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ค าน า 

 การอ่านหนงัสือเพื่อพฒันาตนเองและเพื่อการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์เป็นส่ิงจ าเป็นมากในการ
พฒันาคนและพฒันาสังคม ปัจจุบนัน้ีการอ่านหนงัสือของคนไทยเป็นกิจกรรมท่ีไม่แพร่หลายแมใ้นหมู่ผูรู้้
หนงัสือแลว้ การอ่านหนงัสือท่ีดีและมีสาระยิง่นอ้ยลงไปอีก สาเหตุมีอยูห่ลายประการนบัตั้งแต่การขาดแคลน
หนงัสือท่ีดีและตรงกบัความสนใจและการแยง่เวลาของส่ืออ่ืนๆเช่น โทรทศัน์ วทิยกุระจายเสียง ฯลฯ รวมทั้ง
ขาดการชกัจูง การกระตุน้ให้เห็นความส าคญัของการอ่าน ตลอดจนมีนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานศึกษา 
เม่ือเทียบความเพลิดเพลินและการไดฟั้ง ไดรู้้ ไดเ้ห็นเร่ืองต่างๆจากโทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียงแลว้ การอ่าน
หนงัสือเพื่อวตัถุประสงคด์งักล่าว ตอ้งใชค้วามพยายามมากกวา่ และตอ้งมีทกัษะในการอ่าน ถา้จะใหก้ารอ่าน
หนงัสือเกิดเป็นนิสัย  จ  าเป็นตอ้งมีการปลูกฝังและชกัชวนใหเ้กิดความสนใจ แต่สภาพปัจจุบนัพบวา่สังคมไทย
ยงัไม่เป็นสังคมการอ่าน จึงจ าเป็นตอ้งมีการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอยา่งต่อเน่ืองและเพิ่มมากข้ึน 
 การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านก าแพงเพชรคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์
เพื่อให้นกัเรียนมีนิสัยรักการอ่าน สาระส าคญัในเอกสารฉบบัน้ีประกอบดว้ย ความเป็นมาและความส าคญัของ
การประเมิน หลกัการ ขั้นตอนการด าเนินการและผลการประเมินโครงการ 
     ขอขอบคุณผูบ้ริหาร คณะครูและนกัเรียนท่ีช่วยใหก้ารด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านประสบผลเป็นท่ีน่าภาคภูมิใจยิง่ ขอขอบคุณ 
                                                                                                             
 
 

พิลดัดา  แกว้ณรงค ์
ครูโรงเรียนบา้นก าแพงเพชร 
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 การอ่านหนงัสือเพื่อพฒันาตนเองและเพื่อการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์เป็นส่ิงจ าเป็นมากในการ
พฒันาคนและพฒันาสังคม ปัจจุบนัน้ีการอ่านหนงัสือของคนไทยเป็นกิจกรรมท่ีไม่แพร่หลายแมใ้นหมู่ผูรู้้
หนงัสือแลว้ การอ่านหนงัสือท่ีดีและมีสาระยิง่นอ้ยลงไปอีก สาเหตุมีอยูห่ลายประการนบัตั้งแต่การขาดแคลน
หนงัสือท่ีดีและตรงกบัความสนใจและการแยง่เวลาของส่ืออ่ืนๆเช่น โทรทศัน์ วทิยกุระจายเสียง ฯลฯ รวมทั้ง
ขาดการชกัจูง การกระตุน้ให้เห็นความส าคญัของการอ่าน ตลอดจนมีนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานศึกษา 
เม่ือเทียบความเพลิดเพลินและการไดฟั้ง ไดรู้้ ไดเ้ห็นเร่ืองต่างๆจากโทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียงแลว้ การอ่าน
หนงัสือเพื่อวตัถุประสงคด์งักล่าว ตอ้งใชค้วามพยายามมากกวา่ และตอ้งมีทกัษะในการอ่าน ถา้จะใหก้ารอ่าน
หนงัสือเกิดเป็นนิสัย  จ  าเป็นตอ้งมีการปลูกฝังและชกัชวนใหเ้กิดความสนใจ แต่สภาพปัจจุบนัพบวา่สังคมไทย
ยงัไม่เป็นสังคมการอ่าน จึงจ าเป็นตอ้งมีการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอยา่งต่อเน่ืองและเพิ่มมากข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อใหน้กัเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน 
2.2 เพื่อใหน้กัเรียนทุกคนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสารเพื่อการเรียนรู้และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 2.3  เพื่อใหน้กัเรียนสามารถใชแ้หล่งเรียนรู้ ตลอดจนส่ือต่างๆ รอบตวั 
 2.4 เพื่อใหน้กัเรียนสามารถสรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง ดูและส่ือสารโดยการพดูหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 

ส่วนที ่1 
ความเป็นมาและความส าคญั 
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เป้าหมาย 

ผลผลิต   
 1. จดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตลอดปีการศึกษา จ านวน 7 กิจกรรม  

  2. นกัเรียนทุกคนใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้และพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง 
  3.  นกัเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่านและสามารถใชห้อ้งสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่างๆ 
รอบตวั 
  4.  นกัเรียนสรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง ดูและส่ือสารโดยการพดูหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง 

ผลลพัธ์  
 1.  นกัเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ร้อยละ 80 
 2.  นกัเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ 

รอบตวั ผา่นเกณฑก์ารอ่านร้อยละ 80 
  3.  นกัเรียนสรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง ดูและส่ือสารโดยการพดูหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง ร้อยละ 80 
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การด าเนินการ/กจิกรรม/ระยะเวลา และหน่วยงานรับผดิชอบ 

ตารางท่ี 1  ด าเนินกิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบติังาน  ดงัน้ี 

กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. เสนอโครงการ 

2. 2.  กิจกรรมหนูนอ้ยนกัอ่าน  
3.      –  ครูประจ าชั้นเก็บสถิติการอ่านประจ าทุกเดือน 
4.      –  รายงานผลการอ่าน  

3.  กิจกรรมหนูนอ้ยนกัเล่า 
     - การ์ดอวยพรวนัพอ่ , E-Card , แต่ง-เล่านิทาน 
4.  กิจกรรมประกวดนิทานเล่มเล็ก,หนงัสือ Pop-up 
5.  กิจกรรมแรลล่ีรักการอ่าน 
6. กิจกรรมสืบคน้ขอ้มูลจาก ICT “ผูใ้ชภ้าษาไทยดีเด่น” 
7.  กิจกรรมบูรณาการการแต่งกลอนเน่ืองในวนัแม่แห่งชาติ 
8.  กิจกรรมMy Map My Idia แผนผงัความคิด “เปิดโลกสู่
อาเซียน  
9.  สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

ตุลาคม 54 
ตลอดปี 
 
 
ธ.ค. 54 
 
ม.ค.55  
ก.พ. 55 
ก.ค. 55 
ส.ค. 55 
 
ก.ย. 55 
 
ก.ย. 55 
 
 

พิลดัดา 
พิลดัดา, ครูประจ า
ชั้น 
 
 
พิลดัดา,คณะท างาน 
 
พิลดัดา, ครูประจ า
ชั้น 
พิลดัดา,คณะท างาน 
พิลดัดา 
พิลดัดา 
 
พิลดัดา,คณะท างาน 
 
พิลดัดา 
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สถานทีด่ าเนินการ 

 โรงเรียนบา้นก าแพงเพชร 

งบประมาณ 

 1. กิจกรรมประกวดหนงัสือเล่มเล็ก    เป็นเงิน 11,000  บาท 
 2. กิจกรรมบนัทึกการอ่านมอบรางวลั    เป็นเงิน   4,000   บาท 
   
                   (ขอถวัจ่ายทุกรายการ) 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 นางพิลดัดา  แกว้ณรงค ์ 

ดัชนีช้ีวดัผลส าเร็จ 

 

ร้อยละ 80 ของนกัเรียนชั้น ป. 1-6 ของโรงเรียนบา้นก าแพงเพชรท่ีมีทกัษะในการแสวงหาความรู้และมี

นิสัยรักการอ่าน 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.  นกัเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการอ่าน 
 2.  นกัเรียนมีทกัษะแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้
และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 3.  นกัเรียนสามารถใชแ้หล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ รอบตวั  
 4.  นกัเรียนสามารถสรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง ดูและส่ือสารไดด้ว้ยตนเอง 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจ าปีงบประมาณ 2555 ของโรงเรียน

บา้นก าแพงเพชร ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสงขลา เขต 2 เพื่อความสมบูรณ์ในการจดัท ารายงานเป็นไปตาม

หลกัการและทฤษฎี  จึงไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรม 

ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

การอ่านคืออะไร 

 การอ่าน  คือ  การแปลความหมายจากสัญลกัษณ์จากท่ีเรามองเห็นซ่ึงอาจจะเป็นภาพ ตวัหนงัสือ หรือ
เคร่ืองหมายต่างๆ โดยทัว่ไปก็ใชป้ระสาทตาเป็นหลกั เช่นเม่ือเราดูทีวี ก็จะเห็นภาพบนจอ เช่นนกัจดัรายการ เรา
ก็จะดูวา่เขาจดัรายการเร่ืองอะไร มีการส่งช้ินส่วนไปชิงรางวลัทองค าหรือไม่ เป็นตน้ ท่านท่ีก าลงัขบัรถไปเท่ียว
ในเทศกาลสงกรานตก์็จะอ่านแผนท่ีการเดินทางวา่มีป๊ัมเติมน ้ ามนัท่ีตรงไหน จะไปแวะทานอาหารอร่อยท่ีไหน 
เป็นตน้ เวลาขบัรถในเมืองถึงส่ีแยกก็ตอ้งดูวา่มีสัญญาณไฟจราจรสีแดงหรือสีเขียว ก็จะรู้วา่หยุดหรือขบัต่อไป 
เวลา 

ประโยชน์จากการอ่าน 

 เป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปแลว้ว่าการอ่าน (ในท่ีน้ีจะหมายความถึงการอ่านหนงัสือ) มีประโยชน์มหาศาล 
นกัวจิยัดา้นภาษาและการรู้หนงัสือ เช่น ศาสตราจารย ์สตีเฟน ดี แครซเชน( Stephen D. Krashen) ผูเ้ขียนหนงัสือ
เร่ือง The Power of Reading :Insights from the Research, Second Edition, Heinemann, 2004 กล่าววา่จาก
ผลการวจิยัในหลายๆเร่ืองสรุปไดว้า่ เด็กท่ีชอบอ่านหนงัสือตามล าพงัโดยไม่มีครูคอยเค่ียวเข็ญให้ตอบค าถาม จะ
เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน สะกดตวัค าศพัท์ไดถู้กตอ้ง เขียนถูกหลกัไวยากรณ์ และมีความสุขในการเรียนภาษาไม่ว่าจะ
เป็นภาษาอะไร ถา้เขาชอบอ่านเขาจะเรียนไดเ้ร็วไม่แพค้นท่ีเรียนในชั้นเรียน แต่ในระยะยาวจะมีความกา้วหน้า
ในการเรียนมากกวา่เด็กท่ีอ่านในชั้นเรียนตามปกติ กล่าวโดยสรุป การอ่านใหป้ระโยชน์ในหลายดา้น คือ 
 1. ท  าใหเ้ป็นผูรู้้ในศาสตร์และศิลป์ไดห้ลากหลาย ซึงเรียกวา่ เป็น “พหูสูตร” หรือ สมยัน้ีเรียกวา่ “กรูู” 
 2. เปล่ียนแนวคิดในทางกา้วหนา้ มีความมุ่งมัน่ท าความฝันใหเ้ป็นจริง เน่ืองจากไดรั้บแรงบนัดาลใจจาก
การอ่านชีวประวติัของบุคลส าคญั และน ามาเป็นแบบอยา่ง 

ส่วนที ่2 
เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
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 3. เป็นผูช้อบคิดในเชิงบวก (Positive Thinking) เพราะไดรั้บรู้แนวคิดหลากหลาย สามารถเลือกใช้
แนวคิดท่ีสร้างสรรคไ์ด ้ส่วนมากจะเป็นแนวคิดในเชิงบวก ซ่ึงมีการผสมผสานดา้นคุณธรรมและจริยธรรมเขา้มา
เป็นพื้นฐานทางจิตใจ 
 4. ท  าให้มีความรักในเพื่อนมนุษย์และเป็นมิตรกับธรรมชาติ ได้แก่พืช สัตว์และส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติเช่นตน้ไม ้ป่าไม ้ภูเขา และแม่น ้ าล าธาร เพราะไดอ่้านเร่ืองราวประทบัใจจากท่ีนกัเขียนไดถ่้ายทอด
ความงามของธรรมชาติไวห้ลายมิติ พระพุทธเจา้ก็ตรัสรู้จากการบ าเพญ็เพียรในป่าและวนัท่ีตรัสรู้ก็อยูใ่ตต้น้ไม้
นัน่เอง หลงัจากไดอ่้านใจพระองคเ์องมาถึง ๖ ปี 
 5. ท  าให้เป็นผูมี้สติปัญญารู้เท่าทนัในเหตุการณ์ต่างๆของมนุษยแ์ละการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่เป็นคนทนัสมยั เพราะไดอ่้านมาก สามารถรอบรู้เร่ืองราวต่างๆท่ีเกิดข้ึนประจ าวนั ท าให้
ล่วงรู้หรือท านายเหตุการณ์ต่างๆไดแ้ม่นย  า เพราะอาศยัประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการอ่านประวติัศาสตร์หรือ
เร่ืองราวท่ีเป็นมาในอดีตท่ีเกิดข้ึนซ ้ าๆได ้
 6. ท  าใหเ้ป็นคนโดยสมบูรณ์ ดงัเช่นนกัปราชญ ์Francis Bacon กล่าววา่ “Reading Maketh the Fullman” 
คือเป็นผูเ้พียบพร้อมดว้ยความรู้ สติปัญญา ความสามารถ และความดีซ่ึงช่วยพฒันาคุณภาพชีวติ 
 
กจิกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 
 การจดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งกระตุน้ใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจอยาก
รู้  อยากเห็น  อยากอ่าน  จนสามารถน าความรู้เหล่านั้นไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งหลากหลาย  โรงเรียนสามารถน า
การอ่านสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน  เพื่อพฒันาผูเ้รียนไดต้ามศกัยภาพและตอ้งจดักิจกรรมการอ่าน
เป็นกิจกรรมเสริมนอกเหนือเวลาเรียน  เพื่อกระตุน้ให้เกิดการอ่านอยา่งต่อเน่ือง  และย ัง่ยืนเป็นนิสัย  กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านท่ีเป็นกิจกรรมเสริมน้ี  จะจดัให้กลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคล  รายกลุ่มหรือจดัให้กบัผูเ้รียนทุก
คนก็ได ้ แลว้แต่ลกัษณะของกิจกรรมมีการก าหนดระยะเวลาในการจดักิจกรรมไวช้ดัเจน  ดงัน้ี 
  1.  กิจกรรมรายวนั  คือ  กิจกรรมท่ีจดัเป็นประจ าทุกวนั  ในช่วงเวลาใดก็ไดต้ามความเหมาะสม  เช่น  
เร่ืองเล่าเชา้น้ี  เสียงตามสาย  180 วนิาทีข่าว  เติมความรู้  5  นาที  เป็นตน้ 
  2.  กิจกรรมรายสัปดาห์  คือ  กิจกรรมท่ีจดัเป็นประจ าทุกสัปดาห์  ซ่ึงโรงเรียน  
จะก าหนดจดัในวนัใดวนัหน่ึงตามความเหมาะสม  เช่น  พี่เพื่อนพอ้ง  ชวนนอ้งอ่านฟังแลว้คิดพิชิตรางวลั  อ่าน
แลว้บนัทึกรู้ลึกจ านาน  เป็นตน้ 
  3.  กิจกรรมรายเดือน  คือ  กิจกรรมท่ีจดัเป็นประจ าทุกเดือน  ซ่ึงโรงเรียนอาจจะก าหนดจดัเดือนละ 
1-2 คร้ังก็ได ้ ตามความเหมาะสม เช่น  กล่องนมอุดมความรู้  คน้ฟ้าควา้ดาว เป็นตน้   
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  4.  กิจกรรมรายภาคเรียน  คือ  กิจกรรมท่ีจดัเป็นประจ าทุกภาคเรียน  เช่น  เวที -นกัประพนัธ์รุ่นเยาว ์ 
หนังสือดีฝีมือเด็ก  รวมพลคนรักการอ่าน  หนอนหนังสือคือหนูคนเก่ง  ห้องสมุดสัญจร  สารานุกรมสั่งสม
ปัญญา  จิบน ้าชาเสวนาประสาคนรักการอ่าน  เป็นตน้   
  5.  กิจกรรมรายปี  คือ  กิจกรรมท่ีจดัเป็นประจ าทุกปี  เช่น  ประกวดสุดยอดนกัอ่าน  ระบายบรรเลง
เพลงวรรณกรรม  สมุดบันทึกความดี  หนูน้อยห้องสมุด  นิทรรศการหนังสือกฤตภาคจากส่ือส่ิงพิมพ ์    
นิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียน  เป็นตน้ 
  การอ่านจะพฒันาข้ึนมาไดต้อ้งมีการปฏิบติัเป็นประจ า  การอ่านควรเป็นกิจกรรมประจ าวนั  เป็น
กิจกรรมท่ีมีความต่อเน่ืองตลอดชีวติ  ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีจะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการอ่าน  ตลอดจนเสริมสร้างความ
สามคัคีในหมู่คณะและสร้างภาวะความเป็นผูน้ าท่ีดี   ทั้งน้ี  โรงเรียนจะตอ้งกระท าอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ืองจึง
จะบงัเกิดผลและปลูกสร้างนิสัยรักการอ่านใหแ้ก่นกัเรียนอยา่งย ัง่ยนื 
 
ขั้นตอนการด าเนินงานจัดกจิกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 
 การด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน  ถือเป็นภารกิจหลกัของโรงเรียน   ทั้งน้ีเพราะการ
อ่านเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นในการแสวงหาความรู้  เพื่อพฒันาตนเองให้สามารถเรียนรู้ได ้ ส่ือสารได ้ และสามารถ
สร้างองคค์วามรู้ได ้ ซ่ึงนบัวา่เป็นการปฏิรูปการเรียนรู้ 
ท่ีส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ในปัจจุบนั  การด าเนินงานใหป้ระสบความส าเร็จนั้น  เป็นเร่ืองท่ี 
ไม่ยาก  หากเรามีการวางแผนและเตรียมการเป็นอยา่งดี  ซ่ึงผูเ้ขียนจะไดน้ าเสนอขั้นตอน 
การด าเนินงานจดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ดงัน้ี 
  1.  ขั้นเตรียมงาน 
   โรงเรียนควรมีการประชุมปรึกษาหารือกนัระหวา่งผูบ้ริหารโรงเรียน  ครู ผูป้กครอง  ผูน้  าชุมชน
และนักเรียน  เพื่อวางแผนการจดัท าโครงการกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน  โดยอภิปรายให้เห็นถึง
ความส าคญั  จ  าเป็นของการอ่านซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัมากท่ีสุดกิจกรรมหน่ึงของมนุษยห์รืออาจกล่าวไดว้่า  
“การอ่านเป็นส่วนหน่ึงของชีวติ”    
เม่ือทุกฝ่ายเห็นความส าคญัจ าเป็นดงักล่าวแลว้จึงควรด าเนินการดงัน้ี 
    1.1  ผูบ้ริหารแต่งตั้งคณะท างาน  ประกอบดว้ย  ครูผูรั้บผดิชอบ  หรือ 
ครูบรรณารักษ์  และอาจมีนกัเรียนร่วมอยู่ด้วยแล้วแต่ความเหมาะสม  ร่วมกนัเขียนโครงการ  และท าหน้าท่ี
ด าเนินการจดักิจกรรมตามโครงการและก าหนดปฏิทินการปฏิบติักิจกรรม  ท่ีเนน้ให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัจริง  เช่น  
อาจมีการบนัทึกกิจกรรม  ก าหนดรางวลั  ส่ือ  อุปกรณ์   
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การติดต่อกบัผูป้กครอง  เป็นตน้ 
    1.2  คณะท างานพิจารณาปรับปรุงใหเ้ป็นโครงการและกิจกรรมท่ีสมบูรณ์ก าหนดการและส่ือ
ต่างๆ ในโครงการตอ้งสามารถน ามาปฏิบติัไดโ้ดยไม่ตอ้งใชเ้งิน  ใชเ้วลาและแรงงานมากเกินไป  โดยครูผูส้อน
สามารถน ากิจกรรมต่างๆ มาประยกุตใ์ชใ้นชั้นเรียนไดต้ั้งแต่การเขียนแผนการสอน  แผนกิจกรรม  เป็นตน้ 
    1.3  เตรียมส่ือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจดักิจกรรมตามโครงการ  โดยการจดัหา  คดัเลือก  
หรือบางคร้ังจ าเป็นตอ้งซ้ือก็ควรพิจารณาตามสมควร  ซ่ึงไม่ควรเป็นส่ือหรืออุปกรณ์ท่ีมีราคาแพงเกินไป 
    1.4  ก าหนดเกณฑห์รือกติกาต่างๆ  ใหเ้หมาะสมกบัระดบัความสามารถ 
ในการอ่านของนกัเรียน 
    1.5  ก าหนดวิธีการประเมินผล  เช่น  สร้างแบบบนัทึกการอ่าน  ให้เล่าเร่ือง  ตอบค าถาม  ให้
วาดภาพประกอบเร่ือง  เป็นตน้ 
  2.  ขั้นประชาสัมพนัธ์โครงการ 
   การประชาสัมพนัธ์เป็นความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่ง  เพราะจะช่วยให้ครู นักเรียน  และ
ผูป้กครองมีความรู้  ความเขา้ใจ  ตลอดจนเขา้ร่วมกิจกรรมนั้นๆ  
    2.1  การประชาสัมพนัธ์อาจท าไดห้ลายวธีิตามความเหมาะสม  ตามความสะดวกและอุปกรณ์
ต่างๆ ท่ีมี  เช่น  ปิดประกาศในห้องเรียน  ประกาศเสียงตามสาย   ประกาศในวารสารของโรงเรียน  เขียน
จดหมายส่งถึงผูป้กครอง  เป็นตน้ 
    2.2  ใหค้รูและนกัเรียนท่ีเป็นคณะกรรมการ  มีเวลาช้ีแจงโครงการในห้องเรียนเพื่อให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้ง  เช่น  การรับสมคัรสมาชิกชมรม  การเลือกหนงัสือท่ีจะอ่าน  การกรอกแบบบนัทึก  แหล่งท่ีจะอ่าน
หนงัสือ  กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  เป็นตน้ 
    2 . 3   โ ร ง เ รี ย น จัด กิ จ ก ร ร ม ก า ร รณ ร ง ค์ โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม นิ สั ย รั ก ก า ร อ่ า น 
ทุกรูปแบบ  ทั้งเอกสาร  การส่ือสาร  การบรรยาย  เสนอแนะ  ประกาศ  เป็นตน้  ซ่ึงจะเป็นการช่วยกระตุน้ให้ทุก
คนตระหนกัในความส าคญัของการอ่านมากข้ึน 
  3.  ขั้นด าเนินการ 
   เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุด  เน่ืองจากทุกกิจกรรมในโครงการควรจะเกิดผล 
เป็นรูปธรรมสามารถน าเสนอภาพท่ีชดัเจนของกิจกรรมต่างๆ  ดงัน้ี 
         3.1  การเตรียมกิจกรรมส่ือ  อุปกรณ์และขั้นตอนการจดักิจกรรมท่ีก าหนดไว ้เพื่อดูความ
พร้อมของการจดักิจกรรม 
         3.2  การปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน  ซ่ึงการปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมให้ครอบคลุมทั้งการฟัง  
พดู  อ่านและเขียน  หรือสัมพนัธ์กนัทั้ง  4  ทกัษะ 
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         3.3  การพฒันางานของนกัเรียนจากการปฏิบติักิจกรรม  นกัเรียนจะวางแผน การจดัเก็บสะสม
ผลงาน  คดัเลือกงาน  เปรียบเทียบผลงานและน าเสนอผลงานในรูปแบบ 
การใชแ้ฟ้มสะสมงาน 
         3.4  การประยุกต์ใช้กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน  ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของคณะท างานจะตอ้งหาแนวทางพฒันาปรับปรุงกิจกรรมให้สัมพนัธ์สอดคลอ้งกบั
สภาพต่างๆ  ประเมิน 
              4.  ขั้นประเมิน                                                                                                                   
                    การประเมินผลเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ท่ี โรง เ รี ยนควรประ เ มินผลความก้า วหน้ า ในการด า เ นินงานตามโครงการของโรง เ รี ยน   ดัง น้ี 
    4.1  ความกา้วหนา้ในการอ่านของนกัเรียน  ประเมินไดจ้ากจ านวนหนงัสือ 
ท่ีอ่านและแบบบนัทึกการอ่าน  ซ่ึงจะแสดงวา่นกัเรียนมีการพฒันาการอ่านมากนอ้ยเพียงใด   
มีความสามารถเพิม่ข้ึนหรือไม่  รวมทั้งการน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการอ่านไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั 
    4.2  การจดักิจกรรมตามโครงการของโรงเรียน  ประเมินได้จากร่องรอยหลกัฐานการจดั
กิจกรรมตามสภาพท่ีแทจ้ริง  ไดช่้วยส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความกา้วหนา้ 
ในการอ่าน  รักการอ่านเพียงใด  โดยใชแ้บบส ารวจแบบประเมินผลการด าเนินการรวมทั้ง 
ผลท่ีไดจ้ากการรวบรวมสะสมผลงาน  และการน าเสนอผลงานการด าเนินงานในภาพรวม 
เม่ือส้ินภาคเรียนหรือส้ินปีการศึกษา  เม่ือเราทราบถึงขั้นตอนการจดักิจกรรมส่งเสริมนิสัย 
รักการอ่านแลว้  ก็ด าเนินการจดักิจกรรมตามแผนหรือปฏิทินการปฏิบติักิจกรรมท่ีก าหนดไว ้ โดยเลือกกิจกรรม
ท่ีผูเ้ขียนได้น าเสนอน้ีหรืออาจจะประยุกต์ใช้ตามสภาพแวดล้อมของโรงเรียนตามความต้องการและความ
เหมาะสมของผูเ้รียนก็ได ้  ซ่ึงกิจกรรมท่ีน าเสนอไวต่้อไปน้ี  ได้จดั กลุ่มประเภทของกิจกรรม  ตามท่ี กรม
วชิาการ (2543 : 80-81)  ไดเ้สนอแนะไว ้ คือ  กิจกรรมเร้าโสตประสาท  กิจกรรมเร้าจกัษุประสาท  กิจกรรมเร้า
โสตและจกัษุประสาท  และกิจกรรมท่ีใหผู้เ้ป็นเป้าหมายไดร่้วมกิจกรรม  ทั้งน้ีรายละเอียดของกิจกรรมพร้อมทั้ง
ตวัอยา่งของกิจกรรมแต่ละประเภท  ผูเ้ขียนไดพ้ยายามศึกษาจากเอกสาร  ต ารา  และจากประสบการณ์ของตนท่ี
เคยเป็นผูจ้ดักิจกรรมโดยตรง  และประสบการณ์จากการนิเทศหรือจากการพบเห็น  แลว้น ามาประยุกตบ์ูรณาการ  
ปรับเปล่ียนหรือเพิ่มเติมใหมี้ความน่าสนใจ  ทนัสมยัและเหมาะสมกบัผูเ้รียนมากท่ีสุดดงัจะน าเสนอต่อไปน้ี   
 
กจิกรรมประเภทเร้าโสตประสาท   
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 กิจกรรมเร้าโสตประสาท  ไดแ้ก่  กิจกรรมประเภทชวนให้ฟัง  มีการใช้เสียง  และค าพูดเป็นหลกั  เช่น  
กิจกรรมจิบน ้าชาเสวนาประสาคนรักการอ่าน  พิธีกรรุ่นจ๋ิว  เร่ืองเล่าเชา้น้ี  พี่เพื่อนพอ้งชวนนอ้งอ่าน   เติมความรู้  
5  นาที  ส่ือสารผา่นหนงัสือ  เสียงตามสาย   
ฟังแลว้คิดพิชิตรางวลั  เป็นตน้  ซ่ึงหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ก าหนดไวใ้นสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระ
ท่ี 3  การฟัง  การดู  และการพูด  มาตรฐาน 3.1  คือ  นกัเรียนสามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณและพูด
แสดงความรู้  ความคิด  ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ  อยา่งมีวิจารณญาณ  อยา่งสร้างสรรค ์ โดยก าหนดให้ผูเ้รียน
รู้จกัฟัง  รู้ความหมายของค า  มีสมาธิในการฟัง  มีมารยาทในการฟัง  เลือกเร่ืองท่ีจะฟังและสรุปเร่ืองจากการฟัง
ได ้ เป็นตน้  ดงันั้น  กิจกรรมประเภทน้ีจึงเหมาะอย่างยิ่งท่ีจะท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้วิธีฟังและเรียนรู้ดว้ย
การฟังไดเ้ป็นอยา่งดี   
 
 กจิกรรมประเภทเร้าจักษุประสาท   
 กจิกรรมเร้าจักษุประสาท  ไดแ้ก่  กิจกรรมประเภทชวนใหดู้  เพง่พินิจ  และอ่านความหมายของส่ิงท่ีพบ
เห็น  เช่น  กิจกรรมทดสอบความรู้จากการอ่านสารานุกรม  ห้องสมุดสัญจร  ทนัเหตุการณ์ทนัโลก  หนงัสือดี
ยอดฮิต  นกัเขียนนอ้ย  อ่านแลว้บนัทึกรู้ลึกจ านาน  กฤตภาคจากส่ือส่ิงพิมพ ์ ถ่ินฐานบา้นหนูความรู้มากมี  อ่าน
ในใจก าไรชีวติ  ธรรมชาติสวย 
ดว้ยมือเรา  เป็นตน้  ซ่ึงหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ก าหนดไวใ้นสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 3  การฟัง  
การดู  และการพูด  มาตรฐาน 3.1  คือ  นกัเรียนสามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  
ความคิด  ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ  อยา่งมีวจิารณญาณ 
อยา่งสร้างสรรค ์  โดยก าหนดให้ผูเ้รียนเลือกดูส่ิงท่ีเป็นประโยชน์  สรุปเร่ืองจากการดูน าความรู้จากการดูไปใช้
ตดัสินและแกปั้ญหาได ้ เป็นตน้  ดงันั้น  กิจกรรมประเภทน้ีจึงเหมาะอยา่งยิง่ 
ท่ีจะท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้วธีิการดูและเรียนรู้ดว้ยการดูไดเ้ป็นอยา่งดี     
 
กจิกรรมประเภทเร้าโสตและจักษุประสาท   
  กิจกรรมเร้าโสตและจกัษุประสาท  ไดแ้ก่  กิจกรรมประเภทชวนใหฟั้งและดู 
ไปพร้อมๆ กนั  ประสานประสาททั้งสองใหท้ างานร่วมกนั  เช่น  กิจกรรมส่ือค าดว้ยเพลง   
คนส าคญัท่ีโดนใจ  นิทานหรรษาพาเพลิน  180 วนิาทีข่าว  คน้ฟ้าควา้ดาว  และพืชสวยสัตวง์าม 
ตามดินแดนแห่งฝัน  เป็นตน้   
 
กจิกรรมประเภทให้ผู้เป็นเป้าหมายได้ร่วมกจิกรรม  
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 กจิกรรมประเภทให้ผู้เป็นเป้าหมายได้ร่วมกจิกรรม  กิจกรรมประเภทน้ีจะช่วยให ้
ผูเ้ป็นเป้าหมายเกิดความสนุกสนานและภาคภูมิใจ  เพราะการไดร่้วมกิจกรรมจะท าให้ผูร่้วมกิจกรรมรู้สึกว่า
ตนเองมีความสามารถ  เป็นบุคคลส าคญั  เช่น  กิจกรรมระบายบรรเลงเพลงวรรณกรรม  สารานุกรมสั่งสม
ปัญญา  คลงัรักคลงัหนงัสือ  หนอนหนงัสือคือหนูคนเก่ง   
รวมพลคนรักการอ่าน  สุดยอดนกัอ่าน  หนงัสือดีฝีมือเด็ก  หน่ึงครอบครัวหน่ึงมุมหนงัสือกล่องนมอุดมปัญญา  
เวทีนกัประพนัธ์รุ่นเยาว ์ และสมุดบนัทึกความดี  เป็นตน้   
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ประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ  จ านวน 7 กิจกรรมดงัน้ี 

1. กจิกรรมหนูน้อยนักอ่าน 

1.1 แต่งตั้งคณะท างานโดยครูประจ าชั้นทุกระดบัชั้น มีหน้าท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนอ่านหนงัสือและท า
การสรุปเน้ือหาลงในบนัทึกการอ่านและสรุปสถิติการอ่านของนกัเรียน  

1.2 ครูประจ าชั้นส่งบนัทึกสถิติการอ่านโดยนกัเรียนบนัทึกการอ่านอยา่งนอ้ยคนละ 10 เร่ืองต่อ 1 เดือน
ภายในวนัท่ี 3 ของทุกเดือนมายงัครูผูรั้บผดิชอบโครงการ 

1.3 ผูรั้บผิดชอบโครงการสรุปแล้วน าเสนอต่อผูบ้ริหารของโรงเรียนและรายงานผลการอ่านใน
ภาพรวมของโรงเรียนเพื่อน าส่งฝ่ายนิเทศ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
ภายในวนัท่ี 10 ของทุกเดือน 

1.4 โดยแต่ละเดือนมีการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านควบคู่ไปกบัการบนัทึกการอ่านของ
นกัเรียน 

1.5 เม่ือส้ินปีการศึกษาครูรวมจ านวนสถิติการอ่านของนกัเรียนแต่ละคนและสรุปจ านวนคนท่ีมีสถิติ
การอ่านมากท่ีสุดจ านวนหอ้งละ 3 คน เพื่อรับเกียรติบตัร 
สรุปผลการจดักิจกรรมและน าเสนอผูบ้ริหาร 
 

2.  กจิกรรมหนูน้อยนักเล่า 

   ประชาสัมพนัธ์ใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมหนูนอ้ยนกัเล่า  เน่ืองในโอกาสวนัพอ่  
2.1  รับสมคัรนกัเล่านิทานระหวา่งวนัท่ี 1-5  ธนัวาคม 2554  โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 ช่วงชั้น 

และแบ่งเป็นประเภททีม /เด่ียว 

2.2  แต่งตั้งคณะกรรมการตดัสินกิจกรรมหนูนอ้ยนกัเล่า 

 2.3  ก าหนดเน้ือหานิทานคุณธรรมเก่ียวกบัพอ่ พร้อมเขียนนิทานส่งคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 1 
หนา้กระดาษ 

ส่วนที ่3 
การด าเนินงาน 
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2.4 จดัแข่งขนัเล่านิทานในวนัท่ี 13  ธนัวาคม  2554 และประกาศผลพร้อมมอบรางวลัหนา้เสาธงในวนั
จนัทร์ท่ี 19 ธนัวาคม 2554 

2.5 สรุปผลการจดักิจกรรมและน าเสนอผูบ้ริหาร 

 
3.  กจิกรรมนิทานเล่มเลก็ 

 3.1 ประชาสัมพนัธ์ใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมนิทานเล่มเล็ก โดยก าหนดเป็นรายการแข่งขนั ดงัน้ี 

- ระดบัชั้น ป. 1-2 นิทานหนา้เดียว โดยใชต้วัละครสัตวป่์า 
- ระดบัชั้น ป. 3-4 นิทานเล่มเล็ก 
- ระดบัชั้น ป. 5-6 นิทาน Pop-up 

3.2  แจกกระดาษ 100 ปอนด ์ระหวา่งวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2554 โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 ช่วงชั้นและ
แบ่งเป็นประเภททีม/เด่ียว 

3.3 ผูเ้ขา้แข่งขนัส่งนิทานเล่มเล็กในวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2555 
3.4 แต่งตั้งคณะกรรมการตดัสินกิจกรรมนิทานเล่มเล็ก 
3.5 ตดัสินและประกาศผลในวนัท่ี 14-17 กุมภาพนัธ์ 2555 
3.6 มอบเกียรติบตัรและรางวลัแก่ผูช้นะการประกวด 
3.7 ผูรั้บผดิชอบโครงการสรุปผลทั้งโรงเรียนน าเสนอต่อผูบ้ริหาร 

 
4.  กจิกรรมแรลลี่รักการอ่าน 

4.1 กิจกรรมแรลล่ีรักการอ่าน มีรายละเอียด ดงัน้ี 

- ผูรั้บผดิชอบโครงการประชุมคณะท างานวางแผนรูปแบบของกิจกรรม  
- ก าหนดวนัจดักิจกรรม 

- น าเสนอผูบ้ริหารเพื่อขออนุมติั 

- จดัประชุมครูช้ีแจงรายละเอียดกิจกรรมและแบ่งฐานตามกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่ม  
- ออกหนงัสือค าสั่ง 

- ขออนุมติัจดัซ้ืออุปกรณ์ต่าง ๆ ตามกิจกรรมแต่ละฐาน 

- เตรียมอุปกรณ์และเอกสารประจ าฐาน 

- ประชาสัมพนัธ์ใหน้กัเรียนทราบ 

4.2 แบ่งกลุ่มนกัเรียนตามป้ายช่ือท่ีก าหนดให้ 
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4.3 จดักิจกรรมตามฐานต่าง ๆ ในวนัท่ี 24  กุมภาพนัธ์ 2555 

4.4 ตดัสินและประกาศผลผูช้นะเลิศในการร่วมกิจกรรมแรลล่ีรักการอ่านท่ีมีคะแนนสูงสุดจากกิจกรรม
ประจ าฐาน 3 กิจกรรม ดงัน้ี 

-  ผา่นกิจกรรมทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

-  คน้หา RC ทุกฐานแลว้สรุปไดถู้กตอ้ง ค าวา่ “รักการอ่าน” 

-  ตอบค าถามโบนสัประจ าฐาน รวมไดค้ะแนนสูงสุด 

4.5  มอบรางวลัพร้อมเกียรติบตัร 

4.6  ผูรั้บผดิชอบโครงการสรุปผลทั้งโรงเรียนน าเสนอต่อผูบ้ริหาร 

 
5.  กจิกรรมวนัภาษาไทย 

5.1  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
5.2  ประชาสัมพนัธ์หนา้แถวในตอนเชา้ใหน้กัเรียนส่งขอ้มูลผูใ้ชภ้าษาไทยดีเด่น ประจ าปี 2555 
 -   รวบรวมผลการประกวด  
 -   ประกาศผล  มอบรางวลั และสรุปผลการจดักิจกรรมและน าเสนอผูบ้ริหาร 
 

6.  กจิกรรมบูรณาการ ประกวดค าขวญัและแต่งกลอน เน่ืองในวนัแม่แห่งชาติ 

6.1  บนัทึกขอ้ความขออนุมติัผูบ้ริหารจดักิจกรรม 
6.2  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
6.3  ประชาสัมพนัธ์หนา้แถวในตอนเชา้และป้ายนิเทศ 
6.4  จดัประกวดแต่งกลอนและค าขวญั เร่ือง เด็กไทยหวัใจอาเซียน” รายการต่าง ๆ ดงัน้ี 
 -  แต่งกลอน 8 (ป. 5-6) 
 -  แต่งกาพยย์านี (ป.6) 
 -  แต่งค าขวญั (ป.1-6)   
6.5  รวบรวมผลงานผูเ้ขา้ประกวด 
6.6  ตดัสิน ประกาศผล และมอบรางวลัหนา้เสาธง 
6.7  สรุปผลการจดักิจกรรมและน าเสนอผูบ้ริหาร 
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7.  กจิกรรมบูรณาการ ประกวดแผนผงัความคิด My Map My Idia  เร่ืองเปิดโลกสู่อาเซียน 

7.1  บนัทึกขอ้ความขออนุมติัผูบ้ริหารจดักิจกรรม 
7.2  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
7.3  ประชาสัมพนัธ์หนา้แถวในตอนเชา้และป้ายนิเทศ 
7.4  จดัประกวดสรุปแผนผงัความคิด เปิดโลกสู่อาเซียน”   
7.5  รวบรวมผลงานผูเ้ขา้ประกวด 
7.6  ตดัสิน ประกาศผล และมอบรางวลัหนา้เสาธง 
7.7  สรุปผลการจดักิจกรรมและน าเสนอผูบ้ริหาร 
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1.  กจิกรรมหนูน้อยนักอ่าน 

ตารางที ่2  สรุปผลการอ่านตลอดปีงบประมาณ 

เดือน จ านวน 
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

หมายเหตุ 
จ านวน เฉลีย่ร้อยละ จ านวน เฉลีย่ร้อยละ 

 พ.ย. 568 497 87.50 71 12.5  - เกณฑผ์า่นตลอดปีการศึกษา 

ธ.ค.  567 437 77.07 130 22.92 นกัเรียนตอ้งท าบนัทึกการอ่าน 

 ม.ค. 566 488 86.22 78 13.78 ไม่นอ้ยกวา่ 80 คร้ัง/ปี (8เดือน) 

ก.พ. 567 496 87.47 71 12.53 เฉล่ียเดือนละ 10  เล่ม 

 มิ.ย. 464 351 75.64 113 24.35  - นกัเรียนชั้น ป. 1 เทอม 1 

 ก.ค. 462 412 89.18 50 10.82 ยงัอ่านหนงัสือและบนัทึก 

 ส.ค. 461 436 94.58 25 5.42 การอ่านไม่ได ้เร่ิมบนัทึกใน 

ก.ย. 460 458  99.56  2  0.44 ภาคเรียนท่ี 2 

เฉลีย่ทั้งระดับช้ัน   87.15   12.85   

ส่วนที ่4 
ผลการด าเนินงาน 
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2.  กจิกรรมหนูน้อยนักเล่า 

ตารางท่ี 2  สรุปผลการประกวดการเล่านิทานช่วงชั้น 1 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
ประเภท 

คะแนน ผลการตดัสิน 
ทีม เด่ียว 

1 เด็กชายภูวเดช  จนัเสน   238 1 
2 เด็กหญิงศศิธร  มียงั   221 2 
3 เด็กหญิงกรกนก  สุวรรณรัตน์   213 3 
4 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คงเกต   286 1 
 เด็กหญิงพิมพณ์ภทัร  มะรุท     
 เด็กหญิงสุวชิาดา  ชุมทอง     
5 เด็กหญิงอกัษราภคั  มานะช านิ   252 2 
 เด็กหญิงศิริภสัสร  ปฐมพงศ ์     
 เด็กหญิงอริสรา  ชูสงค์     

6 เด็กหญิงนิชนนัท ์ เพชรขาว   251 3 
 เด็กหญิงซลัฟา  กะสิรักษ ์     
 เด็กหญิงกลัยา  ชยัชนะ     

7 เด็กหญิงจิวารี  สมาน   239 ชมเชย 
 เด็กหญิงปิยรัตน์  เอียดเสถียร     
 เด็กหญิงปรัสรา  ยอดสวสัด์ิ     
8 เด็กหญิงอรวรรณ  พรหมแกว้   199 ชมเชย 
 เด็กชายรัตนภูมิ  เนติ     
 เด็กชายจกัรกฤษ  ไชยประดิษฐ ์     
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ตารางท่ี 3  สรุปผลการประกวดการเล่านิทานช่วงชั้นท่ี 2 

 

 
 

3.  กิจกรรมนิทานเล่มเล็ก 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการประกวดนิทานเล่มเล็ก 
  

รายช่ือนักเรียนได้รับรางวลัการประกวดนิทานเล่มเล็ก 

ช้ัน ช่ือ-สกุล รางวลั เร่ือง 

ป. 1/2 ด.ช. ประกฤษฎ์ิ  ขนุเพชร 1 สิงโตกบัหมี 

 1/3 ด.ช. พศิน  ศรเสนี 2 เจา้เม่นกบัหมูป่า 

 1/2 ด.ช. ฐาปกร  ชายสุทธ์ิ 3 ความสุขของฉนั 
 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
ประเภท 

คะแนน ผลการตดัสิน 
ทีม เด่ียว 

1 เด็กหญิงถิรดา  เกตุผล   270 1 
2 เด็กชายจรินทร์  บวัเงิน   228 2 
3 เด็กชายชลธาร  สังวาลย ์   249 1 

 เด็กชายภิญญา  สนหล๊ะ     
 เด็กชายภาคภูมิ  ผลาสิงห์     

4 เด็กหญิงอภิญญา  ศรเสนี   249 1 
 เด็กหญิงอภิญญา  พุทธงักุโร     
 เด็กหญิงมลสิชา  โอรามหลง     

5 เด็กหญิงภทัรวดี  นุวรรณ์   239 2 
 เด็กชายปฐพี  บุญคุม้กนั     
 เด็กหญิงเบญญาภา  เจียระนยั     

6 เด็กชายทินกร  อินทร์แกว้   228 3 
 เด็กชายเกียรติศกัด์ิ  ปราบณรงค ์     
 เด็กชายธนภทัร  อินทรสมบติั     
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รายช่ือนักเรียนได้รับรางวลัการประกวดนิทานเล่มเล็ก 

ช้ัน ช่ือ-สกุล รางวลั เร่ือง 

 1/1 ด.ญ. กมลวรรณ  เจียรนยั ชมเชย กระต่ายกบัเสือ 

 1/2 ด.ญ. ณิชากร  ทองเส้ง ชมเชย สัตวป่์า 

 1/2 ด.ช. ป.ทอง  เพง็จนัทร์ ชมเชย กระต่ายข้ีกลวักบัสิงโตใจดี 

 2/3 ด.ญ. เพชรชมพู  จงเจริญ 1 ความหยิง่ยะโสน าไปสู่หายนะ 

 2/2 ด.ญ. วศินี  อ่อนทอง 2 ราชสีห์กบัหนูนา 

 2/2 ด.ช. ภานุมาศ  ไชยคีรี 3 กระต่ายกบัเต่า 

 2/3 ด.ญ. โสภา  หมดัศิริ ชมเชย ฝงูปลากบัปลาฉลาม 

 2/2 ด.ญ. ภานุมาศ  อินทสระ ชมเชย ยรีาฟกบัหมาบา้น 

 2/2 ด.ญ. กญัหา  มีบุญ ชมเชย ราชสีห์กบัหนู 

 2/1 ด.ช. รัชชานนท ์ ดาโอ ชมเชย เมืองใตท้ะเล 

 2/2 ด.ญ. ปาลิตา  เอ้ือพาณิชยก์ุล ชมเชย หมู่บา้นแสนสุข 

 2/3 ด.ญ. นนัทิกาญจน์  สุขขวญั ชมเชย ดินแดนแสนสุข 

 3/1 ด.ญ. กมลพรรณ  ศรีหวงั 1 กวางแสนสวย 

  ด.ญ. ปฐมาวดี  แกว้พนัธ์     

  ด.ญ. ธนชัพร  ดิษร     

 3/3  ด.ญ. นิชนนัท ์ เพชรขาว 2 ผลของความโลภ 

  ด.ญ. นุชนารถ  จนัทรโชติ     

   ด.ญ. ซลัฟา  กะสิรักษ ์     

 3/1 ด.ญ. ณฐัชา  แกว้หนู 3 เต่านอ้ยท่ีทุ่งนาเชย 

 3/2 ด.ญ. จิราภรณ์  คงด า ชมเชย กระต่ายเดินทางกบัหมี 

 3/1 ด.ญ. อกัษราภคั  มานะช านิ ชมเชย เด็กนอ้ยจอมโกหก 

  ด.ญ. ศิริภสัสร  ปฐมนุพงศ ์     

  ด.ญ. พิชญา  วไิลรัตน์     
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รายช่ือนักเรียนได้รับรางวลัการประกวดนิทานเล่มเล็ก 

ช้ัน ช่ือ-สกุล รางวลั เร่ือง 

 3/1 ด.ญ. ปริยา  พลเท่ียง ชมเชย เสือกบักวาง 

  ด.ญ. นิพาดา  หนูวนั     

  ด.ญ. กลัยรัตน์  หมาดโหยด     

 4/1 ด.ญ. พชัรินทร์  ช านิธุรการ 1 แมลงวนักบัแมลงเม่า 

  ด.ญ. จุฬารัตน์  ทศัโน     

  ด.ญ. พรกนก  สุดตรง     

 4/1 ด.ญ. สิริยากร  ธีระกุล 2 บร๋ือหนาวจงั แอบดูสัตวใ์นฤดู 

  ด.ญ. อาทิติยา  สิงหโรทยั   หนาว 

  ด.ญ. วริศรา  อ่อนดว้ง     

 4/1 ด.ญ. จิราภรณ์  จนัทร์หอม 3 นกฮูกกบัลูกสาวของนกอินทรี 

  ด.ญ. อรัชพร  สุวรรนโน     

  ด.ญ. ภานุวฒัน์  ศรีชาย     

 4/1 ด.ญ. มนัตรินี  วรีะประดิษฐ์ ชมเชย หนูนาน่ารัก 

  ด.ญ. ชญานิน  ทองธวชั     

  ด.ญ. มณัฑนา  เมฆขยาย     

 4/1 ด.ช. ปองคุณ  กิติศกัด์ิ ชมเชย Ghost city and Cyber 

  ด.ช. ชยัวฒัน์  พรล าเดช     

 4/3 ด.ญ. ลกัษิณา  ศิขินารัมย ์ ชมเชย หนุนอ้ยปวดฟัน 

  ด.ญ. อนุสรณ์  พรหมแกว้     

  ด.ญ. ปิยะธิดา  ขวญัปาน     
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รายช่ือนักเรียนได้รับรางวลัการประกวดนิทานเล่มเล็ก 

ช้ัน ช่ือ-สกุล รางวลั เร่ือง 

 5/1 ด.ญ. ปวณีา  พุทธงักุโร 1 เดินตามรอยเทา้พอ่ 

 5/1 ด.ญ. อธิชา  แกว้เขียว 2 ความพอเพียงในครอบครัว 

  ด.ญ. พรสุภคั  แตงกวารัมย ์     

  ด.ญ. ปิยธิดา  บุญนากร     

 5/1 ด.ญ. กลัยารัตน์  บวัทองเก้ือ 3 ชายหนุ่ม แอปเป้ิลและแตงโม 

  ด.ญ. มลสิชา  โอรามหลง     

  ด.ญ. ศุภิสรา  สุขรักษา     

 5/1 ด.ญ. อรอนงค ์ กาญจนะ ชมเชย หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง 

  ด.ญ. วศินี  ไชยมณี     

  ด.ญ. บวัชมพ ู เกษมุล     

 5/2 ด.ญ. วชิาดา  เช่ียวเล่ียน ชมเชย ลูกโอค๊และผลฟักทอง 

  ด.ญ. กมลชนก  จินดารัตน์     

  ด.ญ. สุพรรษา  พนัสวสัด์ิ     

 5/1 ด.ญ. ธิดารัตน์  ทองศรี ชมเชย ลูกเป็ดกตญัญู 

 6/1 ด.ญ. รอสนะ  หมานสะยะ 1 นกกะทากบัไข ่

  ด.ญ. กญัธิดา  มากค า     

  ด.ญ. สุทธิดา  แจ่มจนัทา     

 6/1 ด.ญ. องัคนา  ยอดสวสัด์ิ 2 หมีนอ้ยจอมซน 

  ด.ญ. รุ่งรัตน์  รัตนพนัธ์     

  ด.ญ. วลิาวรรณ  คชภูมิ     

 6/1 ด.ญ. อุบลวรรณ  ขนุเพชร 3 คุณยายหิมะ 

  ด.ญ. ญาดา  น่ิมหนู     

  6/2 ด.ช. จิตรภานุ  ศรีหวงั ชมเชย หมีนอ้ยผจญภยั 
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รายช่ือนักเรียนได้รับรางวลัการประกวดนิทานเล่มเล็ก 

ช้ัน ช่ือ-สกุล รางวลั เร่ือง 

  ด.ญ. ณฎัฐณิชา  วฒันะ     

  ด.ญ. ปภาวดี  ตุลยพงศรั์กษ ์     

 6/1 ด.ญ. ปภาดา  ศรีสุวรรณ ชมเชย คนเดินทางกบัหมี 

  ด.ญ. สุชาวดี  บวัสม     

 6/2 ด.ญ. พิมพผ์กา  ดว้งสุด ชมเชย ตดัเท่าไหร่ถึงจะพอ 

  ด.ช. ภคัพล  ไชยมณี     

  ด.ช. วรีพล  หมาดโหรม     

        
 
 
4.  กิจกรรมแรลล่ีรักการอ่าน 

ตารางท่ี 5 สรุปผลการแข่งขนัแรลล่ีรักการอ่าน 
 

ช่ือ-สกุล รางวลั 

ด.ช.อุมศกัด์ิ  ศรีชาย  ชนะเลิศ 

ด.ญ. รวสิรา  ใสสะอาด   ชนะเลิศ 

ด.ญ. สุชาดา  จนัทกลู  ชนะเลิศ 

ด.ญ. ขวญันภา  อินสมบติั  ชนะเลิศ 

ด.ญ. จิวารีย ์ สมาน  ชนะเลิศ 

ด.ช. ปุรชยั  เพชรบูรณ์  ชนะเลิศ 

ด.ช. สุริยา  เทพศรี  ชนะเลิศ 

ด.ช. อรรณพ  นะชยัรักษ ์  ชนะเลิศ 

ด.ช. อดิศกัด์ิ  นุรักษภ์กัดี  ชนะเลิศ 

ด.ญ. จิราวรรณ  แกว้มณี  ชนะเลิศ 
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ช่ือ-สกุล รางวลั 

ด.ช. ศุภวชิญ ์ เรืองเพชร  ชนะเลิศ 

ด.ช. ภูริภทัร  ธีระกลู  ชนะเลิศ 

ด.ช. นนัทวฒัน์  นาคเทวญั  ชนะเลิศ 

ด.ญ. บวัชมพ ู เกษมุล  ชนะเลิศ 

ด.ช. ศุภวชิญ ์ ดิษฐแ์กว้  ชนะเลิศ 

ด.ช. อุดมพงษ ์ อินทรพรหม  ชนะเลิศ 
 

 

5.  กิจกรรมสืบคน้ขอ้มูลจาก ICT “ผูใ้ชภ้าษาไทยดีเด่น” 
ตารางท่ี 6 สรุปผลการแข่งขนั 

ช่ือ-สกุล รางวลั 

ด.ญ. ปียร์ดา  วงชะนะ ชนะเลิศ 

ด.ญ. ซลัฟา  กะสิรักษ ์ ชนะเลิศ 

ด.ญ. กรกนก  สุวรรณรัตน์ ชนะเลิศ 
 
 

 

6.  กิจกรรมบูรณาการการแต่งกลอนเน่ืองในวนัแม่แห่งชาติ 
ตารางท่ี 7 สรุปผลการแข่งขนั 

 

ล าดบั ชั้น ช่ือ-สกุล ผลการแข่งขนั เร่ือง 

1 ป. 6/1 ด.ช. ภาคภูมิ  ผลาสิงห์ 1 ไออุ่นของความรักแม่ 

2   ด.ช. ปิยพทัธ์ิ  เหล็มลุย 2 บุญคุณของแม่ 

3   ด.ช. ณฐัวุฒิ  จนัทร์หอม 3 พระคุณแม่ 

4   ด.ญ. ปวณีา  พุทธงักุโร ชมเชย พระคุณแม่ 

5   ด.ญ. อธิชา  แกว้เขียว ชมเชย แม่ผูใ้หชี้วติ 

6   ด.ญ. กานตธิ์ดา  สุขขะ ชมเชย แม่ผูมี้พระคุณ 

7 ป. 6/2 ด.ญ. บุญฑริกา  วจิะสิกะ 1 พระคุณแม่ 
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ล าดับ ช้ัน ช่ือ-สกุล ผลการแข่งขัน เร่ือง 

8   ด.ญ. รวสิรา  ใสสะอาด 2 ระลึกพระคุณแม่ 

9   ด.ญ. ญาตาวี  นุ่นจุย้ 2 รักแทคื้อแม่เรา 

10   ด.ญ. นารีรัตน์  ยดึลัน่ 2 พระคุณแม่ 

11   ด.ญ. ทิพวรรณ  วนัเพญ็ 3 พระคุณแม่ 

12 ป. 5/1 ด.ญ. สัตตบุษย ์ หมดัเส็น 1 กลอนวนัแม่ 

13   ด.ญ. สุวรรณี  แยม้สุวรรณ 2 กลอนส่ีวนัแม่ 

14   ด.ญ.อาทิติยา  สิงหะโรทยั 3 กลอนส่ีวนัแม่ 

15   ด.ญ. พรกนก  สุดตรง ชมเชย วนัแม่ 

16 ป. 5/2 ด.ช. อะห์มดั  ดว้งหรน 1 กลอนวนัแม่ 

17   ด.ช. ธนทตั   2 พระคุณแม่ 

18 ป. 4/1 ด.ญ. จนัจิรา  จนัทรโชติ 1 พระคุณแม่ 

19   ด.ญ. จิวารีย ์ สมาน 3 วนัแม่ 

20   ด.ญ. ชญานิน  ทองธวชั 1 เรียงความ 

21   ด.ญ. ศศิวมิล  ไชยภกัดี 1 ค าขวญั 

22   ด.ญ. จิวารีย ์ สมาน 2 ค าขวญั 
 
 

7.  กิจกรรมแผนผงัความคิด My Map My Idia เร่ือง “เปิดโลกสู่อาเซียน 
ตารางท่ี 8 สรุปผลการแข่งขนั 

 

ที่ รางวลัที่ ช่ือ-สกุล ช้ัน หมายเหตุ 

ช่วงช้ันที1่ 
1 1 เด็กหญิงบุญญิสา    บวัเงิน ป.3/2  

2 2 เด็กหญิงปาลิตา    เอ้ือพาณิชยก์ุล ป.3/1  

3 3 เด็กหญิงนนัทิกาญจน์    สุขขวญั ป.3/1  

4 ชมเชย เด็กหญิงวาสิตา   ชิดเช้ือ ป.3/1  
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ที่ รางวลัที่ ช่ือ-สกุล ช้ัน หมายเหตุ 

5 ชมเชย เด็กชายภูมิพงศ ์  สีอ่อน ป.3/1  

6 ชมเชย เด็กชายรัชชานนท ์  ดาโอ ป.3/1  

7 ชมเชย เด็กหญิงจุอยันีย ์  สมาน ป.3/1  

8 ชมเชย เด็กหญิงญาณิศา   เพชรหอม ป.3/1  

9 ชมเชย เด็กหญิงณฐัริกา   นิลสะอาด ป.3/1  

10 ชมเชย เด็กหญิงณฐัภรณ์   สุขสวา่ง ป.3/2  

ช่วงช้ันที2่ 
11 1 เด็กหญิงวริสรา   ใสสะอาด ป.6/2  

12 1 เด็กหญิงมลสิชา   โอรามหลง ป.6/1  

13 2 เด็กชายอาริส  เหมาะทอง ป.6/1  

14 2 เด็กหญิงพรรวษา   พรายจนัทร์ ป.6/1  

15 2 เด็กชายพลวฑุฒ์ิ   พุทธกุล ป.6/2  

16 2 เด็กชายภทัรศกัด์ิ   พรหมทอง ป.6/1  

17 3 เด็กหญิงทิพวรรณ   วนัเพญ็ ป.6/2  

18 3 เด็กหญิงอภิชญา   ศรเสณี ป.6/1  

19 3 เด็กชายณฏัฐวฒิุ   จนัทร์หอม ป.6/1  

20 ชมเชย เด็กชายวนิยั   เตะ๊หมาน ป.6/1  

21 ชมเชย เด็กหญิงกลัยรัตน์    บวัทองเก้ือ ป.6/1  

22 ชมเชย เด็กชายธนทตั    มณีรักษ ์ ป.5/2  
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 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมด 7 กิจกรรม คือ กิจกรรมหนูนอ้ยนกัอ่าน 

กิจกรรมหนูนอ้ยนกัเล่า  กิจกรรมนิทานเล่มเล็ก กิจกรรมแรลล่ีรักการอ่าน  กิจกรรมสืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต 
“ผูใ้ชภ้าษาไทยดีเด่น” กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ กิจกรรมแผนผงัความคิด My Map My Idia “เปิดโลกสู่อาเซียน”  
จากการด าเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ สรุปผลดงัน้ี 
 นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการอ่านมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ืองสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ตลอดจนส่ือต่างๆ 
รอบตวัสรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง ดูและส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเองเฉล่ียร้อยละ 
87.15 
 สรุปไดว้า่โรงเรียนประสบผลส าเร็จในการด าเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน นัน่คือ เม่ือ
ด าเนินการตามโครงการแลว้พบวา่ เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทุกดา้น เป็นเพราะการมีส่วนร่วมจาก
บุคลากรทุกฝ่าย การบริหารจดัการและการพฒันาอยา่งเป็นระบบ กิจกรรมท่ีน่าสนใจมีความต่อเน่ือง  
 จากการด าเนินกิจกรรมดงักล่าว ท าใหไ้ดรั้บรางวลัโล่ยอดเยีย่มจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ดงัรายการต่อไปน้ี 

1.  รางวลัโล่ยอดเยีย่มจากหอ้งสมุดรักการอ่านขนาดใหญ่ 

2. รางวลัโล่ยอดเยีย่มจากโรงเรียนรักการอ่านขนาดใหญ่ 

3. รางวลัเกียรติบตัรยอดเยีย่มจากผูบ้ริหารรักการอ่านโรงเรียนขนาดใหญ่ 

4. รางวลัโล่ยอดเยีย่มจากครูรักการอ่านโรงเรียนขนาดใหญ่ 

5. รางวลัเกียรติบตัรยอดเยีย่มจากนกัเรียนรักการอ่านโรงเรียนขนาดใหญ่ 

ขอ้เสนอแนะ 

1.  ควรมีการปรับปรุงกิจกรรมใหน่้าสนใจอยูเ่สมอเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

2. ส่งเสริมเชิงบูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
 

 

 

ส่วนที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
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ท่ีปรึกษา 

1.  นายวพิฒัน์  ภคัวนิตย ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นก าแพงเพชร 
2. นายชลิต  อินทจนัทร์  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นก าแพงเพชร 
3. นางภาวนีิ  แกว้ดี  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นก าแพงเพชร 

 
คณะท างาน 
 1.  นางพิลดัดา  แกว้ณรงค ์

 2.  นางสาวบุญเนือง  แกว้เพชร 
 3.  นางมะลิ  นุวรรณ์ 

 4.  นางกุญช์ชญา  ล่ิมมณีธร 
 5.  นางจิราพร  รัตน์แกว้ 
 6.  นางกานตพ์ิชชา  เรืองแกว้ 
 7.   นางศิริภรณ์   จนัทรมณี 

 8.   นางสาวสมาพร  พิกุล 

 9.   นางโสภา  สามารถ 

 10.  นางช่ืนสุมน  จิตรนาวี 
 11.  นางบ าเพญ็  ทศันียาภรณ์ 

 12.  นางพิรดา  ค  าเจริญ 

 13.  นางสาวปิยณิชา  ชูรักษ ์

 14.  นางสาวกนกวรรณ  เขียวนุย้ 
 15.   นางสาวเสาวคนธ์  เมืองสุข 

 16.   นายวสันต ์ โตะ๊เส็น 

 17.   นายธีรชาติ  ชูโสต 

 18.   นายสุรัตน์  แซ่เล่ 

 19.   นายอดุลย ์ ไกรรักษ์ 

รายช่ือคณะท างาน 
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 20.   นางผสุดี  แซ่เล่ 

 21.   นายทศพล  สินนภาพรพงศ ์

 22.   นางสาวรุ่งนภา  มุสิกะวงศ ์

 23.  นางสาวพรทิพย ์ รักงาม 

 24.  นางสาวสุปภาดา  จิระแพทย ์
 25.  นางสาวเบญจวรรณ  จตุนาม 

 26.  นางสาววนิดา  สุขสะปาน 

 27.  นางสาวนุสราพร  พวงแกว้ 
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ภาคผนวก 
ภาพ 
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กจิกรรมวนัสุนทรภู่ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมหนูน้อยนักอ่าน 

บันทกึข้อมูลจากการอ่าน 
บันทกึการอ่าน 
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กจิกรรมหนูน้อยนักเล่า 
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กจิกรรมนิทานเล่มเลก็  



[รายงานผลโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีงบประมาณ 2555]      36 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

            

 

 

 

 

 

       

 

  

 

กจิกรรมแรลลีรั่กการอ่าน  

ฐานบวกลบคูณหาร : คณิตศาสตร์ ฐานอ่านแล้วตอบค าถาม : ภาษาไทย 
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กจิกรรมสืบค้นข้อมูล “ผู้ใช้ภาษาไทยดเีด่น”  
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กจิกรรมค าขวญั,กลอน  “วนัแม่แห่งชาต”ิ 
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กจิกรรมแผนผงัความคดิ My Map My Idia “เปิดโลกสู่อาเซียน 
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