเด็กในเรื่องการเรียน
หรือบุคลิกภาพ แนะน าหนังสือให้อ่าน เพ่ือช่วยให้เด็กสามารถแก้ปัญหาได้และพัฒนาการอ่านของตนได้ 
 6. สร้างบรรยากาศในห้องสมุดให้เอ้ือต่อการอ่านและเป็นที่น่าสนใจ เชิญชวนให้เข้าใช้ มีความเป็น
ระเบียบ สะดวกสบาย มีการจัดแสดงหนังสือใหม่ มีหนังสือที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน หนังสือแนะน า
แนวทางให้กับนักเรียน โดยระเบียบของห้องสมุดไม่ควรเคร่งครัดเกินไป มีการเขียนและปิดประกาศระเบียบไว้
ในที่เห็นได้ชัดเจน ตกแต่งห้องสมุดให้มีแสงสว่างเพียงพอและมีสีสันสวยงามน่าสนใจ น าวัสดุเก่ามาปรับปรุง
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ใหม่ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นวัสดุราคาแพง สามารถน าวัสดุของท้องถิ่นมาใช้ ข้อส าคัญต้องรักษาสภาพให้สะอาด 
ปราศจากฝุ่น และไม่ดูทรุดโทรม เพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนและผู้ใช้ห้องสมุด 
 7. ครูบรรณารักษ์เป็นเครื่องดึงดูดเด็กให้เข้าห้องสมุดได้อย่างดี ควรเข้าใจเด็ก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจใฝ่บริการ 
รักการอ่าน และพยายามหาเวลาอ่านหนังสือให้มากและหลากหลาย สามารถแนะน าหนังสือที่ดีและเหมาะสม
ให้แก่เด็กได้ และมีสัมพันธภาพอันดีกับผู้บริหาร เพ่ือนครู และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 วิธีอ่านหนังสือ 
 ๑. ส่วนประกอบที่ส าคัญในการอ่าน การอ่านจะได้ผลดีต้องประกอบด้วย 

๑) ความรู้และประสบการณ์เดิม จะมีส่วนให้เข้าใจเรื่องที่อ่านได้เร็ว 
๒) ความรู้ด้านภาษา ค าบางค ามีความหมายหลายอย่าง ความหมายตรง ความหมายแฝง ค าใหม่ 

ศัพท์บัญญัติ ฯลฯ 
๓) วิธีการเขียนของผู้แต่ง  
๔) นิสัยรักการอ่าน เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญท่ีจะท าให้การอ่านประสบความส าเร็จ 
๕) รู้จักสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ การรู้จักสิ่งพิมพ์แต่ละประเภทจะท าให้อ่านได้เร็วขึ้น 

 ๒. คุณสมบัติของนักอ่านที่ดี 
๑) มีความสนใจในการอ่านหนังสือ 
๒) รู้จักวิธีการอ่านหนังสือได้เร็ว 
๓) มีประสบการณ์ที่จะเข้าใจและซาบซึ้งกับความหมายของเนื้อเรื่อง 
๔) ติดตามความเคลื่อนไหวทางวิทยาการต่าง ๆ  
๕) มีความรู้เรื่องหนังสือ สามารถเลือกหนังสือได้ตรงกับความต้องการและความสนใจได้ 
๖) มีวิจารณญาณในการอ่านคือ อ่านอย่างไตร่ตรอง ก่อนจะเชื่อหรือไม่เชื่อ 

 การเลือกหนังสืออ่าน 
 การเลือกหนังสืออ่าน หมายถึง วิธีการเลือกหนังสืออ่านให้ตรงตามที่ต้องการ มีวิธีการดังนี้ 
 ๑. เลือกหัวเรื่องท่ีสนใจจากฐานข้อมูล จดเลขเรียกหนังสือแล้วไปหาหนังสือบนชั้น 
 ๒. เลือกชื่อหนังสือที่น่าสนใจอ่าน 
 ๓. พิจารณาจากชื่อผู้แต่งหนังสือ 
 ๔. พิจารณาจากปีที่พิมพ์ หากเป็นหนังสือประเภทวิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ควรเลือก
ฉบับที่พิมพ์ปีที่เป็นปัจจุบันหรือฉบับที่พิมพ์ล่าสุด 
 ๕. อ่านสารบัญพิจารณาแต่ละบทว่ามีเรื่องที่ต้องการหรือมีเรื่องที่น่าอ่านหรือไม่ 
 ๖. ถ้ามีค าวิจารณ์ให้อ่านบทวิจารณ์นั้น จะท าให้ทราบเรื่องราวของหนังสือโดยสังเขป 
 ๗. อ่านหนังสือ ๒-๓ หน้าแรก แล้วจึงเปิดพิจารณาตอนกลางของหนังสือนั้น เพ่ือทราบเรื่องราวโดยสังเขป 
 
 

การอ่านหนังสือให้ฟัง 
ลักษณะหนังสือท่ีอ่านสนุก 

 ๑. หนังสือไม่มีค ำยำกและใช้ถ้อยค ำสละสลวย 

 ๒. หนังสือที่มีปกหรือภำพประกอบสวยงำมดึงดูดใจ 

 ๓. หนังสือที่ไม่ใหญ่หรือหนำเกินไป เป็นหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือเรียน 
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 การอ่านหนังสือให้ฟัง เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหนึ่งที่จะจูงใจผู้ฟังให้รักหนังสือ อยาก
ติดตามเรื่องที่ได้ฟังต่อไปด้วยตนเอง และท่ีได้ประโยชน์อย่างยิ่งคือ ได้ฟังการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง การอ่านที่
ถูกวิธี ได้ฟังความไพเราะของภาษาอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนภาษา 
 สิ่งส าคัญในการอ่านหนังสือให้ฟังประกอบด้วย ผู้อ่าน สิ่งที่อ่าน ผู้ฟัง และการเตรียมการ ดังนี้ 
 ๑. ผู้อ่าน ที่จะอ่านหนังสือให้ผู้อ่ืนฟัง ต้องเป็นผู้ที่อ่านหนังสือถูกต้องตามอักขรวิธี อ่านชัดเจน เว้นวรรคตอน
ถูกต้อง ฯลฯ ทุกคนมีโอกาสท าได้ด้วยการฝึกฝน ผู้ที่อ่านหนังสืออาจจะเป็น  ๑) ครูบรรณารักษ์หรือ ครูที่สนใจ  
๒) นักเรียนที่อ่านหนังสือได้คล่องแคล่ว ถูกต้องตามอักขรวิธี  ๓) วิทยากรจากภายนอก  ๔) เจ้าของบทประพันธ์ที่
น ามาอ่าน 
 ๒. สิ่งท่ีอ่าน สิ่งที่น ามาอ่านให้ผู้ฟัง อาจจะเป็นในลักษณะต่อไปนี้ 
 ๒.๑ บทความจากหนังสือพิมพ์ วารสาร 
 ๒.๒ หนังสือประเภทต่าง ๆ ทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง 
 ๒.๓ ประกาศต่าง ๆ 
 การอ่านแต่ละครั้ง อาจจะเป็นการอ่านตอนหนึ่งหรือหลายตอนของเรื่องเดียวกัน หรืออ่านหลาย ๆ เรื่อง 
เรื่องละตอนก็ได้ 
 ๓. ผู้ฟัง 
 ๓.๑ ได้ฟังความไพเราะของภาษา 
 ๓.๒ ได้ฟังการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง 
 ๓.๓ ได้ฟังการอ่านหนังสือที่ถูกต้องตามอักขรวิธี เช่น การเว้นวรรค การทอดจังหวะ ฯลฯ 
 ๓.๔ ถ้าเป็นการอ่านในลักษณะที่เห็นตัวผู้อ่าน ผู้ฟังก็จะได้เห็นท่าทางของผู้อ่าน การหยิบจับ
หนังสือที่ถูกต้อง 
 ๓.๕ ได้รู้จักหนังสือและข่าว เรื่องราวที่น่าสนใจ เป็นแนวทางในการอ่านและศึกษาด้วยตนเอง 
 ๔. การเตรียมการ การเตรียมการอ่านหนังสือให้ฟัง ควรมีการเตรียมการ ดังนี้ 
 ๔.๑ การเลือกเรื่อง ผู้ที่จะอ่านหนังสือให้ฟังควรจะ 
 - เลือกเรื่องที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง ตามวัย ตามวาระและโอกาส เช่น ถ้าเป็นเด็กก่อนวัยเรียน 
ควรเลือกเรื่องที่มีค าศัพท์เข้าใจง่าย มีค าคล้องจอง ฯลฯ 
 - เลือกเรื่องท่ีเหมาะสมกับความถนัดและบุคลิกของผู้อ่าน 
 - ถ้าเป็นหนังสือ เมื่อเลือกเรื่องได้แล้ว ควรเลือกตอนที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นตอนที่ดีที่สุดของ
หนังสือเล่มนั้น หรืออาจจะเลือกบางบท หรืออ่านบางส่วนของบท เพ่ือชวนให้ผู้ฟังอยากติดตามอ่านต่อไป 
 - ถ้าเป็นการอ่านทางวิทยุ ซึ่งเป็นรายการติดต่อกัน ให้อ่านเป็นตอน ๆ ไปจนจบเรื่อง 
 ๔.๒ การเตรียมตัวส าหรับผู้อ่าน ผู้ที่จะอ่านหนังสือให้ฟังควรจะ 
  - ต้องรู้ว่าการอ่านหนังสือให้ฟังแต่ละครั้งนั้นเป็นการอ่านต่อหน้าผู้ฟังกลุ่มเล็กหรือใหญ่ และ
จะต้องไปนั่งอ่านหรือยืนอ่าน หรือเป็นการอ่านผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หรือเสียงตามสาย 
  - หนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่จะอ่าน ควรคั่นหน้าหรือตอนที่จะอ่านไว้ให้เรียบร้อย ถ้ามีหลายตอน 
อาจบันทึกหัวชื่อเรื่องไว้ที่บนกระดาษค่ันหน้าหนังสือทุก ๆ เรื่องที่จะอ่าน 
  - เตรียมตัวฝึกซ้อมการอ่านล่วงหน้าจนกระทั่งพอใจ ถ้าเป็นการอ่านมากกว่าหนึ่งคน ควรมี
การฝึกซ้อมล่วงหน้าให้แม่นย า โดยเฉพาะถ้าอ่านบทสนทนาโต้ตอบกัน 
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 ๔.๓ สถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมอ่านหนังสือให้ฟัง อาจเป็นหน้าเสาธง ห้องสมุด ห้องเรียน ห้องประชุม 
สถานที่จัดงานส าคัญต่าง ๆ ห้องส่งเสียงตามสาย สถานีวิทยุ ฯลฯ ถ้าการอ่านนั้นต้องมีอุปกรณ์การอ่านประกอบ 
ต้องเตรียมให้พร้อม ถ้าเป็นการอ่านต่อหน้าผู้ฟัง ควรจัดที่นั่งให้ผู้ฟังสามารถมองเห็นและได้ยินผู้อ่านอย่างชัดเจน 
ถ้าเป็นการอ่านหนังสือให้กลุ่มผู้ฟังซึ่งเป็นเด็กเล็ก ควรจัดให้ผู้อ่านได้อยู่ใกล้กับเด็ก และจัดกลุ่มขนาดเล็ก    
เพ่ือเด็กจะได้ดูรูปจากหนังสือหรือหยิบจับหนังสือด้วย 
 ๔.๔ อุปกรณ์ประกอบการอ่าน ในการอ่านหนังสือให้ฟัง ถ้ามีอุปกรณ์อ่ืน ๆ ประกอบด้วย จะท าให้
กิจกรรมการอ่านหนังสือให้ฟังน่าสนใจยิ่งขึ้น อุปกรณ์ท่ีควรจัดหามาตามความเหมาะสม เช่น  
   - ภาพประกอบเรื่อง ซึ่งอาจจะเป็นภาพถ่าย หรือภาพวาดก็ได้ 
   - เพลงประกอบ 
   - การแสดงหุ่น 
   - ป้ายนิทรรศการ 
   - ภาพนิ่ง ภาพเลื่อน วิดีโอ   
   - แผ่นภาพและป้ายผ้าส าลี 
 ๔.๕ วิธีการอ่าน  
   - ถ้าเป็นการอ่านต่อหน้าผู้ฟัง ผู้อ่านควรอยู่ในท่าท่ีจะเห็นผู้ฟังทั่วถึง 
   - การจับหนังสือและเปิดหนังสือควรให้ถูกต้อง 
   - ท่าทางในการอ่านควรอยู่ในอาการส ารวม แต่มีลักษณะชวนให้อยากฟัง 
   - การอารัมภบทควรให้กะทัดรัด เร้าใจผู้ฟังให้สนใจในเรื่องที่จะอ่าน ถ้ามีอุปกรณ์ประกอบต้อง
เตรียมให้พร้อม 
   - อ่านออกเสียงให้ได้ยินชัดเจนทั่วถึง โดยเฉพาะการออกเสียง ร ล ค าควบกล้ า ฯลฯ 
   - ทอดจังหวะในการอ่านให้เหมาะสม 
   - อ่านเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง 
   - ผู้อ่านควรมองหน้าผู้ฟังเป็นระยะ 
 ๔.๖ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอ่านหนังสือให้ฟัง ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ฟังได้ทราบว่าจะมี
การอ่านหนังสือให้ฟัง วัน เวลาใด ใครเป็นผู้อ่าน จัดที่ไหน มีการจัดกิจกรรมประกอบอะไรบ้าง และเม่ือจัดแล้ว
ควรจัดอย่างสม่ าเสมอ 
 ๔.๗ กิจกรรมการอ่านหนังสือให้ฟัง จัดได้หลายลักษณะ เช่น  
   - อ่านในรายการเสียงตามสาย 
   - อ่านหนังสือวันละหน้าหรืออ่านข่าวตอนเช้า หน้าเสาธง หน้าชั้นเรียน 
   - อ่านหนังสือเพ่ือเป็นการแนะน าหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ หรือแนะน าสิ่งพิมพ์ใหม่ 
   - อ่านหนังสือในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเด็กแห่งชาติ ฯลฯ 
   - ประกวดการอ่านหนังสือให้ฟัง 
   - กิจกรรมอ่านหนังสือในครอบครัว 
   - อ่านหนังสือทางวิทยุกระจายเสียง 
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การเล่านิทาน  
 การเล่านิทาน เป็นประสบการณ์ทางการศึกษาหลายรูปแบบ โดยมีความสุข สนุกสนาน เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญ เด็กจะได้รับประสบการณ์จากการฟังนิทาน ได้แก่ 
 ๑. เกิดการเร้าทางสื่อภาษา ได้ยินกับหูและเห็นกับตา การเล่านิทานท าให้เด็กได้เข้าใจรูปแบบการใช้
ภาษา ในการเล่าเรื่องในบทสนทนาต่าง ๆ ได้รับความรู้ ค าศัพท์ใหม่ ๆ 
 ๒. เกิดการเร้าทางส าเนียง การเล่านิทานที่มีบทบรรยาย บทสนทนาที่มีเสียง มีจังหวะที่แปรเปลี่ยน   
จะจูงใจให้เด็กตั้งใจฟัง และสามารถจับความหมายในน้ าเสียงนั้นได ้
 ๓. เกิดการเร้าทางจักษุ ได้แก่  หนังสือภาพ ภาพยนตร์ หุ่นของจริง รวมถึงตัวผู้เล่านิทานที่เด็กมองเห็น
สีหน้าท่าทาง อากัปกิริยาที่แสดงออก 
 ๔. เกิดการรับรู้เกี่ยวกับสังคม เด็กจะรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับขนมธรรมเนียม ศีลธรรมจรรยา การปฏิบัติตน
ในสังคม บรรยากาศในการเล่านิทานจะท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่านิทาน 
 นิทานที่ดีจะกระตุ้นให้มีอารมณ์ตอบสนอง ผู้ฟังฝึกฝนจินตนาการเกิดความรู้สึกตามเนื้อเรื่องท่ีฟัง  

นิทานที่เหมาะสมแก่การเล่า ควรมีลักษณะ ดังนี้ 
 ๑. มีการเคลื่อนไหว 
 ๒. มีเนื้อหาเร้าใจ 
 ๓. มีพรรณนาโวหารและภาพพจน์ 
 ๔. มีค าซ้ า ข้อความซ้ า ๆ และคล้องจองกัน ซ่ึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กติดใจ 
 ๕. มีการสนทนาโต้ตอบที่แสดงสติปัญญาเฉียบแหลม และน าเสนอปฏิภาณไหวพริบของตัวละคร 
 ๖. มีเนื้อหาที่แสดงอารมณ์และมีการเคลื่อนไหวสอดแทรกในเรื่องที่เล่า 
 ๗. มีเรื่องท่ีเกี่ยวกับเด็กและสัตว์เล็ก ๆ ที่ใช้ไหวพริบ ความสามารถ หรือการป้องกันตัวเองให้พ้นภัย 
 ๘. มีนิทาน สุภาษิต และนิทานอีสป 
 ๙. มีเรื่องข าขัน 

10. มีต านาน นิทานพื้นเมือง เทพนิยาย 
เร่ืองที่ไม่ควรเลือกมาเล่า คือ 

 ๑. เรื่องท่ีด าเนินเรื่องซับซ้อน มีรายละเอียดมาก 
 ๒. เรื่องท่ีมคีวามยาว และใช้เวลาในการท าความเข้าใจ 
 ๓. เรื่องท่ีมีความรุนแรง เช่น การทารุณ ท าร้ายกัน 
 ๔. เรื่องท่ีเนื้อหาไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ 

 ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
          การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้มีประสิทธิภาพควรมีการเตรียมพร้อมและค านึงถึงในเรื่องต่อไปนี้ 
          ๑. จัดห้องสมุดให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
ส าหรับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าสู่บรรยากาศของการอ่านและได้ใกล้ชิดกับหนังสือมากยิ่งขึ้น เช่น        
จัดนิทรรศการหนังสือในโอกาสต่าง ๆ จัดกิจกรรมเชิญชวนให้อ่านหนังสือสม่ าเสมอ ฯลฯ 
         ๒. ครูผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ควรเตรียมพร้อมในด้านวิธีการด าเนินการ และสื่อ อุปกรณ์ เพ่ือให้
การจัดกิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่อง
นิสัยรักการอ่านด้วย 
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          ๓. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ต้องเป็นกิจกรรมที่เร้าใจ ท้าทายความสนใจของนักเรียน มีความ
หลากหลาย เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีความสุข ควรเป็นกิจกรรมเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง 
สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
          ๔. ครูผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ควรเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการอ่านของนักเรียนรายบุคคล เพ่ือจัด
กิจกรรมให้สนองกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม 
          ๕. จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพ่ือให้กิจกรรมน่าสนใจ แปลกใหม่ และสามารถน าไปปฏิบัติจริง 
           ๖. โรงเรียนจะมีบทบาทส าคัญในการสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียนได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัย     
ความร่วมมือจากพ่อแม่ ผู้ปกครองอีกทางหนึ่งด้วย เพ่ือให้การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเป็นไปอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 

แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน 
โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 
1. กิจกรรมหลัก เป็นกิจกรรมที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดให้โรงเรียนใน

สังกัดด าเนินการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยสามารถปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของนักเรียนและ
ครูผู้รับผิดชอบ โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

1) ระดับปฐมวัย  
2) ระดับประถมศึกษา 
3) ระดับมัธยมศึกษา 
4) ระดับโรงเรียน 

2. กิจกรรมเสนอแนะ  โรงเรียนสามารถเลือกจัดกิจกรรมอย่างอิสระตามความเหมาะสมและบริบท
ของโรงเรียน 

ค าช้ีแจงการจัดกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูบรรณารักษ์ และ หรือครูผู้สอนแต่ละ
กลุ่มทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑) ศึกษารายละเอียดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมเสนอแนะ  
 ๒) โรงเรียนสามารถปรับประยุกต์วัตถุประสงค์ สื่อและอุปกรณ์ การจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผล 
และข้อเสนอแนะแต่ละกิจกรรมได้ตามบริบทและความต้องการของผู้รับผิดชอบ 
 ๓) โรงเรียนจัดเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน ทั้งเวลา สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์  
 ๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกิจกรรมหลักอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ในขณะท ากิจกรรม 
ครูผู้สอน ครูบรรณารักษ์ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรให้ค าแนะน านักเรียน และอ านวยความสะดวกให้
นักเรียนตลอดจนการด าเนินกิจกรรม รวมถึงมีการวัดและประเมินผลกิจกรรมตามสภาพจริงของนักเรียน 
 ๕) มีการนิเทศ และติดตามผลการจัดกิจกรรม โดยให้บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนมีส่วนร่วม 
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กิจกรรมส่งเสรมินิสัยรักการอ่าน 

    • กิจกรรมหลัก ๒๐ กิจกรรม 

  ระดับปฐมวัย “หนังสือสนุก ปลุกสมอง” 

๑. มารู้จักหนังสือกันเถอะ 

๒. หนูน้อยยอดนักฟัง 

๓. หุ่นน้อยเล่านิทาน 

๔. สร้างสุข สนุกกับนิทาน 

๕. ระบายสีกับนิทาน 

  ระดับประถมศึกษา “อ่านให้รู้  ดูให้เพลิน” 

๑. ฟังนิทานแสนสนุก 

๒. ห้องสมุดของฉัน 

๓. เล่มโปรด 

๔. อ่านเป็นจับประเด็นได้ 

๕. ก าหนดค า ท าให้เป็นเร่ือง 

  ระดับมัธยมศึกษา “อ่านเขียน เรียนรู้โลก” 

๑. ยอดรักนักอ่าน 

๒. สรุปข่าว เล่าเร่ือง 

๓. ท่ีค่ันหนังสือส่ือความรู้ 

๔. ภาษาพาสนุก 

๕. นิทานเร่ืองน้ีไม่มีตอนจบ 

  ระดับโรงเรียน “สนุกอ่าน ส าราญเขียน” 

๑. ยอดนักอ่าน 

๒. ยุวบรรณารักษ์  

๓. สัปดาห์ห้องสมุด/สัปดาห์รักการอ่าน 

๔. ค่ายรักการอ่าน 

๕. หนังสือท ามือ 

    • กิจกรรมเสนอแนะ ๑๙ กิจกรรม “อ่าน เพียร เขียน สนุกทุกกิจกรรม” 
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กิจกรรมที่ 1 มารู้จักหนังสือกันเถอะ 
 เวลา ๕ - ๑๐ นาที 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักลักษณะและประโยชน์ของหนังสือ 
สื่อและอุปกรณ์ 
 หนังสือภาพส าหรับเด็ก (มีตัวหนังสือน้อยที่สุด) 
การจัดกิจกรรม 
 1. ครูแนะน าหนังสือภาพส าหรับเด็กเก่ียวกับลักษณะและประโยชน์ของหนังสือ 
 2. ชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับปกหนังสือ (ภาพ สี ชื่อเรื่อง) 
 3. แนะน าส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ (ปก ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผู้วาดภาพ เนื้อหา จ านวนหน้า รูปเล่ม) 
 4. อ่านหนังสือหรือเล่าเรื่องให้นักเรียนฟัง 
 5. นักเรียนสัมผัสส่วนต่าง ๆ ของหนังสือด้วยตนเอง 
การวัดและประเมินผล 
 สังเกตการมีส่วนร่วมและการสนทนาโต้ตอบของนักเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
 1. แนะน าประโยชน์ของหนังสือเพ่ือใช้อ่านอย่างสนุกสนาน ไม่ใช้ส าหรับฉีกหรือเล่น 
 2. แนะน าส่วนประกอบของหนังสือ เริ่มตั้งแต่ ปก ชื่อเรื่อง เนื้อหา รูปเล่ม 
 3. หนังสือส าหรับเด็กเล็กสามารถท าจากวัสดุหลายชนิด เช่น กระดาษ ผ้า 
 4. แนะน าการเปิดหนังสืออย่างถูกต้อง ไม่ขย า ไม่กระชาก 
 5. กิจกรรมนี้ ครูผู้รับผิดชอบสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 

กิจกรรมที่ 2 หนูน้อยยอดนักฟัง 
 เวลา ๕ - ๑๐ นาท ี

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเพ่ิมวงค าศัพท์ของนักเรียน 
 2. เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิในการฟัง 
สื่อและอุปกรณ์ 
 1. หนังสือภาพหรือการเล่าเรื่องด้วยน้ าเสียงและประกอบท่าทาง 
 2. เพลงสั้น ๆ ส าหรับเด็ก หรือบทร้องเล่นของเด็ก 
 

กิจกรรมหลักระดับปฐมวัย 

“หนังสือสนุกปลุกสมอง” 
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การจัดกิจกรรม 
 1. ครูอ่านหรือเล่าเรื่องโดยใช้ภาษาท่าทางที่สอดคล้องกับเรื่องที่มาจากหนังสือภาพ เรื่องเล่า บทเพลง 
 2. นักเรียนแสดงท่าทางเลียนแบบและออกเสียงตาม 
การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตการสนทนาโต้ตอบจากนักเรียน 
 2. สังเกตการออกเสียง การแสดงท่าทางเลียนแบบคล้ายคลึงกับต้นแบบ 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูควรเล่าหรืออ่านด้วยเสียงสอดคล้องกับเนื้อเรื่องหรือมีท่าทางประกอบ โดยควรเตรียมความพร้อมหรือ
ฝึกท่าทางการเล่ามาก่อน 
 ๒. กิจกรรมนี้ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยปรับให้เข้ากับโอกาสต่าง ๆ 
 

กิจกรรมที่ 3 หุ่นน้อยเล่านิทาน 
 เวลา 5 - 10 นาที 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิในการดูและฟัง 
 2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องราวที่ดู และ/หรือฟังโดยสัมพันธ์กับหนังสือ 
สื่อและอุปกรณ์ 
 1. หุ่นนิ้วหรือหุ่นมือที่มาจากหนังสือที่ครูต้องการเล่าให้เด็กฟัง 
 2. หนังสือภาพหรือเพลงส าหรับเด็กที่เป็นโครงเรื่องส าหรับการเล่านิทาน 
การจัดกิจกรรม 
 1. ครูอ่านและวิเคราะห์นิทานที่ต้องการอ่านให้นักเรียนฟัง 
 2. ครูประดิษฐ์ตัวละครจากหนังสือเพ่ือใช้เป็นหุ่นส าหรับเล่าเรื่อง 
 3. น าหุ่นมาแสดงท่าทางเป็นเรื่องราวสอดคล้องกับหนังสือ 
 4. นักเรียนฝึกใช้หุ่นท าท่าทางเลียนแบบตัวละครหุ่น 
การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตการสนทนาโต้ตอบและการตอบค าถามง่าย ๆ เกี่ยวกับเรื่องเล่าของนักเรียน 
 2. สังเกตการมีส่วนร่วมเล่นกิจกรรมของนักเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
 ห้องเรียนที่มีนักเรียนจ านวนน้อยครูควรใช้หุ่นนิ้วมือ หากห้องเรียนมีนักเรียนจ านวนมากครูควรใช้หุ่นมือ 
 

กิจกรรมที่ 4 สร้างสุข สนุกกับนิทาน 
 เวลา ๕ - ๑๐ นาท ี

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงบทบาทสมมุติในเรื่อง 
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สื่อและอุปกรณ์ 
 1. หนังสือนิทานหรือหนังสือภาพส าหรับเด็ก 
 2. บทบาทสมมุติ 
การจัดกิจกรรม 
 1. ครูอ่านหรือเล่าเรื่องจากหนังสือนิทานหรือหนังสือภาพส าหรับเด็ก 
 2. นักเรียนร่วมแสดงบทบาทสมมุติเป็นตัวละครในเรื่อง โดยมีครูเป็นผู้น า 
การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
 2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกสอดคล้องกับค าสั่ง 
ข้อเสนอแนะ 
 หนังสือนิทานหรือหนังสือภาพควรมีตัวละครที่นักเรียนแสดงการมีส่วนร่วมได้ทุกคน 
 

กิจกรรมที่ ๕ ระบายสีกับนิทาน 
 เวลา 5 - 10 นาที 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนมีสมาธิในการฟังและรู้จักตัวละครที่อยู่ในนิทาน 
 ๒. เพ่ือฝึกการให้นักเรียนใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
 ๓. เพ่ือฝึกให้นักเรียนคิดสร้างสรรค์และระบายสีตามจินตนาการ 
สื่อและอุปกรณ์ 
 ๑. หนังสือนิทานหรือหนังสือภาพส าหรับเด็ก 
 ๒. แผ่นภาพส าหรับระบายสี 
 ๓. สีไม้หรือสีเทียน 
การจัดกิจกรรม 
 1. นักเรียนฟังครูอ่านหนังสือนิทานหรือหนังสือภาพส าหรับเด็ก 
 2. ร่วมกันสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับนิทานและตัวละครในนิทาน 
 3. นักเรียนระบายสีตัวละครหรือภาพง่าย ๆ จากนิทานหรือหนังสือภาพส าหรับเด็ก 
 4. น าภาพของนักเรียนทุกคนจัดป้ายนิเทศหรือนิทรรศการในห้องเรียน เผยแพร่ให้ทุกคนชื่นชม 
การวัดและประเมินผล 
 ๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 ๒. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อมือของนักเรียนขณะระบายสี 
 ๓. ตรวจผลงานของนักเรียนรายบุคคล 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การเลือกหนังสือ ควรมีเรื่องราวที่ง่ายส าหรับท าความเข้าใจของนักเรียนและมีตัวละครไม่มากนัก 
 ๒. ภาพร่างควรเป็นตัวละครเอกหรือตัวละครเด่นของเรื่อง 
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กิจกรรมที่ 1 ฟังนิทานแสนสนุก 
 เวลา 10 - ๑5 นาที 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนมีสมาธิในการฟังนิทานหรือหนังสือภาพส าหรับเด็ก 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนอ่านเพ่ือเล่าเรื่องย้อนกลับร่วมกันได้ 
 ๓. เพ่ือให้นักเรียนอธิบายส่วนประกอบต่าง ๆ ของหนังสือ 
สื่อและอุปกรณ์ 
 ๑. นิทานหรือหนังสือภาพส าหรับเด็ก 
 ๒. ใบงานกิจกรรมอ่านสนุก 
การจัดกิจกรรม 
 1. ทบทวนลักษณะ องค์ประกอบและประโยชน์ของหนังสือนิทานหรือหนังสือภาพส าหรับเด็ก 
 2. นักเรียนฟังนิทานหรือหนังสือภาพที่ครูอ่าน 
 3. สนทนาเกี่ยวกับนิทานหรือหนังสือที่อ่านร่วมกันระหว่างนักเรียนและครู (พฤติกรรมตัวละคร เนื้อเรื่อง 
การปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 
 4. อ่านหรือเล่าเรื่องย้อนกลับร่วมกัน 
 5. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ก าหนด 
 ๖. น าใบงานที่นักเรียนทุกคนท า ไปจัดนิทรรศการผลงาน 
การวัดและประเมินผล 
 ๑. สังเกตพฤติกรรมการฟังของนักเรียน 
 ๒. สังเกตพฤติกรรมการพูด เล่า หรืออ่านของนักเรียน 
 ๓. ตรวจผลงานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ใบงานควรเป็นภาพลายเส้นจากตัวละครในนิทานหรือหนังสือภาพที่นักเรียนฟัง 
 2. เลือกนิทานให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียนที่ฟัง 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมหลักระดับประถมศึกษา 

“อ่านให้รู้ ดูให้เพลิน” 
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กิจกรรมที่ 2 ห้องสมดุของฉัน 
 เวลา 10 - ๑5 นาที 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน 
 2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมารยาทหรือกฎกติกาการใช้ห้องสมุดโรงเรียน 
สื่อและอุปกรณ์ 
 สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ของห้องสมุดโรงเรียน 
การจัดกิจกรรม 
 1. ครูสนทนาเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรียน แล้วเชื่อมโยงถึงห้องสมุดของโรงเรียน 
 2. พานักเรียนไปห้องสมุดของโรงเรียน 
 ๓. แนะน าส่วนต่าง ๆ ของห้องสมุด เช่น มุมต่าง ๆ ในห้องสมุด บรรณารักษ์ 
 ๔. น าเสนอหนังสือท่ีน่าสนใจหรือสอดคล้องกับกิจกรรมที่จะจัดการเรียนรู้ของสาระวิชานั้น ๆ ต่อไป 
การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
 ๒. สังเกตการสนทนาโต้ตอบของนักเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
 กิจกรรมนี้ควรเป็นส่วนหนึ่งของวิชาที่จะใช้ห้องสมุดของโรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่ 3 เล่มโปรด 
 เวลา 10 - 15 นาที 

วัตถุประสงค์ 
 1. นักเรียนเลือกหนังสือตามความสนใจหรือความชอบ 
 2. นักเรียนน าเสนอความคิดเห็นจากหนังสือเล่มที่เลือกได้ 

ใบงานกิจกรรมอ่านสนุก 
 

ช่ือเรื่อง .................................................................................................................................................................................. 
ผู้แต่ง ..................................................................................................................................................................................... 
ผู้วาดภาพประกอบ ................................................................................................................................................................ 
ตัวละคร ................................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ชอบ ☺  ไม่ชอบ  
 

ช่ือนักเรียน ..................................................................
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สื่อและอุปกรณ์ 
 หนังสือที่นักเรียนเลือกจากบ้าน หรือห้องสมุดโรงเรียน 
การจัดกิจกรรม 
 1. นักเรียนน าหนังสือเล่มที่เลือกมาน าเสนอให้เพ่ือน ๆ และครูฟัง โดยบอกเหตุผลที่ชอบหนังสือเล่มนี้ 
 2. ครูก าหนดจ านวนนักเรียนตามความเหมาะสมของเวลา แล้วเปลี่ยนนักเรียนมาน าเสนอในวันต่อไปให้
ครบทุกคน 
การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตจากพฤติกรรมการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 2. สังเกตการเลือกหนังสือและเหตุผลประกอบการเลือกหนังสือ 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ครูมอบหมายให้นักเรียนเลือกและอ่านหนังสือเล่มที่ชอบที่สุด ๑ เรื่อง 
 ๒. ครูเลือกนักเรียนจากการสุ่มเลือก เริ่มจากนักเรียนอาสาก่อน โดยให้นักเรียนร่วมกิจกรรมครบทุกคน 
 ๓. ควรมีการน าเสนอวันละ 1 - ๒ คน เพื่อให้มีเวลาสนทนาร่วมกัน 
 ๔. กิจกรรมนี้สามารถประยุกต์สาระการน าเสนอให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น 
 

กิจกรรมที่ 4 อ่านเป็น จับประเด็นได ้
 เวลา 10 – 15 นาท ี

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนอ่านหนังสืออย่างสม่ าเสมอ 
 2. เพื่อให้นักเรียนบอกเล่าเรื่องราวที่อ่านได้ 
 3. เพ่ือให้นักเรียนประเมินเรื่องที่ตนเองอ่านอย่างง่าย ๆ ได้ 
สื่อและอุปกรณ์ 
 1. หนังสือที่นักเรียนเลือกตามความสนใจหรือความชอบ 
 2. แบบบันทึกการอ่านของ สพฐ. 
การจัดกิจกรรม 
 1. ก าหนดให้นักเรียนเลือกหนังสือที่สนใจ อ่านหนังสือสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 1 เล่ม 
 2. นักเรียนเขียนสาระส าคัญลงในแบบบันทึกการอ่านทุกสัปดาห์ส่งให้ผู้ปกครองรับทราบ 
 3. ส่งแบบบันทึกการอ่านให้ครูผู้รับผิดชอบติดตามความก้าวหน้าในการอ่านของนักเรียน 
การวัดและประเมินผล 
 ตรวจสอบแบบบันทึกการอ่านของนักเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
 1. หนังสือที่นักเรียนอ่านให้โรงเรียนก าหนดจ านวนตามความเหมาะสมสอดคล้องกับวัยนักเรียน 
 2. บันทึกการอ่านของนักเรียนควรได้รับการตรวจติดตามให้ก าลังใจทุกสัปดาห์ 
 3. กิจกรรมนี้ควรให้นักเรียนท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 4. แบบบันทึกการอ่านควรจัดท าเป็นเล่มส าหรับนักเรียนแต่ละคน (ตามแบบบันทึกการอ่านของ สพฐ.) 
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กิจกรรมที่ 5 ก าหนดค าท าให้เป็นเรือ่ง 
 เวลา 10 - 15 นาที 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้นักเรียนสามารถแต่งเรื่องจากค าหรืองานที่ก าหนดให้ 
สื่อและอุปกรณ์ 
 ค าท่ีก าหนดให้ 
การจัดกิจกรรม 
 1. นักเรียนจับคู่กับเพ่ือนตามความชอบใจ 
 2. นักเรียนน าค าที่ก าหนดให้ ๓ - ๕ ค า หรือภาพที่ก าหนดให้ แต่งเรื่องจากค าศัพท์หรือภาพตามข้อตกลง
ร่วมกัน 
 3. นักเรียนน าเสนอหน้าชั้นเรียนให้ครบทุกคู่ 
 4. น าเรื่องที่แต่งไปออกแบบรูปแบบเพื่อน าเสนอตามความถนัด แล้วจัดนิทรรศการแบ่งปันกันอ่าน 
การวัดและประเมินผล 
 ตรวจผลงานการสร้างเรื่องของนักเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ให้ครูผู้รับผิดชอบยืดหยุ่นเวลาในการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม 
 ๒. กิจกรรมนี้ให้ครูผู้รับผิดชอบประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 1 ยอดรักนักอ่าน 
 เวลาตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 
 1. พัฒนาสมาธิกับการอ่านของนักเรียนจากเรื่องที่ชื่นชอบ 
 2. นักเรียนอ่านหนังสือทุกวันอย่างน้อยวันละ 15 นาที ในตอนเช้า 
 3. นักเรียนอ่านออกเสียงทุกคน ทุกห้อง วันละ 10 นาที ก่อนกลับบ้าน 
สื่อและอุปกรณ์ 
 หนังสือที่นักเรียนคัดเลือกด้วยตัวเอง 
การจัดกิจกรรม 
 1. นักเรียนทุกคนอ่านหนังสือที่คัดเลือกด้วยตนเอง 
 ๒. ก าหนดเวลาอ่าน คือชั่วโมงแรกของทุกวัน ทุกสาระ วันละ 5-10 นาที 
 ๓. ครูทุกสาระการเรียนรู้เป็นผู้ดูแลการอ่านของนักเรียนให้เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 

กิจกรรมหลักระดับมัธยมศึกษา 

“อ่านเขียน เรียนรู้โลก” 
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 4. ก าหนดให้อ่านทุกชั้นเรียน ทุกห้องเรียน  
การวัดและประเมินผล 
 ๑. สัมภาษณ์นักเรียนเพ่ือทราบความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๒. ติดตามสถิติการเข้าห้องสมุดหรือยืมหนังสือ 
ข้อเสนอแนะ 
 ครูทุกสาระควรเป็นผู้ช่วยให้กิจกรรมการอ่านนี้เป็นไปตามเวลา ไม่รบกวนเวลาการเรียนการสอน 
 

กิจกรรมที่ 2 สรุปข่าว เล่าเรื่อง 
 เวลาตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 
 1. นักเรียนสรุปความเนื้อหาที่อ่านได้ 
 2. นักเรียนเล่าเรื่องได้ 
สื่อและอุปกรณ์ 
 หนังสือพิมพ์ 
การจัดกิจกรรม 
 1. นักเรียนอ่านข่าวหนังสือพิมพ์และเลือกหัวข้อข่าวที่สนใจ 
 ๒. นักเรียนสรุปข่าวและบันทึก 
 ๓. นักเรียนเล่าข่าวที่สรุปให้เพื่อนฟัง 
 ๔. นักเรียนรวบรวมผลงาน สรุปข่าว ท าเป็นเล่มเก็บไว้ที่มุมหนังสือในชั้นเรียนหรือในห้องสมุด 
การวัดและประเมินผล 
 1. ประเมินการบันทึกสรุปความ 
 2. ประเมินการเล่าสรุปเรื่อง 
ข้อเสนอแนะ 
 ครูควรเลือกเนื้อหาข่าวที่เหมาะสมกับวัยและระดับความสนใจของนักเรียน 
 

กิจกรรมที่ 3 ที่คั่นหนังสือสื่อความรู้ 
 เวลาตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 
1. ค้นคว้าส านวนและค าคมได้ 
2. ประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือได้ 

สื่อและอุปกรณ์ 
 1. หนังสืองานประดิษฐ์ต่าง ๆ 
 2. หนังสือส านวน ค าคม 
 3. กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ท าท่ีคั่นหนังสือ 
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การจัดกิจกรรม 
 1. ครูน าสนทนาถึงความส าคัญของที่ค่ันหนังสือ 
 ๒. น าเสนอตัวอย่างท่ีคั่นหนังสือ 
 ๓. นักเรียนอ่านและค้นคว้าส านวน ค าคม จดลงในสมุดบันทึก 
 4. นักเรียนประดิษฐ์ที่ค่ันหนังสือและเขียนส านวน ค าคม ลงในที่ค่ันหนังสือ 
 5. น าเสนอผลงานการประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ 
การวัดและประเมินผล 
 แบบประเมินชิ้นงาน 
ข้อเสนอแนะ 
 1. สามารถน าไปปรับใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ 
 2. ควรส่งเสริมให้นักเรียนประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือเอาไว้ มอบเพ่ือนหรือผู้ที่เคารพเนื่องในโอกาสต่าง ๆ  
 

กิจกรรมที่ 4 ภาษาพาสนุก 
 เวลาตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 
 1. เปิดพจนานุกรมได้ 
 2. รู้จักค าและความหมายกว้างขึ้น 
สื่อและอุปกรณ์ 
 1. หนังสือพจนานุกรมไทย 
 2. ใบงาน 
 1. เกมภาษาพาสนุก 
การจัดกิจกรรม 
 1. ครูสาธิตการเล่นเกม “ภาษาพาสนุก” 
  - นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน 
  - ครูยกตัวอย่างค าบนกระดานเป็นค าหลัก 
  - ตัวแทนกลุ่มละ 1 คน ออกมาเขียนขยายค าหลักที่ครูยกบนกระดานให้เป็นส านวน วลี ที่ไม่ซ้ ากัน 
 2. ครูแจกบัตรค าเพ่ือเล่นเกม “ภาษาพาสนุก” และหนังสือพจนานุกรมให้นักเรียนท าความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับกติกาการเล่นเกม 
 3. นักเรียนทุกกลุ่มเล่นเกมภาษาพาสนุก 
 4. ร่วมกันเฉลยหลักการแข่งขัน พร้อมให้เหตุผลในการเลือกค าและความหมาย พร้อมให้ข้อคิดในการ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 5. รวมคะแนน ทีมท่ีชนะ รับรางวัล 
 6. นักเรียนสนทนาเกี่ยวกับ “เกมภาษาพาสนุก” ได้แก่ 
  - ความประทับใจ 
  - เทคนิคการเลือกค าและหาความหมาย 
  - วิธีการค้นหาค าต่าง ๆ ในพจนานุกรม 
 7. สรุปความส าคัญของการใช้ค าท่ีมีความเก่ียวข้องกันโดยมีความหมายต่างกัน 
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การวัดและประเมินผล 
 1. ตรวจผลงาน 
 2. สอบถามวิธีเปิดพจนานุกรม 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูอาจน าใบงานให้นักเรียนเล่นเป็นหัวข้อ เช่น ต่อค า ต่อส านวน ต่อค าพังเพย ต่อวลี ฯลฯ 
 2. สามารถน าไปปรับใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
ครูแจกใบงานโดยก าหนดค า 1 ค า ให้นักเรียนหาค าที่มีความหมายหรือเกี่ยวข้องกับค าที่ก าหนด น ามาเติมลงใน

ช่องให้ได้มากที่สุด 

 
กติกา “ เกมภาษาพาสนุก” 

1. ก าหนดค าที่จะใช้เล่นเกม  1  ค า ควรเป็นค าที่สามารถหาค า ส านวน หรือวลีอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกัน  
มาต่อเติมได้อย่างกว้างขวาง  และเขียนค าดังกล่าวเป็นค าหลักลงในใบงาน 

2. เกมนี้เล่นเป็นรายบุคคลหรือเปน็กลุ่มก็ได้   
3. ผู้เล่นสลับกันเขียนค า ส านวนหรือวลี ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันกับค าหลักลงในใบงาน พร้อมเขียน

ความหมายสั้น ๆ ประกอบ (เขียนในกรอบเล็ก ๆ) แล้วขีดเส้นเพื่อเชื่อมโยงค าต่อไปเรื่อย ๆ 
4. เมื่อครบตามเวลา หรือไม่สามารถต่อค าได้แล้ว ใครต่อค าที่มีความหมายสัมพันธ์กันและถูกต้องได้มากกว่าเป็นผู้ชนะ 
5. เพื่อให้ผู้เล่นสามารถค้นหาค า ส านวน หรือวลีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ควรน าหนังสือพจนานุกรมไทยมาใช้

ประกอบการเล่นเกม 
 

 

 

หมายถึง 
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กิจกรรมที่ 5 นิทานเรื่องนี้ไม่มตีอนจบ 
 เวลาตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 
 แต่งนิทานได้อย่างสร้างสรรค์ 
สื่อและอุปกรณ์ 

1. หนังสือนิทานประเภทต่าง ๆ 
 2. หนังสือที่เก่ียวกับวิธีการหรือแนวทางการแต่งนิทาน 
 3. ห้องสมุด 
 4. อินเทอร์เน็ต 
การจัดกิจกรรม 
 1. ครูเล่านิทานให้นักเรียนฟัง 1 เรื่อง 
 ๒. ครูและนักเรียนสนทนานิทานที่ครูเล่า 
 ๓. นักเรียนแต่งนิทานต่อจนจบโดยมีข้อแม้ว่าต้องไม่เหมือนเดิมและมีความสร้างสรรค์ 
การวัดและประเมินผล 
 1. ตรวจผลงานนิทาน 
 2. ประเมินความพึงพอใจในการเขียนนิทาน 
ข้อเสนอแนะ 

1. ครูควรเล่านิทานที่มีเนื้อหาหลากหลาย 
 2. ครูควรค านึงว่าการแต่งนิทานไม่มีถูกผิด แต่ควรแต่งเรื่องที่แฝงคุณธรรมและมีข้อคิดที่สมเหตุผล 
 3. ครูควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกแต่งนิทานอย่างต่อเนื่อง เป็นการพัฒนาทักษะการเขียนสร้างสรรค์ 
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นิทานเรื่องนี้ไม่มีตอนจบ   
เรื่อง หงส์ขาวผู้กลับใจ 

 
 กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ บึงวิหควารีในป่าลึก  มีหงส์ขาวอยู่ฝูงหนึ่ง  ได้พักอาศัยและหากินอยู่ในบึงอย่าง         
มีความสุขและปลอดภัย  หงส์ขาวฝูงนี้มีข้อตกลงกันว่า  จะผลัดเปลี่ยนกันมาอยู่เวรยามวันละ 1 ตัว เพื่อเฝ้าระวังสัตว์ร้ายหรือ 
มนุษย์ที่อาจเข้ามาท าร้ายพวกตนได้  วันนี้เป็นหน้าที่ของ “เด่น” หงส์หนุ่มที่มีรูปร่างงดงาม สมส่วนและมีขนสีขาวนวล
ตลอดทั้งตัว เด่น  มักหยิ่งทรนงในความงดงามของตนเอง  เนื่องจากใคร ๆ ก็พาช่ืนชมในความงามของ เด่น จน เด่น คิดว่า
ตนเองเป็นหงส์ขาวที่งดงาม  หล่อเหลาที่สุดในบึงวิหควารี 
 ขณะที่  เด่น ควรจะต้องว่ายน้ าอยู่เวรเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัย แต่ เด่น เผอเรอไม่รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่เวรยาม 
เด่น เอาแต่ว่ายน้ าวนไปเวียนมา เพื่อจีบหงส์สาวสวยในฝูงอย่างมีความสุข โดยหลงลืมหน้าที่ของตนเอง  ทันใดนั้นเสียงปืน
ก็ดังข้ึน  หงส์ตัวหนึ่งถูกยิงตายอยู่ริมบึง หงส์ทั้งฝูงตกใจพากันบินหนีข้ึนไปหมด รวมทั้ง เด่น  ด้วยเสียงปืนดังข้ึนอีก 1 นัด 
เด่น รู้สึกเจ็บที่ใบหน้า  และมีเลือดไหลออกมาเต็ม  ลูกปืนถากหน้าของ เด่น ไป ท าให้ใบหน้าของ เด่น เกิดแผลยาวและ
ลึกจนหน้าเกลียด  หงส์ทั้งฝูงพากันต าหนิ  เด่น ที่ไม่ท าหน้าที่เวรยามที่ตนได้รับผิดชอบ  ท าให้เพื่อนถูกยิงตายและตัวเอง
ได้รับบาดเจ็บ เด่น เสียใจมากและตั้งใจว่าต่อไปนี้จะรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด  
 ผ่านไปหลายวัน ครบรอบเวรของ เด่น  อีกครั้ง แต่คราวนี้ เด่น คอยว่ายน้ าระวังภัยอย่างตั้งใจ เด่น ว่ายน้ าไปรอบ ๆ  บึง 
อย่างช้า ๆ สายตาก็สอดส่ายตามองรอบ ๆ บึง อย่างระมัดระวัง เด่น มองเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวช้า ๆ อยู่ตรงกอหญ้า 
ริมบึง  เด่น  ตกใจมาก ทั้ง ๆ ที่แสนกลัวแต่  เด่น  ก็ฝืนใจว่ายน้ าเข้าไปดูใกล้ ๆ สิ่งที่ เด่น เห็นคือ นายพรานใจร้ายที่แอบซุ่ม
อยู่ในกอหญ้า ในมือของนายพรานมีปืนอยู่ด้วย เด่น กลัวนายพราน มาก เพราะเคยถูกนายพรานยิงมาแล้ว (โปรดพลิก
หน้าหลังแล้วต่อเน้ือเรื่องให้จบ)………........................................................................................................... 
 นักเรียนๆ  คิดว่านิทานเรื่องนี้จะจบอย่างไร  โปรดเขียนตอนจบส่งที่ห้องสมุด  หากตอนจบของใครตื่นเต้น 
สนุกสนาน เร้าใจ แฝงคุณธรรม  จะมีของรางวัลแจกจ านวน 10 ช้ิน หรืออาจมากกว่านั้นถ้าถูกใจกรรมการ 
หมายเหตุ :  1. ให้นักเรียนแต่งนิทานเพิ่มไม่เกิน  5 บรรทัด 

    2. นิทานเรื่องหงส์ขาวผู้กลับใจ คัดลอกมาจากวิทยาลยัการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ล าปาง  

ช่ือ........................................................เลขท่ี...............ชั้น................ 
 

นิทานเรื่องหงส์ขาวผู้กลับใจ 

เน้ือเรื่องต่อไป…………….……………………………………………………………...............……………....................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
 นิทานเรื่องน้ีสอนให้รู้ว่า......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
 นิทานเรื่องน้ีสอดแทรกคุณธรรมอะไร................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... .................
.................................................................................................................................................... ....................
............................................................................................................... ......................................................... 
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นิทานเรื่องง่ายนิดเดียว 

เน้ือเรื่องต่อไป…………….………………………………………………………………………...............…....................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
 นิทานเรื่องน้ีสอนให้รู้ว่า......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
 นิทานเรื่องน้ีสอดแทรกคุณธรรมอะไร................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...........................................
................................................................................................................................................................................................ 

นิทานเรื่องน้ีไม่มีตอนจบ 

เรื่อง ง่ายนิดเดียว 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่ง ครอบครัวนี้มีลูกฝาแฝดถึงสามคน แฝดคนโตช่ือ เล็ก 
เพราะตัวเล็ก แฝดคนรองช่ือ กลาง เพราะตัวไม่เล็กไม่ใหญ่  แฝดคนสุดท้องช่ือ ใหญ่  เพราะตัวใหญ่ที่สุด  ปกติฝาแฝด
ทั่วไปมักชอบอะไร ๆ เหมือนกัน  แต่สิ่งที่ฝาแฝดทั้งสามคนนี้ชอบ กลับไม่เหมือนกันเลย ยิ่งไปกว่าน้ันสิ่งท่ีแต่ละคนชอบยัง
เป็นสิ่งที่อีกสองฝ่ายไม่ชอบเลยแม้แต่นิดเดียว 
       พี่เล็ก  แฝดคนโตชอบความเงียบสงบ เรียบร้อย ไม่ชอบสัตว์หรือเลี้ยงสัตว์  เพราะส่งเสียงดังและท าเลอะเทอะ
แต่แฝดกลางชอบเลี้ยงสัตว์ แต่ไม่ชอบปลูกต้นไม้  โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ ๆ  เพราะเกียจคร้านท่ีจะดูแล เนื่องจากสัตว์เลี้ยง
อย่างเดียวก็เหนื่อยแล้ว  ส่วนน้องใหญ่ชอบธรรมชาติ ชอบปลูกต้นไม้แต่ไม่ชอบสัตว์เลี้ยง  ทั้งยังไม่ชอบความเงียบเช่นกัน  
เพราะรู้สึกว่าไม่มีชีวิตชีวา 
         ปัญหาคงไม่เกิด  ถ้าวันหนึ่งพ่อและแม่ไม่เห็นว่าลูกทั้งสามโตพอที่จะไปปลูกบ้านอยู่กันเองได้แล้ว และปัญหา   
อีกอย่างก็จะไม่เกิด ถ้าพ่อและแม่มีเงินพอท่ีจะแบ่งให้ทั้งสามคนไปปลูกบ้านคนละหลัง       
         ดังนั้นฝาแฝดทั้งสามคนเลยต้องสร้างบ้านอยู่ด้วยกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นแต่ละคนก็เริ่มตั้งข้อแม้ของตัวเอง โดยเริ่มที่
พี่เล็กก่อน  “อยู่กับฉันห้ามเลี้ยงสัตว์นะ  เพราะบ้านเลอะเทอะ แถมสัตว์ยังเสียงดังอีก ฉันไม่ชอบ”  ไม่ได้นะ ฉันชอบสัตว์
อยากมีสัตว์เลี้ยง นายก็รู้นี่ ต้นไม้สิไม่ต้องปลูกหรอก ดูแลล าบาก โตก็ช้าไม่เหมือนสัตว์ โตเร็วดี  ฉันชอบ” แฝดคนกลาง
เริ่มตั้งข้อแม้บ้าง    
          ส่วนน้องใหญ่ที่ชอบต้นไม้ก็ไม่ยอมจึงแย้งว่า  “อย่างนี้ก็แย่สิ ถ้าไม่มีต้นไม้บ้านก็ร้อนแย่ ไม่สดชื่น ฉันว่าสัตว์เลี้ยง
ไม่ต้องมีหรอก  เดี๋ยวมันท าต้นไม้ฉันเสียหายเปล่า ๆ” แต่ถ้าไม่มีสัตว์ฉันก็ไม่รู้ว่าบ้านเราจะเงียบเกินไปหรือเปล่า แต่อย่างไร
ฉันก็ชอบต้นไม้มากกว่าสัตว์อยู่ดี เพราะฉะนั้นไม่ต้องมีหรอกสัตว์เลี้ยงน่ะ 
        ฝาแฝดทั้งสามคนเถียงกัน  ทะเลาะกันด้วยเรื่องนี้ ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดง่าย ๆ  ตกลงกันไม่ได้ไม่รู้จะท าอย่างไร    
จะไปปลูกบ้านแยกกันอยู่ก็ไม่มีเงิน  น่ังคิดนอนคิดอยู่หลายคืน 
        ทั้งสามคนก็นึกขึ้นมาได้ว่าควรน าเรื่องนี้ไปปรึกษาผูรู้้  คือ นักเรียนโรงเรียน...ดีกว่าเพราะนักเรยีนโรงเรียนนี้เขามี
ความสามารถหลายด้าน  โดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหา  ว่าแล้วทั้งสามคนก็เดินทางไปที่ โรงเรียน... ไปถาม
..............................................................................................................................................................................................          

นักเรียนอ่านเรื่องนี้เสร็จแล้ว ช่วยแก้ไขปัญหาให้แฝดทั้งสามคนด้วย แต่มีข้อแม้ว่า ต้องแก้ไขปัญหาอย่างสุขุม 
รอบคอบไม่กระทบความรู้สึกของทั้งสามคนที่มีความชอบ และไม่ชอบต่างกัน จะได้ท าให้ครอบครัวนี้อยู่กันอย่างมีความสุขตลอดไป 
ครูเช่ือว่านักเรียนโรงเรียน... ทุกคน สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างแน่นอน....อย่าลืมส่งค าตอบโดยเร็วที่ห้องสมุด 
หมายเหตุ  :  1. ให้นักเรียนแต่งนิทานเพิ่มไมเ่กิน  5 บรรทัด 

     2. นิทานเรื่องนี้คัดลอกมากจากวารสารเผยแพร่ของ บริษัทปูนซีเมนตไ์ทย จ ากัด (โปรดพลิกหน้าหลังแล้ว
ต่อเน้ือเรื่องให้จบ) 

ช่ือ...........................................เลขที่...............ช้ัน............... 
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กิจกรรมที่ 1 ยอดนักอ่าน 
 เวลาตามที่โรงเรียนก าหนด 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 ๒. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานการอ่าน 
สื่อและอุปกรณ์ 
 ๑. หนังสือหลากหลายประเภทที่มีบริการในห้องสมุดของโรงเรียน เว้นหนังสือเรียนและหนังสือแบบเรียน 
 ๒. แบบบันทึกการอ่านของ สพฐ. 
การจัดกิจกรรม 
 1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม “ยอดนักอ่าน” โดยก าหนดเกณฑ์เงื่อนไข  
การคัดเลือกให้นักเรียนทุกคนทราบ 
 2. นักเรียนเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจแล้วจดบันทึกการอ่าน จากนั้นส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก
ตามก าหนดเวลา 
 3. ประกาศรายชื่อยอดนักอ่านพร้อมมอบรางวัลที่ระลึกและเกียรติบัตร 
การวัดและประเมินผล 
 ๑. สังเกตความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 ๒. ตรวจบันทึกการอ่านของนักเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างครูบรรณารักษ์และครูผู้สอนพร้อมจัดกิจกรรมในรูปของทีมงาน 
 2. การคัดเลือกควรแบ่งรางวัลย่อย ๆ เพ่ือกระจายยอดนักอ่านให้ครอบคลุมนักเรียนทุกระดับชั้น 
 

กิจกรรมที่ 2 ยุวบรรณารักษ ์
 เวลาตามที่โรงเรียนก าหนด 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาในการท าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดของโรงเรียน 
 2. เพ่ือให้นักเรียนร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียน 
สื่อและอุปกรณ์ 
 1. งานบริการของห้องสมุดโรงเรียน 
 2. หนังสือ สื่อ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 

กิจกรรมหลักระดับโรงเรียน 

“สนุกอ่าน ส าราญเขียน” 
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การจัดกิจกรรม 
 1. ครูบรรณารักษ์หรือครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียน          
เป็นยุวบรรณารักษข์องห้องสมุดโรงเรียน 
 2. ฝึกอบรมและชี้แนะการปฏิบัติงานบริการในห้องสมุดให้แก่ยุวบรรณารักษ์ 
 ๓. เปิดโอกาสให้นักเรียนมีประสบการณ์เป็นผู้น าการท ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียน 
 ๔. ยุวบรรณารักษ์น าประสบการณ์การให้บริการในห้องสมุดโรงเรียนหรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของยุวบรรณารักษ์ที่มีต่อผู้รับบริการ 
 2. ส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการการจัดกิจกรรมของยุวบรรณารักษ์ 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การสรรหายุวบรรณารักษ์ควรมีนักเรียนหลายระดับชั้นคละกัน 
 2. การพัฒนาทักษะความสามารถของยุวบรรณารักษ์ควรได้รับการสนับสนุนจากครูและผู้บริหาร
โรงเรียนร่วมกัน 
 

กิจกรรมที่ 3 สัปดาห์ห้องสมดุ/สัปดาห์รักการอ่าน 
 เวลาตามที่โรงเรียนก าหนด 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการอ่าน 
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการอ่านอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจ 
สื่อและอุปกรณ์ 
 1. เกมการประกวด การแข่งขัน กิจกรรมที่ต้องใช้หนังสือหรือสื่อการอ่านต่าง ๆ 
 2. หนังสือ 
การจัดกิจกรรม 
 1. แต่งตั้งคณะท างานในการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง 
ยุวบรรณารักษ์และครูผู้รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียนหรือครูส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน วางแผนการ  จัดกิจกรรมที่
กระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากหนังสือของห้องสมุดโรงเรียนอย่างหลากหลาย  
 2. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมงาน 
 3. จัดกิจกรรมโดยกระจายไปตามสถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น การเล่านิทาน การตอบค าถามจาก
สารานุกรมไทย แข่งขันการเปิดพจนานุกรม การประกวดอ่านร้อยแก้ว ประกวดอ่านร้อยกรอง ประกวดอ่านข่าว 
ประกวดอ่านบทละคร แข่งขันตอบค าถามจากสาขาวิชาต่าง ๆ  เช่น ปัญหาวิทยาศาสตร์ แข่งขันคิดเลขเร็ว การเล่นเกม
ต่อค าศัพท์ เกมทายปัญหาเชาว์ เกมเติมค าศัพท์ เวทีคนเก่งห้องแนะน าหนังสือ เป็นต้น 
 4. มอบรางวัลที่ระลึกให้แก่ผู้ร่วมงานและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
การวัดและประเมินผล 
 1. ส ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานและเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
 2. สังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมงานและร่วมกิจกรรม 
 ๓. ตรวจสอบสถิติการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียน 
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ข้อเสนอแนะ 
 ๑. คณะท างานจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถแสวงหาเครือข่าย และพันธมิตรสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับเวลาในการด าเนินงาน 
 ๒. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมนี้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 

กิจกรรมที่ ๔ ค่ายรักการอ่าน 
 เวลาตามที่โรงเรียนก าหนด 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการอ่านอย่างมีความสุข 
 2. เพื่อให้นักเรียนใช้ทักษะทางภาษา 
สื่อและอุปกรณ์ 

1. หนังสือ และเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 
 2. สื่อและอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรม 
การจัดกิจกรรม 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายรักการอ่านโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน 
และครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียนหรือครูส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 2. ก าหนดเวลา สถานที่ เนื้อหาสาระ และคุณสมบัติของนักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๓. ประชาสัมพันธ์และชี้แจงกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมให้นักเรียน  
 ๔. จัดเตรียมและซักซ้อมความพร้อมของฐานการเรียนรู้ในค่าย 
 ๕. นักเรียนและครูร่วมกันด าเนินกิจกรรมค่ายตามกติกาที่ก าหนด 
 ๖. สรุปและประเมินผลการเข้าค่ายรักการอ่าน 
การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 2. สังเกตการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจกรรมค่าย 
 ๓. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๔. ตรวจผลงานหรือทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ควรให้นักเรียนมีวัยใกล้เคียงกัน 
 2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละฐานควรหลากหลายตอบสนองความต้องการของนักเรียน 
 ๓. ครูและผู้ปกครองควรร่วมวางแผนและสะท้อนผลการด าเนินงานร่วมกัน 
 

กิจกรรมที่ ๕ หนังสือท ามือ  
 เวลาตามที่โรงเรียนก าหนด 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนผลิตหนังสือท ามือ 
 2. เพื่อให้นักเรียนท างานด้วยกระบวนการกลุ่ม 
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สื่อและอุปกรณ์ 
 1. กระดาษ สี ดินสอ  
 2. วัสดุอื่น ๆ ส าหรับการจัดท าหนังสือ 
การจัดกิจกรรม 
 1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการท าหนังสือท ามือ  
 2. เชิญวิทยากรหรือผู้มีประสบการณ์มาฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนวิธีการในการจัดท าหนังสือ 
 3. นักเรียนวางแผนและลงมือผลิตหนังสือท ามือ 
 4. นักเรียนน าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
 ๓. ตรวจผลงานของนักเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. หนังสือท ามืออาจท าเป็นกลุ่มหรือบุคคล 
 ๒. ครูและนักเรียนควรก าหนดประเด็นส าหรับจัดท าหนังสือท ามือ 
 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมเสนอแนะ :  พี่อ่านให้น้องฟัง 
 เวลาตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนฝึกฟังและอ่านหนังสือด้วยกัน 
 2. เพ่ือช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน พ่ี น้อง ในโรงเรียน 
 3. ฝึกทักษะการเลือกหนังสือและการอ่านออกเสียง 
สื่อและอุปกรณ์ 
 หนังสือในห้องสมุดตามความสนใจของนักเรียน 
การจัดกิจกรรม 
 1. ให้นักเรียนจับคู่ตามความชอบใจหรือครูจัดให้ แล้วแต่ความเหมาะสม เช่น อาจจะเป็น ป.6 คู่กับ ป.1 
หรือ ป.2  
 ๒. ให้นักเรียน (พ่ี) อ่านหนังสือให้น้อง (คู่) ฟัง เวลาเช้าหรือกลางวัน อย่างน้อยครั้งละ 10-15 นาที 
สัปดาห์ละอย่างน้อย 3 วัน (หรือทุกวัน) ตลอดปีการศึกษา 
 ๓. พ่ีอ่านออกเสียงให้น้องฟัง (ไม่ใช่เล่าเรื่อง)  
 

กิจกรรมเสนอแนะ 

“อ่าน เพียร เขียน สนุกทุกกิจกรรม” 
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การวัดและประเมินผล 
 ๑. นักเรียน (น้อง) ประเมินนักเรียน (พ่ี) ชื่นชม/บอก/ว่าพ่ีอ่านให้ฟังรู้เรื่องไหม สนุกไหม อ่านทุกวันไหม 
 ๒. นักเรียน (น้อง) คัดเลือกนักเรียน (พ่ี) ให้อ่านออกเสียงตามสายและให้ครู+นักเรียนเป็นกรรมการให้
คะแนนตามการได้ยินจากเสียงตามสายเท่านั้น (ถ้าจะให้รางวัล ให้เป็นหนังสือและเกียรติบัตร) 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูควรคัดเลือกและเสนอแนะหนังสือให้นักเรียน (พ่ี) เพ่ือความเหมาะสมกับวัย 
 2. ควรสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน (พ่ี/คู่น้อง) หรือเรื่องการคัดเลือกหนังสือ ความสม่ าเสมอของการอ่าน 

 

กิจกรรมเสนอแนะ :  มาอ่านหนังสือพิมพ์กันเถอะ 
 เวลาตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนเลือกอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ได้เหมาะสม 
 2. เพ่ือให้นักเรียนสรุปสาระส าคัญของข่าวที่ได้อ่าน 
สื่อและอุปกรณ์ 
 หนังสือพิมพ์ 
การจัดกิจกรรม 
 1. ครูน าสนทนาข่าวเหตุการณ์ในหนังสือพิมพ์และวิธีการอ่านหนังสือพิมพ์ 
 ๒. อ่านและเล่าสรุปสาระส าคัญของข่าว 
 ๓. เลือกข่าวที่ชอบน ามาเขียนสรุป 
 ๔. ครูและนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับการอ่านหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับวิธีการค้นหาข่าวต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์
และการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
การวัดและประเมินผล 
 1. ตรวจผลงาน 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูสามารถปรับกิจกรรมเป็น “มาอ่านนิตยสาร-วารสารกันเถอะ” หรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ 
 2. สามารถน าไปปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับกลุ่มสาระต่าง ๆ 

 

กิจกรรมเสนอแนะ : เมนูเดด็ รักการอ่าน   
 เวลาตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อให้นักเรียนสรุปสาระส าคัญได้ 
 2. เพื่อให้นักเรียนบอกประโยชน์ของหนังสือที่อ่านได้ 
สื่อและอุปกรณ์ 
 1. หนังสือ 
 2. อินเทอร์เน็ต 
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การจัดกิจกรรม 
 1. ครูเสนอหนังสือให้นักเรียนอ่านตามความสนใจ 
 2. ครูแนะน าประโยชน์ของการเขียนบรรณนิทัศน์และยกตัวอย่างบรรณนิทัศน์ 
 3. นักเรียนลงมือปฏิบัติเขียนบรรณนิทัศน์หนังสือที่ตนเองอ่าน 
การวัดและประเมินผล 
 ตรวจผลงาน 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรน าเสนอหนังสือที่เหมาะสมกับระดับของนักเรียน 
 

กิจกรรมเสนอแนะ : หรรษาสารานุกรมไทย 
 เวลาตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้นักเรียนตอบค าถามจากการอ่านได้ 
สื่อและอุปกรณ์ 
 1. หนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 
 2. ใบค าถาม 
 3. ต้นไม้ปลอม (หรือสื่ออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม) 
 4. อินเทอร์เน็ต 
การจัดกิจกรรม 
 1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับโครงการสารานุกรมไทย และกระตุ้นชักชวนให้นักเรียนสนใจอ่านสารานุกรมไทยฯ 
 ๒. ครูก าหนดเล่มสารานุกรมไทยฯ ให้นักเรียนอ่านและสรุปเรื่องท่ีอ่าน 
 ๓. นักเรียนค้นหาค าตอบจากสารานุกรมไทยฯ และตอบค าถามลงในใบงาน 
 ๔. นักเรียนน ากระดาษค าตอบไปแขวนบนต้นไม้ความรู้ 
 ๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุประโยชน์จากการท ากิจกรรม 
การวัดและประเมินผล 
 ประเมินผลงานนักเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
 ครูควรแนะน าให้นักเรียนรู้จักและเข้าค้นคว้าสารานุกรมไทยฯ จากเว็บไซต์ของโครงการสารานุกรมไทย 

 

กิจกรรมเสนอแนะ : สนุกกับเพลง 
 เวลาตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 
 1. ร้องเพลงลอยกระทงภาคภาษาอังกฤษได้ 
 2. ค้นคว้าและบอกข้อมูลวันลอยกระทงได้ 
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สื่อและอุปกรณ์ 
 1. แผนภูมิเพลง 
 2. แผ่นซีดีพร้อมอุปกรณ์เปิด 
 3. หนังสือประวัติวันลอยกระทง 
การจัดกิจกรรม 
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันจ าลองประเพณีลอยกระทงและกิจกรรมที่นักเรียนเคยท าเก่ียวกับประเพณี 
 2. นักเรียนฟังเพลงลอยกระทงภาคภาษาอังกฤษ ชมวิดีทัศน์ และสนทนาร่วมกัน ดังต่อไปนี้ 
  - เนื้อเพลงมีความหมายเกี่ยวกับอะไร 
  - มีค าศพัท์ภาษาอังกฤษที่เก่ียวกับลอยกระทงค าใดบ้าง 
  - นักเรียนร่วมกันร้องเพลงลอยกระทงพร้อมกัน 
 3. ครูและนักเรียนร่วมกันแปลค าศัพท์ ถอดความเนื้อเพลง 
 4. ร้องเพลงลอยกระทงร่วมกัน 
 5. นักเรียนอ่านหนังสือเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง 
 6. สรุปและบันทึกเนื้อหาจากการอ่าน 
การวัดและประเมินผล 
 1. ประเมินการร้องเพลงภาคภาษาอังกฤษ 
 2. ตรวจบันทึกสรุปความ 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูเลือกเพลงอ่ืน ๆ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยท ากิจกรรม 
 2. ควรมีหนังสือที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาเสริมทุกครั้งที่จัดกิจกรรม 
 

เนื้อเพลงลอยกระทง 
November full moon shine loy kratong loy kratong And the water's high in local river and the klong 

loy loy kratong loy loy kratong loy kratong is here and everybody's full of cheers We're together at the Klong 
each on with each krathong as we push away we pray we woul see a better day 
 

กิจกรรมเสนอแนะ : เรื่องแต่งต่อ...ขอจบตามฝัน 
 เวลาตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนบอกองค์ประกอบของเรื่องเล่าได้ 
 2. แต่งเรื่องตามจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์ 
สื่อและอุปกรณ์ 
 นิทาน ต านาน หนังสือเรื่องเล่า เรื่องสั้น การ์ตูน ฯลฯ 
การจัดกิจกรรม 
 1. ครูเล่าเรื่องที่มีตอนจบแตกต่างกันไป 
 2. ครูและนักเรียนช่วยกันบอกองค์ประกอบของเรื่อง ได้แก่ ตัวละคร เหตุการณ์ ฉาก ฯลฯ ของเรื่อง 
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 3. ครูน าสนทนากับนักเรียนว่า ถ้าเราต้องการเปลี่ยนตอนจบของเรื่องนั้น นักเรียนจะเปลี่ยนตอนจบ   
ให้เป็นอย่างไร 
 4. นักเรียนแต่งนิทานต่อจนจบเรื่อง ตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 
 5. นักเรียนน าเสนอผลงานพร้อมเหตุผลประกอบ 
 6. ครูเสนอแนะเพ่ิมเติมและเน้นการแต่งเรื่องตอนจบอย่างสร้างสรรค์ 
 ๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงการแต่งเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์และรวมเป็นเล่ม 
การวัดและประเมินผล 
 ประเมินผลงานเรื่องเล่าที่สร้างสรรค์ 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถเลือกเรื่องเล่าในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. ควรให้อิสระนักเรียนแต่งตอนจบของเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 
 

กิจกรรมเสนอแนะ : อ่านข่าวก้าวทันโลก 
 เวลาตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนจ าแนกกลุ่ม (ประเภท) ของข่าวได้ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนสนใจข่าวและแสวงหาความรู้จากข่าวได้ 
สื่อและอุปกรณ์ 
 1. ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ 
 2. ใบงานวิเคราะห์ข่าว 
การจัดกิจกรรม 
 1. ครูสนทนากับนักเรียนประเภทข่าวกับชีวิตประจ าวัน พร้อมแจกภาพข่าวที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ (ภาพที่
ไม่มีตัวอักษร) 
 2. แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 คน โดยให้อภิปรายเรื่องข่าวกับชีวิตประจ าวัน 
 3. นักเรียนน าเสนอและแสดงความคิดเห็น 
 4. นักเรียนจับกลุ่ม 3 คน และให้เลือกข่าวเพ่ือน าไปวิเคราะห์ 
 5. ครูน าใบงานวิเคราะห์ข่าวให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 
 6. นักเรียนร่วมกันอภิปรายข่าวที่แต่ละกลุ่มได้ร่วมกันวิเคราะห์ 
 ๗. นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับกิจกรรมวิเคราะห์ข่าวก้าวทันโลก 
การวัดและประเมินผล 
 ประเมินความสามารถในการวิเคราะห์ข่าว 
ข้อเสนอแนะ 
 ครูอาจใช้บทความที่น่าสนใจจากสื่อความรู้อ่ืนแทนข่าวจากหนังสือพิมพ์ได้ 
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ใบงานวิเคราะห์ข่าว 

 
ข่าวเรื่อง........................................................................................... 

 
 
   ใคร...............................................       ท าอะไร.......................................... 
  .....................................................       ...................................................... 
   .....................................................      ...................................................... 
   ..................................................... 
   ..................................................... 
 
   ที่ไหน............................................       เมื่อไหร่.......................................... 
 
   ท าอะไร.........................................       ประเภทของข่าว............................ 
       
   แหล่งท่ีมา.............................................................................................................................. 
 
 

กิจกรรมเสนอแนะ : ยุวนักอ่าน 
 เวลาตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนวัยเดียวกันกระตุ้นการอ่านกับเพ่ือน 
 2. เพ่ือให้นักเรียนอ่านอย่างมีความสุขตามความสนใจ 
สื่อและอุปกรณ์ 
 หนังสือเหมาะสมกับวัย 
การจัดกิจกรรม 
 1. ครูคัดเลือกนักเรียน จ านวน 5-10 คน ทีม่ีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  - ความสามารถด้านการอ่าน 
  - เป็นที่รักของเพ่ือน ๆ  
  - มีจิตอาสา 
 ๒. ประชุมตกลงหน้าที่ นอกเหนืองานในห้องสมุด 
  - อ่านหนังสือ 1 เล่ม 
  - สรุปและท าบรรณนิทัศน์ว่าเหมาะกับใคร 
  - ครูแนะน านักเรียนในการเชิญชวนเพื่อนมาอ่านหนังสือ 
  - ยุวบรรณารักษ์ 1 คน ให้หาเพ่ือนได้อย่างน้อย 2 คน ต่อ 1 ภาคเรียน 
 ๓. ท้ายภาคเรียนให้เพ่ือนที่อ่านเสนอหนังสือในห้องสมุดและน าผลงานจัดป้ายนิเทศ 
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 4. มอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ  
การวัดและประเมินผล 
 ๑. สัมภาษณ์เพ่ิมเติมนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๒. ตรวจผลงานการเขียนบรรณนิทัศน์ 
ข้อเสนอแนะ 

1. ยุวนักอ่านสามารถเชิญชวนนักเรียนได้ตามความสมัครใจของตนเอง 
 2. ครูร่วมเสนอแนะหนังสือได้ตามความเหมาะสม 
 

กิจกรรมเสนอแนะ : ตลาดนดัหนังสือมือสอง   
 เวลาตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนแนะน าหนังสือตามความสนใจได้ 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนสรุปสาระส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้ 
สื่อและอุปกรณ์ 
 1. หนังสือ 
 2. สื่อน าเสนอ เช่น แผ่นพับ แผนภูมิ 
การจัดกิจกรรม 
 1. จัดเวลาให้นักเรียนท าตลาดนัดมือสองทุกสัปดาห์ครั้งละประมาณ ๔๐ นาที 
 2. นักเรียนน าหนังสือของตนเองมาเสนอแนะน าผู้สนใจซึ่งเป็นนักเรียนชั้นต่าง ๆ  
 3. นักเรียนยืมหนังสือที่ตนเองสนใจไปอ่านและเขียนสรุปสาระส าคัญ 
 ๔. สัปดาห์ต่อไปนักเรียนเล่าเรื่องที่อ่านให้เพ่ือนฟัง 
การวัดและประเมินผล 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรม 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูควรดูแลให้นักเรียนน าเสนอหนังสือที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับวัย 
 2. ครูท ากิจกรรมนี้หลังนักเรียนฝึกเขียนบรรณนิทัศน์แล้ว 
 

กิจกรรมเสนอแนะ : เพราะรักจึงบอก 
 เวลาตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลด้านสุขภาพได้ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนบอกวิธีป้องกันปัญหาสุขภาพได้ 
สื่อและอุปกรณ์ 
 1. หนังสือเก่ียวกับอาหารและสุขภาพ 
 ๒. หนังสือ แผ่นพับเก่ียวกับร่างกายของมนุษย์ 
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การจัดกิจกรรม 
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเก่ียวกับอาหารที่ส่งผลต่อสุขภาพของคน 
 ๒. นักเรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้าปัญหาสุขภาพที่เกิดจากภาวะโภชนาการจากรายชื่อหนังสือและแหล่งเรียนรู้ 
 ๓. นักเรียนบันทึกประโยชน์และโทษของอาหาร และวิธีการดูแลรักษาสุขภาพที่เกิดจากภาวะโภชนาการ
จากการค้นคว้า 
 ๔. นักเรียนตัดกระดาษเป็นรูปหัวใจและเขียนสรุปสั้น ๆ ส่งให้เพ่ือน ๑ คน 
การวัดและประเมินผล 
 1. ตรวจบันทึกสรุปการค้นคว้า 
 2. สนทนาเพื่อประเมินความเข้าใจเนื้อหาที่ค้นคว้า 
ข้อเสนอแนะ 
 ครูอาจเลือกเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัยและความสนใจของนักเรียน เช่น บันเทิงและกีฬา การแต่งกาย 
การสมาคม สัตว์เลี้ยง ฯลฯ 
 

กิจกรรมเสนอแนะ : พี่น้องท่องอินเทอร์เนต็  
 เวลาตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลจากสื่อออนไลน์ได้ 
 2. เพื่อให้นักเรียนเขียนสาระส าคัญของเรื่องได้ 
สื่อและอุปกรณ์ 
 1. ภาพข่าวหรือบทความ 
 2. อินเทอร์เน็ต 
 3. คอมพิวเตอร์ 
การจัดกิจกรรม 
 1. ครูน าสนทนาการค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และวิเคราะห์ข้อมูลข่าว เรื่องราว เหตุการณ์ 
 2. ให้นักเรียนจับคู่พ่ีน้อง (เช่น ม. 2 กับ ม.1) และช่วยกันสืบค้นข้อมูล เรื่องที่ตนเองสนใจจากอินเทอร์เน็ต 
 ๓. สรุปสาระส าคัญของเรื่องลงในใบงานท่ีครูเตรียมให้ 
 ๔. พ่ีและน้องช่วยกันบันทึกข้อคิดท่ีได้จากเรื่องที่สืบค้นพร้อมเขียนแหล่งข้อมูล 
     ๕. นักเรียนน าเสนอผลงานพร้อมบอกข้อคิดที่ได้ 
      ๖. ให้รางวัลส าหรับผลงานดีเด่น โดยการให้คะแนนเรื่องที่น่าสนใจที่สุด 
การวัดและประเมินผล 
 1. ตรวจผลงาน 
 2. ประเมินผลงาน 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ปรับเนื้อหาในใบงานให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
 ๒. น านักเรียนเข้าสู่โลกกว้างของสื่อเทคโนโลยีอ่ืน เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตราแกรม เป็นต้น 
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กิจกรรมเสนอแนะ : ประเพณีไทยในบทกลอน  
 เวลาตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนบอกชื่อประเพณีไทยในบทประพันธ์ได้ 
 2. เพื่อให้นักเรียนอ่านบทประพันธ์เป็นท านองเสนาะได้  
สื่อและอุปกรณ์ 
 1. ใบความรู้วรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผน 
 2. อ่านวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผน 
 3. วิดีทัศน์ประเพณีคือชีวิต 
การจัดกิจกรรม 
 1. นักเรียนชมวีดิทัศน์ เรื่อง ประเพณีคือชีวิต ชี้ให้เห็นความส าคัญของประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต 
 2. ครูน าบทกลอนเรื่องขุนช้างขุนแผนให้นักเรียนอ่าน (ดูรายละเอียดในใบกิจกรรม “ประเพณีไทยใน  
บทกลอน”) 
 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ว่ากลอนแต่ละบทเป็นประเพณีไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร 
ร่วมกันเฉลยค าตอบของแต่ละบทกลอนและอภิปรายเกี่ยวกับกิจกรรมประเพณีไทยในบทกลอน 
การวัดและประเมินผล 
 1. ประเมินความรู้ความเข้าใจค าประพันธ์จากวรรณคดีไทย 
 2. สามารถอธิบายประเพณีต่าง ๆ ในบทกลอนเรื่องขุนช้างขุนแผนได้ 
 3. ประเมินความเข้าใจประเพณีเก่ียวกับการเกิด การบวช การเทศน์มหาชาติ การแต่งงาน และประเพณี
การท าศพในแต่ละบทกลอน 
ข้อเสนอแนะ 
 สามารถปรับเปลี่ยนวรรณคดีให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ เช่น พระราชพิธีสิบสองเดือน สมุทรโฆษค าฉันท์ ดุษฎี
สังเวยกล่อมช้างของเก่า โคลงทวาทศมาส โคลงก าสรวลศรีปราชญ์ พระมาลัยค าหลวง เป็นต้น 
 

ใบงานพี่น้องท่องอินเทอร์เน็ต 
ช่ือกิจกรรม....................................................................................... 

 
 ช่ือพ่ี..........................................................................................................................ชั้น............................ 

ช่ือน้อง......................................................................................................................ช้ัน............................ 
สรุปสาระส าคัญของเรื่องราว..................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
ข้อคิดเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน........................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
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กิจกรรมเสนอแนะ : สมุนไพรใกล้บ้าน 
 เวลาตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้นักเรียนบอกชื่อสมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
สื่อและอุปกรณ์ 
 1. หนังสือที่เก่ียวกับสมุนไพร  
 2. ตัวอย่างสมุนไพรของจริง เช่น ว่านหางจระเข้ ขิง ดอกอัญชัน เป็นต้น 
การจัดกิจกรรม 
 1. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับพืชสมุนไพร 2-3 ชนิด เกี่ยวกับชื่อ และประโยชน์สมุนไพร 
  - พืชทั้งสามชนิดนี้นักเรียนรู้จักชื่อหรือไม่ 
  - นักเรียนทราบประโยชน์ของพืชสมุนไพรทั้งสามชนิดนี้หรือไม่ 
 ๒. นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 5 คน โดยมีสามหัวข้อให้นักเรียนเลือกที่จะศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุด และ
แหล่งทรัพยากรสารสนเทศอ่ืน ได้แก่ สมุนไพรส าหรับรักษาโรค สมุนไพรส าหรับปรุงอาหาร และสมุนไพรกับ
ความเชื่อของคนไทย 
 ๓. นักเรียนน าเสนอ และแสดงความคิดเห็น 
 4. อภิปรายความส าคัญและประโยชน์ของพืชสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรส าหรับรักษาโรค สมุนไพร
ส าหรับปรุงอาหาร และสมุนไพรกับความเชื่อของคนไทย รวมทั้งความประทับใจในพืชสมุนไพร 
 5. น าเสนอประโยชน์ของพืชสมุนไพรที่กลุ่มสนใจในรูปแบบแผ่นป้ายความรู้ โดยระบุชื่อพันธุ์ไม้ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ประโยชน์ และวิธีการน ามาใช้ 
การวัดและประเมินผล 
 นักเรียนบอกชื่อ และประโยชน์ของสมุนไพรที่นักเรียนค้นคว้า 
ข้อเสนอแนะ 
 สามารถจ ากัดขอบเขตของเรื่องสมุนไพรได้ เช่น สมุนไพรส าหรับรักษาโรค หรือสมุนไพรส าหรับท าเป็น
อาหาร หรือสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของคนไทย อาจจะท าท้ังสามหัวข้อหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ 
 

กิจกรรมเสนอแนะ : รู้ตน รู้หน้าที่...คนดีของสังคม 
 เวลาตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนบอกสิทธิและหน้าที่ของตนเองในฐานะพลเมืองไทย 
 2. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบข้อตกลง 
สื่อและอุปกรณ์ 

1. หนังสือพิมพ์ 
2. หนังสือ เอกสาร สื่อที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ ความเป็นพลเมืองไทย 

การจัดกิจกรรม 
 1. น าข่าวจากหนังสือพิมพ์เรื่อง “ปลดล็อกคนไทยไร้สัญชาติ 4 แสนคน” “สิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน 
ท างานไดทุ้กอาชีพ” และ “สนทนาเรื่องสิทธิมนุษยชน การรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง” 
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 2. อภิปรายจากการให้นักเรียนส ารวจตนเองทีละคน ในด้าน “รู้ตน รู้หน้าที่ เป็นคนดีของสังคม” ทีละคน 
 3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการส ารวจ 
 4. นักเรียนจับกลุ่ม 2 คน และท ารายงาน โดยเลือกหัวข้อ “รู้ตน รู้หน้าที่ เป็นคนดีของสังคม” 
 5. น าเสนอรายงานที่แต่ละกลุ่มได้ศึกษาค้นคว้า 
 6. สรุปผลการน าเสนอหัวข้อ “รู้ตน รู้หน้าที่ เป็นคนดีของสังคม” 
 ๗. นักเรียนอภิปรายหัวข้อ “รู้ตน รู้หน้าที่ เป็นคนดีของสังคม” ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม 
การวัดและประเมินผล 
 ตรวจรายงานของนักเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
 สามารถจ ากัดขอบเขตเนื้อหาความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เช่น หน้าที่ เป็นคนดีของโรงเรียนในชุมชน 
 

กิจกรรมเสนอแนะ : รายงานเล่มนี้ฉันมาจากไหน 
 เวลาตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนเขียนบรรณานุกรมรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
 2. เพื่อให้นักเรียนอ้างอิงแหล่งข้อมูลในงานเขียนได้ 
สื่อและอุปกรณ์ 
 1. เว็บไซต์การเขียนบรรณานุกรม 
 2. หนังสือฝึกการเขียนบรรณานุกรม 
การจัดกิจกรรม 
 1. ครูสนทนาให้นักเรียนรู้จักการเขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนอ้างอิง และความส าคัญของ  
การเขียนบรรณานุกรม 
 2. ครูสาธิตการใช้งานเว็บไซต์ www.citationmachine.net การเขียนบรรณานุกรมตามรูปแบบของ 
APA Style โดยสาธิตทั้ง 3 รูปแบบ 
 3. ครูมอบหมายให้นักเรียนเขียนบรรณานุกรมตามรูปแบบของ APA Style จ านวนหนังสือ 3 เล่ม โดยให้
น าหนังสือมาจากห้องสมุดมาใช้ในการเขียนบรรณานุกรม 
 4. ครูมอบหมายให้นักเรียนเขียนบรรณานุกรม ตามรูปแบบของ APA Style จ านวนบทความในวารสาร 
3 ชื่อเรื่อง โดยให้น าหนังสือมาจากห้องสมุดมาใช้ในการเขียนบรรณานุกรม 
 5. ครูมอบหมายภาระงานให้นักเรียนเขียนบรรณานุกรมตามรูปแบบของ APA Style เว็บไซต์ จ านวน 3 
เว็บไซต์ โดยการเขียนบรรณานุกรมทั้ง 3 ประเภท จะต้องใช้เว็บไซต์ www.citationmachine.net ในการ
จัดท าบรรณานุกรรม ตามรูปแบบของ APA Style 
 6. ครูสนทนากับนักเรียนถึงประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเขียนบรรณานุกรม 
  - นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรในการใช้งานเว็บไซต์ www.citationmachine.net 
  - นักเรียนคิดว่าสามารถน าเว็บไซต์ www.citationmachine.net มาใช้ในการเขียนบรรณานุกรม 
รายงาน โครงงานได้หรือไม่ อย่างไร 
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 7. นักเรียนทดลองจัดท าบรรณานุกรมจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ 
  - หนังสือ 3 เล่ม 
  - บทความในวารสาร 3 ชื่อเรื่อง 
  - เว็บไซต์ 3 เว็บไซต์ 
การวัดและประเมินผล 
 ตรวจแบบการเขียนบรรณานุกรม 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การเขียนบรรณานุกรมตามรูปแบบ ของ APA Style มีการจัดท าบรรณานุกรมหลากหลายประเภท 
เช่น การเขียนอ้างอิงหนังสือ วารสาร เว็บไซต์ และสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ 
 2. เหมาะกับนักเรียนไม่เกินจ านวนห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนที่รองรับ 
 3. กิจกรรมนี้อาจบูรณาการกับการท ารายงาน การเขียนเล่มรายงานโครงงาน และรายวิชาการค้นคว้าอิสระ (IS) 
 4. กิจกรรมนี้อาจให้ผู้เรียนเขียนอ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ แมกกาซีน สื่อโสตทัศน์ เป็นต้น 
 

กิจกรรมเสนอแนะ : ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน 
 เวลาตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนเล่าเรื่องราวจากหนังสือพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช-
กุมารี ที่เก่ียวกับการเสด็จไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนเขียนสรุปจากเรื่องที่อ่านได้ 
สื่อและอุปกรณ์ 
 ๑. หนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวกับการเสด็จไปยัง
สถานที่ต่าง ๆ 
 ๒. วิดีทัศน์เกี่ยวกับสถานที่/เรื่องราวในหนังสือพระราชนิพนธ์ 
การจัดกิจกรรม 
 1. ครูแนะน าหนังสือพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จไปยัง
สถานที่ต่าง ๆ และน าสนทนาเกี่ยวกับหนังสือพระราชนิพนธ์ 
 ๒. นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาหนังสือพระราชนิพนธ์ 
 ๓. นักเรียนเขียนสรุปเรื่องและบันทึกข้อคิดจากหนังสือท่ีอ่าน  
การวัดและประเมินผล 
 ๑. การน าเสนอผลงาน 
 ๒. การตรวจผลงานนักเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
 ครูควรเสนอแนะหนังสือพระราชนิพนธ์อื่น ๆ ให้นักเรียนอ่านตามความสนใจ 
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กิจกรรมเสนอแนะ : เรื่องเล่าบ้านเรา 
                                                   เวลาตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ประวัติความเป็นมา และเรื่องราวชุมชน 

 2. เพื่อให้นักเรียนอ่าน สรุป และเขียนเรื่องได้ 
 3. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การท าหนังสือเล่มเล็ก 
สื่อและอุปกรณ์ 

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ตัวอย่างหนังสือเล่มเล็ก 
3. หนังสือ/เอกสาร ข้อมูลของชุมชน 

การจัดกิจกรรม 
 1. น าเสนอรูปภาพประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไทย ได้แก่ ภาพการเลิกทาส ภาพการเห่เรือ      
ภาพบุญสารทเดือนสิบ 
 2. สนทนากับนักเรียนถึงความรู้สึก และความภาคภูมิใจในชุมชน 
 3. นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 3 คน ส ารวจข้อมูลประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในชุมชนของนักเรียน จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรือผู้รู้ จากนั้นน าเสนอหน้าห้อง เพ่ือน ๆ ช่วยกันแสดงความคิดเห็น 
 4. อภิปรายประวัติความเป็นมา เรื่องราว วัฒนธรรมในชุมชนของนักเรียนในแต่ละกลุ่มที่ไปศึกษา
ค้นคว้ามา 
 5. น าข้อมูลประวัติความเป็นมา เรื่องราว วัฒนธรรมในชุมชนของนักเรียน น ามาแต่งเป็นร้อยกรอง หรือ
ร้อยแก้ว และจัดท าเป็นหนังสือเล่มเล็ก 
 6. เมื่อท าหนังสือเล่มเล็กครบทุกกลุ่มแล้วให้แต่ละกลุ่มน าเสนองาน 
การวัดและประเมินผล 
 ตรวจผลงานของนักเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
 สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมได้ตามแต่ละท้องถิ่น 
 

กิจกรรมเสนอแนะ : Rally สองภาษา 
                                                 เวลาตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้นักเรียนสนทนาเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 บทสนทนา 
สื่อและอุปกรณ์ 
 1. วิดีทัศน์เพลง Down and Up 
 2. เอกสารบทสนทนา 
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การจัดกิจกรรม 
 1. ครูน าเสนอเพลง Down and Up พร้อมแสดงท่าทางประกอบ (ครูสามารถคิดท่าทางประกอบเองได้) 
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 2 คน ให้นักเรียนฝึกสนทนาภาษาอังกฤษที่นักเรียนเคยพูด เคยรู้จัก 2-4 
ประโยค พร้อมแปลเป็นภาษาไทย 
 3. นักเรียน 2 คน สนทนาหน้าชั้นเรียน 
 4. ครูอภิปรายความส าคัญของทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและบทสนทนาเบื้องต้น 
 5. นักเรียนจับกลุ่ม 6 คน ปล่อยฐาน Walk Rally บทสนทนา 4 ฐาน ได้แก่ บทสนทนาไปเที่ยวทะเล 
บทสนทนากีฬาที่ชอบ บทสนทนาชวนไปกินข้าว บทสนทนาการถ่ายรูป 
 6. นักเรียนสนทนาสื่อสารระหว่างกัน โดยมีกติกาว่าในทุกฐาน คู่สนทนาจะต้องไม่ซ้ าคนเดิมและ        
ในระหว่างเดินไปตามฐานต่าง ๆ ให้ร้องเพลง Down and Up พร้อมแสดงท่าทางประกอบตลอดทาง จนกว่า
จะถึงฐานสนทนา 
 ๗. นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับกิจกรรม Rally สองภาษา 
  - ความประทับใจ 
  - บทสนทนาที่นักเรียนจ าได้ ค าศัพท์ใหม่ที่ผู้เรียนได้จากกิจกรรม 
การวัดและประเมินผล 
 ทดสอบการพูดบทสนทนาของนักเรียน 
ข้อเสนอแนะ 

1. บทสนทนาให้ระดับความยากอยู่ในช่วงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 2. จัดฐานสนทนาให้น่าสนใจตามสถานการณ์ของบทสนทนา 
 
เพลง Down and Up 
           Down and up, and we walk walk walk. 
           We walk to the left, and we walk to the right. 
           We turn one around, and we walk walk walk. 
ไปเที่ยวทะเล 

A: Let’s go to the sea. 
ไปทะเลกันเถอะ 
B: I’d love to. 
ได้สิ 
A: What will you do this holiday? 
วันหยุดนี้คุณจะท าอะไร 
B: Where do you like to go? 
คุณชอบไปเที่ยวที่ไหนเหรอ 
A: Which one are you thinking about? 
เธออยากไปที่ไหนล่ะ 
B: I wanted to go to Bangsan. 
ฉันอยากไปบางแสน 
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กีฬาที่ชอบ 
A: What’s your favorite sport? 
กีฬา ที่ชื่นชอบ ของคุณ คือ อะไร 
B: My favorites sport is football. 
กีฬา ที่ชื่นชอบ ของฉัน คือ ฟุตบอล 
B: What sport do you like? 
คุณ ชอบ กีฬา อะไร 
A: I like golf. 
ฉับ ชอบ กอล์ฟ 

ชวนไปกินข้าว 
A: Can you dinner with me tonight? 
คืนนี้ไปทานอาหารเย็นด้วยกันไหมครับ 
B: Yes, I’d love to come. 
ค่ะ ฉันยินดีจะไปค่ะ 
A: Can you have lunch with me tomorrow? 
พรุ่งไปทานข้าวกลางวันกับผมได้ไหม 
B: I’m sorry I can’t. 
ฉันขอโทษ ฉันคงไปไม่ได้ค่ะ 
A: Would you like to go to dinner tonight? 
คืนนี้คุณอยากไปทานมื้อค่ าหรือเปล่าครับ 
B: Yes, I’d love to. Where should we go? 
ได้สิคะ เราจะไปที่ไหนกันดีค่ะ 
A: I will take you to your favorite restaurant. 
ผมจะพาคุณไปร้านอาหารที่คุณโปรดครับ 

ถ่ายรูป 
A: Excuse me, sir, will you take a picture of us?  
ขอโทษครับ,คุณ, คุณจะ ถ่ายรูปให้เราได้ไหม? 
B: Sure. This is a really nice camera.  
แน่นอน. กล้องถ่ายรูปนี่ดีจริง ๆ . 
A: Thanks, my parents gave it to me. 
ขอบคุณ, พ่อแม่ของฉัน ให้มา. 
B: How do you use it?  
คุณใช้มันอย่างไร? 
A: You press this button here.  
คุณ กดปุ่มนี่ ตรงนี้. 
B: Come a little closer. Wait, that's too close. Move a little to the left. Move back a 

little farther. 
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OK, stay right there. 
เข้ามาใกล้อีกหน่อย. เดี๋ยว, นั่นใกล้เกิน. มาทางซ้ายอีกนิดนึง. ถอยหลังไปอีกหน่อย. โอเค, อยู่ตรงนั้น. 
A: Do you mean here?  
คุณหมายถึงตรงนี้ใช่ไหม? 
B: Yes, that's good. Oh, I can't get it to work.  
ใช่, นั่นแหล่ะดี. โอ, ฉันไม่ สามารถท าให้มันท างานได้. 
A: You need to hold down the button for about 3 seconds.  
คุณต้องกดปุ่มค้างไว้ประมาณ 3 วินาที. 
B: OK I got it, are you ready?  
โอเค ฉันท าได้แล้ว, คุณ พร้อมหรือยัง? 
A: Yes.  
พร้อมแล้ว. 
B: Smile. 
ยิ้ม. 

 

กิจกรรมเสนอแนะ : อ่านดังดัง ฟังเพลินเพลิน 
 เวลาตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้นักเรียนออกเสียงค าได้ชัดเจน 
สื่อและอุปกรณ์ 
 หนังสือ แผ่นอ่าน 
การจัดกิจกรรม 
 1. ครูเจ้าของโครงการหรือครูประจ าชั้น เตรียมแผ่นอ่าน ข้อความ บทกวี ทั้งนี้ให้เหมาะกับวัยของนักเรียน 
 2. แจ้งครูทุกชั้นเรียน ทุกห้องเรียน กิจกรรมที่จะจัดหลังชั่วโมงสุดท้ายของวัน ๆ ละ ๕ – ๑๐ นาที  
 3. นักเรียนอ่านออกเสียงหนังสือหรือแผ่นอ่านพร้อมกันทุกห้องทุกชั้นเรียน 
การวัดและประเมินผล 
 ๑. สังเกตพฤติกรรมขณะอ่านออกเสียงของนักเรียน 
 ๒. ติดตามพฤติกรรมการอ่าน การยืมสถิติหนังสือ 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรเตรียมบทอ่านให้หลากหลาย 
 2. ครูทุกคนควรรับทราบกิจกรรมและช่วยดูแลจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
 ๓. กระตุ้นให้นักเรียนเข้าห้องสมุดเพื่อหาหนังสือที่ชอบเพ่ือเตรียมอ่านในชั่วโมงสุดท้ายของวัน 
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๓ 
แบบบันทึกการอ่าน 

 
 การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพ่ือให้นักเรียนรักการอ่านหนังสือแล้ว ควรต้องให้มีการบันทึก
การอ่าน เพ่ือให้ผู้อ่านได้รู้จักสรุปความรู้ ความคิด และการจัดระเบียบข้อมูลที่ได้จากการอ่านอย่างมีระบบ  
การบันทึกการอ่านจึงเป็นทักษะที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ 

การบันทึกจากการอ่านที่ดี นักเรียนจ าเป็นต้องมีความสามารถ ดังนี้ 
1. จับใจความส าคัญของเรื่องได้ 
2. ทราบว่าข้อมูลใดเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีตนต้องการศึกษา 
3. มีวิธีการบันทึกที่เป็นระบบ 
4.  สามารถเชื่อมโยงหัวข้อส าคัญต่าง ๆ เข้าด้วยกัน น าข้อมูลเหล่านั้นไปเขียนเป็นแผนภูมิ 

(diagrams) concept maps หรือ mind maps ให้เข้าใจได้ง่าย 
5.  เขียนบันทึกด้วยถ้อยค าของตนเอง 
6.  บันทึกแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน 

 แบบบันทึกการอ่านมีหลากหลายแบบ ดังนั้น เพ่ือให้มีการบันทึกการอ่านทีเ่หมาะสมกับวัย และแต่ละ
ระดับชั้นการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดแบบบันทึกการอ่าน เพ่ือเป็น
แนวทางส าหรับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการอ่านและการเขียน
ต่อไป 
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ปก (ปรับให้เหมาะสมกับหน้ากระดาษ A4 พับครึ่ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

บันทึกการอ่านระดับปฐมวัย 

โรงเรียน......................................... 

ชื่อ........................................ชั้นอนุบาลปีที.่............ 

ชื่อเล่น.......................................... 

ครูประจ าชั้น/ครูผู้ดูแล.......................................... 
 

แบบบันทึกการอ่านระดับปฐมวัย 
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หัวข้อการบันทึกการอ่าน 
 

 
                                         บันทึกการอ่านระดับปฐมวัย 
                 ชื่อเรื่อง.................................................................. 
                 ผู้แต่ง..................................................................... 
                 ผู้วาดภาพประกอบ................................................ 
                 ผู้อ่าน  (.....) ครูอ่านให้ฟัง  (.......) นักเรียนอ่านเอง  (.......) อ่ืน ๆ .................. 
                 เวลาที่ใช้อ่าน.......................นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พ้ืนที่ส ำหรับให้เด็กเขียน/วำดรูป) 
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บันทึกการอ่านระดับปฐมวัย 
 
             สรุปเรื่อง (ครูสังเกต ซักถาม พูดคุยกับเด็ก) 
 
                 
  
            ข้อสังเกตของครู 

       (.....) จดจ าเรื่องราวได้ 
       (.....) ถ่ายทอดเรื่องราว เล่า วาด  ฯลฯ 
       (.....) มีความกระตือรือร้นในการอ่าน/ฟัง 
       (.....) สนใจซักถาม 
       อารมณ์ของเด็กขณะอ่าน/ฟัง (กากบาททับรูปภาพเพียงภาพเดียว) 

 
     

 
 
       (.....) อ่ืน ๆ .......................................... 

          

           (ลงชื่อ)............................................................................ครูผู้ตรวจ 
    วัน/เดือน/ปี............................................................... 
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ปก (ปรับให้เหมาะสมกับหน้ากระดาษ A4 พับครึ่ง) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 

 

 

บันทึกการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 

โรงเรียน......................................... 

ชื่อ........................................ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่............. 

ครูประจ าชั้น/ครูผู้ดูแล.......................................... 
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หัวข้อการบันทึกการอ่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 

ชื่อเรื่อง................................................................ ..................................................... 
ผู้แต่ง.......................................................... .............................................................. 
ผู้วาดภาพประกอบ.................................................................................................. 
จ านวนหน้าของหนังสือ.................................. เวลาที่ใช้อ่าน............................นาท ี
วัน/เดือน/ปี ที่อ่านหนังสือ....................................................................................... 
สรุปใจความส าคัญของเรื่อง 
.............................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ....
............................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. .... 
ข้อคิด/ความประทับใจ/ประโยชน์ ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน 
.................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................. ....
................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. .... 
ข้อสังเกตของครู 

(.....) นักเรียนสนใจอ่าน 
(.....) สรุปได้ถูกต้อง 
(.....) นักเรียนสนใจซักถามเรื่องที่อ่าน 
(.....) อ่ืน ๆ ..............................................................................................  

 
(ลงชื่อ)............................................................................ครูผูต้รวจ  

                            วัน/เดอืน/ปี........................................................... 
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ปก (ปรับให้เหมาะสมกับหน้ากระดาษ A4 พับครึ่ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 

 

 

บันทึกการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 

โรงเรียน......................................... 

ชื่อ........................................ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่............. 

ครูประจ าชั้น/ครูผู้ดูแล.......................................... 
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หัวข้อการบันทึกการอ่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 

ชื่อเรื่อง................................................................ ..................................................... 
ผู้แต่ง.......................................................... .............................................................. 
ผู้วาดภาพประกอบ.................................................................................................. 
จ านวนหน้าของหนังสือ..................................... เวลาที่ใช้อ่าน.........................นาท ี
วัน/เดือน/ปี ที่อ่านหนังสือ....................................................................................... 
สรุปใจความส าคัญของเรื่อง 
............................................................................................................... .................. 
............................................................................................................................. .... 
ข้อคิด/ความประทับใจ/ประโยชน์ ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน 
................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .... 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันในเรื่องใด
............................................................................................................................... .. 
............................................................................................................................. .... 
ข้อสังเกตของครู 

(.....) นักเรียนสนใจอ่าน 
(.....) สรุปได้ถูกต้อง 
(.....) นักเรียนสนใจซักถามเรื่องที่อ่าน 
(.....)  สามารถระบุเรื่องที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
(.....) อ่ืน ๆ ..............................................................................................  

 
(ลงชื่อ)............................................................................ครูผูต้รวจ  

                            วัน/เดอืน/ปี........................................................... 
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ปก (ปรับให้เหมาะสมกับหน้ากระดาษ A4 พับครึ่ง) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกการอ่านระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 

 

 

 

บันทึกการอ่านระดับชั้นมัธยมศึกษา 

โรงเรียน......................................... 

ชื่อ........................................ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่............. 

ครูประจ าชั้น/ครูผู้ดูแล.......................................... 
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หัวข้อการบันทึกการอ่าน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกการอ่านระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ชื่อเรื่อง................................................................ ..................................................... 
ผู้แต่ง.......................................................... .............................................................. 
ผู้วาดภาพประกอบ.................................................................................................. 
จ านวนหน้าของหนังสือ..................................... เวลาที่ใช้อ่าน.........................นาที 
วัน/เดือน/ปี ที่อ่านหนังสือ....................................................................................... 
สรุปใจความส าคัญของเรื่อง 
.............................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. .... 
แสดงความคิดเห็นที่มีต่อพฤติกรรม ความคิดของตัวละคร/เหตุการณ์/เรื่องราว 
จากเรื่องที่อ่าน อย่างมีเหตุผล 
............................................................................................................................. .... 
................................................................................................................... .............. 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันในเรื่องใด
............................................................................................................................. .... 
................................................................. ................................................................ 
ข้อสังเกตของครู 

(.....) นักเรียนสนใจอ่าน 
(.....) สรุปได้ถูกต้อง 
(.....) นักเรียนสนใจซักถามเรื่องที่อ่าน 
(.....)  สามารถระบุเรื่องที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
(.....) อ่ืน ๆ ..............................................................................................  
 

(ลงชื่อ)............................................................................ครูผูต้รวจ  
                            วัน/เดอืน/ปี........................................................... 
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แบบสรุปสถิติการอ่านหนังสือของนักเรียน 
 

แบบสรุปจ านวนหนังสือที่นักเรียนอ่าน  ปีการศึกษา............................. 
โรงเรียน........................................ ชั้น ............................................... 

เดือน....................................................... พ.ศ. ................................................ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล นักเรียน 
จ านวน

หนังสือที่อ่าน 
(เล่ม) 

เวลาที่อ่าน
หนังสือ (นาที) 

หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวม    
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ตารางสรุปสถิติการอ่านหนังสือของนักเรียน  ปีการศึกษา..................... 

โรงเรียน................................................................................... 

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

ที ่ ชั้น 
จ านวนหนังสือที่อ่าน 

(เล่ม) 
จ านวนเวลาที่อ่าน 

(นาที) 
หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวม    
เฉลี่ย    
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๔ 
การคัดเลือกส่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

หนังสือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ท าให้เกิด
การใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือสร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและ
คุณธรรมควบคู่กัน  และให้ความส าคัญการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้าง
ความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และยกระดับความสามารถในการอ่าน รวมทั้งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานสู่การปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนและความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ควรส่งเสริมให้
ห้องสมุดมีหนังสือที่มีสารประโยชน์  มีปริมาณเพียงพอ และเหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้เรียน และ
ส่งเสริมการใช้หนังสือเพ่ือการอ่านและการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าแนวปฏิบัติในการจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด เพ่ือใช้ประกอบการคัดเลือกซื้อหนังสือ
และใช้หนังสือที่มีในห้องสมุดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้โรงเรียนมีแนวทางในการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม 
 2. เพื่อให้ห้องสมุดมีหนังสือที่มีสารประโยชน์และเหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้เรียน  

3. เพื่อส่งเสริมการใช้หนังสือเพ่ือการอ่านและการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น 
4. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหนังสือ 
 การพิจารณาหนังสือส าหรับห้องสมุด 

1. เนื้อหาสาระ  หนังสือที่คัดเลือกไว้ในห้องสมุดให้พิจารณาในประเด็นหลักดังนี้  หากเป็นประเภท
อ้างอิงหรือสารคดี จ าเป็นต้องค านึงถึงสาระที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีความเป็น
ปัจจุบันทันสมัย ทันเหตุการณ์ หากเป็นประเภทบันเทิงคดีหรือส่งเสริมการอ่าน  ควรมีเนื้อหาสาระที่
สร้างสรรค์ส่งเสริมจินตนาการและศีลธรรมอันดีงาม ส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่ดี  เนื้อหาไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อ
การอ่าน เหมาะสมกับวัย  สนุกสนานกระตุ้นความสนใจ  จูงใจผู้อ่านให้เกิดความเพลิดเพลิน  ก่อให้เกิดนิสัย    
รักการอ่านและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตได้ 

2. ความถูกต้องของข้อมูล  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับหนังสือประเภทอ้างอิง  สารคดี และหนังสือ
วิชาการอ่ืน ๆ  ตลอดจนหนังสืออ่านเพ่ิมเติมตามกลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ  ให้พิจารณาในเรื่องของความเที่ยงตรง  
เชื่อถือได้ของแหล่งที่มา  แหล่งค้นคว้า  บรรณานุกรมถูกต้องชัดเจน ทันเหตุการณ์ และได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย  
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3. ภาพประกอบของหนังสือ  ควรพิจารณาให้มีความถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของหนังสือ  
สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ชัดเจน เหมาะสมกับวัย มีสีสันสวยงาม รวมทั้งมีสัดส่วนเหมาะสมกับหน้ากระดาษ 

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

5. ความถูกต้องตามอักขรวิธี  ภาษาที่ใช้ในหนังสือประเภทต่าง ๆ  ต้องค านึงถึงความถูกต้องตาม
อักขรวิธี  เช่น  การใช้ตัวสะกด  การันต์  ค าควบกล้ า  เป็นต้น รวมทั้ งการใช้ค าชนิดต่าง ๆ  เช่น  ค านาม  
อักษรย่อ  เป็นต้น  ใช้ภาษาพูด  ภาษาเขียนได้ถูกต้องตามสถานการณ์ของเรื่องนั้น ๆ  และเหมาะกับวัยของผู้อ่าน 

6. ราคาหนังสือ  การพิจารณาราคาหนังสือต้องค านึงถึงความเหมาะสมด้านปริมาณและคุณภาพของ
หนังสือ  โดยพิจารณาจากชนิดของกระดาษ  ขนาด  จ านวนหน้า  รูปแบบ  และเทคนิคการผลิตภาพ  ความยากง่าย
ในการเก็บข้อมูลและเนื้อหา 

7. ส่วนลดของราคาหนังสือ  หนังสือที่จัดซื้อส่วนใหญ่จะได้รับส่วนลด ควรน าส่วนลดดังกล่าวมา
จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดให้มีปริมาณเพ่ิมขึ้น แต่ถ้าหนังสือเล่มใดมีส่วนลดมากเป็นพิเศษควรพิจารณาให้
รอบคอบเพราะอาจจะท าให้ได้หนังสือที่ไม่มีคุณภาพ 

8. องค์ประกอบอ่ืน ๆ  นอกจากการพิจารณาดังกล่าวมาแล้ว อาจมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ควรพิจารณา  
เช่น  ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ  เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ  จ านวนครั้งที่พิมพ์  ปีทีพิ่มพ์  
มีส่วนประกอบของหนังสือครบถ้วน  เป็นหนังสือที่ชนะการประกวดจากหน่วยงาน  สถาบัน  องค์กรต่าง ๆ  หรือ
ข้อมูลอ่ืน ๆ  ทีโ่รงเรียนพิจารณาตามความต้องการและความเหมาะสม  

การพิจารณาหนังสือส่งเสริมการอ่านตามระดับชั้น 
 ห้องสมุดได้จัดหนังสือที่ดีมีคุณค่าไว้ในห้องสมุด เมื่อจะน าไปส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียนในแต่ละ
ระดับชั้น ควรมีการคัดกรองประเภทและเนื้อหาของหนังสือให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ดังนี้ 

ระดับปฐมวัย (อายุ 3 - 6 ขวบ) 
เนื้อหา  
เรื่องไม่ยากเกินไป ไม่ซับซ้อน เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ต้นไม้ ดอกไม้ สัตว์เลี้ยงในบ้าน  

สัตว์ในสวนสัตว์ ท้องฟ้า พระอาทิตย์ พระจันทร์ ดวงดาว รูปทรง ขนาด น้ าหนัก  สิ่งของ เครื่องใช้ เสียงต่าง ๆ 
และเรื่องเก่ียวกับสัตว์พูดได้ 
  ภาษา  

ใช้ภาษาง่าย ๆ อ่านแล้วเข้าใจความหมาย ไม่ต้องแปล เขียนถูกต้องตามหลักภาษาและ
อักขรวิธี ใช้ค าซ้ า ๆ สั้น ๆ ใช้ค าคล้องจอง ค ากลอน เป็นเรื่องหรือนิทานสั้น ๆ  
  ภาพประกอบ/รูปเล่ม 

 เป็นหนังสือภาพ ภาพชัดเจน เรียบง่าย ไม่ใช้สีสะท้อนแสง มีช่องว่างพักสายตา  ตัวหนังสือน้อย 
ภาพมาก จ านวนหน้าไม่มาก 

ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๑ - ๓ 
  เนื้อหา 
   เรื่องเกี่ยวกับดอกไม้ ต้นไม้ เรื่องลึกลับ นางฟ้า เทวดา สัตว์ การ์ตูน เรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
เรื่องตลกขบขัน  การผจญภัย  มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ชวนติดตาม ส่งเสริมและสร้างจินตนาการ 
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  เป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต ส่งเสริมคุณธรรมและศีลธรรมอันดี ไม่ เป็นเรื่องที่โหดร้าย
รุนแรง ไม่สร้างค่านิยมในทางที่ผิด ไม่น าเสนอเนื้อหาในทางลบ 
  มีเนื้อหาช่วยเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิด สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ สามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  ภาษา 
   สละสลวย เหมาะสมกับเนื้อหาและตัวละครนั้น ๆ  เหมาะสมกับวัย และสื่อความหมายได้
เข้าใจโดยทั่วกัน ใช้ประโยคที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย ถูกต้องตามหลักภาษาและอักขรวิธี ไม่มีถ้อยค าหยาบคาย 
ถ้าเป็นร้อยกรองและบทกวีต่าง ๆ มีการเลือกสรรภาษาได้อย่างงดงาม มีอรรถรสทางวรรณศิลป์ และให้ความ
สุนทรีต่อผู้อ่าน  
   ภาพประกอบ/รูปเล่ม 
   ภาพประกอบกับเนื้อหามีความส าคัญเท่าเทียมกัน มีสีสันสดใส สวยงาม เหมาะสมและ
สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน โดยไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม   

ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๔ - ๖ 
  เนื้อหา 
   เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การผจญภัย การต่อสู้ เรื่องที่มีจินตนาการกว้างไกล 
เทวดา นางฟ้า  เรื่องตื่นเต้น ลึกลับพิศวง ความกล้าหาญ ความมีน้ าใจนักกีฬา  การกีฬา ชีวประวัติ ศาสนาง่าย ๆ 
วรรณคดี นิทาน เรื่องตลก การ์ตูนข าขัน  
  เป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต และสร้างค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เป็นเรื่องที่
โหดร้ายรุนแรง ไม่สร้างค่านิยมในทางที่ผิด ไม่น าเสนอเนื้อหาในทางลบ หรือล่อแหลมต่อศีลธรรม 
   เนื้อหาช่วยเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิด สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ สามารถด ารงอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
  ภาษา 
   ใช้ประโยคที่ยาวขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้น แต่สามารถสื่อความหมายได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของผู้เขียน สละสลวย เหมาะสมกับเนื้อหาและตัวละครนั้น ๆ เป็นภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย และสื่อ
ความหมายได้เข้าใจอย่างชัดเจน ถูกต้องตามหลักภาษาและอักขรวิธี ไม่มีถ้อยค าหยาบคาย ถ้าเป็นร้อยกรองและ
บทกวีต่าง ๆ มีการเลือกสรรภาษาได้อย่างงดงาม มีอรรถรสทางวรรณศิลป์ และให้ความสุนทรีต่อผู้อ่าน 
  ภาพประกอบ/รูปเล่ม 
  มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ถ้าเป็นข้อมูลทางด้านวิชาการ ภาพประกอบต้อง
เป็นภาพที่ถูกต้อง สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน โดยไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
  เนื้อหา 
    เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม  ชีวประวัติ  สารคดี อาชีพ สืบสวน
สอบสวน นวนิยาย งานอดิเรก  ประเพณีท้องถิ่น  ท่องเที่ยว กีฬา ความรัก ครอบครัว กวีนิพนธ์ วรรณคดี    
การแต่งกาย  สุขภาพอนามัย และการดูแลตนเอง 
    เนื้อหาไม่ขัดต่อคุณธรรม จริยธรรม และความม่ันคงของประเทศ ช่วยเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ความคิด สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ สามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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  ภาษา 
   ใช้ประโยคที่ยาวขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้น แต่สามารถสื่อความหมายได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของผู้เขียน สละสลวย เหมาะสมกับเนื้อหาและตัวละครนั้น ๆ เป็นภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย และสื่อ
ความหมายได้เข้าใจโดยทั่วกัน เช่น ใช้ค าคล้องจอง สุภาษิต ค าพังเพย  ถ้อยค าส านวน ถูกต้องตามหลักภาษา 
และอักขรวิธีเหมาะสมกับลักษณะงานที่เขียน ไม่มีถ้อยค าหยาบคาย ถ้าเป็นร้อยกรองและบทกวีต่าง  ๆ มีการ
เลือกสรรภาษาได้อย่างงดงาม มีอรรถรสทางวรรณศิลป์ และให้ความสุนทรีต่อผู้อ่าน 
   ภาพประกอบ/รูปเล่ม   

มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ถ้าเป็นข้อมูลทางด้านวิชาการ ภาพประกอบ  
ต้องเป็นภาพที่ถูกต้อง สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน โดยไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
  เนื้อหา 
   เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษา กีฬา การท่องเที่ยว นักสืบ การผจญภัย ดนตรี 
วรรณคดี กวีนิพนธ์ นวนิยาย การปรับปรุงบุคลิกภาพ มารยาทสังคม การวางตน การคบเพ่ือน การรักษาสุขภาพ
อนามัย อาชีพ จิตวิทยา การ์ตูน ฯลฯ 
   เนื้อหาส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาความคิด สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ สามารถด ารงอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
  ภาษา 
   ใช้ประโยคที่ยาวขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้น แต่สามารถสื่อความหมายได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของผู้เขียน สละสลวย เหมาะสมกับเนื้อหาและตัวละครนั้น ๆ เป็นภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย และสื่อ
ความหมายได้เข้าใจโดยทั่วกัน เช่น ใช้ค าคล้องจอง สุภาษิต ค าพังเพย  ถ้อยค าส านวน ถูกต้องตามหลักภาษา 
และอักขรวิธีเหมาะสมกับลักษณะงานที่เขียน ไม่มีถ้อยค าหยาบคาย ถ้าเป็นร้อยกรองและบทกวีต่าง  ๆ มีการ
เลือกสรรภาษาได้อย่างงดงาม มีอรรถรสทางวรรณศิลป์ และให้ความสุนทรีต่อผู้อ่าน 
  ภาพประกอบ/รูปเล่ม 
  มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ถ้าเป็นข้อมูลทางด้านวิชาการ ภาพประกอบต้อง
เป็นภาพที่ถูกต้อง สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน โดยไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม 

เกณฑก์ารพิจารณาสือ่อิเล็กทรอนิกส ์
 สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทันสมัย สะดวกในการใช้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด 
สติปัญญา อารมณ์ และจิตใจ สามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และไม่ขัดต่อคุณธรรม จริยธรรม 

แนวทางการด าเนินงานส าหรับเขตพื้นที่การศึกษา/โรงเรียน 
 การจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/โรงเรียน ควรมีแนวทางการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1. ส่งเสริมสนับสนุน และให้ค าปรึกษาในการจัดซื้อหนังสือและส่งเสริมการใช้หนังสือเพ่ือการอ่านและ
การเรียนรู้ให้กับโรงเรียนภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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2. จัดนิทรรศการ/ตลาดนัดหนังสือ โดยเชิญชวนร้านค้าและส านักพิมพ์ต่าง ๆ มาร่วมจ าหน่ายหนังสือ 
หรือด าเนินการตามความเหมาะสม เพ่ือให้โรงเรียนได้รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งข้อมูลในการช่วยพิจารณา
คัดเลือกหนังสือท่ีมีสารประโยชน์ตรงกับสภาพความต้องการของผู้เรียน  

3. ด าเนินการนิเทศและก ากับติดตามการจัดซื้อหนังสือและส่งเสริมการใช้หนังสือเพ่ือการอ่านและ 
การเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผล 

4. สรุป และรายงานผลการด าเนินงานเสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียน 

 ผู้บริหาร 
1. ด าเนินการให้มีการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือให้

ห้องสมุดมีหนังสือที่มีคุณภาพและเพียงพอกับจ านวนผู้ใช้บริการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกหนังสือส าหรับห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือผู้แทน ครูบรรณารักษ์ ผู้เรียน ฯลฯ ตามแนวทางในการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด
ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/โรงเรียน 

3. ด าเนินการจัดซื้อตามงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและรายชื่อที่คัดเลือกไว้ 
4. ก าหนดนโยบายให้มีการใช้หนังสือเพ่ือการสร้างนิสัยรักการอ่าน โดยส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน และก าหนดให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุด   
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้หนังสือเพ่ือการสร้างนิสัย      

รักการอ่าน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอ่านและการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการต่าง ๆ 
6. นิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการด าเนินงานเสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ครูผู้สอน 
1. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องให้ความสนใจกับหนังสือใหม่ เพ่ือแนะน าให้แก่ผู้เรียนได้ 
2. จัดท าแผนการเรียนรู้บูรณาการการส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุดในการจัดการเรียนการสอน 
3. ให้ความร่วมมือกับครูบรรณารักษ์ในการจัดหาหนังสือ สื่ออ่ืน ๆ แนะน าหนังสือดี และจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน 
 ครูบรรณารักษ ์
1. จัดระบบงานห้องสมุด  ได้แก่  ลงรายการหนังสือ/จัดหมวดหมู่หนังสือให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

แนะน าหนังสือใหม่  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับหนังสือให้แก่ครูผู้สอนและผู้เรียน  ซ่อมแซมหนังสือ/สื่อให้ อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได ้

2. จัดห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการอ่านและการเรียนรู้  
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนและผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งให้

มีการใช้หนังสือเพ่ือการอ่านและการเรียนรู้  
4. กระตุ้นให้ผู้เรียนและครูผู้สอนเกิดการรักการอ่านและการเรียนรู้ ด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  

เช่น  แนะน าหนังสือใหม่  จัดนิทรรศการหนังสือตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  บันทึกการอ่าน ประกวด/แข่งขัน
ด้วยการอ่าน  ค้นหายอดนักอ่าน  เป็นต้น 

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ สนับสนุนการใช้หนังสือให้เหมาะสมกับระดับช่วงชั้นเรียน  
6. สร้างเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 



คู่มือการด าเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ 2561  
67 

๕ 
การสร้างเครอืข่ายห้องสมุดโรงเรียน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ตระหนักถึง
ความส าคัญของห้องสมุดว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศต่าง  ๆ ที่สามารถค้นคว้า      
หาความรู้ได้ทุกสาขาวิชา  แต่ปัจจุบันความรู้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สังคมจะต้องเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
ห้องสมุดจึงจ าเป็นต้องมีรูปแบบให้บริการเชิงรุกโดยเน้นการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น   
การจัดการห้องสมุดและการให้บริการต่าง ๆ ในปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ    
ในยุคข้อมูลข่าวสารได้ครบถ้วน  ดังนั้น ห้องสมุดจึงจ าเป็นต้อง พัฒนารูปแบบการให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศเชิงรุกโดยน าเทคนิคและวิธีการใหม่  ๆ มาใช้ เพ่ือให้ห้องสมุดเกิดความก้าวหน้า และส่งเสริม      
การเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างทั่วถึงและคุ้มค่า  

แนวทางพัฒนาคุณภาพห้องสมุดให้เกิดขึ้นนั้นมีวิธีการที่หลากหลาย แต่แนวทางหนึ่งที่สามารถสร้าง
ความร่วมมือให้เกิดความเข้มแข็ง ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ
การด าเนินงานในรูปแบบเครือข่าย โดยเชื่อมโยงห้องสมุดโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ร่วมคิด
ร่วมกันด าเนินงานพัฒนาคุณภาพห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือใช้แหล่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน และเกิดระบบ
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน อันจะน าไปสู่การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

วิสัยทัศน์ 
ห้องสมุดโรงเรียนเข้มแข็งและยั่งยืน ภาคีเครือข่ายร่วมมือร่วมใจสู่การพัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทรัพยากรและวิจัยร่วมกัน 
๔. พัฒนาบุคลากรเพ่ือบริหารจัดการเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน 
๕. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

เป้าประสงค ์
เพ่ือให้เครือข่ายห้องสมุดโรงเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความเข้มแข็ง

และยั่งยืน และพัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนด
เป้าประสงค์ ดังนี้ 

๑. ห้องสมุดโรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและทุกภาคส่วนในการพัฒนาห้องสมุด
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ห้องสมุดโรงเรียนมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการห้องสมุด          
อย่างมีระบบ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
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๓. ห้องสมุดโรงเรียนมีการใช้ทรัพยากรและวิจัยร่วมกัน 
4. ครูบรรณารักษ์ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

และสามารถบริหารจัดการห้องสมุดตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน 
5. เครือข่ายห้องสมุดโรงเรียนมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกในการพัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

โครงสร้างเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน 
เครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาห้องสมุดให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ด้วยความร่วมมือระหว่างห้องสมุดโรงเรียน องค์กร และหน่วยงาน ให้มีความเข้มแข็งและ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน อันจะน าไปสู่การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มุ่งเน้น
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนสร้างนิสัยรักการอ่าน ดังแผนภูมิโครงสร้างเครือข่าย
ห้องสมุดโรงเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แผนภูมิโครงสร้างเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

การด าเนินงานเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน 
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่าย
ห้องสมุดโรงเรียน ประกอบด้วย 

 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ปรึกษา 
 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ที่ปรึกษา 
  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     ที่ปรึกษา 
 ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยการอ่าน ที่ปรึกษา 
 ผู้อ านวยการแม่ข่ายโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต สพฐ.   ประธานกรรมการ 
      หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ผู้ที่ได้รับเลือกจากประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
 ผู้แทนกลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขตแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา               กรรมการ 

เครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน (๒๖๑ เครือข่าย)  
 

สพป. ๑๘๓ เขต สพม. ๔๒ เขต 

ลูกข่าย 
(โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต ่๑๒๑ คน) 

 

ลูกข่าย 
(โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต ่๓๐๐ คน) 

 

แม่ข่าย ๑๘๓ โรงเรียน 
(โรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต สพฐ.) 

 

แมข่่าย ๗๘ โรงเรียน (จังหวัดละ ๑ โรงเรียน) 
(โรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต สพฐ.) 
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 ผู้แทนภาคเอกชน                 กรรมการ 
 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                       กรรมการ 
 ผู้แทนชุมชน                                              กรรมการ 
 ครูบรรณารักษ์แม่ข่ายโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต สพฐ.          กรรมการและเลขานุการ 
 ผู้ที่ได้รับเลือกจากประธานกรรมการ                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ               

๒. บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน  จะต้องปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/ภารกิจ
ของเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน จัดท าแผนงานและโครงการพัฒนาเครือข่าย ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็ง
ให้เครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน ประสานงานกับลูกข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ทรัพยากรร่วมกัน จัดท า
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ และก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน 

๓. แม่ข่าย   
แม่ข่ายเป็นโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละเขต รวม ๒๖๑ โรงเรียน แบ่งเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ๑๘๓ โรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ๗๘ โรงเรียน (จังหวัดละ ๑ โรงเรียน) 
ซึ่งมการด าเนินงาน ดังนี้ 

๓.1 รับนโยบายและภารกิจจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไปสู่การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด
โรงเรียนและลูกข่าย 

๓.2 จัดท าฐานข้อมูลและสารสนเทศเครือข่ายเพ่ือพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและส่งเสริมนิสัย       
รักการอ่านในโรงเรียนที่เป็นลูกข่าย 

3.๓ จัดท าแผนงาน และโครงการพัฒนาเครือข่ายและลูกข่าย 
๓.4 ประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพ่ือร่วมกันพัฒนา

ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
๓.5 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมของเครือข่ายและลูกข่าย 
๓.6 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ และกิจกรรมของเครือข่ายและลูกข่ายต่อส านักงาน     

เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
๔. ลูกข่าย   

ลูกข่ายเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ คน หรือโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๓๐๐ คนขึ้นไปของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่การศึกษาที่จะพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัย       
รักการอ่าน และเป็นสมาชิกของเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียนเพ่ือร่วมกันพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน อันจะน าไปสู่การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร และการพัฒนาบุคคล
แห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

๔.1 ร่วมก าหนดพันธสัญญากับเครือข่ายเพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรมในการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านในโรงเรียน  

๔.2 จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน 
๔.๓ พัฒนาตนเองให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ก าหนด 
๔.๔ ประเมินผลการด าเนินงานตนเอง 
๔.๕  รายงานผลการด าเนินงานต่อเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน 
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๕. ภาคีเครือข่ายท่ีให้การสนับสนุน   
ภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุน  ได้แก่  บุคคล ชุมชน  องค์กร  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน   

ที่มีความต้องการสนับสนุน พัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน อาจจะเป็นงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับโรงเรียน เครือข่ายตามวาระโอกาสอันสมควร  และอ่ืน ๆ   

การจัดการงบประมาณเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้การสนับสนุนการด าเนินงานเครือข่ายห้องสมุด

โรงเรียน ให้มีการบริหารจัดการเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน  และการด าเนินงานตามภารกิจของเครือข่าย
ห้องสมุดโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมหรือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางการจัดการงบประมาณ ดังนี้ 

1. การสนับสนุนงบประมาณ 
1.1 งบประมาณได้รับการจัดสรรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.2 งบประมาณได้รับจากภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายห้องสมุด

โรงเรียน และหน่วยงาน องค์กรอื่น ๆ 
๑.๓ งบประมาณได้รับจากเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียนเป็นผู้ด าเนินงานเอง 

2. แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ 
2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรงบประมาณด าเนินงานให้กับเครือข่าย

ห้องสมุดโรงเรียน 
2.2 การจัดสรรงบประมาณพิจารณาจากแผนงาน โครงการ กิจกรรม และขนาดของแต่ละเครือข่าย 
2.3 จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงบประมาณของเครือข่าย เพ่ือด าเนินการตามระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้   

การเชื่อมโยงของเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน 
เครือข่ายห้องสมุดโรงเรียนแต่ละเครือข่ายมีการเชื่อมโยงในเชิงบริหารจัดการ โดยมีข้อมูลและสารสนเทศ

ทุกเครือข่าย เพ่ือความร่วมมือกันแบบบูรณาการ  และสามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันได้  

ภารกิจการด าเนินงานของเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน  
เครือข่ายห้องสมุดโรงเรียนมีการบริหารจัดการและด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของเครือข่าย

ห้องสมุดโรงเรียนร่วมกัน  โดยเครือข่ายต้องจัดท าแผนงาน  โครงการ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับภารกิจ     
การด าเนินงานเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน ดังนี้ 
 1. งานพัฒนาและส่งเสริมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.  
 ๑.1 ส่งเสริมห้องสมุดโรงเรียนให้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. เพ่ือยกระดับคุณภาพ         
การบริหารจัดการห้องสมุด เพ่ือการให้บริการและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่ดี 

๑.2 ส่งเสริมเครือข่ายให้สามารถช่วยเหลือและร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน
ระบบห้องสมดุอัตโนมัติ สพฐ. 

๑.3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

๑.4 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดการใช้
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 2. งานพัฒนาและส่งเสริมระบบสหบรรณานุกรม 
2.1 ส่งเสริมการจัดท าข้อมูลบรรณานุกรมร่วมกัน   
2.2 ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงข้อมูลสหบรรณานุกรมให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน 
2.3 ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ในการวิเคราะห์และลงรายการ

ทรัพยากรห้องสมุด และการสืบค้นข้อมูล 
 3. งานพัฒนาและส่งเสริมระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ 

 3.1 ส่งเสริมการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 3.2 ส่งเสริมการจัดท าแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ 

3.3 ส่งเสริมระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาเครือข่าย 
 4. งานพัฒนาความรู้วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในโรงเรียน  

4.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูบรรณารักษ์ 
4.2 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การท างานร่วมกัน 
4.3 ส่งเสริมและสร้างความรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางานห้องสมุดให้เกิด

ประสิทธิภาพ 
 5. งานวิจัยเพื่อพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

5.1 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนางานห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยมุ่งยกระดับคุณภาพ
การอ่าน 

5.2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
5.3 ส่งเสริมศักยภาพในการวิจัยเพื่อการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

รายงานผลการด าเนินงานและติดตามประเมินผล 
เครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน ต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณของ

เครือข่าย และลูกข่ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดในโครงการ และตาม
แบบรายงานผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณหรือแล้วแต่กรณี โดยถือเป็นภารกิจประจ า
ที่ต้องปฏิบัติ 
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6 
การคัดเลือกนกัเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียนรักการอ่าน 

และห้องสมุดมีชีวิต 

การอ่านหนังสือเพ่ือพัฒนาตนเอง และเพ่ือการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เป็นสิ่งจ าเป็นมากในการพัฒนาคน
และพัฒนาสังคม ปัจจุบันนี้การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือแล้ว   
การอ่านหนังสือท่ีดีและมีสาระยิ่งน้อยลงไปอีก สาเหตุมีอยู่หลายประการนับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดีและ
ตรงกับความสนใจของผู้อ่าน การขาดแคลนแหล่งความรู้ ไปจนถึงการดึงความสนใจในการแย่งเวลาของสื่ออ่ืน 
รวมทั้งขาดการชักจูง การกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกโรงเรียน 
เมื่อเทียบกับความเพลิดเพลินและการได้ฟังได้รู้เห็นเรื่องต่าง ๆ จากสื่ออ่ืนแล้ว การอ่านหนังสือเพ่ือวัตถุประสงค์
ดังกล่าวต้องใช้ความพยายามมากกว่า และต้องมีทักษะในการอ่าน ถ้าจะให้การอ่านหนังสือเกิดเป็นนิสัย 
จ าเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง และ
สม่ าเสมอ ตลอดจนพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงจัดท า
หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียนรักการอ่าน และห้องสมุดมีชีวิต เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจ และกระตุ้นให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร ตระหนักถึงความส าคัญของการอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน และให้
การอ่านน าไปสู่การใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 แนวทางการคัดเลือกนักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียนรักการอ่าน และห้องสมุดมีชีวิต จัดท าขึ้นเพ่ือให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ศึกษาท าความเข้าใจรายละเอียด วิธีการด าเนินงาน และแนวทางการประเมินให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยไดก้ าหนดองค์ประกอบในการประเมิน ดังนี้  
 ๑. รางวัลนักเรียนรักการอ่าน 
  ๑.๑ องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน 
   ๑.๑.๑ การใช้เวลาในการอ่าน 
   ๑.๑.๒ ลักษณะนิสัยการอ่าน 
   ๑.๑.๓ การใช้ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ 
  1.๒ องค์ประกอบด้านผลงานหรือกิจกรรมที่เกิดจากการอ่าน 
 ๒. รางวัลครูรักการอ่าน 
  ๒.๑ องค์ประกอบด้านพฤติกรรมของครู 
   ๒.๑.๑ การใช้เวลาในการอ่าน/แสวงหาความรู้จากการอ่าน 
   ๒.๑.๒ ลักษณะนิสัยการอ่าน 
   ๒.๑.๓ การใช้ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ  
  ๒.๒ องค์ประกอบด้านการส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน 
  ๒.๓ องค์ประกอบด้านผลงานการอ่าน/ผลงานที่ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน 
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 ๓. รางวัลผู้บริหารรักการอ่าน 
  ๓.๑ องค์ประกอบด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร 
   ๓.๑.๑ การใช้เวลาในการอ่าน/แสวงหาความรู้จากการอ่าน 
   ๓.๑.๒ ลักษณะนิสัยในการอ่าน  
   ๓.๑.๓ การใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
  ๓.๒ องค์ประกอบด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนรกัการอ่าน 
  3.๓ องค์ประกอบด้านผลงานการอ่าน/ผลงานที่ส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนรักการอ่าน 
 ๔. รางวัลโรงเรียนรักการอ่าน 
  ๔.๑ องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.๒ องค์ประกอบด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
  ๔.๓ องค์ประกอบด้านการบูรณาการการอ่านในกระบวนการเรียนรู้ 
 ๕. รางวัลห้องสมุดมีชีวิต 
  ๕.๑ องค์ประกอบด้านการจัดสภาพแวดล้อม 
  ๕.๒ องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ 
  ๕.๓ องค์ประกอบด้านการบริการ 
  ๕.๔ องค์ประกอบด้านการจัดกิจกรรม 
  ๕.๕ องค์ประกอบด้านผลการด าเนินงาน 

ในแต่ละองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นจะก าหนดตัวบ่งชี้ไว้ด้วย ส าหรับวิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล
ให้คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมและให้เห็นเป็นรูปธรรม ส่วนการจัดท าคะแนนเพ่ือให้รางวัล   
ยอดเยี่ยม ดีเด่น และชมเชย ดังนี้ 

คะแนนร้อยละ ๘๕ – ๑๐๐  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ( ๑ รางวัล) 
คะแนนร้อยละ ๗๕ – ๘๔  ได้รับรางวัลดีเด่น ( ๔ รางวัล) 
คะแนนร้อยละ ๖๕ – ๗๔  ได้รับรางวัลชมเชย ( ๕ รางวัล) 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางการคัดเลือกนักเรียน 
ครู ผู้บริหาร โรงเรียนรักการอ่าน และห้องสมุดมีชีวิต จะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการประเมินใช้ประกอบการ
ด าเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๑. รางวัลนักเรียนรักการอ่าน 
นักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน  จะต้องเป็นผู้ที่สนใจที่จะอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน อ่านทุกที่ อ่านทุกเรื่อง อ่านทุกเวลา

ที่ว่าง จนเป็นกิจวัตรประจ าวัน มีความสุขในการอ่าน และใช้การอ่านให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และยกระดับความสามารถในการอ่านของนักเรียน  ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดแนวทางการคัดเลือก “นักเรียนรักการอ่าน” ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
๑.๑ คุณสมบัติของนักเรียน 
 คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล “นักเรียนรักการอ่าน” ดังนี้ 
 ๑.๑.๑ นักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับการศึกษาก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา

ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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 ๑.๑.๒ โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้โรงเรียนเป็นผู้พิจารณาว่าจะ
ส่งนักเรียนสมัครเข้ารับการคัดเลือกในระดับใดเพียงระดับหนึ่งตามขนาดของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ (การนับ
จ านวนนักเรียนให้นับจ านวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน) 

 ๑.๑.๓ นักเรียนต้องได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากโรงเรียน โดยโรงเรียนสามารถส่งเข้ารับ    
การคัดเลือกได้โรงเรียนละ ๑ คน 

๑.๒ จ านวนรางวัล 
 ๑.๒.๑ รางวัลแบ่งตามสังกัดและขนาดของโรงเรียน ดังนี้ 
  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ าแนกเป็น ๓ ขนาด ดังนี้ 
   โรงเรียนขนาดเล็ก  มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน 

   โรงเรียนขนาดกลาง  มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ คน ถึง ๒๘๐ คน 

   โรงเรียนขนาดใหญ่  มีนักเรียนตั้งแต่ ๒๘๑ คนข้ึนไป 
  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ าแนกเป็น ๓ ขนาด ดังนี้ 
           โรงเรียนขนาดเล็ก  มีนักเรียนไม่เกิน ๕๐๐ คน 

   โรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๕๐๑ คน ถึง ๑,๕๐๐ คน 

   โรงเรียนขนาดใหญ่  มีนักเรียนตั้งแต่ ๑,๕๐๑ คนข้ึนไป 
 ๑.๒.๒ รางวัลแต่ละสังกัดและขนาดของโรงเรียน แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
   รางวัลยอดเยี่ยม  จ านวน  ๑  รางวัล 

   รางวัลดีเด่น  จ านวน  ๔  รางวัล 

   รางวัลชมเชย  จ านวน  ๕  รางวัล 
๑.๓ การด าเนินการคัดเลือก 
 ๑.๓.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือท าหน้าที่ประกาศรับสมัคร 

พิจารณาตัดสิน ประกาศผลการคัดเลือก และให้รางวัล 
 ๑.๓.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

พิจารณาส่งนักเรียนเข้ารับการคัดเลือก โรงเรียนละ ๑ คน 
 ๑.๓.๓ การพิจารณาตัดสินรางวัล “นักเรียนรักการอ่าน” ของคณะกรรมการให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑) ประเมินให้ครบทุกองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ก าหนดให้ ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ        

อาจเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ได้ตามความเหมาะสม 
  ๒) น้ าหนักและเกณฑ์การให้คะแนนในองค์ประกอบที่ ๑ เป็นร้อยละ ๘๐  องค์ประกอบที่ ๒ 

เป็นร้อยละ ๒๐ 
  ๓) เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ  
๑.๔ องค์ประกอบในการประเมิน 
 องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมินแบ่งเป็น ๒ องค์ประกอบ ได้แก่ 
 ๑.๔.๑ องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน (ร้อยละ ๘๐) 
  ๑) การใช้เวลาในการอ่าน (ร้อยละ ๓๐) 
  ๒) ลักษณะนิสัยในการอ่าน (ร้อยละ ๓๐) 
  ๓) การใช้ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ (ร้อยละ ๒๐) 
 ๑.๔.๒ องค์ประกอบด้านผลงานหรือกิจกรรมที่เกิดจากการอ่าน (ร้อยละ ๒๐) 
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รายละเอียดองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
๑. พฤติกรรมการอ่านของนักเรียน 
   ๑.๑ การใช้เวลาในการอ่าน 

 
 อ่านเป็นกิจวัตรประจ าวัน 
 ใช้เวลาว่างทั้งในและนอกเวลาเรียน 

   ๑.๒ ลักษณะนิสัยในการอ่าน  มีความสุขในการอ่าน 
 อ่านทุกท่ี อ่านทุกเรื่อง เมื่อมีโอกาส 
 แสวงหาความรู้จากการอ่านทั้งในและนอกโรงเรียน 

   ๑.๓ การใช้ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ  ใช้ประโยชน์จากการอ่าน 
 ใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ อย่างสม่ าเสมอ  

และต่อเนื่อง 
 สนใจเข้าใช้ห้องสมุดด้วยตนเอง 
 ปริมาณการยืมหนังสือจากห้องสมุด 

๒. ผลงานหรือกิจกรรมที่เกิดจากการอ่าน  เชิงปริมาณ 
 เชิงคุณภาพ 

๒. รางวัลครูรักการอ่าน 
ครูที่มีนิสัยรักการอ่าน  จะต้องเป็นผู้แสวงหาความรู้ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์โดยการอ่านทุกที่ ทุกเวลา ทุกเรื่อง พัฒนาความรู้ด้วยการอ่านอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และ
สามารถบูรณาการการอ่านในกระบวนการเรียนการสอน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย 
สม่ าเสมอ และน่าสนใจ สนองความต้องการอ่านของนักเรียน ตลอดจนกระตุ้น ส่งเสริม และสร้างบรรยากาศ  
ที่เอ้ือต่อการอ่านของนักเรียน 

ครูเป็นหัวใจส าคัญในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน และเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะสร้างสรร ค์
และพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน อันจะน าไปสู่การสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้น เพ่ือเป็น
การยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่เป็นต้นแบบการรักการอ่าน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนด
แนวทางการคัดเลือก “ครูรักการอ่าน” ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๒.๑ คุณสมบัติของครู 
 คุณสมบัติของครูที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล “ครูรักการอ่าน” ดังนี้ 
 ๒.๑.๑ ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในโรงเรียนระดับการศึกษาก่อนประถมศึกษา  

ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หรือส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ซ่ึงมีประสบการณ์ในการสอนต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

 ๒.๑.๒ โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้โรงเรียนเป็นผู้พิจารณาว่าจะ
ส่งครูสมัครเข้ารับการคัดเลือกในระดับใดเพียงระดับหนึ่งตามขนาดของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ (การนับจ านวน
นักเรียนให้นับจ านวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน) 

 ๒.๑.๓ ครูต้องได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากโรงเรียน โดยโรงเรียนสามารถส่งผลงานเข้ารับ   
การคัดเลือกได้โรงเรียนละ ๑ คน 
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๒.๒ จ านวนรางวัล 
 ๒.๒.๑ รางวัลแบ่งตามสังกัดและขนาดของโรงเรียน ดังนี้ 
  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ าแนกเป็น ๓ ขนาด ดังนี้ 
   โรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน 

   โรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ คน ถึง ๒๘๐ คน 

   โรงเรียนขนาดใหญ่  มีนักเรียนตั้งแต่ ๒๘๑ คนข้ึนไป 
  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ าแนกเป็น ๓ ขนาด ดังนี้ 
          โรงเรียนขนาดเล็ก  มีนักเรียนไม่เกิน ๕๐๐ คน 

     โรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๕๐๑ คน ถึง ๑,๕๐๐ คน 
      โรงเรียนขนาดใหญ่  มีนักเรียนตั้งแต่ ๑,๕๐๑ คนข้ึนไป 
 ๒.๒.๒ รางวัลแต่ละสังกัดและขนาดของโรงเรียน แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
      รางวัลยอดเยี่ยม  จ านวน  ๑  รางวัล 
      รางวัลดีเด่น  จ านวน  ๔  รางวัล 
       รางวัลชมเชย  จ านวน  ๕  รางวัล 
๒.๓ การด าเนินการคัดเลือก 
 ๒.๓.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือท าหน้าที่ประกาศรับสมัคร 

พิจารณาตัดสิน ประกาศผลการคัดเลือก และให้รางวัล 
 ๒.๓.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

พิจารณาส่งครเูข้ารับการคัดเลือก โรงเรียนละ ๑ คน 
 ๒.๓.๓ การพิจารณาตัดสินรางวัล “ครูรักการอ่าน” ของคณะกรรมการให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑) ประเมินให้ครบทุกองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ก าหนดให้ ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ       

อาจเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ได้ตามความเหมาะสม 
  ๒) น้ าหนักและเกณฑ์การให้คะแนนในองค์ประกอบที่ ๑ เป็นร้อยละ ๔๐  องค์ประกอบที่ ๒ 

เป็นร้อยละ ๔๐ และองค์ประกอบที่ ๓ เป็นร้อยละ ๒๐ 
  ๓) เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ  
๒.๔ องค์ประกอบในการประเมิน 
 องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมินแบ่งเป็น ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ 
 ๒.๔.๑ องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการอ่านของครู (ร้อยละ ๔๐) 
  ๑) การใช้เวลาในการอ่าน/แสวงหาและพัฒนาความรู้ด้วยการอ่าน (ร้อยละ ๒๐) 
  ๒) ลักษณะนิสัยในการอ่าน (ร้อยละ ๑๐) 
  ๓) การใช้ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ (ร้อยละ ๑๐) 
 ๒.๔.๒ องค์ประกอบด้านการส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน (ร้อยละ ๔๐) 
 ๒.๔.๓ องค์ประกอบด้านผลงานการอ่าน/ผลงานที่ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน (ร้อยละ ๒๐) 
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 รายละเอียดองค์ประกอบตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
๑. พฤติกรรมการอ่านของครู 
     ๑.๑ การใช้เวลาในการอ่าน/แสวงหาและ
พัฒนาความรู้ด้วยการอ่าน/ 

 

 จัดท ารายชื่อหนังสือจากการอ่าน 
 อ่านเป็นกิจวัตรประจ าวัน 
 ใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือ 
 สืบเสาะ ค้นหาหนังสือเพ่ือนอ่าน 
 ขวนขวายหาความรู้ด้านเทคนิคการอ่าน 

     ๑.๒ ลักษณะนิสัยการอ่าน  มีความสุขในการอ่าน 
 อ่านทุกท่ี อ่านทุกเรื่อง เมื่อมีโอกาส 
 อ่านแล้วบอกต่อ/เล่าเรื่องที่อ่านให้ผู้อ่ืนฟัง 
 เข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน 

    ๑.๓ การใช้ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ  ใช้ประโยชน์จากการอ่าน 
 ใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ อย่างสม่ าเสมอ  
   และต่อเนื่อง 
 สนใจเข้าใช้ห้องสมุดด้วยตนเอง 
 ปริมาณการยืมหนังสือจากห้องสมุด 

๒. การส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน  น าการอ่านไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 สร้างเครือข่ายการอ่าน 
 บูรณาการการอ่านในการจัดการเรียนการสอน 
 จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 สร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน/ประกวด

กิจกรรมการรักการอ่าน 

 พัฒนาและจัดท าสื่อการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม
การอ่าน 

๓. ผลงานการอ่าน/ผลงานที่ส่งเสริมให้นักเรียน 
รักการอ่าน 

 เชิงปริมาณ 
 เชิงคุณภาพ 

๓. รางวัลผู้บริหารรักการอ่าน    
 ผู้บริหารที่มีนิสัยรักการอ่าน  จะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าด้านการอ่าน แสวงหาความรู้ปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการอ่านทุกที่ ทุกเวลา ทุกเรื่อง พัฒนาความรู้ด้วยการอ่าน
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาการอ่านของนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนอย่างจริงจัง 

 ผู้บริหารมีบทบาทเป็นผู้น า เป็นแบบอย่างที่ดีที่จะสร้างสรรค์ พัฒนา ผลักดัน และส่งเสริมสนับสนุน  
ให้เกิดการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
อันจะน าไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ดังนั้น เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารที่เป็นต้นแบบ    
การรักการอ่าน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดแนวทางการคัดเลือก “ผู้บริหารรักการอ่าน” 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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๓.๑ คุณสมบัติของผู้บริหาร 
 คุณสมบัติของผู้บริหารที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล “ผู้บริหารรักการอ่าน” ดังนี้ 
 ๓.๑.๑ ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียนระดับการศึกษา     

ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ซ่ึงด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารต่อเน่ืองมาไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

 ๓.๑.๒ โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้โรงเรียนเป็นผู้พิจารณาว่า  
จะส่งผู้บริหารสมัครเข้ารับการคัดเลือกในระดับใดเพียงระดับหนึ่งตามขนาดของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ (การนับ
จ านวนนักเรียนให้นับจ านวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน) 

 ๓.๑.๓ ผู้บริหารสมัครเข้าประกวดในระดับใดระดับหนึ่งตามขนาดของโรงเรียนที่ก าหนดไว้    
(การนับจ านวนนักเรียนให้นับจ านวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน) 

 ๓.๑.๔ ผู้บริหารสมัครเข้าประกวดได้โรงเรียนละ ๑ คน 
๓.๒ จ านวนรางวัล 
 ๓.๒.๑ รางวัลแบ่งตามสังกัดและขนาดของโรงเรียน ดังนี้ 
  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ าแนกเป็น ๓ ขนาด ดังนี้ 
    โรงเรียนขนาดเล็ก  มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน 

   โรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ คน ถึง ๒๘๐ คน 

   โรงเรียนขนาดใหญ่  มีนักเรียนตั้งแต่ ๒๘๑ คนข้ึนไป 
  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ าแนกเป็น ๓ ขนาด ดังนี้ 
      โรงเรียนขนาดเล็ก  มีนักเรียนไม่เกิน ๕๐๐ คน 

    โรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๕๐๑ คน ถึง ๑,๕๐๐ คน 

    โรงเรียนขนาดใหญ่  มีนักเรียนตั้งแต่ ๑,๕๐๑ คนข้ึนไป 
 ๓.๒.๒ รางวัลแต่ละสังกัดและขนาดของโรงเรียน แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้        
   รางวัลยอดเยี่ยม  จ านวน  ๑  รางวัล 
      รางวัลดีเด่น  จ านวน  ๔  รางวัล 
       รางวัลชมเชย  จ านวน  ๕  รางวัล 
๓.๓ การด าเนินการคัดเลือก 
 ๓.๓.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือท าหน้าที่ประกาศรับสมัคร 

พิจารณาตัดสิน ประกาศผลการคัดเลือก และให้รางวัล 
 ๓.๓.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

พิจารณาส่งผู้บริหารเข้ารับการคัดเลือก โรงเรียนละ ๑ คน 
 ๓.๓.๓ การพิจารณาตัดสิน “ผู้บริหารรักการอ่าน” ของคณะกรรมการให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑) ประเมินให้ครบทุกองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ก าหนดให้ ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ       

อาจเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ได้ตามความเหมาะสม 
  ๒) น้ าหนักและเกณฑ์การให้คะแนนในองค์ประกอบที่ ๑ เป็นร้อยละ ๔๐  องค์ประกอบที่ ๒ 

เป็นร้อยละ ๔๐ และองค์ประกอบที่ ๓ เป็นร้อยละ ๒๐ 
  ๓) เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ  
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๓.๔ องค์ประกอบในการประเมิน 
 องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมินแบ่งเป็น ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ 
 ๓.๔.๑ องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการอ่านของผู้บริหาร (ร้อยละ ๔๐) 
    ๑) การใช้เวลาในการอ่าน/แสวงหาและพัฒนาความรู้ด้วยการอ่าน (ร้อยละ ๒๐) 
  ๒) ลักษณะนิสัยในการอ่าน (ร้อยละ ๑๐) 
  ๓) การใช้ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ (ร้อยละ ๑๐) 
 ๓.๔.๒ องค์ประกอบด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนรักการอ่าน 

(ร้อยละ ๔๐) 
 ๓.๔.๓ องค์ประกอบด้านผลงานการอ่าน/ผลงานที่ส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน  

รักการอ่าน (ร้อยละ ๒๐) 

 รายละเอียดองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
๑. พฤติกรรมการอ่านของผู้บริหาร 
     ๑.๑ การใช้เวลาในการอ่าน/แสวงหา และ
พัฒนาความรู้ด้วยการอ่าน/ 

 
 อ่านเป็นกิจวัตรประจ าวัน 
 ใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือ 
 สืบเสาะ แสวงหาและแนะน าหนังสือเพ่ือส่งเสริม 

การอ่านในโรงเรียน 
     ๑.๒ ลักษณะนิสัยการอ่าน  มีความสุขในการอ่าน 

 อ่านทุกท่ี อ่านทุกเรื่อง เมื่อมีโอกาส 
 อ่านแล้วบอกต่อ/เล่าเรื่องที่อ่านให้ผู้อ่ืนฟัง 

     ๑.๓ การใช้ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ อ่ืน ๆ 
          

 ใช้ประโยชน์จากการอ่าน 
 ใช้ห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ อย่าง

สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 ปริมาณการยืมหนังสือจากห้องสมุด 

๒. การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ครู และ
บุคลากรในโรงเรียนรักการอ่าน 

 มีวิสัยทัศน์เน้นการอ่านที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน มีแผนงาน โครงการ และ     
การวางแผนติดตามงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก   
การอ่านอย่างเป็นระบบ น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ อย่างเต็มที่ 

 ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

 สร้างเครือข่ายการอ่านทั้งในและนอกโรงเรียน 

 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก 
การอ่านอย่างหลากหลาย สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 สร้างโอกาสให้นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน   
เข้าร่วมการแข่งขัน/ประกวดกิจกรรมการรักการอ่าน 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
๓. ผลงานการอ่าน/ผลงานที่ส่งเสริมให้  
นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนรักการอ่าน 

 เชิงปริมาณ 
 เชิงคุณภาพ 

๔. รางวัลโรงเรียนรักการอ่าน 
 โรงเรียนที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  จะต้องเป็นโรงเรียนที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนการประสาน

สัมพันธ์ในการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการ
การอ่านเข้าในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ประสบความส าเร็จ 

 โรงเรียนมีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ดังนั้น   
เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่กระบวนการ
เรียนรู้ที่ยั่งยืน และการสร้านิสัยรักการอ่าน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดแนวทาง 
การคัดเลือก “โรงเรียนรักการอ่าน” ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๔.๑ คุณสมบัติของโรงเรียน 
 คุณสมบัติของโรงเรียนที่มีสิทธิ์ส่งเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล “โรงเรียนรักการอ่าน” ดังนี้ 
 ๕.๑.๑ โรงเรียนที่จัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 ๕.๑.๒ โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้โรงเรียนเป็นผู้พิจารณาว่าจะ

ส่งผู้บริหารสมัครเข้ารับการคัดเลือกในระดับใดระดับหนึ่งตามขนาดของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ (การนับจ านวน
นักเรียนให้นับจ านวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน) 

๔.๒ จ านวนรางวัล 
 ๔.๒.๑ รางวัลแบ่งตามสังกัดและขนาดของโรงเรียน ดังนี้ 
  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ าแนกเป็น ๓ ขนาด ดังนี้ 
     โรงเรียนขนาดเล็ก  มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน 

   โรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ คน ถึง ๒๘๐ คน 

   โรงเรียนขนาดใหญ่  มีนักเรียนตั้งแต่ ๒๘๑ คนข้ึนไป 
  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ าแนกเป็น ๓ ขนาด ดังนี้ 
           โรงเรียนขนาดเล็ก  มีนักเรียนไม่เกิน ๕๐๐ คน 
        โรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๕๐๑ คน ถึง ๑,๕๐๐ คน 
         โรงเรียนขนาดใหญ่  มีนักเรียนตั้งแต่ ๑,๕๐๑ คนข้ึนไป 
 ๔.๒.๒ รางวัลแต่ละสังกัดและขนาดของโรงเรียน แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
        รางวัลยอดเยี่ยม  จ านวน  ๑  รางวัล 
        รางวัลดีเด่น  จ านวน  ๔  รางวัล 
        รางวัลชมเชย  จ านวน  ๕  รางวัล 
๔.๓ การด าเนินการคัดเลือก 
 ๔.๓.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือท าหน้าที่ประกาศ     

รับสมัคร พิจารณาตัดสิน ประกาศผลการคัดเลือก และให้รางวัล 
 ๔.๓.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

พิจารณาโรงเรียนเข้ารับการคัดเลือก โรงเรียนละ ๑ คน 



คู่มือการด าเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ 2561  
81 

 ๔.๓.๓ การพิจารณาตัดสิน “โรงเรียนรักการอ่าน” ของคณะกรรมการให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑) ประเมินให้ครบทุกองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ก าหนดให้ ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ       

อาจเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ได้ตามความเหมาะสม 
  ๒) น้ าหนักและเกณฑ์การให้คะแนนในองค์ประกอบที่ ๑ เป็นร้อยละ ๒๐  องค์ประกอบที่ 

๒ เป็นร้อยละ ๔๐ และองค์ประกอบที่ ๓ เป็นร้อยละ ๔๐ 
  ๓) เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ  
๔.๔ องค์ประกอบในการประเมิน 
 องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมินแบ่งเป็น ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ 
 ๔.๔.๑ องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง (ร้อยละ ๒๐) 
 ๔.๔.๒ องค์ประกอบด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (ร้อยละ ๔๐) 
 ๔.๔.๓ องค์ประกอบด้านการบูรณาการการอ่านในกระบวนการเรียนรู้ (ร้อยละ ๔๐) 
รายละเอียดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
๑. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานส่งเสริมนิสัยกรักการอ่าน 

 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน 
 การมีส่วนร่วมของบุคลากรนอกโรงเรียน 

๒. การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  การก าหนดแผนกลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/  
   แผนปฏิบัติงานประจ าปีที่ชัดเจนและ  
   สอดคล้องกับนโยบายในการส่งเสริมนิสัย 
   รักการอ่าน 
 ความหลากหลายของกิจกรรม 
 ความต่อเนื่องและสม่ าเสมอในการจัดกิจกรรม 
 ความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ

นักเรียน 
 การเข้าใช้ห้องสมุดของนักเรียน ครู และบุคลกร  

ในโรงเรียน 
 การยืมหนังสือและสื่ออ่ืน ๆ ในห้องสมุดของ 
    นักเรียน ครู และบุคลการในโรงเรียน 

๓. การบูรณการการอ่านในกระบวนการเรียนรู้  การบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 การบูรณาการเหมาะสม/สอดคล้อง กับเนื้อหา 
 บูรณาการในกระบวนการการจัดการเรียน 
   การสอนและการวัดผลประเมินผล 
 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพ่ิมเติม 
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๕. รางวัลห้องสมุดมีชีวิต 
ห้องสมุดมีชีวิต จะต้องเป็นห้องสมุดที่สร้างสรรค์ขึ้นให้เป็นมิติใหม่ เป็นห้องสมุดที่มีบรรยากาศทาง

กายภาพ บริการ และกิจกรรมที่สามารถรองรับทุกความต้องการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ เน้นความโปร่ง โล่ง 
สบาย มีสื่อหลากหลายเป็นปัจจุบัน มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหลากหลายรูปแบบ มีระบบ
การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ 

ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีความส าคัญยิ่งในฐานะเป็นรากฐานของการสร้างสังคม ภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้ โดยเฉพาะห้องสมุดมีชีวิตที่ผู้เรียนใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้และเป็นสถานที่ส าหรับใช้เวลาว่าง 
ที่ได้ประโยชน์ทั้งความรู้และความบันเทิง  ดังนั้น เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติห้องสมุดโรงเรียนที่เป็น
แบบอย่างที่ดีในการจัดห้องสมุดในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
จึงก าหนดแนวทางการคัดเลือก “ห้องสมุดมีชีวิต” 

๕.๑ คุณสมบัติของห้องสมุดโรงเรียน 
 คุณสมบัติของโรงเรียนที่มีสิทธิ์ส่งห้องสมุดเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล “ห้องสมุดมีชีวิต” ดังนี้ 
 ๕.๑.๑ โรงเรียนที่ส่งห้องสมุดมีชีวิตเข้ารับการคัดเลือก เป็นโรงเรียนโรงเรียนที่จัดการศึกษา    

ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 ๕.๑.๒ โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้โรงเรียนเป็นผู้พิจารณาว่าจะ
ส่งห้องสมุดมีชีวิตสมัครเข้ารับการคัดเลือกในระดับใดเพียงระดับหนึ่งตามขนาดของโรงเรียนที่ก าหนดไว้      
(การนับจ านวนนักเรียนให้นับจ านวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน) 

๕.๒ จ านวนรางวัล 
 ๕.๒.๑ รางวัลแบ่งตามสังกัดและขนาดของโรงเรียน ดังนี้ 
  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ าแนกเป็น ๓ ขนาด ดังนี้ 
     โรงเรียนขนาดเล็ก  มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน 

    โรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ คน ถึง ๒๘๐ คน 

   โรงเรียนขนาดใหญ่  มีนักเรียนตั้งแต่ ๒๘๑ คนข้ึนไป 
  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ าแนกเป็น ๓ ขนาด ดังนี้ 
   โรงเรียนขนาดเล็ก  มีนกัเรียนไม่เกิน ๕๐๐ คน 
         โรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๕๐๑ คน ถึง ๑,๕๐๐ คน 
         โรงเรียนขนาดใหญ่  มีนักเรียนตั้งแต่ ๑,๕๐๑ คนข้ึนไป 
 ๕.๒.๒ รางวัลแต่ละสังกัดและขนาดของโรงเรียน แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
   รางวัลยอดเยี่ยม  จ านวน  ๑  รางวัล 
   รางวัลดีเด่น  จ านวน  ๔  รางวัล 
      รางวัลชมเชย  จ านวน  ๕  รางวัล 
๕.๓ การด าเนินการคัดเลือก 
 ๕.๓.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือท าหน้าที่ประกาศรับสมัคร 

พิจารณาตัดสิน ประกาศผลการคัดเลือก และให้รางวัล 
 ๕.๓.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

พิจารณาส่งห้องสมุดเข้ารับการคัดเลือก โรงเรียนละ ๑ คน 
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 ๕.๓.๓ การพิจารณาตัดสิน “ห้องสมุดมีชีวิต” ของคณะกรรมการให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑) ประเมินให้ครบทุกองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ก าหนดให้ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ อาจเพ่ิมเติม

ตัวบ่งชี้ได้ตามความเหมาะสม 
  ๒) น้ าหนักและเกณฑ์การให้คะแนนในองค์ประกอบที่ ๑ เป็นร้อยละ ๒๐  องค์ประกอบที่ ๒ 

เป็นร้อยละ ๒๐ องค์ประกอบที่ ๓ เป็นร้อยละ ๒๐ องค์ประกอบที่ ๔ เป็นร้อยละ ๒๐ และองค์ประกอบที่ ๕ 
เป็นร้อยละ ๒๐ 

  ๓) เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ  
๕.๔ องค์ประกอบในการประเมิน 
 องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมินแบ่งเป็น ๕ องค์ประกอบ 
 1. องค์ประกอบด้านการจัดสภาพแวดล้อม (ร้อยละ ๒๐) 
 2. องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ (ร้อยละ ๒๐) 
 3. องค์ประกอบด้านการบริการ (ร้อยละ ๒๐) 
 4. องค์ประกอบด้านการจัดกิจกรรม (ร้อยละ ๒๐) 
 5. องค์ประกอบด้านผลการด าเนินงาน (ร้อยละ ๒๐) 
รายละเอียดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
๑. การจัดสภาพแวดล้อม  จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในห้องสมุดให้ น่าใช้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และเอ้ือต่อการอ่าน 
๒. การบริหารจัดการ  วิสัยทัศน์และแผนการด าเนินงานห้องสมุดของ

โรงเรียน 
 มีคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานทั้งในและ

นอกเวลาเรียน 
 การบริหารจัดการห้องสมุดให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง   

มีส่วนร่วม 
 จัดทรัพยากรสารสนเทศ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ 

และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่    
ที่สอดคล้องกับหลัดสูตร และความต้องการของ
ผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

๓. การจัดบริการ  จัดให้มีระบบบริการที่สะดวก รวดเร็ว เช่น 
- บริการแนะน าหนังสือใหม่ 
- ทรัพยากรสารสนเทศมีหลากหลาย เพียงพอต่อ

ความต้องการของผู้ใช้บริการ และครอบคลุม 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น 

- บริการหมุนเวียนทรัพยากรสารสนเทศ 
- บริการผู้ปกครองและชุมชน 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
๔. การจัดกิจกรรม  จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอก

ห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เช่น การจัดตะกร้า
หนังสือเคลื่อนที่ ประกวดค าขวัญ ประกวดยอดนักอ่าน 
เรียงความ ทายปัญหาจากการอ่าน โต้วาที ฯลฯ 

 จัดกิจกรรมตามวันส าคัญและวาระพิเศษต่าง ๆ 
อย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง เช่น  โครงการตาม
พระราชด าริ งานเฉลิมพระเกียรติ 60 ปีครองราชย์ 
วันรกัการอ่าน วันเด็ก วันส าคัญทางศาสนา ฯลฯ 

 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ทุกระดับชั้น และกิจกรรมตามความสนใจ 

 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านส าหรับ
บุคลากรในชุมชน เช่น  แรลลี่ครอบครัวรักการอ่าน
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ศาลาความรู้คู่ชุมชน ฯลฯ 

 การจัดกิจกรรมที่ให้บุคลากรหลายฝ่ายเข้ามามีสว่นรว่ม 
๕. ผลการด าเนินงาน  ความพอใจของผู้ใช้บริการทั้งในด้าน 

- การจัดสภาพแวดล้อม 
- การบริหารจัดการ 
- การบริการ 
- การจัดกิจกรรม 

 สถิติการใช้บริการห้องสมุด/การยืม – คืนหนังสือ 
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7 
แนวทางการประเมิน 

การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

และการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต   

การประเมินการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต  
เป็นการก ากับ ติดตามผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานดังกล่าวในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน       
ว่าส าเร็จตามแผนงาน/โครงการ/วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งข้อมูลจากการประเมินจะน าผลไปวิเคราะห์ปัจจัย
เหตุแห่งความส าเร็จและความล้มเหลว เพื่อใช้ในการปรับปรุงแนวทางด าเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ก าหนดแนวทางการประเมินการส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทย การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 2561  เพื่อเป็นแนวทาง
ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย       
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ดังนี้   

กลยุทธ์ที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด 
แหล่งข้อมลู/

เครื่องมือ 
วิธีการบันทึก

ข้อมูล 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ             
ที่ผ่าน
เกณฑ ์

๑. เด็กปฐมวัย สนทนา โต้ตอบ 
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ อ่าน 
เขียนภาพและสญัลักษณ์ได ้

แบบบันทึกการ
อ่านระดับปฐมวัย  

สรุปจากจ านวน
ผู้เรยีนที่ผ่าน
เกณฑ ์

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ี
ผ่านเกณฑ ์

ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
ผ่านเกณฑ ์

๒. นักเรียนระดับประถมศึกษา 
เลือกอ่านหนังสือ/สื่อท่ีต้องการ
และสื่อสารเรื่องที่อ่านให้ผู้อื่น
เข้าใจ โดยการพูด เขียน แสดง
ความคิดเห็น สรุปความและ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- แบบบันทึกการ
อ่านระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 
๑ - ๓ 
- แบบบันทึกการ
อ่านระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 
๔ - ๖ 

สรุปจากจ านวน
ผู้เรยีนที่ผ่าน
เกณฑ ์

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ี
ผ่านเกณฑ ์

ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
ผ่านเกณฑ ์

๓. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
เลือกอ่านหนังสือ/สื่อตามความ
สนใจและสื่อสารเรื่องที่อ่านให้ผู้อื่น
เข้าใจโดยการพดู เขยีน แสดงความ
คิดเหน็ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สร้างสรรคป์ระเมินค่า และน า
ข้อคิดไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาใน
การด าเนินชีวิต 

แบบบันทึกการ
อ่านระดับชั้น
มัธยมศึกษา 

สรุปจ านวนผู้เรียน           
ที่ผ่านเกณฑ ์

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ี
ผ่านเกณฑ ์

ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
ผ่านเกณฑ ์
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ตัวชี้วัด 
แหล่งข้อมลู/

เครื่องมือ 
วิธีการบันทึก

ข้อมูล 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ             
ที่ผ่าน
เกณฑ ์

๔. นักเรียนทุกระดับชั้นอ่าน
หนังสือ/สื่อท่ีหลากหลายอย่าง
สม่ าเสมอ และมีนสิัยรักการอ่าน 

แบบสรุปสถิติการ
อ่านหนังสือของ
นักเรียน 

สรุปจากจ านวน
หนังสือท่ีอ่าน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนท่ี
ผ่านเกณฑ ์

ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
ผ่านเกณฑ ์

๕. โรงเรียนบรหิารแผนงาน/
โครงการส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน
ได้บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายชัดเจน 

แบบสรุปโรงเรียน
บริหารแผนงาน/
โครงการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน 

สรุปจากจ านวน
โรงเรียนบริหาร
แผนงาน/โครงการ
ส่งเสริมนิสยั           
รักการอ่าน 

จ านวน
โรงเรียน
บริหาร
แผนงาน/
โครงการ
ส่งเสริมนิสยั           
รักการอ่าน 

จ านวน
โรงเรียน
บริหาร
แผนงาน/
โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย 

ร้อยละของ
โรงเรียน
บริหาร
แผนงาน/
โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย 

๖. ครผูู้สอน ครหูรือบุคลากรที่
ท าหน้าที่บรรณารักษ์ร่วมกันจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่าง
ต่อเนื่องและเกดิประโยชน์ 

แบบสรุปครูผูส้อน 
ครูหรือบุคลากรที่
ท าหน้าที่
บรรณารักษ์
ร่วมกันจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 

สรุปจากจ านวน
ครูผู้สอน ครูหรือ
บุคลากรที่ท า
หน้าที่บรรณารักษ์
ร่วมกันจัดกิจกรรม
ส่งเสริม 
การอ่าน 

จ านวน
ครูผู้สอน ครู
หรือ
บุคลากรที่
ท าหน้าที่
บรรณารักษ์
ร่วมกันจัด
กิจกรรม 

จ านวน
ครูผู้สอน ครู
หรือ
บุคลากรที่
ท าหน้าที่
บรรณารักษ์
ร่วมกันจัด
กิจกรรม 

ร้อยละของ
ครูผู้สอน ครู
หรือ
บุคลากรที่
ท าหน้าที่
บรรณารักษ์
ร่วมกันจัด
กิจกรรม 

๗. ครผูู้สอน ครหูรือบุคลากรที่
ท าหน้าที่บรรณารักษ์มีการ 
บูรณาการการอ่านในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน 

แบบสรุปครูผูส้อน 
ครูหรือบุคลากรที่
ท าหน้าที่
บรรณารักษ์มี
การบูรณาการการ
อ่านในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

สรุปจากจ านวน
ครูผูส้อน ครูหรือ
บุคลากรที่ท า
หน้าท่ีบรรณารักษ์
มีการบูรณาการ
การอ่านในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
 

จ านวน
ครูผูส้อน ครู
หรือ
บุคลากรที่
ท าหน้าที่
บรรณารักษ์
มีการบูรณา
การการอ่าน
ในทุกกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู ้
 

จ านวน
ครูผูส้อน ครู
หรือ
บุคลากรที่
ท าหน้าที่
บรรณารักษ์
มีการบูรณา
การการอ่าน
ในทุกกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ทั้งใน
ห้องเรียน
และนอก
ห้องเรียน 

ร้อยละของ
ครูผูส้อน ครู
หรือ
บุคลากรที่
ท าหน้าที่
บรรณารักษ์
มีการบูรณา
การการอ่าน
ในทุกกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ทั้งใน
ห้องเรียน
และนอก
ห้องเรียน 
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กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต สื่อการอ่าน กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรมการอ่าน 

ตัวชี้วัด 
แหล่งข้อมลู/

เครื่องมือ 
วิธีการบันทึก

ข้อมูล 
จ านวน
ทั้งหมด 

จ านวน          
ที่ผ่าน
เกณฑ ์

ร้อยละ             
ที่ผ่าน
เกณฑ ์

๑. โรงเรียนจดัห้องสมดุมีชีวิต
ตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรยีน
ของ สพฐ. 

การติดตาม
โรงเรียนจัด
ห้องสมุดมีชีวิต
ตามมาตรฐาน
ห้องสมุดโรงเรียน
ของ สพฐ. 

จ านวนโรงเรยีนที่
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

จ านวน
โรงเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
โรงเรียนที่
ผ่านเกณฑ ์

ร้อยละของ
โรงเรียนที่
ผ่านเกณฑ ์

๒. ห้องสมุดโรงเรียนมสีื่อการ
อ่านและนวัตกรรมการอ่านท่ีมี
คุณภาพ 

การตรวจสื่อ
นวัตกรรมการอ่าน
ที่มีคุณภาพ 

จ านวนห้องสมุดที่
มีสื่อการอ่านและ
นวัตกรรมการอ่าน       
ที่มีคุณภาพ 

จ านวน
ห้องสมุด
โรงเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
ห้องสมุด
โรงเรียนที่
ผ่านเกณฑ ์

ร้อยละของ
ห้องสมุด
โรงเรียนที่
ผ่านเกณฑ ์

๓. ห้องสมุดโรงเรียนจดักิจกรรม
ส่งเสรมิการอ่าน เช่น คา่ยการอ่าน 
สัปดาห์ห้องสมุด วันรักการอ่าน 
ฯลฯ 

การติดตามการจัด
กิจกรรมส่งเสริม   
การอ่าน  

จ านวนห้องสมุด
โรงเรียนที่จดั
กิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน 

จ านวน
ห้องสมุด
โรงเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
ห้องสมุด
โรงเรียนที่
จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการ
อ่าน 

ร้อยละ
ห้องสมุด
โรงเรียนที่
จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการ
อ่าน 

๔. นักเรียนใช้บริการห้องสมุดใน
การศึกษาค้นคว้าและพัฒนาการ
อ่าน 

จ านวนนักเรียนท่ี
ใช้ห้องสมุด 

จ านวนผู้เรียน          
ที่เข้าใช้ห้องสมุด            

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียนท่ี
เข้าใช้
ห้องสมุด 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
เข้าใช้
ห้องสมุด 

๕. นักเรียนอ่านหนังสือต่อปี  
(ไม่รวมหนังสือเรยีน) 

     

    - เด็กปฐมวัย แบบสรุปสถิติการ
อ่านหนังสือของ
นักเรียน 

จ านวนผู้เรียน           
ที่อ่านหนังสือ            
๖ เลม่ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน
ผู้เรียนที่อ่าน
หนังสือ ๖ 
เล่มขึ้นไป  

ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
อ่านหนังสือ            
๖ เลม่ขึ้นไป 

    - นักเรียนระดับประถมศึกษา
ปีท่ี ๑-๓ 

แบบสรุปสถิติการ
อ่านหนังสือของ
นักเรียน 

จ านวนผู้เรียนท่ี
อ่านหนังสือ ๑๒ 
เล่มขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน
ผู้เรียนที่อ่าน
หนังสือ ๑๒ 
เล่มขึ้นไป  

ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
อ่านหนังสือ            
๑๒ เล่มขึ้นไป 

    - นักเรียนระดับประถมศึกษา
ปีท่ี ๔-๖ 

แบบสรุปสถิติการ
อ่านหนังสือของ
นักเรียน 

จ านวนผู้เรียนท่ี
อ่านหนังสือ ๑๔
เล่มขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน
ผู้เรียนที่อ่าน
หนังสือ ๑๔ 
เล่มขึ้นไป  

ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
อ่านหนังสือ            
๑๔ เล่มขึ้นไป 
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ตัวชี้วัด 
แหล่งข้อมลู/

เครื่องมือ 
วิธีการบันทึก

ข้อมูล 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ             
ที่ผ่าน
เกณฑ ์

    - นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๑-๓ 

แบบสรุปสถิติการ
อ่านหนังสือของ
นักเรียน 

จ านวนผู้เรียนท่ี
อ่านหนังสือ ๒๐
เล่มขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน
ผู้เรยีนที่อ่าน
หนังสือ ๒๐ 
เล่มขึ้นไป  

ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
อ่านหนังสือ            
๒๐ เล่มขึ้นไป 

    - นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๔-๖ 

แบบสรุปสถิติการ
อ่านหนังสือของ
นักเรียน 

จ านวนผู้เรียนท่ี
อ่านหนังสือ ๒๐
เล่มขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน
ผู้เรยีนที่อ่าน
หนังสือ ๒๐ 
เล่มขึ้นไป  

ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
อ่านหนังสือ            
๒๐ เล่มขึ้นไป 

6. นักเรียนอ่านนอกเวลาเรียน      
    - เด็กปฐมวัย แบบสรุปสถิติการ

อ่านหนังสือของ
นักเรียน 

จ านวนผู้เรียน           
ที่อ่านหนังสือ            
๑๐ นาทีขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน
ผู้เรยีนที่อ่าน
หนังสือ ๑๐ 
นาที ขึ้นไป  

ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
อ่านหนังสือ            
๑๐ นาที 
ขึ้นไป 

    - นักเรียนระดับประถมศึกษา
ปีท่ี ๑-๓ 

แบบสรุปสถิติการ
อ่านหนังสือของ
นักเรียน 

จ านวนผู้เรียนท่ี
อ่านหนังสือ ๓๐ 
นาทีขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน
ผู้เรยีนที่อ่าน
หนังสือ ๓๐ 
นาที ขึ้นไป  

ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
อ่านหนังสือ            
๓๐ นาที 
ขึ้นไป 

    - นักเรียนระดับประถมศึกษา
ปีท่ี ๔-๖ 

แบบสรุปสถิติการ
อ่านหนังสือของ
นักเรียน 

จ านวนผู้เรียนท่ี
อ่านหนังสือ ๖๐ 
นาทีขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน
ผู้เรยีนที่อ่าน
หนังสือ ๖๐ 
นาที ขึ้นไป  

ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
อ่านหนังสือ            
๖๐ นาที 
ขึ้นไป 

    - นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๑-๓ 

แบบสรุปสถิติการ
อ่านหนังสือของ
นักเรียน 

จ านวนผู้เรียนท่ี
อ่านหนังสือ ๙๐  
นาทีขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน
ผู้เรยีนที่อ่าน
หนังสือ ๙๐ 
นาที ขึ้นไป  

ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
อ่านหนังสือ            
๙๐ นาที 
ขึ้นไป 

    - นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๔-๖ 

แบบสรุปสถิติการ
อ่านหนังสือของ
นักเรียน 

สรุปจ านวนผู้เรียน
ที่อ่านหนังสือ 
๑๒๐นาทีขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน
ผู้เรยีนที่อ่าน 
หนังสือ     
๑๒๐ นาที  
ขึ้นไป  

ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
อ่านหนังสือ            
๑๒๐ นาที 
ขึ้นไป 
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ตัวชี้วัด 
แหล่งข้อมลู/

เครื่องมือ 
วิธีการบันทึก

ข้อมูล 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ             
ที่ผ่าน
เกณฑ ์

7. นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหรือ
สมัครใจเป็นสมาชิกชมรม/
ชุมนุมห้องสมุดหรือยุว
บรรณารักษ์ 

การเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน หรือการ
สมัครเป็นสมาชิก
ชมรม/ชุมนมุ
ห้องสมุดหรือ   
ยุวบรรณารักษ์ 

จ านวนนักเรียนท่ี           
เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน
หรือสมัครใจเป็น
สมาชิกชมรม/
ชุมนุมห้องสมุด
หรือยุวบรรณารักษ์ 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน
ผู้เรยีน           
เข้าร่วม
กิจกรรม 
ส่งเสริมการ
อ่านหรือ
สมัครใจเป็น
สมาชิกชมรม/
ชุมนุม
ห้องสมดุหรือ              
ยุวบรรณารักษ ์

ร้อยละ
ผู้เรยีน     
เข้าร่วม
กิจกรรม 
ส่งเสริมการ
อ่านหรือ
สมัครใจเป็น
สมาชิกชมรม/
ชุมนุม
ห้องสมดุหรือ              
ยุวบรรณารักษ ์

8. โรงเรียนมเีครือข่ายความ
ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา 
ส่งเสริมนิสยัรักการอ่านและ
ห้องสมุดมีชีวิต 

การส ารวจ
โรงเรียนทีม่ี
เครือข่ายความ
ร่วมมือช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน 

โรงเรียนทีม่ี
เครือข่ายความ
ร่วมมือช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน 

จ านวน
โรงเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
โรงเรียนทีม่ี
เครือข่าย
ความร่วมมือ
ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน 

ร้อยละของ
โรงเรียนทีม่ี
เครือข่าย
ความร่วมมือ
ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน 

9. โรงเรียนและเครือข่าย
โรงเรียน/ชุมชน/ประชาสังคม/
ภาคเอกชนร่วมกันก าหนด
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรรม 

การส ารวจ
โรงเรียนและ
เครือข่าย
โรงเรียน/ชุมชน/
ประชาสังคม/
ภาคเอกชน 

โรงเรียนและ
เครือข่ายโรงเรียน 
ฯลฯ ร่วมกัน
ก าหนดตัวช้ีวัดผล
การด าเนินงาน
ไปสู่การปฏิบตัิ
อย่างเป็นรูปธรรม 

จ านวน
โรงเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
โรงเรียนและ
เครือข่าย
โรงเรียน ฯลฯ 

ร้อยละของ
โรงเรียน
และครือข่าย
โรงเรียน ฯลฯ 

10. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา/โรงเรยีน มีการนเิทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

บันทึกการนิเทศ 
ก ากับติดตาม
ประเมินผลและ
จัดท าข้อมูล
สารสนเทศ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา/
โรงเรียนมีการ
นิเทศ ก ากับ
ติดตามประเมินผล
และจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ 

จ านวน
ส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา/
โรงเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
ส านักงาน     
เขตพื้นที่
การศึกษา/
โรงเรียนมีการ
นิเทศ ก ากับ
ติดตาม
ประเมินผล
และจัดท า
ข้อมูล
สารสนเทศ 

ร้อยละของ
ส านักงาน   
เขตพื้นท่ี
การศึกษา/
โรงเรียนมี
การนิเทศ 
ก ากับติดตาม
ประเมินผล
และจัดท า
ข้อมูล
สารสนเทศ 
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กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูบรรณารักษ์ ครูหรือบุคลากรที่ท าหน้าที่บรรณารักษ์   

ตัวชี้วัด 
แหล่งข้อมลู/

เครื่องมือ 
วิธีการบันทึก

ข้อมูล 
จ านวน
ทั้งหมด 

จ านวน          
ที่ผ่าน
เกณฑ ์

ร้อยละ             
ที่ผ่าน
เกณฑ ์

1. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา/โรงเรยีน ประกาศ
เกียรติคณุ ผูบ้ริหาร ครผูู้สอน 
ครูหรือบุคลากรที่ท าหน้าท่ี
บรรณารักษ์ นักเรียนรักการอ่าน 

การประกาศ
เกียรติคณุ 
ผู้บริหาร ครผูู้สอน 
ครูหรือบุคลากรที่
ท าหน้าที่
บรรณารักษ์ 
นักเรียนรักการ
อ่าน 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา/
โรงเรียนมีการ
ประกาศเกียรติคุณ 
ผู้บริหาร ครผูู้สอน 
ครูหรือบุคลากรที่
ท าหน้าที่
บรรณารักษ์ 
นักเรียนรักการอ่าน 

จ านวนครั้ง อย่างน้อย     
๑ ครั้ง 

ผ่าน/ไมผ่่าน 

2. ครูบรรณารักษ์ ครหูรือ
บุคลากรที่ท าหน้าท่ีบรรณารักษ์
มีการพัฒนาคณุภาพงานใน
รูปแบบ PLC 

การพัฒนา
คุณภาพงานใน
รูปแบบ PLC 

ครูบรรณารักษ์ ครู
หรือบุคลากรที่ท า
หน้าที่บรรณารักษ์
มีการพัฒนา
คุณภาพงานใน
รูปแบบ PLC 

จ านวนครู
บรรณารักษ์ 
ครูหรือ
บุคลากรที่
ท าหน้าที่
บรรณารักษ์ 

จ านวนครู
บรรณารักษ์ 
ครูหรือ
บุคลากรที่
ท าหน้าที่
บรรณารักษ์  
มีการพัฒนา
คุณภาพงาน
ในรูปแบบ 
PLC 

ร้อยละของ
ครูบรรณารักษ ์
ครูหรือ
บุคลากรที่
ท าหน้าที่
บรรณารักษ์  
มีการพัฒนา
คุณภาพงาน
ในรูปแบบ 
PLC 

3. ครูบรรณารักษ์ ครหูรือ
บุคลากรที่ท าหน้าท่ีบรรณารักษ์
พัฒนาตนเองผ่าน TEPE 
Online 

การพัฒนาตนเอง
ผ่าน TEPE 
Online 

ครูบรรณารักษ์ ครู
หรือบุคลากรที่ท า
หน้าท่ีบรรณารักษ์
พัฒนาตนเองผ่าน 
TEPE Online 

จ านวนครู
บรรณารักษ์ 
ครูหรือ
บุคลากรที่
ท าหน้าที่
บรรณารักษ์ 

จ านวนครู
บรรณารักษ์ 
ครูหรือ
บุคลากรที่
ท าหน้าที่
บรรณารักษ์
พัฒนา
ตนเองผ่าน 
TEPE 
Online 

ร้อยละของ
ครูบรรณารักษ ์
ครูหรือ
บุคลากรที่
ท าหน้าที่
บรรณารักษ์
พัฒนา
ตนเองผ่าน 
TEPE 
Online 

4. ครูบรรณารักษ์ ครหูรือ
บุคลากรที่ท าหน้าท่ีบรรณารักษ์
เข้าร่วมกิจกรรมของชมรม 
สมาคม หรือกลุม่วิชาชีพท่ี
เกี่ยวข้อง 

การเข้าร่วม
กิจกรรมของชมรม 
สมาคม หรือกลุม่
วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

ครูบรรณารักษ์ ครู
หรือบุคลากรที่ท า
หน้าท่ีบรรณารักษ์
เข้าร่วมกิจกรรม
ของชมรม สมาคม 
หรือกลุ่มวิชาชีพท่ี
เกี่ยวข้อง 

จ านวนครั้ง อย่างน้อย    
๑ ครั้ง 

ผ่าน/ไมผ่่าน 
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