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สถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๗ 
 โรงเรียนวัดปากบ่อ สํานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๙ 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑๔ 
 โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑๘ 
 โรงเรียนนารีนุกลู ๒ จังหวัดอบุลราชธานี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ๒๓ 

สังกัด สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ๒๗ 
 โรงเรียนประชาอทุิศ (จันทาบอนุสรณ์) สํานักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๒๙ 
 โรงเรียนมัธยมปรุณาวาส สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๓๓ 
 โรงเรียนบ้านบัวมล (เจรญิราษฏร์อทุิศ) สํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๓๗ 
 โรงเรียนประชานิเวศน์ สํานักงานเขตจตุจักร กรงุเทพมหานคร ๔๑ 

สังกัด สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ๔๓ 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง ๔๕ 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี 
๔๙ 
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 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมืองสงขลา จงัหวัดสงขลา ๕๖ 
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 โรงเรียนองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดสรุาษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  
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 โรงเรียนบ้านดอนสงู จังหวัดตราด สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตราด ๘๓ 
 โรงเรียนวัดทุง่สว่าง จังหวัดนครราชสีมา สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต ๑ ๘๖ 
 โรงเรียนจักรคําคณาทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําพูน เขต ๓๕ ๘๙ 
 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ ๙๓ 

สรุปกิจกรรมงานประกาศผลโครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข  ๙๗ 

ถอดบทเรียน ๑๓๗ 

ประมวลภาพกิจกรรม ๑๖๙ 

ภาคผนวก ๑๘๑ 
 โครงการ “สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข” ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๑๘๓ 



สถานศึกษาที่ ได้รับ

รางวัลถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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โรงเรียนวัดปากบ่อ
ส�านักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลพื้นฐาน
 โรงเรียนวัดปากบ่อ 

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๒ ซอยอ่อนนุช ๓๕ ถนนสุขุมวิท ๗๗ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ 

โทรศัพท์/โทรสาร o๒-๓๒๑- ๒๖๘๔ 

Website www.watpakbor.ac.th  E-mail watpakbor@hotmail.com

ปัจจุบันมียุวทูต/ทูตการอ่านจ�านวน ๔๒๐ คน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมภายในโรงเรียน

  กจิกรรมอ่านทกุวนัสร้างสรรค์ปัญญา ได้ด�าเนนิการมาตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ภายใต้โครงการโรงเรยีนรกัการอ่าน 

และได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในโครงการสถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข การด�าเนินกิจกรรมนี้ 

จะมีทุกวันในเวลาเช้าก่อนเข้าแถวท�ากิจกรรมหน้าเสาธง ซ่ึงนักเรียนจะน�าหนังสือเรียนหรือหนังสือท่ีตนสนใจและ 

ชื่นชอบมานั่งอ่านบริเวณสนามม้านั่งรอบๆ สนาม กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมากขึ้น นักเรียนได้ความรู ้

จากการอ่านและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย 

กิจกรรมภายนอกโรงเรียน 

  กิจกรรมอ่านสร้างสุขสู่ชุมชน เป็นการต่อยอดจากกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม 

การอ่านให้กับทุกคนในครอบครัว และชุมชน อีกทั้งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว นอกจาก

นี ้ยงัเป็นการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างครอบครัว ชมุชนกบัโรงเรียนวดัปากบ่อได้เป็นอย่างดี กจิกรรมนีม้ผีูป้กครอง 

นักเรียน และผู้ที่สนใจมาร่วมเป็นจ�านวนมาก ศิษย์เก่าของโรงเรียนวัดปากบ่อพร้อมด้วยเยาวชนในชุมชนอาสาสมัคร 

มาช่วยจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ กิจกรรมที่จัดได้รับการตอบรับและชื่นชมจากผู้ปกครอง และคนในชุมชนเป็นอย่างมาก 

กิจกรรมอ่านสร้างสุขสู่ชุมชนปีการศึกษานี้ ได้ขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก ๒ ชุมชน เป็น ๔ ชุมชน ๑ ศูนย์ (ศูนย์ปาน

เหล็ง) ๒ โรงเรียน 
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กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบผลส�าเร็จ

  กิจกรรมอ่านสร้างสรรค์แบ่งปันคนตาบอด เป็นกิจกรรมเด่นของโรงเรียน ซ่ึงเกิดจากการทดสอบการอ่าน 

ของนักเรียนท�าให้ทราบถึงจ�านวนนักเรียนที่อ่านได้คล่อง และควรได้รับการส่งเสริมการอ่านให้ดียิ่งขึ้น จึงได้กระตุ้นให้

นักเรียนทีอ่่านคล่องร่วมท�ากจิกรรมเพือ่พฒันาการอ่านของตนเอง และนกัเรยีนได้ท�าประโยชน์ต่อส่วนรวมผ่านการอ่าน 

โดยอ่านหนังสือผ่านแอพพลิเคชั่น Read for the Blind เพื่อช่วยคนตาบอด ถือเป็นการส่งเสริมการอ่านส�าหรับเด็ก 

ที่อ่านคล่องแล้วให้มีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น กิจกรรมนี้ท�าให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝัง 

การเสียสละและมีน�้าใจต่อผู้อื่นเป็นอย่างมาก

  กจิกรรมยวุทตูชวนเพ่ือนอ่าน เป็นกจิกรรมทีโ่รงเรยีนมกีารจดัอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่วนัจนัทร์ - วนัศกุร์ ในเวลาพกั

กลางวัน ยุวทูตจะชวนเพื่อนๆ ที่อ่านไม่คล่องมาอ่านหนังสือในเวลาว่าง โดยจะนั่งอ่านเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่ก็ได้แล้วแต่

ความต้องการของนักเรียน ในขณะที่อ่าน ถ้าเพ่ือนอ่านค�าผิด ยุวทูตก็จะช่วยแนะน�าและสอนสะกดค�าอ่านให้ถูกต้อง 

กิจกรรมน้ีช่วยการอ่านของนกัเรียนทีอ่่านไม่คล่องได้เป็นอย่างมาก จากทีเ่คยอ่านไม่คล่องกอ่็านคล่องมากขึน้ อีกทัง้กลุ่ม

ยุวทูตยังได้ช่วยสนับสนุนทุกกิจกรรมในโรงเรียนโดยการเป็นแกนน�าในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จากการท�างาน

ของยุวทูตและการชักชวนเพื่อนมาเป็นยุวทูตท�าให้จ�านวนยุวทูตมีจ�านวนเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน10

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบผลส�าเร็จ

  กิจกรรมอ่านสร้างสรรค์แบ่งปันคนตาบอด เป็นกิจกรรมเด่นของโรงเรียน ซึ่งเกิดจากการทดสอบการอ่าน 

ของนักเรียนท�าให้ทราบถึงจ�านวนนักเรียนที่อ่านได้คล่อง และควรได้รับการส่งเสริมการอ่านให้ดียิ่งขึ้น จึงได้กระตุ้นให้

นกัเรยีนทีอ่่านคล่องร่วมท�ากจิกรรมเพือ่พฒันาการอ่านของตนเอง และนกัเรยีนได้ท�าประโยชน์ต่อส่วนรวมผ่านการอ่าน 

โดยอ่านหนังสือผ่านแอพพลิเคชั่น Read for the Blind เพื่อช่วยคนตาบอด ถือเป็นการส่งเสริมการอ่านส�าหรับเด็ก 

ที่อ่านคล่องแล้วให้มีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น กิจกรรมนี้ท�าให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝัง 

การเสียสละและมีน�้าใจต่อผู้อื่นเป็นอย่างมาก

  กจิกรรมยวุทตูชวนเพือ่นอ่าน เป็นกจิกรรมทีโ่รงเรยีนมกีารจดัอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่วนัจนัทร์ - วนัศกุร์ ในเวลาพกั

กลางวัน ยุวทูตจะชวนเพื่อนๆ ที่อ่านไม่คล่องมาอ่านหนังสือในเวลาว่าง โดยจะนั่งอ่านเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่ก็ได้แล้วแต่

ความต้องการของนักเรียน ในขณะที่อ่าน ถ้าเพ่ือนอ่านค�าผิด ยุวทูตก็จะช่วยแนะน�าและสอนสะกดค�าอ่านให้ถูกต้อง 

กจิกรรมนีช่้วยการอ่านของนกัเรียนทีอ่่านไม่คล่องได้เป็นอย่างมาก จากทีเ่คยอ่านไม่คล่องกอ่็านคล่องมากขึน้ อกีทัง้กลุ่ม

ยุวทูตยังได้ช่วยสนับสนุนทุกกิจกรรมในโรงเรียนโดยการเป็นแกนน�าในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จากการท�างาน

ของยุวทูตและการชักชวนเพื่อนมาเป็นยุวทูตท�าให้จ�านวนยุวทูตมีจ�านวนเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน10



กิจกรรมที่คิดขึ้นมาใหม่ 

  กิจกรรมแรลล่ีเครือข่ายอ่านสร้างสุข เป็นกิจกรรมที่ริเริ่มใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้มุ่งเน้นน�าแนวคิด  

“อ่านสร้างสุข” มาขยายผลและสร้างเครือข่ายอ่านสร้างสุขเพิ่มขึ้น โดยจัดท�าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ ๔ ชุมชน 

๑ ศูนย์ ๒ โรงเรียน เพื่อร่วมมือในการส่งเสริม และสนับสนุนการด�าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างมีความสุข 

และร่วมจัดกิจกรรมแรลลี่เครือข่ายอ่านสร้างสุข ๔ ชุมชน ๑ ศูนย์ ๒ โรงเรียน ไปพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครอบครัว  

และชุมชน ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ ผนึกก�าลังสร้างสังคมการอ่านสร้างสุขอย่างเข้มแข็งต่อไป โดยรูปแบบกิจกรรมจะมี

การแข่งขันเข้าฐานความรู้ท�ากิจกรรมแต่ละฐาน ซ่ึงเป็นนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านเกมการอ่าน ประกอบด้วย  

ฐานความรู้ จ�านวน ๘ ฐาน ดังนี้

  ฐานที่ ๑ สโนไวท์ทายค�า (โรงเรียนวัดปากบ่อ) ฐานที่ ๒ กงล้อมหัศจรรย์ (โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ)    

  ฐานที่ ๓ บุปผานานาค�า (โรงเรียนวัดทองใน) ฐานที่ ๔ นิทานหรรษา (ศูนย์ปานเหล็ง)     

  ฐานที่ ๕ ภาษาดนตรี (ชุมชนคลองจวน) ฐานที่ ๖ เรียงถ้อย ร้อยค�ากลอน (ชุมชนอัลกุ๊บรอ)

  ฐานที่ ๗ เซียมซี ชี้ชะตาอ่านภาษาด้วยบทกลอน (ชุมชนโมราวรรณ) 

  ฐานที่ ๘ อักษรซ่อนค�า (ชุมชนหลังวัดปากบ่อ) 

  กิจกรรมทั้งหมดได้รับการตอบรับและชื่นชมจากผู้ปกครองและคนในชุมชนเป็นอย่างมาก ชุมชนเองก็ได้เข้ามามี

บทบาท โดยให้ความร่วมมือและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของแต่ละชุมชนร่วมกับโรงเรียนด้วย 

ผลส�าเร็จที่น่าสนใจ

  ๑. จ�านวนยุวทูตเพิ่มขึ้น โดยปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีจ�านวน ๑๙๐ คน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ�านวน ๑๑๕ คน 

รวมมียุวทูตทั้งหมด ๓๐๕ คน ซึ่งยุวทูตเหล่านี้ได้มีบทบาทในทุกกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 ๒. นักเรียนให้ความสนใจในการอ่านมากยิ่งขึ้น ท�าให้มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนอยู่ในระดับดี ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีส่วนร่วมในการ

ส่งเสริมการอ่านและแก้ไขปัญหาการอ่าน โดยผู้บริหาร คณะครูทุกท่าน 

จะมีนักเรียนท่ีอ่านไม่คล่องอยู่ในความดูแล ท�าให้สถิตินักเรียนอ่าน 

ไม่คล่องของโรงเรยีนวัดปากบ่อลดลง อีกทัง้ผูป้กครองทีไ่ด้รบัรูถ้งึสภาพ

ปัญหาการอ่านของนักเรียนก็ได้เข้ามาช่วยแก้ไข ชุมชนเห็นความส�าคัญ

ของการอ่านมากขึ้น มีหลายชุมชนได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการอ่าน  

จาก ๒ ชุมชน เป็น ๔ ชุมชน 
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กิจกรรมที่คิดขึ้นมาใหม่ 

  กิจกรรมแรลล่ีเครือข่ายอ่านสร้างสุข เป็นกิจกรรมที่ริเริ่มใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้มุ่งเน้นน�าแนวคิด  

“อ่านสร้างสุข” มาขยายผลและสร้างเครือข่ายอ่านสร้างสุขเพิ่มขึ้น โดยจัดท�าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ ๔ ชุมชน 

๑ ศูนย์ ๒ โรงเรียน เพื่อร่วมมือในการส่งเสริม และสนับสนุนการด�าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างมีความสุข 

และร่วมจัดกิจกรรมแรลลี่เครือข่ายอ่านสร้างสุข ๔ ชุมชน ๑ ศูนย์ ๒ โรงเรียน ไปพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครอบครัว  

และชุมชน ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ ผนึกก�าลังสร้างสังคมการอ่านสร้างสุขอย่างเข้มแข็งต่อไป โดยรูปแบบกิจกรรมจะมี

การแข่งขันเข้าฐานความรู้ท�ากิจกรรมแต่ละฐาน ซึ่งเป็นนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านเกมการอ่าน ประกอบด้วย  

ฐานความรู้ จ�านวน ๘ ฐาน ดังนี้

  ฐานที่ ๑ สโนไวท์ทายค�า (โรงเรียนวัดปากบ่อ) ฐานที่ ๒ กงล้อมหัศจรรย์ (โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ)    

  ฐานที่ ๓ บุปผานานาค�า (โรงเรียนวัดทองใน) ฐานที่ ๔ นิทานหรรษา (ศูนย์ปานเหล็ง)     

  ฐานที่ ๕ ภาษาดนตรี (ชุมชนคลองจวน) ฐานที่ ๖ เรียงถ้อย ร้อยค�ากลอน (ชุมชนอัลกุ๊บรอ)

  ฐานที่ ๗ เซียมซี ชี้ชะตาอ่านภาษาด้วยบทกลอน (ชุมชนโมราวรรณ) 

  ฐานที่ ๘ อักษรซ่อนค�า (ชุมชนหลังวัดปากบ่อ) 

  กิจกรรมทั้งหมดได้รับการตอบรับและชื่นชมจากผู้ปกครองและคนในชุมชนเป็นอย่างมาก ชุมชนเองก็ได้เข้ามามี

บทบาท โดยให้ความร่วมมือและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของแต่ละชุมชนร่วมกับโรงเรียนด้วย 

ผลส�าเร็จที่น่าสนใจ

  ๑. จ�านวนยุวทูตเพิ่มขึ้น โดยปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีจ�านวน ๑๙๐ คน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ�านวน ๑๑๕ คน 

รวมมียุวทูตทั้งหมด ๓๐๕ คน ซึ่งยุวทูตเหล่านี้ได้มีบทบาทในทุกกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 ๒. นักเรียนให้ความสนใจในการอ่านมากยิ่งขึ้น ท�าให้มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนอยู่ในระดับดี ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีส่วนร่วมในการ

ส่งเสริมการอ่านและแก้ไขปัญหาการอ่าน โดยผู้บริหาร คณะครูทุกท่าน 

จะมีนักเรียนท่ีอ่านไม่คล่องอยู่ในความดูแล ท�าให้สถิตินักเรียนอ่าน 

ไม่คล่องของโรงเรยีนวัดปากบ่อลดลง อีกทัง้ผูป้กครองทีไ่ด้รบัรูถ้งึสภาพ

ปัญหาการอ่านของนักเรียนก็ได้เข้ามาช่วยแก้ไข ชุมชนเห็นความส�าคัญ

ของการอ่านมากขึ้น มีหลายชุมชนได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการอ่าน  

จาก ๒ ชุมชน เป็น ๔ ชุมชน 
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  ๓. โรงเรียนวดัปากบ่อได้รบัโล่รางวลัชนะเลศิ “โครงการอ่านสร้าง

สุขในโรงเรียนและสถานศึกษา” ของกรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ผลการประเมนิมาตรฐานโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 

Smart School ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ องค์ประกอบด้านผลที่เกิดจาก

ผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ ๑ ผ่านในระดับดีมาก และผลการด�าเนินงานโครงการ

สถานศึกษาต้นแบบชมุชนอ่านสร้างสขุมผีลส�าเรจ็ดเียีย่ม ร้อยละ ๙๓.๖๘

  ๔. เดมิโรงเรยีนได้มเีครอืข่ายการอ่าน ๒ ชมุชน แต่ในปีการศกึษา 

๒๕๕๗ ได้มีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นเป็น ๔ ชุมชน ๑ ศูนย์ ๒ โรงเรียน 

โดยได้มีการจัดประชุมประธาน ๔ ชุมชน ๑ ศูนย์ ๒ โรงเรียน ได้แก่ ชุมชนคลองจวน, ชุมชนอัลกุ๊บรอ, ชุมชนโมราวรรณ, 

ชมุชนหลงัวดัปากบ่อ, ศนูย์ปานเหลง็, โรงเรยีนมลูนธิวิดัปากบ่อ และโรงเรียนวดัทองใน เพ่ือจัดท�าบนัทึกข้อตกลง (MOU) 

ในการร่วมมอืส่งเสรมิและสนบัสนนุการด�าเนนิงานกจิกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างมคีวามสุข มพิีธลีงนามบนัทกึข้อตกลง 

(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในโครงการสถาน

ศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

  โรงเรียนได้บรรจุโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถาน

ศึกษา ซึง่ปัจจบุนัได้เปลีย่นช่ือเป็น “โครงการสถานศกึษาต้นแบบชมุชน

อ่านสร้างสุข” ในแผนงานบริหารวิชาการ ของแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) ตลอดจนได้ตระหนักและเห็น

ความส�าคัญของวัตถุประสงค์และแผนการด�าเนินงานโครงการดังกล่าว 

จึงได้สร้างและขยายเครือข่ายอ่านสร้างสุขเพ่ิมขึ้น โดยมุ่งเน้นกลุ่ม 

เป้าหมายหลัก คือ นักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนวัดปากบ่อ ที่อยู่

ในชุมชนนั้น ภายใต้รูปแบบเครือข่ายอ่านสร้างสุข ๔ ชุมชน ๑ ศูนย์ ๒ โรงเรียน ได้แก่ ชุมชนคลองจวน, ชุมชนอัลกุ๊บรอ, 

ชุมชนหลังวัดปาบ่อ, ชุมชนโมราวรรณ ศูนย์ปานเหล็ง, โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ และโรงเรียนวัดทองใน โดยเครือข่าย

ทัง้ ๔ ชุมชน ๑ ศนูย์ ๒ โรงเรยีนได้ร่วมจดัท�าบนัทกึข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมอื ในการขบัเคลือ่นและสนบัสนนุ

การด�าเนินงานกจิกรรมส่งเสรมิการอ่านในโครงการสถานศกึษาต้นแบบชมุชนอ่านสร้างสุข ปีการศกึษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ 

เพื่อขยายแนวคิด “อ่านสร้างสุข” ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน บุคลากร ตลอดจนครอบครัวและชุมชน ผนึกก�าลังสร้างสังคม

การอ่านสร้างสุขอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนอย่างต่อเนื่องตลอด ๓ ปี 

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ/แนวทางการแก้ปัญหา

  กิจกรรมอ่านสร้างสุขสู่ชุมชน มีเป้าหมายในการจัดกิจกรรมสู่ชุมชน เดือนละ ๑ ครั้ง ต่อ ๑ ชุมชน และใช้เวลา

วันเสาร์ - อาทิตย์ ท�าให้บุคลากรเกิดความเหนื่อยล้า แนวทางแก้ไขคือ สร้างแกนน�าการอ่านของแต่ละชุมชนให้เข้มแข็ง 

เพื่อสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชนของตนเองได้ โดยมีโรงเรียนวัดปากบ่อเป็นแกนน�าหลักในการช่วย

เหลือและสนับสนุน
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  ๓. โรงเรียนวดัปากบ่อได้รบัโล่รางวลัชนะเลศิ “โครงการอ่านสร้าง

สุขในโรงเรียนและสถานศึกษา” ของกรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 

๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ผลการประเมนิมาตรฐานโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 

Smart School ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ องค์ประกอบด้านผลที่เกิดจาก

ผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ ๑ ผ่านในระดับดีมาก และผลการด�าเนินงานโครงการ

สถานศึกษาต้นแบบชมุชนอ่านสร้างสขุมผีลส�าเรจ็ดเียีย่ม ร้อยละ ๙๓.๖๘

  ๔. เดมิโรงเรยีนได้มเีครอืข่ายการอ่าน ๒ ชมุชน แต่ในปีการศกึษา 

๒๕๕๗ ได้มีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นเป็น ๔ ชุมชน ๑ ศูนย์ ๒ โรงเรียน 

โดยได้มีการจัดประชุมประธาน ๔ ชุมชน ๑ ศูนย์ ๒ โรงเรียน ได้แก่ ชุมชนคลองจวน, ชุมชนอัลกุ๊บรอ, ชุมชนโมราวรรณ, 

ชมุชนหลงัวดัปากบ่อ, ศนูย์ปานเหลง็, โรงเรยีนมลูนธิวิดัปากบ่อ และโรงเรียนวดัทองใน เพ่ือจดัท�าบนัทึกข้อตกลง (MOU) 

ในการร่วมมอืส่งเสรมิและสนบัสนนุการด�าเนนิงานกจิกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างมคีวามสุข มพีธิลีงนามบนัทกึข้อตกลง 

(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในโครงการสถาน

ศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

  โรงเรียนได้บรรจุโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถาน

ศกึษา ซึง่ปัจจบุนัได้เปลีย่นช่ือเป็น “โครงการสถานศกึษาต้นแบบชมุชน

อ่านสร้างสุข” ในแผนงานบริหารวิชาการ ของแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) ตลอดจนได้ตระหนักและเห็น

ความส�าคัญของวัตถุประสงค์และแผนการด�าเนินงานโครงการดังกล่าว 

จึงได้สร้างและขยายเครือข่ายอ่านสร้างสุขเพ่ิมขึ้น โดยมุ่งเน้นกลุ่ม 

เป้าหมายหลัก คือ นักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนวัดปากบ่อ ที่อยู่

ในชุมชนนั้น ภายใต้รูปแบบเครือข่ายอ่านสร้างสุข ๔ ชุมชน ๑ ศูนย์ ๒ โรงเรียน ได้แก่ ชุมชนคลองจวน, ชุมชนอัลกุ๊บรอ, 

ชุมชนหลังวัดปาบ่อ, ชุมชนโมราวรรณ ศูนย์ปานเหล็ง, โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ และโรงเรียนวัดทองใน โดยเครือข่าย

ทัง้ ๔ ชมุชน ๑ ศนูย์ ๒ โรงเรยีนได้ร่วมจดัท�าบนัทกึข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมอื ในการขบัเคลือ่นและสนบัสนนุ

การด�าเนนิงานกจิกรรมส่งเสรมิการอ่านในโครงการสถานศกึษาต้นแบบชมุชนอ่านสร้างสุข ปีการศกึษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ 

เพื่อขยายแนวคิด “อ่านสร้างสุข” ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน บุคลากร ตลอดจนครอบครัวและชุมชน ผนึกก�าลังสร้างสังคม

การอ่านสร้างสุขอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนอย่างต่อเนื่องตลอด ๓ ปี 

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ/แนวทางการแก้ปัญหา

  กิจกรรมอ่านสร้างสุขสู่ชุมชน มีเป้าหมายในการจัดกิจกรรมสู่ชุมชน เดือนละ ๑ ครั้ง ต่อ ๑ ชุมชน และใช้เวลา

วันเสาร์ - อาทิตย์ ท�าให้บุคลากรเกิดความเหนื่อยล้า แนวทางแก้ไขคือ สร้างแกนน�าการอ่านของแต่ละชุมชนให้เข้มแข็ง 

เพื่อสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชนของตนเองได้ โดยมีโรงเรียนวัดปากบ่อเป็นแกนน�าหลักในการช่วย

เหลือและสนับสนุน

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน12



แผนงานและแนวทางการด�าเนินงานส่งเสริมการอ่านในปีเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  โรงเรยีนวดัปากบ่อ ส�านกังานเขตสวนหลวง ตระหนกัถงึความส�าคญัของการส่งเสรมิการอ่านเพือ่มุง่เน้นการปลกูฝัง 
และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ การแสวงหาความรู้อย่างมีความสุขและสร้างสรรค์ตลอดชีวิต จึงร่วมกับ 
เครือข่ายอ่านสร้างสุข ๔ ชุมชน ๑ ศูนย์ ๒ โรงเรียน ในการผนึกก�าลังสร้างสรรค์สังคมแห่งการอ่านอย่างยั่งยืนตลอด  
๓ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) จัดท�าแผนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน ๓ ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา และเป็นการปลูกฝัง สร้างเสริมนิสัย
รักการอ่านและการเรียนรู้ ส�าหรับเด็กในระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ส่งเสริมการอ่าน จ�านวน ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาแผนการด�าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชน
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พฒันาสภาพแวดล้อม / แหล่งเรยีนรูแ้ละห้องสมดุ ทีมี่บรรยากาศเอือ้ต่อการส่งเสรมิและพฒันา 
การอ่านของนักเรียนและเครือข่ายโรงเรียน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการอ่านและสร้างนวัตกรรมในการ 
สอนอ่าน
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนานักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและมีพัฒนาการอ่านที่ดีขึ้น
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ สร้างเครอืข่ายอ่านสร้างสขุและโรงเรยีนแกนน�าการอ่านให้มส่ีวนร่วมในการส่งเสริมนสิยัรกัการ
อ่านประกอบด้วย โครงการหลัก ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข, โครงการโรงเรียน
แกนน�าการอ่าน, โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และโครงการรักการอ่าน ซึ่งมีกิจกรรมรองรับ ๒๗ 
กิจกรรม 

ความคิดเห็นของบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้
  คุณพัชรี จันทร์ไกรทอง ประธานชุมชนหลังวัดปากบ่อ ได้แสดงความคิดเห็นว่า “การเข้าร่วม MOU ในเรื่องการ
ส่งเสรมิกจิกรรมการอ่านในโครงการสถานศกึษาต้นแบบชมุชนอ่านสร้างสขุกบัทางโรงเรยีนวดัปากบ่อนัน้ เป็นสิง่ทีด่แีละ
มีประโยชน์กับเด็กและผู้ปกครองในชุมชนมาก เน่ืองจากเด็กในชุมชนมีนิสัยติดเกมตลอดจนผู้ปกครองมีภาระเรื่องงาน
ไม่มเีวลาดแูลบตุรหลาน การจดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่านลงสูช่มุชนในวนัเสาร์ ช่วยดงึเดก็ในชมุชนส่วนหนึง่มาท�ากจิกรรม 
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับพวกเขา ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากจริงๆ คะ อยากให้โรงเรียนจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง”   
 คุณนวลจันทร์ พูลทรัพย์ แกนน�าอ่านสร้างสุขชุมชนคลองจวน ได้แสดงความคิดเห็นว่า “โรงเรียนวัดปากบ่อ  
ได้จัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขสู่ชุมชนให้กับชุมชนคลองจวนต้ังแต่ปี ๒๕๕๕ ตลอดจนปี ๒๕๕๗ ทุกครั้งที่มาจัดกิจกรรม 
เด็กๆ ในชุมชนจะชอบมาก กิจกรรมนี้อยากให้โรงเรียนวัดปากบ่อมาจัดบ่อยๆ โดยเฉพาะกิจกรรมแรลลี่อ่านสร้างสุข  
ทีใ่ห้พ่อแม่ลกูมาท�ากจิกรรมส่งเสรมิการอ่านร่วมกนั เป็นภาพทีป่ระทบัใจมาก และขอขอบคณุโรงเรียนวดัปากบ่อทีม่อบ
ตู้หนังสือให้กับชุมชนคลองจวนด้วย” 
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แผนงานและแนวทางการด�าเนินงานส่งเสริมการอ่านในปีเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  โรงเรยีนวดัปากบ่อ ส�านกังานเขตสวนหลวง ตระหนกัถงึความส�าคญัของการส่งเสรมิการอ่านเพือ่มุง่เน้นการปลกูฝัง 
และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ การแสวงหาความรู้อย่างมีความสุขและสร้างสรรค์ตลอดชีวิต จึงร่วมกับ 
เครือข่ายอ่านสร้างสุข ๔ ชุมชน ๑ ศูนย์ ๒ โรงเรียน ในการผนึกก�าลังสร้างสรรค์สังคมแห่งการอ่านอย่างยั่งยืนตลอด  
๓ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) จัดท�าแผนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน ๓ ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา และเป็นการปลูกฝัง สร้างเสริมนิสัย
รักการอ่านและการเรียนรู้ ส�าหรับเด็กในระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ส่งเสริมการอ่าน จ�านวน ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาแผนการด�าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชน
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พฒันาสภาพแวดล้อม / แหล่งเรยีนรูแ้ละห้องสมดุ ทีมี่บรรยากาศเอือ้ต่อการส่งเสรมิและพฒันา 
การอ่านของนักเรียนและเครือข่ายโรงเรียน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการอ่านและสร้างนวัตกรรมในการ 
สอนอ่าน
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนานักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและมีพัฒนาการอ่านที่ดีขึ้น
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างเครอืข่ายอ่านสร้างสขุและโรงเรยีนแกนน�าการอ่านให้มส่ีวนร่วมในการส่งเสริมนสิยัรกัการ
อ่านประกอบด้วย โครงการหลัก ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข, โครงการโรงเรียน
แกนน�าการอ่าน, โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และโครงการรักการอ่าน ซึ่งมีกิจกรรมรองรับ ๒๗ 
กิจกรรม 

ความคิดเห็นของบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้
  คุณพัชรี จันทร์ไกรทอง ประธานชุมชนหลังวัดปากบ่อ ได้แสดงความคิดเห็นว่า “การเข้าร่วม MOU ในเรื่องการ
ส่งเสรมิกจิกรรมการอ่านในโครงการสถานศกึษาต้นแบบชมุชนอ่านสร้างสขุกบัทางโรงเรยีนวดัปากบ่อนัน้ เป็นสิง่ทีด่แีละ
มีประโยชน์กับเด็กและผู้ปกครองในชุมชนมาก เน่ืองจากเด็กในชุมชนมีนิสัยติดเกมตลอดจนผู้ปกครองมีภาระเรื่องงาน
ไม่มเีวลาดแูลบตุรหลาน การจดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่านลงสูช่มุชนในวนัเสาร์ ช่วยดงึเดก็ในชมุชนส่วนหนึง่มาท�ากจิกรรม 
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับพวกเขา ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากจริงๆ คะ อยากให้โรงเรียนจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง”   
 คุณนวลจันทร์ พูลทรัพย์ แกนน�าอ่านสร้างสุขชุมชนคลองจวน ได้แสดงความคิดเห็นว่า “โรงเรียนวัดปากบ่อ  
ได้จัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขสู่ชุมชนให้กับชุมชนคลองจวนต้ังแต่ปี ๒๕๕๕ ตลอดจนปี ๒๕๕๗ ทุกครั้งที่มาจัดกิจกรรม 
เด็กๆ ในชุมชนจะชอบมาก กิจกรรมนี้อยากให้โรงเรียนวัดปากบ่อมาจัดบ่อยๆ โดยเฉพาะกิจกรรมแรลลี่อ่านสร้างสุข  
ทีใ่ห้พ่อแม่ลกูมาท�ากจิกรรมส่งเสรมิการอ่านร่วมกนั เป็นภาพทีป่ระทบัใจมาก และขอขอบคณุโรงเรียนวดัปากบ่อทีม่อบ
ตู้หนังสือให้กับชุมชนคลองจวนด้วย” 
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ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลพื้นฐาน

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ที่อยู่ ๑๗๔ ซอยวีระวรรณ ถนนดรุณส�าราญ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

โทรศัพท์ ๐๔๓–๓๒๒๐๙๐ 

โทรสาร ๐๔๓–๒๒๗๕๕๓ เว็บไซต์ http: //www.nfe-maungkhonkaen.com

ปัจจุบันมีจ�านวนทูตการอ่าน ทั้งหมด ๑,๖๐๖ คน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

โครงการหนังสือข้างเตียง

 วิธีการด�าเนินงาน ให้บริการส่งเสริมการอ่าน กับผู้ป่วยเด็ก 

ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์และโรงพยาบาลขอนแก่น เพ่ือส่งเสริม 

การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความจ�าเป็น

ทางด้านสุขภาพ รวมถึงประชาชนที่สนใจ

ผลการเปล่ียนแปลง ตลอด ๔ ปี ที่ผ่านมา ได้รับการ 

ตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ป่วย ผู้ดูแล โดยเฉพาะคุณหมอ ยินดีเป็น 

อย่างมากที่ได้เข้าร่วมโครงการหนังสือข้างเตียง เพราะท�าให้ผู้ป่วย 

ผ่อนคลาย มีความสุขกับการอ่านและกิจกรรม “หนังสือข้างเตียง”  

ได้เสริมความสุขให้ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

โครงการหนังสือติดล้อ

 วิธีการด�าเนินงาน ให้บริการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก โดยการน�าสื่อ หนังสือ วารสาร นิตยสาร และกิจกรรม 

ส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในชุมชนทุกสถานที่ในรูปแบบรถจักรยานยนตร์พ่วงข้าง 

ผลการเปลี่ยนแปลง ประชาชนได้รับบริการสื่อการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างสะดวกสบาย ไม่ต้อง

เดินทางมาห้องสมุดฯ และเครือข่ายให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณ เนื่องจากเล็งเห็นความส�าคัญและประชาชน

ในชุมชนได้รับประโยชน์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขเพิ่มมากขึ้น

โครงการหนังสือแซ่บ

 วิธีการด�าเนินงาน ให้บริการโดยจัดพื้นที่การอ่านในสถานที่สาธารณะ น�าสื่อออกให้บริการทุกประเภท เช่น 

นิยาย นิทาน อาหาร สุขภาพ ธรรมะ และนิตยสาร วารสาร จุดที่ให้บริการปัจจุบัน จ�านวน ๒๗ จุดบริการ ได้แก่  

๑. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ๒. สถานีรถไฟขอนแก่น ๓. สถานีขนส่งผู้โดยสาร (แห่งที่ ๑) ๔. สถานีขนส่ง 

ผูโ้ดยสารปรบัอากาศ (แห่งท่ี ๒) ๕. สถานขีนส่งผูโ้ดยสาร (แห่งที ่๓) ๖. โรงพยาบาลศรีนครนิทร์ ๗. โรงพยาบาลขอนแก่น 

๘. บริษัทบุญรอดบิวเวอร์รี่จ�ากัด ๙. กศน.อ�าเภอเมืองขอนแก่น ๑๐. กศน.ต�าบล ๑๘ แห่ง ทุกแห่งจะมีอาสาสมัครดูแล

ความเรียบร้อย สับเปลี่ยนหมุนเวียนสื่อเป็นประจ�าทุกสัปดาห์

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน14

รางวัลถวยพระราชทาน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลพื้นฐาน

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ที่อยู่ ๑๗๔ ซอยวีระวรรณ ถนนดรุณส�าราญ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
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ปัจจุบันมีจ�านวนทูตการอ่าน ทั้งหมด ๑,๖๐๖ คน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

โครงการหนังสือข้างเตียง

 วิธีการด�าเนินงาน ให้บริการส่งเสริมการอ่าน กับผู้ป่วยเด็ก 

ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์และโรงพยาบาลขอนแก่น เพ่ือส่งเสริม 

การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความจ�าเป็น

ทางด้านสุขภาพ รวมถึงประชาชนที่สนใจ

ผลการเปลี่ยนแปลง ตลอด ๔ ปี ที่ผ่านมา ได้รับการ 

ตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ป่วย ผู้ดูแล โดยเฉพาะคุณหมอ ยินดีเป็น 

อย่างมากที่ได้เข้าร่วมโครงการหนังสือข้างเตียง เพราะท�าให้ผู้ป่วย 

ผ่อนคลาย มีความสุขกับการอ่านและกิจกรรม “หนังสือข้างเตียง”  

ได้เสริมความสุขให้ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

โครงการหนังสือติดล้อ

 วิธีการด�าเนินงาน ให้บริการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก โดยการน�าสื่อ หนังสือ วารสาร นิตยสาร และกิจกรรม 

ส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในชุมชนทุกสถานที่ในรูปแบบรถจักรยานยนตร์พ่วงข้าง 

ผลการเปลี่ยนแปลง ประชาชนได้รับบริการสื่อการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างสะดวกสบาย ไม่ต้อง

เดินทางมาห้องสมุดฯ และเครือข่ายให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณ เนื่องจากเล็งเห็นความส�าคัญและประชาชน

ในชุมชนได้รับประโยชน์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขเพิ่มมากขึ้น

โครงการหนังสือแซ่บ

 วิธีการด�าเนินงาน ให้บริการโดยจัดพื้นที่การอ่านในสถานที่สาธารณะ น�าสื่อออกให้บริการทุกประเภท เช่น 

นิยาย นิทาน อาหาร สุขภาพ ธรรมะ และนิตยสาร วารสาร จุดที่ให้บริการปัจจุบัน จ�านวน ๒๗ จุดบริการ ได้แก่  

๑. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ๒. สถานีรถไฟขอนแก่น ๓. สถานีขนส่งผู้โดยสาร (แห่งที่ ๑) ๔. สถานีขนส่ง 

ผูโ้ดยสารปรบัอากาศ (แห่งที ่๒) ๕. สถานขีนส่งผูโ้ดยสาร (แห่งที ่๓) ๖. โรงพยาบาลศรีนครนิทร์ ๗. โรงพยาบาลขอนแก่น 

๘. บริษัทบุญรอดบิวเวอร์รี่จ�ากัด ๙. กศน.อ�าเภอเมืองขอนแก่น ๑๐. กศน.ต�าบล ๑๘ แห่ง ทุกแห่งจะมีอาสาสมัครดูแล

ความเรียบร้อย สับเปลี่ยนหมุนเวียนสื่อเป็นประจ�าทุกสัปดาห์

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน14

รางวัลถวยพระราชทาน



 ผลการเปลี่ยนแปลง ประชาชนได้รับบริการสื่อการอ่าน กิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน อย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทางมาห้องสมุดฯ และ

เครือข่ายให้การสนับสนุนทางด้านสถานท่ีในการติดต้ังมุมหนังสือแซ่บ

เพ่ิมมากข้ึน เนือ่งจากมองเหน็ความส�าคัญและประชาชนในชมุชนได้รบั

ประโยชน์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขเพิ่มมากขึ้น

นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน

   หนังสือที่เธอถือมา

   วิธีการด�าเนินงาน จัดให้มีพื้นท่ีแลกเปลี่ยนหนังสือที่แต่ละคนถือมา 

เพื่อมาบอกเล่าเรื่องราวและแลกเปลี่ยนกันอ่าน โดยจะมีการน�าหนังสือออกไป

แนะน�าหน้าเวที เพื่อให้คนท่ีอยากอ่านหนังสือได้รู้ข้อมูล และขอยืมหนังสือ 

ไปอ่าน ก่อนจะน�ามาคืนในการจัดงานครั้งต่อไป เน้นหนังสือดี หายาก และ 

น่าแนะน�า

   ผลการเปล่ียนแปลง ผูอ่้านได้แนะน�าหนงัสอืทีต่นเองรกั เล่มท่ีตนเอง

โปรดให้เพื่อน ให้คนอ่ืน ท�าให้หนังสือเล่มนั้นๆ ถูกอ่านมากข้ึน เพื่อนหรือ 

คนอื่นๆ ได้แลกเปลี่ยนหนังสือกันอ่าน ผู้แนะน�าหนังสือก็มีความสุขที่จะให้ ผู้รับ

ก็มีความสุขที่ได้อ่านหนังสือที่ดี

   หนังสือเล่มนี้พี่ให้น้อง 

   วิธีการด�าเนินงาน เน้นหนังสือที่แต่ละคนน�ามาเพื่อร่วมบริจาค ส่งต่อไปให้คนอื่นได้อ่าน โดยหนังสือทั้งหมด 

จะมอบให้กบัโครงการธนาคารหนังสอืของ กศน.อ�าเภอเมอืงขอนแก่น ทีจ่ะน�าหนงัสือไปส่งต่อให้กบัพืน้ท่ีห่างไกลทีอ่ยาก

จะมีหนังสืออ่าน โดยเฉพาะบ้านหนังสือชุมชน หรือบ้านหนังสืออัจฉริยะที่มีในชุมชน ในหมู่บ้าน โดยให้ติดชื่อผู้บริจาค

เพื่อจะได้เป็นที่ระลึก และได้รับการขอบคุณจากผู้อ่าน

   ผลการเปลี่ยนแปลง ประชาชนมีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ นอกจากจะรับบริการการอ่านอย่างเดียว ผู้รับ

บริการ ก็มาเป็นผู้ให้บริการหนังสือเล่มที่ชอบอ่าน แบ่งปันให้ผู้อื่นด้วย

   ถนนหนังสือมือสอง

   วิธีการด�าเนินงาน จัดพื้นที่ให้เป็นพื้นที่จ�าหน่ายหนังสือมือสอง โดยเน้นจ�าหน่ายราคาถูก เน้นให้ทุกคนที่มา 

ร่วมงานได้เลอืกซือ้หนังสอืตดิมอืไปอ่านทีบ้่าน โดยผูท้ีจ่ะเข้ามาจ�าหน่ายหนงัสอืมอืสองมทีัง้ร้านหนงัสอืและบคุคลทัว่ไป

สถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข 15
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เพ่ิมมากขึน้ เนือ่งจากมองเหน็ความส�าคัญและประชาชนในชมุชนได้รบั
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   ผลการเปลี่ยนแปลง ประชาชนได้รับบริการสื่อการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อย่างสะดวกสบาย ไม่ต้อง

เดินทางมาห้องสมุดฯ และเครือข่ายให้การสนับสนุนด้านสถานที่ในการติดตั้งมุมหนังสือแซ่บเพิ่มมากข้ึน เนื่องจาก 

มองเห็นความส�าคัญ ประชาชนในชุมชนได้รับประโยชน์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขเพิ่มมากขึ้น

   ธนาคารหนังสือ : Book Bank

   วธิกีารด�าเนนิงาน จดักิจกรรมรับฝากหนงัสอื เพ่ือให้สมาชกิ Book Bank สามารถยมืไปอ่านให้เกิดประโยชน์

ได้ และสมาชิกเจ้าที่เป็นของหนังสือสามารถถอนหนังสือกลับคืนได้ ตามความต้องการ

   ผลการเปลี่ยนแปลง เป็นโครงการท่ีมุ่งเน้นให้เด็กๆ และชุมชนท่ีด้อยโอกาส ครอบครัวท่ีมีรายได้น้อย  

ได้อ่านหนงัสอืดดี ีผ่านกจิกรรมการบรจิาคหนงัสอื และสือ่การเรยีนรูใ้ห้กบัห้องสมดุหรอืแหล่งเรียนรูใ้นชมุชนทีข่าดแคลน 

เพื่อเพิ่มโอกาสการอ่านให้กับเด็ก

 กิจกรรมอบรมทูตการอ่าน

   วิธีการด�าเนินงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษา 

กศน. และประชาชนท่ัวไปท่ีมีจิตอาสาในการส่งเสริมการอ่านขยายผล 

ยุวทูตการอ่านที่มีอยู่เดิมให้เพิ่มมากขึ้น

  ผลการเปลี่ยนแปลง ทูตการอ่านได้พัฒนาตนเองในเร่ืองการ 

ส่งเสริมการอ่าน การมีจิตอาสาฯ มีการจัดกิจกรรมการอ่านอย่าง

สม�่าเสมอ และเชิญชวนประชาชนในชุมชนเข้าร่วม มีส่วนร่วม สถาน

ศึกษาเองก็ได้ขยายพื้นที่การอ่านและมีจิตอาสา มีทูตการอ่านในชุมชน

เพิ่มมากขึ้น

 การสร้างเครือข่ายการท�างาน

  ได้มบีนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างห้องสมดุ แหล่งเรียนรู้ และศนูย์บริการข้อมลูจังหวดัขอนแก่น มเีจตจ�านง

ที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน พร้อมสนับสนุนงบประมาณด้าน

การอ่าน การเรียนการสอนของ กศน.อ�าเภอเมืองขอนแก่น เนื่องจากมองเห็นความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของคนใน

ชุมชนดีขึ้น ชุมชนมีความสุขมากขึ้น กศน.อ�าเภอเมืองยังเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นๆ ทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดอื่นๆ

 ผลส�าเร็จที่น่าสนใจ

  ๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน และได้รับรางวัลชนะเลิศยุวทูตการอ่านดีเด่น รุ่นท่ี ๑ โครงการ  

  “อ่านสร้างสุข” ในโรงเรียนและสถานศึกษา ประจ�าปี ๒๕๕๕ และ ประจ�าปี ๒๕๕๖

  ๒. เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียน ครู และชุมชน 

  ๓. เกิดเครือข่ายการอ่านที่มาจากความร่วมมือของสถานศึกษา และชุมชน รวมถึงการลงนามบันทึกข้อตกลง  

  (MOU) ขับเคลื่อนให้ขอนแก่นเป็นนครแห่งการอ่าน

  ๔. ผู้บริหาร ครูได้รับรางวัลระดับภูมิภาคและระดับประเทศด้านการอ่าน

  ๕. มีนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย 

  ๖. มีทูตการอ่านครอบคลุมทุกพื้นที่

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน16
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ส่งเสริมการอ่าน การมีจิตอาสาฯ มีการจัดกิจกรรมการอ่านอย่าง

สม�่าเสมอ และเชิญชวนประชาชนในชุมชนเข้าร่วม มีส่วนร่วม สถาน

ศึกษาเองก็ได้ขยายพื้นที่การอ่านและมีจิตอาสา มีทูตการอ่านในชุมชน

เพิ่มมากขึ้น

 การสร้างเครือข่ายการท�างาน

  ได้มบีนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างห้องสมดุ แหล่งเรียนรู ้และศนูย์บริการข้อมลูจงัหวดัขอนแก่น มเีจตจ�านง

ที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน พร้อมสนับสนุนงบประมาณด้าน

การอ่าน การเรียนการสอนของ กศน.อ�าเภอเมืองขอนแก่น เนื่องจากมองเห็นความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของคนใน

ชุมชนดีขึ้น ชุมชนมีความสุขมากขึ้น กศน.อ�าเภอเมืองยังเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นๆ ทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดอื่นๆ

 ผลส�าเร็จที่น่าสนใจ

  ๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น และได้รับรางวัลชนะเลิศยุวทูตการอ่านดีเด่น รุ่นที่ ๑ โครงการ  
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  ๖. มีทูตการอ่านครอบคลุมทุกพื้นที่

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน16



  ๗. กศน.อ�าเภอเมอืงขอนแก่นเป็นสถานศกึษาต้นแบบทีใ่ช้แนวคดิ “อ่านสร้างสขุ” ในการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน 

  ในทุกด้าน รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนครอบครัว และชุมชนร่วมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม 

  แห่งการอ่านและการเรียนรู้

ผลส�าเร็จที่เกินความคาดหมาย

   โครงการหนังสือข้างเตียง ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน เนื่องจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ดี ท�าให้

ผู้ป่วยมีความสุข สื่อมวลชนที่มาถ่ายท�ารายการ ได้แก่ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สถานีโทรทัศน์

กองทับบก ช่อง ๗ และศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (ETV) เป็นต้น

   โครงการหนังสือติดล้อ ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนถ่ายท�ารายการ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 

(ETV) และรายการเปิดโลกเปิดเล่ม ออกอากาศช่องไทยพีบีเอส ด�าเนินรายการโดย ดร.ป๊อบ ฐาวรา ศิริพิพัฒน์ ซึ่งเป็น

รายการทีวีที่เน้นสร้างทัศนคติท่ีดี มุมมองแง่บวกของการอ่าน การสร้างแรงบันดาลใจจากการอ่าน แนวทางการเลือก

อ่านหนังสือที่ดี มีคุณภาพ กลยุทธ์การอ่านให้เป็นการรู้จักใช้ประโยชน์จากข้อคิดดีๆ ที่ได้จากการอ่าน อ่านแล้วสามารถ

คิดวิเคราะห์ ปรับใช้ในการด�าเนินชีวิตได้ ผู้ชมสามารถน�าสาระประโยชน์ที่ได้จากรายการไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได ้

อย่างง่ายๆ จนกลายเป็นหนึ่งพลังที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดกระแสรักการอ่านในกลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง ๑๕ - ๒๕ ปี 

   ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น ได้รับความสนใจจากบริษัท คิก เดอะแมชชีน  

ฟิล์ม จ�ากัด (Kick The Machine Films Co.,Ltd.) ใช้สถานท่ีในการถ่ายท�าภาพยนตร์ เร่ือง รักท่ีขอนแก่นภาพยนตร์ 

เรือ่งนีก้�ากบัโดย อภิชาตพิงศ์ วรีะเศรษฐกลุ ผู้ก�ากับภาพยนตร์เรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ ที่ได้รับรางวัลปาล์มทองค�า  

(Palme D’Or) จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ 

  ๑. บุคลากรในองค์กรและผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และตระหนักในการสร้างสังคมการอ่าน

  ๒. คณะท�างานได้น�าหลักคิดวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA CYCLCLE มาใช้ในการขับเคลื่อนปฏิบัติงาน

  ๓. คณะท�างานมกีารจดักจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง และสม�า่เสมอ เพ่ือให้ผูใ้ช้บรกิารได้รูจ้กั และเกิดพฤตกิรรมการอ่าน

  ๔. การมบีนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างห้องสมดุ แหล่งเรียนรู้ และศนูย์บริการข้อมลูจังหวดัขอนแก่น ท�าให้ 

  เกิดการขับเคลื่อนการอ่านร่วมกัน 

  ๕.  การมีเครือข่ายคณะท�างานที่เข้มแข็ง ประกอบด้วย ผู้น�าระดับจังหวัด ผู้น�าระดับท้องถิ่น เครือข่ายการอ่าน  

  นักอ่าน นักเขียน ฯลฯ
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  ๗. กศน.อ�าเภอเมอืงขอนแก่นเป็นสถานศกึษาต้นแบบทีใ่ช้แนวคดิ “อ่านสร้างสขุ” ในการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน 

  ในทุกด้าน รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนครอบครัว และชุมชนร่วมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม 

  แห่งการอ่านและการเรียนรู้

ผลส�าเร็จที่เกินความคาดหมาย

   โครงการหนังสือข้างเตียง ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน เนื่องจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ดี ท�าให้

ผู้ป่วยมีความสุข สื่อมวลชนที่มาถ่ายท�ารายการ ได้แก่ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สถานีโทรทัศน์

กองทับบก ช่อง ๗ และศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (ETV) เป็นต้น

   โครงการหนังสือติดล้อ ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนถ่ายท�ารายการ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 

(ETV) และรายการเปิดโลกเปิดเล่ม ออกอากาศช่องไทยพีบีเอส ด�าเนินรายการโดย ดร.ป๊อบ ฐาวรา ศิริพิพัฒน์ ซึ่งเป็น

รายการทีวีที่เน้นสร้างทัศนคติท่ีดี มุมมองแง่บวกของการอ่าน การสร้างแรงบันดาลใจจากการอ่าน แนวทางการเลือก

อ่านหนังสือที่ดี มีคุณภาพ กลยุทธ์การอ่านให้เป็นการรู้จักใช้ประโยชน์จากข้อคิดดีๆ ที่ได้จากการอ่าน อ่านแล้วสามารถ

คิดวิเคราะห์ ปรับใช้ในการด�าเนินชีวิตได้ ผู้ชมสามารถน�าสาระประโยชน์ที่ได้จากรายการไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได ้

อย่างง่ายๆ จนกลายเป็นหนึ่งพลังที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดกระแสรักการอ่านในกลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง ๑๕ - ๒๕ ปี 

   ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น ได้รับความสนใจจากบริษัท คิก เดอะแมชชีน  

ฟิล์ม จ�ากัด (Kick The Machine Films Co.,Ltd.) ใช้สถานท่ีในการถ่ายท�าภาพยนตร์ เร่ือง รักทีข่อนแก่นภาพยนตร์ 

เรือ่งนีก้�ากบัโดย อภชิาตพิงศ์ วรีะเศรษฐกลุ ผู้ก�ากับภาพยนตร์เรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ ที่ได้รับรางวัลปาล์มทองค�า  

(Palme D’Or) จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ 

  ๑. บุคลากรในองค์กรและผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และตระหนักในการสร้างสังคมการอ่าน

  ๒. คณะท�างานได้น�าหลักคิดวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA CYCLCLE มาใช้ในการขับเคลื่อนปฏิบัติงาน

  ๓. คณะท�างานมกีารจดักจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง และสม�า่เสมอ เพ่ือให้ผูใ้ช้บรกิารได้รูจ้กั และเกิดพฤตกิรรมการอ่าน

  ๔. การมบีนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างห้องสมดุ แหล่งเรยีนรู้ และศนูย์บรกิารข้อมลูจังหวดัขอนแก่น ท�าให้ 

  เกิดการขับเคลื่อนการอ่านร่วมกัน 

  ๕.  การมีเครือข่ายคณะท�างานที่เข้มแข็ง ประกอบด้วย ผู้น�าระดับจังหวัด ผู้น�าระดับท้องถิ่น เครือข่ายการอ่าน  

  นักอ่าน นักเขียน ฯลฯ
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โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนสุนทรวิมล ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

โทรศัพท์ ๐๔๕-๒๕๔-๖๖๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๕๖-๕๕๙

เว็บไซต์  http: //www.burapa.c.th

ปัจจุบันมียุวทูต/ทูตการอ่านจ�านวน ๓๕๐ คน 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

  การด�าเนินงานโครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข มีคณะกรรมการร่วมส่งเสริมการอ่านทั้งในและ

นอกสถานศึกษา เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือวางแผนในการด�าเนินงาน โดยเร่ิมจากการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อสร้าง

บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นอกจากนั้นโรงเรียนยังได้ส�ารวจข้อมูลพื้นฐาน 

ของนักเรียนในชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดพื้นที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน มีแผนงาน

และโครงการปฏิบัติการรองรับอย่างชัดเจน โรงเรียนได้รับการสนับสนุนในด้านการด�าเนินงานทั้งในภาครัฐและ 

ภาคเอกชน มีการขยาย การประสานและการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง จ�านวนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

มีจ�านวนเพิ่มขึ้นในวงกว้างทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษามีการประเมินผลการจัดกิจกรรมอย่างสม�่าเสมอ 

เพื่อพัฒนาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ยั่งยืนตลอดไป

กิจกรรมภายในโรงเรียน

 กิจกรรมถนนคนเรียน เป็นนวัตกรรมในการอ่านและการเรียนรู้ท่ีบุคลากรในโรงเรียนทุกคนและนักเรียน 

ยุวทูตการอ่านร่วมกันจัดกิจกรรมข้ึน เพื่อสนองความต้องการของนักเรียนด้วยการเรียนรู้จาก ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

และหนึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมทุกวันพุธที่ ๓ ของเดือน ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ภายใต้ชื่อ

กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่นอ่านเพ่ือรู้เปิดประตูสู่อาเซียน ถนนสายเรียนรู้สู่งานประเพณีออกพรรษา  

อ่านเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันพ่อแห่งชาติเป็นต้น 

 กิจกรรมน�าความรู้สู่ชุมชน กิจกรรมนี้เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างโรงเรียนเทศบาลบูรพา อุบล 

ยุวทูตการอ่านในชุมชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี โรงเรียนนาร ี

นุกูล ๒ (สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลายรูปแบบ 

ในชุมชนต่างๆ เช่น กิจกรรมครกความรู้สู่อาเซียน กิจกรรมโมเดลกระดาษ กิจกรรมบ้านหนังสืออัจฉริยะ กิจกรรม 

เกมบันไดแห่งความดี และกิจกรรมครอบครัวอ่านบ้านอุ่น เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยนักเรียน

ยุวทูตการอ่านจะน�าหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปบริการในชุมชนต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง บุคคล ในชุมชนและ

นักเรียนได้อ่านหนังสือในเวลาว่าง ซึ่งสะดวกง่ายต่อการอ่านและการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน18

รางวัลถวยพระราชทาน

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนสุนทรวิมล ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

โทรศัพท์ ๐๔๕-๒๕๔-๖๖๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๕๖-๕๕๙

เว็บไซต์  http: //www.burapa.c.th

ปัจจุบันมียุวทูต/ทูตการอ่านจ�านวน ๓๕๐ คน 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

  การด�าเนินงานโครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข มีคณะกรรมการร่วมส่งเสริมการอ่านทั้งในและ

นอกสถานศึกษา เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือวางแผนในการด�าเนินงาน โดยเร่ิมจากการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อสร้าง

บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นอกจากนั้นโรงเรียนยังได้ส�ารวจข้อมูลพื้นฐาน 

ของนักเรียนในชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดพื้นที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน มีแผนงาน

และโครงการปฏิบัติการรองรับอย่างชัดเจน โรงเรียนได้รับการสนับสนุนในด้านการด�าเนินงานทั้งในภาครัฐและ 

ภาคเอกชน มีการขยาย การประสานและการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง จ�านวนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

มีจ�านวนเพิ่มขึ้นในวงกว้างทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษามีการประเมินผลการจัดกิจกรรมอย่างสม�่าเสมอ 

เพื่อพัฒนาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ยั่งยืนตลอดไป

กิจกรรมภายในโรงเรียน

 กิจกรรมถนนคนเรียน เป็นนวัตกรรมในการอ่านและการเรียนรู้ที่บุคลากรในโรงเรียนทุกคนและนักเรียน 

ยุวทูตการอ่านร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อสนองความต้องการของนักเรียนด้วยการเรียนรู้จาก ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

และหนึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมทุกวันพุธที่ ๓ ของเดือน ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ภายใต้ชื่อ

กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่นอ่านเพ่ือรู้เปิดประตูสู่อาเซียน ถนนสายเรียนรู้สู่งานประเพณีออกพรรษา  

อ่านเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันพ่อแห่งชาติเป็นต้น 

 กิจกรรมน�าความรู้สู่ชุมชน กิจกรรมนี้เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างโรงเรียนเทศบาลบูรพา อุบล 

ยุวทูตการอ่านในชุมชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี โรงเรียนนาร ี

นุกูล ๒ (สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลายรูปแบบ 

ในชุมชนต่างๆ เช่น กิจกรรมครกความรู้สู่อาเซียน กิจกรรมโมเดลกระดาษ กิจกรรมบ้านหนังสืออัจฉริยะ กิจกรรม 

เกมบันไดแห่งความดี และกิจกรรมครอบครัวอ่านบ้านอุ่น เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยนักเรียน

ยุวทูตการอ่านจะน�าหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปบริการในชุมชนต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง บุคคล ในชุมชนและ

นักเรียนได้อ่านหนังสือในเวลาว่าง ซึ่งสะดวกง่ายต่อการอ่านและการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน18

รางวัลถวยพระราชทาน



กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบผลส�าเร็จ

   กิจกรรมถนนคนเรียน คณะกรรมการด�าเนินงานห้องสมุดและตัวแทนนักเรียนยุวทูตการอ่านจะประชุมร่วม

กันเพื่อปรึกษาหารือ ถึงแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ที่จะน�ามาจัดกิจกรรมในแต่ละเดือน 

แล้วให้ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาวิชาในกลุ่มสาระ  

การเรียนรู้ โดยมีแกนน�านักเรียนยุวทูตการอ่านเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการจัดกิจกรรมซึ่งเริ่มตั้งแต่การประชาสัมพันธ์

เชิญชวน เพื่อน พี่และน้องๆ ในโรงเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนได้ก�าหนดการจัดกิจกรรมทุกวันพุธที่ ๓ ของเดือน

ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ในบริเวณถนนหน้าอาคารเรียน ซึ่งเป็นห้องเรียนธรรมชาติ ภายใต้บรรยากาศ  

การเรียนรู้ที่แปลกใหม่ซึ่งส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและตามความสนใจของตนเองมากยิ่งขึ้น

   กิจกรรมสานสัมพันธ์แบ่งปันการอ่าน โรงเรียนได้พัฒนานักเรียนยุวทูตการอ่านโดยให้เข้ารับการอบรม  

เพื่อให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นยุวทูตการอ่านและได้เรียนรู้วิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู ้

ในฐานต่างๆ เช่นฐานการแสดงละครหุ่น ฐานการท�านิทานแผ่นเดียว ฐานการท�าสื่อการอ่าน เป็นต้น หลังจากผ่านการ

อบรมแล้วนักเรียนยุวทูตการอ่านจะเป็นผู้น�าในการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์แบ่งปันการอ่านในสถานศึกษาอื่นๆ ซ่ึงผล 

ที่ได้จากการจัดกิจกรรมนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พัฒนาทักษะทั้งทางด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน นักเรียน 

ยุวทูตการอ่านยังได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพและส่งผลให้เกิดภาคีเครือข่ายด้านการอ่านในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

  กิจกรรมที่คิดขึ้นมาใหม่

   กิจกรรมปลูกฝังน้องรักเป็นนักอ่าน โดยพี่ๆ นักเรียนยุวทูตการอ่านจะท�าหน้าที่ดูแลน้องในการท�ากิจกรรม

ทัว่ไปในโรงเรยีนเพือ่ส่งเสรมิทกัษะการอ่านและการเรยีนรู ้เช่นเชิญชวนน้องๆ เข้าห้องสมดุเพือ่อ่านหนงัสอื แนะน�าน้อง

ให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ทุกกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น โดยให้พี่ๆ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ ๔ ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จับคู่กับน้องตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

สถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข 19

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบผลส�าเร็จ

   กิจกรรมถนนคนเรียน คณะกรรมการด�าเนินงานห้องสมุดและตัวแทนนักเรียนยุวทูตการอ่านจะประชุมร่วม

กันเพื่อปรึกษาหารือ ถึงแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ที่จะน�ามาจัดกิจกรรมในแต่ละเดือน 

แล้วให้ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาวิชาในกลุ่มสาระ  

การเรียนรู้ โดยมีแกนน�านักเรียนยุวทูตการอ่านเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการจัดกิจกรรมซึ่งเริ่มตั้งแต่การประชาสัมพันธ์

เชิญชวน เพื่อน พี่และน้องๆ ในโรงเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนได้ก�าหนดการจัดกิจกรรมทุกวันพุธที่ ๓ ของเดือน

ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ในบริเวณถนนหน้าอาคารเรียน ซึ่งเป็นห้องเรียนธรรมชาติ ภายใต้บรรยากาศ  

การเรียนรู้ที่แปลกใหม่ซึ่งส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและตามความสนใจของตนเองมากยิ่งขึ้น

   กิจกรรมสานสัมพันธ์แบ่งปันการอ่าน โรงเรียนได้พัฒนานักเรียนยุวทูตการอ่านโดยให้เข้ารับการอบรม  

เพื่อให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นยุวทูตการอ่านและได้เรียนรู้วิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู ้

ในฐานต่างๆ เช่นฐานการแสดงละครหุ่น ฐานการท�านิทานแผ่นเดียว ฐานการท�าสื่อการอ่าน เป็นต้น หลังจากผ่านการ

อบรมแล้วนักเรียนยุวทูตการอ่านจะเป็นผู้น�าในการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์แบ่งปันการอ่านในสถานศึกษาอื่นๆ ซ่ึงผล 

ที่ได้จากการจัดกิจกรรมนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พัฒนาทักษะทั้งทางด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน นักเรียน 

ยุวทูตการอ่านยังได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพและส่งผลให้เกิดภาคีเครือข่ายด้านการอ่านในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

  กิจกรรมที่คิดขึ้นมาใหม่

   กิจกรรมปลูกฝังน้องรักเป็นนักอ่าน โดยพี่ๆ นักเรียนยุวทูตการอ่านจะท�าหน้าที่ดูแลน้องในการท�ากิจกรรม

ทัว่ไปในโรงเรยีนเพือ่ส่งเสรมิทกัษะการอ่านและการเรยีนรู ้เช่นเชิญชวนน้องๆ เข้าห้องสมดุเพือ่อ่านหนงัสอื แนะน�าน้อง

ให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ทุกกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น โดยให้พี่ๆ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ ๔ ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จับคู่กับน้องตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

สถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข 19



ผลส�าเร็จที่น่าสนใจ

  ๑. มีจ�านวนยุวทูตเพิ่มขึ้น โดยปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีจ�านวน ๒๑๐ คน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ�านวน ๑๔๐ คน 

มียุวทูตรวมทั้งหมด ๓๕๐ คน เป็นนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

  ๒. ยุวทูตการอ่านได้ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อ่ืน เกิดความสามัคคีท�างานเป็น 

หมู่คณะได้อย่างมีความสุข รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักการเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตสาธารณะ 

เห็นคุณค่า ความภาคภูมิใจในตนเองน�าทักษะกระบวนการท�างานตลอดจนประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน ฝึกเป็น

ผู้น�าตามวิถีประชาธิปไตยเกิดความกระตือรือร้นในการท�างาน

  ๓. โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ได้พัฒนาบรรยากาศให้เอื้อต่อการอ่านและเรียนรู้ เช่น บรรยากาศ ทางกายภาพ

ภายในโรงเรียน ห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศอาเซียน ศูนย์การเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนห้องศูนย์การเรียนรู ้

งานอาชีพต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองตลอดจนบุคคลในชุมชนได้เรียนรู้ตามความถนัดและสนใจ

  ๔. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน จนท�าให้ชุมชนเกิดเจตคติที่ดีต่อโรงเรียนมากยิ่งขึ้นส่วน

หน่วยงานภายนอกและเครือข่ายการอ่านในสถานศึกษาอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมในโครงการได้สมัครเป็นภาคีเครือข่ายกับ

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล เช่น โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี โรงเรียนในสังกัดส�านักเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต ๑ โรงเรียนในสังกัดส�านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ และโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการการศึกษาเอกชน เป็นต้น 

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน20

ผลส�าเร็จที่น่าสนใจ

  ๑. มีจ�านวนยุวทูตเพิ่มขึ้น โดยปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีจ�านวน ๒๑๐ คน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ�านวน ๑๔๐ คน 

มียุวทูตรวมทั้งหมด ๓๕๐ คน เป็นนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

  ๒. ยุวทูตการอ่านได้ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อ่ืน เกิดความสามัคคีท�างานเป็น 

หมู่คณะได้อย่างมีความสุข รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักการเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตสาธารณะ 

เห็นคุณค่า ความภาคภูมิใจในตนเองน�าทักษะกระบวนการท�างานตลอดจนประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน ฝึกเป็น

ผู้น�าตามวิถีประชาธิปไตยเกิดความกระตือรือร้นในการท�างาน

  ๓. โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ได้พัฒนาบรรยากาศให้เอื้อต่อการอ่านและเรียนรู้ เช่น บรรยากาศ ทางกายภาพ

ภายในโรงเรียน ห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศอาเซียน ศูนย์การเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนห้องศูนย์การเรียนรู ้

งานอาชีพต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองตลอดจนบุคคลในชุมชนได้เรียนรู้ตามความถนัดและสนใจ

  ๔. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน จนท�าให้ชุมชนเกิดเจตคติที่ดีต่อโรงเรียนมากยิ่งขึ้นส่วน

หน่วยงานภายนอกและเครือข่ายการอ่านในสถานศึกษาอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมในโครงการได้สมัครเป็นภาคีเครือข่ายกับ

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล เช่น โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี โรงเรียนในสังกัดส�านักเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต ๑ โรงเรียนในสังกัดส�านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ และโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการการศึกษาเอกชน เป็นต้น 

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน20



ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

  ๑. ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมุ่งมั่นเอาใจใส่ในการพัฒนา มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลโดยให้การสนับสนุนและติดตาม 

การด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมออ�านวยความสะดวกแก่คณะท�างาน เพื่อให้งานทุกอย่างสามารถด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น

และประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี

  ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษาต่างก็มีความรัก มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกันในการสนองนโยบายของผู้บริหารเพ่ือร่วมกันพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ที่ก�าหนดไว้

  ๓. นกัเรยีน ซึง่นบัว่ามคีวามส�าคญัมากเนือ่งจากโรงเรยีนได้เปิดโอกาสให้นกัเรยีนได้แสดงความคดิเหน็อย่างเสรี

มีความเป็นประชาธิปไตย และยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษานักเรียนจึงเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน

กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง

  ๔. ชุมชนเป็นปัจจัยส�าคัญมีส่วนร่วมต่อการด�าเนินกิจกรรม ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลเปิดเป็นแหล่ง

เรียนรู้ให้กับชุมชนใกล้เคียงได้เข้ามาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล ข่าวสารความรู้ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์จากระบบข้อมูล 

สารสนเทศอิเล็คทรอนิคส์และสื่อสิ่งพิมพ์ที่หลากหลายเพียงพอต่อความต้องการโดยเปิดให้บริการทุกวันทั้งในและ 

นอกเวลาราชการ น�าความพึงพอใจสู่ชุมชนเป็นอย่างมากผลสะท้อนที่สถานศึกษาได้กลับคืนมา คือ ความร่วมมือ  

ร่วมแรง ร่วมใจในการจัดกิจกรรมน�าความรู้สู่ชุมชน กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ีท่ีทางโรงเรียนจัดจึงได้รับความร่วมมือ

เป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนท�าให้กิจกรรมประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดีทุกกิจกรรม

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ และแนวทางแก้ไข

  ภายในสถานศึกษาในเวลาว่างนักเรียนชอบเล่นมากกว่าอ่านหนังสือ 

  แนวทางแก้ไข คือจัดกิจกรรมกระตุ้นจูงใจอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมการประกวดต่างๆ 

เวียนตามฐานจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ กิจกรรมรายสัปดาห์ กิจกรรมรายเดือน โดยจัดให้มีของรางวัลมอบให้ นอกจาก

นั้นมีประกาศเกียรติคุณ และมีการน�าผลงานจัดแสดงนิทรรศการให้เกิดความภูมิใจในตนเอง ทุกกิจกรรมจัดท�าอย่าง 

ต่อเนื่อง

  ภายนอกสถานศึกษา เนื่องจากชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน เป็นชุมชนแออัด คนในชุมชนขาดความสนใจ 

ในการอ่านเนื่องจากมีข้อจ�ากัดด้านเวลา เพราะต้องท�างานแลกเงิน หาเช้ากินค�่า 

  แนวทางแก้ไข โรงเรียนเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมน�าความรู้

สู่ชุมชน ด�าเนินการโดยยุวทูตในชุมชนและยุวทูตภายในโรงเรียน จัดท�าห้องสมุดเคลื่อนที่น�าหนังสือส่งเสริมอาชีพต่างๆ 

ไปบรกิารถงึที ่จดัท�ากิจกรรมครอบครวัอ่านบ้านอุน่ กจิกรรมปลกูฝังลกูรกัเป็นนกัอ่าน กจิกรรมเดนิรณรงค์เชญิชวนอ่าน

หนังสือ กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจัดให้มีของรางวัลมอบให้ และประกาศเกียรติคุณ ทุกกิจกรรมจัดอย่างต่อเนื่อง
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

  ๑. ผู้บริหารสถานศึกษาที่มุ่งมั่นเอาใจใส่ในการพัฒนา มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลโดยให้การสนับสนุนและติดตาม 

การด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมออ�านวยความสะดวกแก่คณะท�างาน เพื่อให้งานทุกอย่างสามารถด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น

และประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี

  ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษาต่างก็มีความรัก มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกันในการสนองนโยบายของผู้บริหารเพื่อร่วมกันพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ที่ก�าหนดไว้

  ๓. นกัเรยีน ซึง่นบัว่ามคีวามส�าคญัมากเนือ่งจากโรงเรยีนได้เปิดโอกาสให้นกัเรยีนได้แสดงความคดิเหน็อย่างเสรี

มีความเป็นประชาธิปไตย และยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษานักเรียนจึงเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน

กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง

  ๔. ชุมชนเป็นปัจจัยส�าคัญมีส่วนร่วมต่อการด�าเนินกิจกรรม ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลเปิดเป็นแหล่ง

เรียนรู้ให้กับชุมชนใกล้เคียงได้เข้ามาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล ข่าวสารความรู้ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์จากระบบข้อมูล 

สารสนเทศอิเล็คทรอนิคส์และสื่อสิ่งพิมพ์ที่หลากหลายเพียงพอต่อความต้องการโดยเปิดให้บริการทุกวันทั้งในและ 

นอกเวลาราชการ น�าความพึงพอใจสู่ชุมชนเป็นอย่างมากผลสะท้อนที่สถานศึกษาได้กลับคืนมา คือ ความร่วมมือ  

ร่วมแรง ร่วมใจในการจัดกิจกรรมน�าความรู้สู่ชุมชน กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนท่ีท่ีทางโรงเรียนจัดจึงได้รับความร่วมมือ

เป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนท�าให้กิจกรรมประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดีทุกกิจกรรม

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ และแนวทางแก้ไข

  ภายในสถานศึกษาในเวลาว่างนักเรียนชอบเล่นมากกว่าอ่านหนังสือ 

  แนวทางแก้ไข คือจัดกิจกรรมกระตุ้นจูงใจอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมการประกวดต่างๆ 

เวียนตามฐานจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ กิจกรรมรายสัปดาห์ กิจกรรมรายเดือน โดยจัดให้มีของรางวัลมอบให้ นอกจาก

นั้นมีประกาศเกียรติคุณ และมีการน�าผลงานจัดแสดงนิทรรศการให้เกิดความภูมิใจในตนเอง ทุกกิจกรรมจัดท�าอย่าง 

ต่อเนื่อง

  ภายนอกสถานศึกษา เนื่องจากชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน เป็นชุมชนแออัด คนในชุมชนขาดความสนใจ 

ในการอ่านเนื่องจากมีข้อจ�ากัดด้านเวลา เพราะต้องท�างานแลกเงิน หาเช้ากินค�่า 

  แนวทางแก้ไข โรงเรียนเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมน�าความรู้

สู่ชุมชน ด�าเนินการโดยยุวทูตในชุมชนและยุวทูตภายในโรงเรียน จัดท�าห้องสมุดเคลื่อนที่น�าหนังสือส่งเสริมอาชีพต่างๆ 

ไปบรกิารถงึที ่จดัท�ากิจกรรมครอบครวัอ่านบ้านอุน่ กจิกรรมปลกูฝังลกูรกัเป็นนกัอ่าน กจิกรรมเดนิรณรงค์เชญิชวนอ่าน

หนังสือ กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจัดให้มีของรางวัลมอบให้ และประกาศเกียรติคุณ ทุกกิจกรรมจัดอย่างต่อเนื่อง
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 แผนงานและแนวทางด�าเนินงานส่งเสริมการอ่านในปีเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ได้ด�าเนินงานส่งเสริมการอ่านในปีเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพ 

รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีต่อเนือ่งตลอดปี ๒๕๕๘ ด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนีก้จิกรรมอ่านเถดิ...เด็กไทยอ่านถวาย

เจ้าฟ้านกัอ่านกจิกรรมนานาสาระกจิกรรมคาราวานตวัหนอนสญัจร...เรยีนรู้พนัธกุรรมพชืกจิกรรมถนนคนเรยีน กจิกรรม

สานสัมพันธ์แบ่งปันการอ่าน กิจกรรมครอบครัวอ่านบ้านอุ่น กิจกรรมปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่าน กิจกรรมปลูกฝังน้องรัก

เป็นนกัอ่าน กจิกรรมน�าความรูสู่้ชมุชน กจิกรรมเสริมปัญญาเวลาคอย กจิกรรมฐานสร้างสรรค์จันทร์ถึงศกุร์ และกจิกรรม

แข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย

ความคิดเห็นของบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

  “กิจกรรมส่งเสรมิการอ่านภายในสถานศกึษาทกุกจิกรรมล้วนส่งผลให้เกดิพฒันาการด้านการอ่านและการเรยีนรู ้

ให้กับนักเรียนจนสามารถน�าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน เห็นควรให้โรงเรียนจัดกิจกรรม

อย่างต่อเนื่อง”

  “กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายนอกสถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้โดยให้นักเรียนซึ่งเป็น 

บุตรหลานของคนในชุมชนและการให้ยุวทูตชุมชนมีบทบาทส�าคัญในการจัดกิจกรรม เป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดี

ระหว่างบุคคลในครอบครัวและโรงเรียนกับชุมชน”

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน22

 แผนงานและแนวทางด�าเนินงานส่งเสริมการอ่านในปีเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ได้ด�าเนินงานส่งเสริมการอ่านในปีเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพ 

รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีต่อเนือ่งตลอดปี ๒๕๕๘ ด้วยกิจกรรมต่างๆ ดงันีก้จิกรรมอ่านเถดิ...เด็กไทยอ่านถวาย

เจ้าฟ้านกัอ่านกจิกรรมนานาสาระกจิกรรมคาราวานตวัหนอนสญัจร...เรยีนรู้พนัธกุรรมพชืกจิกรรมถนนคนเรยีน กจิกรรม

สานสัมพันธ์แบ่งปันการอ่าน กิจกรรมครอบครัวอ่านบ้านอุ่น กิจกรรมปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่าน กิจกรรมปลูกฝังน้องรัก

เป็นนกัอ่าน กจิกรรมน�าความรูสู่้ชมุชน กจิกรรมเสรมิปัญญาเวลาคอย กจิกรรมฐานสร้างสรรค์จนัทร์ถงึศกุร์ และกจิกรรม

แข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย

ความคิดเห็นของบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

  “กจิกรรมส่งเสรมิการอ่านภายในสถานศกึษาทกุกจิกรรมล้วนส่งผลให้เกดิพฒันาการด้านการอ่านและการเรยีนรู ้

ให้กับนักเรียนจนสามารถน�าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน เห็นควรให้โรงเรียนจัดกิจกรรม

อย่างต่อเนื่อง”

  “กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายนอกสถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้โดยให้นักเรียนซึ่งเป็น 

บุตรหลานของคนในชุมชนและการให้ยุวทูตชุมชนมีบทบาทส�าคัญในการจัดกิจกรรม เป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดี

ระหว่างบุคคลในครอบครัวและโรงเรียนกับชุมชน”

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน22



โรงเรียนนารีนุกูล ๒ จังหวัดอุบลราชธานี
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

ที่อยู่ : โรงเรียนนารีนุกูล ๒ ถนนชยางกูร ต�าบลหัวเรือ อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๔๕๒๐๐๕๘๙ 

เว็บไซต์ https://th-th.facebook.com/librarynari2

ข้อมูลพื้นฐานปีการศึกษา ๒๕๕๗
-  จ�านวนนักเรียน ๔๑๑ คน

-  จ�านวนครูปฏิบัติการสอน ๓๗ คน

-  จ�านวนยุวทูตส่งเสริมการอ่าน ๑๓๐ คน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

  ในการด�าเนนิงานโครงการสถานศกึษาต้นแบบชมุชนอ่านสร้างสขุ โรงเรยีนนารนีกูุล ๒ ได้ด�าเนนิการต่อเนือ่งจาก

โครงการอ่านสร้างสุข ใน ๒ ปีท่ีผ่านมา ซึ่งกิจกรรมที่เคยจัดในปีที่ผ่านมา และจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันรวมไปถึง

กิจกรรมที่จัดท�าขึ้นมาใหม่ ได้แก่

กิจกรรมที่ด�าเนินการภายในโรงเรียน

 กิจกรรม Stars of knowledge เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริม การอ่าน

เกี่ยวกับส�านวนไทย จัดท�าคฑาหมายเลขดาวและน�า ซีดีท่ีใช้แล้ว ด้านหนึ่ง 

ตดิหมายเลขทีต่รงกบัหมายเลขดาว อกีด้านหนึง่วาดภาพส�านวนไทยให้นกัเรยีน

อ่านใบความรู้ จับคฑาหมายเลขดาว จับซีดีดาวท่ีหมายเลขตรงกับคฑาดาว  

แล้วทายภาพส�านวนไทยพร้อมบอกความหมายส�านวนไทย

กิจกรรมที่ด�าเนินการภายนอกโรงเรียน

กิจกรรม คาราวานตัวหนอน สัญจรสร้างสุข เป็นการจัดกิจกรรม  

นอกสถานทีข่องยวุทูตส่งเสรมิการอ่าน ให้ทราบถงึหน้าท่ีดแูลโรงเรียนเครอืข่าย

ให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังจัด

กิจกรรมในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนเห็นความส�าคัญของ การอ่านเพิ่มขึ้นด้วย

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบความส�าเร็จ

  กิจกรรมเข้าค่ายหนังสือเล่มเล็ก เป็นการจัดกิจกรรมโดยงาน ห้องสมุด

ร่วมกบัฝ่ายวชิาการและกลุม่สาระต่างๆ จดัเข้าค่ายหนงัสอื เล่มเลก็ทัง้โรงเรยีน 

มีการจัดท�าหนังสือเล่มเล็กในทุกรายวิชา โดยมีครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ร่วม

กันดูแล และมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คอยเป็นพี่เลี้ยงให้ค�าแนะน�าและ

ดูแลการจัดท�าภายใต้ การดูแลของครูอีกทอดหนึ่ง

สถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข 23

รางวัลถวยพระราชทาน

โรงเรียนนารีนุกูล ๒ จังหวัดอุบลราชธานี
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

ที่อยู่ : โรงเรียนนารีนุกูล ๒ ถนนชยางกูร ต�าบลหัวเรือ อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๔๕๒๐๐๕๘๙ 

เว็บไซต์ https://th-th.facebook.com/librarynari2

ข้อมูลพื้นฐานปีการศึกษา ๒๕๕๗
-  จ�านวนนักเรียน ๔๑๑ คน

-  จ�านวนครูปฏิบัติการสอน ๓๗ คน

-  จ�านวนยุวทูตส่งเสริมการอ่าน ๑๓๐ คน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

  ในการด�าเนนิงานโครงการสถานศกึษาต้นแบบชมุชนอ่านสร้างสขุ โรงเรยีนนารนีกูุล ๒ ได้ด�าเนนิการต่อเนือ่งจาก

โครงการอ่านสร้างสุข ใน ๒ ปีที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมที่เคยจัดในปีที่ผ่านมา และจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันรวมไปถึง

กิจกรรมที่จัดท�าขึ้นมาใหม่ ได้แก่

กิจกรรมที่ด�าเนินการภายในโรงเรียน

 กิจกรรม Stars of knowledge เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริม การอ่าน

เกี่ยวกับส�านวนไทย จัดท�าคฑาหมายเลขดาวและน�า ซีดีที่ใช้แล้ว ด้านหนึ่ง 

ตดิหมายเลขทีต่รงกบัหมายเลขดาว อกีด้านหนึง่วาดภาพส�านวนไทยให้นกัเรยีน

อ่านใบความรู้ จับคฑาหมายเลขดาว จับซีดีดาวที่หมายเลขตรงกับคฑาดาว  

แล้วทายภาพส�านวนไทยพร้อมบอกความหมายส�านวนไทย

กิจกรรมที่ด�าเนินการภายนอกโรงเรียน

กิจกรรม คาราวานตัวหนอน สัญจรสร้างสุข เป็นการจัดกิจกรรม  

นอกสถานทีข่องยวุทูตส่งเสรมิการอ่าน ให้ทราบถงึหน้าท่ีดแูลโรงเรียนเครอืข่าย

ให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังจัด

กิจกรรมในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนเห็นความส�าคัญของ การอ่านเพิ่มขึ้นด้วย

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบความส�าเร็จ

  กิจกรรมเข้าค่ายหนังสือเล่มเล็ก เป็นการจัดกิจกรรมโดยงาน ห้องสมุด

ร่วมกบัฝ่ายวชิาการและกลุม่สาระต่างๆ จดัเข้าค่ายหนงัสอื เล่มเลก็ทัง้โรงเรยีน 

มีการจัดท�าหนังสือเล่มเล็กในทุกรายวิชา โดยมีครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ร่วม

กันดูแล และมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คอยเป็นพี่เลี้ยงให้ค�าแนะน�าและ

ดูแลการจัดท�าภายใต้ การดูแลของครูอีกทอดหนึ่ง

สถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข 23

รางวัลถวยพระราชทาน



  กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนคนรักหนังสือ เป็นการจัดกิจกรรม เข้าค่าย

อบรมยุวทูตส่งเสริมการอ่านท่ีมาจากห้องเรียนต่างๆ เพื่อปลูกฝังส่งเสริมนิสัย

รักการอ่าน และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ให้กับยุวทูตส่งเสริมการอ่าน  

เพื่อน�าไปสู่การจัดกิจกรรมส่งเสริม การอ่านอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

  กิจกรรม Stars of knowledge เป็นการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน 

เกี่ยวกับส�านวนไทย จัดท�า คฑาหมายเลขดาว และน�าซีดีที่ใช้แล้ว ด้านหนึ่งติด

หมายเลขทีต่รงกับหมายเลขดาว อีกด้านหน่ึงวาดภาพส�านวนไทย นกัเรยีนอ่าน

ใบความรู้ จับคฑาหมายเลขดาว จับซีดีดาวท่ีหมายเลขตรงกับคฑาดาว แล้ว

ทายภาพส�านวนไทย พร้อมบอกความหมายส�านวนไทย

  กิจกรรมหนังสือดี ที่หนูรัก เป็นการจัดกิจกรรมโดยขอรับ บริจาค 

หนังสือดีๆ จากนักเรียนและครู น�าหนังสือที่ได้รับบริจาค มาจัดนิทรรศการให้

นักเรียนแนะน�าหนังสือดีที่หนูรัก โดยบอก ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง เนื้อเรื่อง โดยย่อ 

ประโยชน์ที่ได้จากหนังสือ และเชิญชวน เพื่อนๆ อ่านหนังสือ

  กิจกรรมกระเป๋าหนังสือสู ่ชุมชน เป็นการจัดกิจกรรมโดยยุวทูต  

ส่งเสรมิการอ่านน�าหนงัสอืออกไปให้บรกิารตามจดุต่างๆ ในหมูบ้่าน เป็นหนงัสอื

ที่คนในชุมชนสนใจ และตรงความต้องการหากต้องการ หนังสือเพิ่มเติมก็

สามารถแจ้งแก่ยุวทูตส่งเสริมการอ่านได้ จะได้น�าไป บริการในครั้งต่อๆ ไป

กิจกรรมที่คิดขึ้นมาใหม่

 กิจกรรมตามรอยอักษรา เจ้าฟ้านักอ่าน เป็นการจัด กิจกรรมเพื่อส่งเสริม

ให้นกัเรยีนและเดก็ๆ ในชมุชนหันมาสนใจ บทพระราชนพินธ์ของ สมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยใช้เกมทายค�าใบ้บทพระราชนิพนธ์

 กจิกรรมเพาะกล้านกัอ่าน เป็นกจิกรรมทีจ่ดัให้กบันกัเรยีนก่อน วยัเรียน ณ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนักเรียนระดับชั้นอนุบาลในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังนิสัยรัก

การอ่าน อีกทั้งท�าความเข้าใจ กับผู้ปกครองเรื่องความส�าคัญของการอ่านเพื่อให้

ผู้ปกครอง สนับสนุนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กก่อนวัยเรียน 

 กิจกรรม Books Delivery เป็นกจิกรรมท่ีงานห้องสมดุ จะไปจัดมมุหนงัสอื

ไว้ที่ วัด (หอฉัน), บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ, องค์การบริหารส่วนต�าบล, สถานพินิจและ

คุ้มครองเด็ก เพื่อให้บุคคลที่มาใช้บริการในชุมชนนั้นได้ใช้ประโยชน์ โดยคัดเลือก

หนังสือที่เหมาะสม และเปลี่ยนหนังสือ ทุกสองสัปดาห์

 Sound of Knowledge (เสียงจากหนังสือ) ยุวทูตส่งเสริม การอ่านจะจัด

กิจกรรมเสียงตามสายเพ่ือแนะน�าหนังสือ และเกร็ดความรู้ต่างๆ ท่ีน่าสนใจผ่าน

ทางสถานีวิทยุในหมู่บ้าน (ทุกหมู่บ้านจะมีหอกระจายข่าว)

 กจิกรรมหน้าต่างแห่งปัญญา เป็นการจดักจิกรรม ตอบปัญหาจากหน้าต่าง

บานใหญ่ สีสันสะดุดตา ประกอบไปด้วยกลุ่มสาระต่างๆ ใช้ตอบปัญหา แยกระดบั 

หากเป็นในโรงเรียนจะแยกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หากใช้นอกโรงเรียน จะน�าไปใช้ กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน24

  กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนคนรักหนังสือ เป็นการจัดกิจกรรม เข้าค่าย

อบรมยุวทูตส่งเสริมการอ่านที่มาจากห้องเรียนต่างๆ เพื่อปลูกฝังส่งเสริมนิสัย

รักการอ่าน และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ให้กับยุวทูตส่งเสริมการอ่าน  

เพื่อน�าไปสู่การจัดกิจกรรมส่งเสริม การอ่านอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

  กิจกรรม Stars of knowledge เป็นการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน 

เกี่ยวกับส�านวนไทย จัดท�า คฑาหมายเลขดาว และน�าซีดีที่ใช้แล้ว ด้านหนึ่งติด

หมายเลขทีต่รงกับหมายเลขดาว อกีด้านหน่ึงวาดภาพส�านวนไทย นกัเรยีนอ่าน

ใบความรู้ จับคฑาหมายเลขดาว จับซีดีดาวท่ีหมายเลขตรงกับคฑาดาว แล้ว

ทายภาพส�านวนไทย พร้อมบอกความหมายส�านวนไทย

  กิจกรรมหนังสือดี ที่หนูรัก เป็นการจัดกิจกรรมโดยขอรับ บริจาค 

หนังสือดีๆ จากนักเรียนและครู น�าหนังสือที่ได้รับบริจาค มาจัดนิทรรศการให้

นักเรียนแนะน�าหนังสือดีที่หนูรัก โดยบอก ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง เนื้อเรื่อง โดยย่อ 

ประโยชน์ที่ได้จากหนังสือ และเชิญชวน เพื่อนๆ อ่านหนังสือ

  กิจกรรมกระเป๋าหนังสือสู ่ชุมชน เป็นการจัดกิจกรรมโดยยุวทูต  

ส่งเสรมิการอ่านน�าหนงัสอืออกไปให้บรกิารตามจดุต่างๆ ในหมูบ้่าน เป็นหนงัสอื

ที่คนในชุมชนสนใจ และตรงความต้องการหากต้องการ หนังสือเพิ่มเติมก็

สามารถแจ้งแก่ยุวทูตส่งเสริมการอ่านได้ จะได้น�าไป บริการในครั้งต่อๆ ไป

กิจกรรมที่คิดขึ้นมาใหม่

 กิจกรรมตามรอยอักษรา เจ้าฟ้านักอ่าน เป็นการจัด กิจกรรมเพื่อส่งเสริม

ให้นกัเรยีนและเดก็ๆ ในชมุชนหันมาสนใจ บทพระราชนพินธ์ของ สมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยใช้เกมทายค�าใบ้บทพระราชนิพนธ์

 กจิกรรมเพาะกล้านกัอ่าน เป็นกจิกรรมทีจ่ดัให้กบันกัเรยีนก่อน วยัเรียน ณ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนักเรียนระดับชั้นอนุบาลในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังนิสัยรัก

การอ่าน อีกทั้งท�าความเข้าใจ กับผู้ปกครองเรื่องความส�าคัญของการอ่านเพื่อให้

ผู้ปกครอง สนับสนุนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กก่อนวัยเรียน 

 กิจกรรม Books Delivery เป็นกจิกรรมท่ีงานห้องสมดุ จะไปจัดมมุหนงัสอื

ไว้ที่ วัด (หอฉัน), บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ, องค์การบริหารส่วนต�าบล, สถานพินิจและ

คุ้มครองเด็ก เพื่อให้บุคคลที่มาใช้บริการในชุมชนนั้นได้ใช้ประโยชน์ โดยคัดเลือก

หนังสือที่เหมาะสม และเปลี่ยนหนังสือ ทุกสองสัปดาห์

 Sound of Knowledge (เสียงจากหนังสือ) ยุวทูตส่งเสริม การอ่านจะจัด

กิจกรรมเสียงตามสายเพ่ือแนะน�าหนังสือ และเกร็ดความรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจผ่าน

ทางสถานีวิทยุในหมู่บ้าน (ทุกหมู่บ้านจะมีหอกระจายข่าว)

 กจิกรรมหน้าต่างแห่งปัญญา เป็นการจดักจิกรรม ตอบปัญหาจากหน้าต่าง

บานใหญ่ สีสันสะดดุตา ประกอบไปด้วยกลุ่มสาระต่างๆ ใช้ตอบปัญหา แยกระดบั 

หากเป็นในโรงเรียนจะแยกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หากใช้นอกโรงเรียน จะน�าไปใช้ กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน24



ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

  ๑ ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส�าคัญ และให้การสนับสนุนการด�าเนินงานด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านท้ังใน 

  โรงเรียน และนอกโรงเรียน

  ๒ ความทุ่มเทแรงกาย แรงใจของครูบรรณารักษ์ ยุวบรรณารักษ์ และยุวทูตส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในการจัด 

  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างสม�่าเสมอ

  ๓  การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรในโรงเรียน

  ๔  ความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน

  ๕ การได้รับแรงสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ได้แก่

   - โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑     

   - โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙     

   - สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก     

   - วัด     

   - องค์การบริหารส่วนต�าบล     

   - หน่วยงานจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.)     

   -  หน่วยงานจากส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

  ๖  มีการส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ทั้งในโรงเรียน และในชุมชน เพื่อน�ามาปรับปรุงการให้บริการและ 

  การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมเป็นประจ�า

ผลส�าเร็จที่น่าสนใจ

 ๑  ผู ้ เรียนที่สมัครเข ้าเป ็นยุวบรรณารักษ ์และยุวทูตส ่งเสริมการ  

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โดดเด่น คือ เรื่องจิตอาสา มีนิสัยรักการอ่าน  

ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เสียสละ กล้าคิดและท�าในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม

  ๒ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถชนะการแข่งขันระดับชาติ ดังนี้

     - รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านระดับชาติ ม.ต้น ปี ๒๕๕๗

   -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านระดับชาติ ม.ปลาย ปี ๒๕๕๗

   - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับชาติ ม.ต้น ปี ๒๕๕๗

   - รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับชาติ ม.ปลาย ปี ๒๕๕๗

  ๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น

  ๔  บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเห็นความส�าคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่าน 

  มากขึ้น ท�าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมด�าเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืน

สถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข 25

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

  ๑ ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส�าคัญ และให้การสนับสนุนการด�าเนินงานด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านท้ังใน 

  โรงเรียน และนอกโรงเรียน

  ๒ ความทุ่มเทแรงกาย แรงใจของครูบรรณารักษ์ ยุวบรรณารักษ์ และยุวทูตส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในการจัด 

  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างสม�่าเสมอ

  ๓  การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรในโรงเรียน

  ๔  ความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน

  ๕ การได้รับแรงสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ได้แก่

   - โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑     

   - โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙     

   - สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก     

   - วัด     

   - องค์การบริหารส่วนต�าบล     

   - หน่วยงานจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.)     

   -  หน่วยงานจากส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

  ๖  มีการส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ทั้งในโรงเรียน และในชุมชน เพื่อน�ามาปรับปรุงการให้บริการและ 

  การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมเป็นประจ�า

ผลส�าเร็จที่น่าสนใจ

 ๑  ผู ้ เรียนที่สมัครเข ้าเป ็นยุวบรรณารักษ ์และยุวทูตส ่งเสริมการ  

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โดดเด่น คือ เรื่องจิตอาสา มีนิสัยรักการอ่าน  

ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เสียสละ กล้าคิดและท�าในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม

  ๒ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถชนะการแข่งขันระดับชาติ ดังนี้

     - รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านระดับชาติ ม.ต้น ปี ๒๕๕๗

   -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านระดับชาติ ม.ปลาย ปี ๒๕๕๗

   - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับชาติ ม.ต้น ปี ๒๕๕๗

   - รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับชาติ ม.ปลาย ปี ๒๕๕๗

  ๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น

  ๔  บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเห็นความส�าคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่าน 

  มากขึ้น ท�าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมด�าเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืน

สถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข 25



ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ/แนวทางการแก้ปัญหา

 ปัญหา :  ครูและนักเรียนต่างมีภาระเรื่องการเรียนและการสอน ท�าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริม

การอ่านนอกโรงเรียนได้บ่อยตามที่ต้องการ

 การแก้ปัญหา :  ครู และนักเรียนจะท�าหน้าที่เป็นแกนน�า ในการสร้างยุวทูตส่งเสริมการอ่านนอกโรงเรียน  

ให้สามารถด�าเนนิกจิกรรมได้เช่นเดยีวกนั และให้บรกิารยมืหนงัสอืจากห้องสมดุไปใช้ในการ

จดักิจกรรม เช่น กจิกรรมกระเป๋าหนงัสอืสูช่มุชน รวมถงึสนบัสนนุการสอนจดัท�าสือ่ส่งเสรมิ

การอ่าน เช่น การสอนนักศึกษา กศน. ท�าหนังสือเล่มเล็ก เป็นต้น

ความคิดเห็นของบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

  โรงเรียนนารีนุกูล ๒ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านลงสู่ชุมชนอย่างหลากหลายตามความต้องการและความ

เหมาะสมกับเพศและวยั กิจกรรมหนึง่ทีไ่ด้ด�าเนนิการไปแล้วและได้รบัค�าชืน่ชมจากคนในชมุชนเป็นอย่างมาก คือ กิจกรรม 

“เพาะกล้านักนักอ่าน” ซึ่งจัดให้กับ น้องๆ ก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ�าต�าบลหัวเรือ และจากการ 

ที่ผู้ปกครองเองได้มีโอกาสร่วมท�ากิจกรรม ต่างก็แสดงความชื่นชมต่อแนวคิดการจัดกิจกรรมนี้ เพราะท�าให้น้องๆ  

ในศนูย์ฯ มคีวามสขุ และยังเป็นการช่วยเสรมิสร้างจนิตนาการและพฒันาการด้านการเรยีนรูใ้ห้กับน้องๆ ได้เป็นอย่างดี

แผนงานและแนวทางการด�าเนินงานส่งเสริมการอ่านในปีเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

  โรงเรียนนารีนุกูล ๒ มุ่งหวังที่จะปฏิบัติเพิ่มเติมต่อไปเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้แก่

    ๑. จัดบรรยากาศของห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้ให้มากขึ้น

    ๒. จัดซื้อจัดหาหนังสือดีที่น่าอ่านมาให้บริการ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือที่พระองค์ท่านทรงพระราชนิพนธ์)

  ๓. จัดท�ามุมหนังสือในชุมชนเพิ่มขึ้น

  ๔. จัดหาสื่อใหม่ๆ ที่น่าสนใจมาให้นักเรียนใช้บริการ

  ๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

  ๖. ขยายจ�านวนยุวทูตการอ่านให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากขึ้น

  ๗. ร่วมมือกับบุคลากรในแต่ละกลุ่มสาระจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพิ่มขึ้น

  ๘. ส่งเสริมให้ยุวทูตการอ่านได้มีโอกาสออกสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

  ๙. ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณจากทางโรงเรียนในการจัดซ้ือส่ือไอท ีเพือ่ให้บริการแก่นกัเรียน และบุคลากร

  ๑๐. พฒันาห้องสมดุให้เป็นห้องสมดุต้นแบบของแหล่งเรยีนรูท้ีท่นัสมยัสร้างสรรค์และมชีวีติชวีาใน ลกัษณะห้อง

สมุด ๓ ดี คือ หนังสือดีบรรยากาศดี บรรณารักษ์และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนา

เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน26

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ/แนวทางการแก้ปัญหา

 ปัญหา :  ครูและนักเรียนต่างมีภาระเรื่องการเรียนและการสอน ท�าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริม

การอ่านนอกโรงเรียนได้บ่อยตามที่ต้องการ

 การแก้ปัญหา :  ครู และนักเรียนจะท�าหน้าที่เป็นแกนน�า ในการสร้างยุวทูตส่งเสริมการอ่านนอกโรงเรียน  

ให้สามารถด�าเนนิกจิกรรมได้เช่นเดยีวกนั และให้บรกิารยมืหนงัสอืจากห้องสมดุไปใช้ในการ

จดักิจกรรม เช่น กจิกรรมกระเป๋าหนงัสอืสูช่มุชน รวมถงึสนบัสนนุการสอนจดัท�าสือ่ส่งเสรมิ

การอ่าน เช่น การสอนนักศึกษา กศน. ท�าหนังสือเล่มเล็ก เป็นต้น

ความคิดเห็นของบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

  โรงเรียนนารีนุกูล ๒ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านลงสู่ชุมชนอย่างหลากหลายตามความต้องการและความ

เหมาะสมกับเพศและวยั กิจกรรมหนึง่ทีไ่ด้ด�าเนนิการไปแล้วและได้รบัค�าชืน่ชมจากคนในชมุชนเป็นอย่างมาก คอื กจิกรรม 

“เพาะกล้านักนักอ่าน” ซึ่งจัดให้กับ น้องๆ ก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ�าต�าบลหัวเรือ และจากการ 

ที่ผู้ปกครองเองได้มีโอกาสร่วมท�ากิจกรรม ต่างก็แสดงความชื่นชมต่อแนวคิดการจัดกิจกรรมนี้ เพราะท�าให้น้องๆ  

ในศนูย์ฯ มคีวามสขุ และยังเป็นการช่วยเสรมิสร้างจนิตนาการและพฒันาการด้านการเรยีนรูใ้ห้กับน้องๆ ได้เป็นอย่างดี

แผนงานและแนวทางการด�าเนินงานส่งเสริมการอ่านในปีเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

  โรงเรียนนารีนุกูล ๒ มุ่งหวังที่จะปฏิบัติเพิ่มเติมต่อไปเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้แก่

    ๑. จัดบรรยากาศของห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้ให้มากขึ้น

    ๒. จัดซื้อจัดหาหนังสือดีที่น่าอ่านมาให้บริการ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือที่พระองค์ท่านทรงพระราชนิพนธ์)

  ๓. จัดท�ามุมหนังสือในชุมชนเพิ่มขึ้น

  ๔. จัดหาสื่อใหม่ๆ ที่น่าสนใจมาให้นักเรียนใช้บริการ

  ๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

  ๖. ขยายจ�านวนยุวทูตการอ่านให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากขึ้น

  ๗. ร่วมมือกับบุคลากรในแต่ละกลุ่มสาระจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพิ่มขึ้น

  ๘. ส่งเสริมให้ยุวทูตการอ่านได้มีโอกาสออกสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

  ๙. ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณจากทางโรงเรียนในการจดัซ้ือส่ือไอท ีเพือ่ให้บรกิารแก่นกัเรียน และบคุลากร

  ๑๐. พฒันาห้องสมดุให้เป็นห้องสมดุต้นแบบของแหล่งเรยีนรูท้ีท่นัสมยัสร้างสรรค์และมชีวีติชวีาใน ลกัษณะห้อง

สมุด ๓ ดี คือ หนังสือดีบรรยากาศดี บรรณารักษ์และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนา

เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน26



สังกัด

ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
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สังกัด

ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
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โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)
ส�านักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลพื้นฐานปีการศึกษา ๒๕๕๗

โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) เครือข่ายที่ ๒๐ ส�านักงานเขตดอนเมือง 

โทรศัพท์ ๐ - ๒๕๖๕ - ๒๕๒๕ โทรสาร ๐ - ๒๕๖๕ - ๒๕๒๕ ต่อ ๑๐๑

จ�านวนยุวทูตทั้งหมด ๓๓๐ คน

จ�านวนยุวทูตที่เพิ่มขึ้นในปี ๒๕๕๗ มีจ�านวน ๖๖ คน

จ�านวนยุวทูตที่เพิ่มขึ้นในปี ๒๕๕๘ มีจ�านวน ๒๖๔ คน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 กิจกรรมภายในโรงเรียน 

  กิจกรรมยุวทูตส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ยุวทูตของโรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) ได้น�าความรู้จากการ

อบรมมาขยายผล สร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้น โดยคัดเลือกนักเรียนผู้น�าห้องเรียนละ ๑ คน และเครือข่ายอีก ๔ คน ท�าหน้าที่

เป็นยุวทูตส่งเสริมการอ่านภายในโรงเรียน และยุวทูตส่วนหนึ่งไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน บ้านพักคนชรา 

ศูนย์เด็กเล็ก และวัด ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยมีครูและเครือข่ายผู้ปกครองช่วยประสานงานและร่วมกิจกรรมในช่วง

วันหยุดด้วยกัน กิจกรรมที่ยุวทูตท�า เช่น การเล่นดนตรีไทย การแสดง One book one play เล่านิทาน ทายปัญหา 

เล่นเกมการอ่าน พับกระดาษ วาดภาพระบายสีจากเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือให้คนชราฟัง เป็นต้น 

กิจกรรมภายนอกโรงเรียน  

   กจิกรรมเรียนรูท่ี้บ้านผ่านครคูนแรก เป็นกจิกรรมส่งเสรมิการอ่านทีเ่ริม่จากภายในครอบครวัก่อน แล้วจงึค่อยๆ 

ขยายผลออกสู่ชุมชน การด�าเนินงานประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆ ได้แก่ กิจกรรมล้อมรักในบ้านด้วยนิทานหรรษา  

ฝึกเชาว์ปัญญาด้วยปริศนาค�าทาย วาดลวดลายเคลื่อนย้ายลีลา พัฒนาไอคิวลูกสร้างสุข ด้วยเกม เปิดโลกเปิดเล่มเติม

เต็มในบ้าน พัฒนาการอ่านด้วยจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ และ IT ก้าวหน้าเสริมปัญญาอ่านสร้างสุข  

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบผลส�าเร็จ

  กิจกรรมเรียนรู้ที่บ้านผ่านครูคนแรก เป็นกิจกรรมเด่นที่ส่งเสริมให้

ครอบครัวเป็นฐานส�าคัญในการดูแลบุตรหลาน โดยมีคุณพ่อคุณแม่เป็นครูคน

แรกที่สอนเด็กให้เรียนรู้การอ่าน และต่อยอดจากโรงเรียนขยายผลสู่ชุมชน  

ซึ่งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนและชุมชนให้ดียิ่งข้ึน 

โดยการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกัน เช่น การอ่านหนังสือร่วมกัน 

ช่วยกันตอบปัญหาจากเรื่องท่ีอ่าน แสดงบทบาทสมมติ เล่นเกมการอ่าน  

ท�าหนงัสอืเล่มเลก็ ค้นคว้าทางอินเทอร์เนต็ร่วมกัน เป็นต้น ทกุคนในครอบครัว

มีส่วนร่วม ในการท�ากิจกรรมท่ีเป็นแบบอย่างให้กับครอบครัวอื่นๆ ได้ และ

ขยายผลเป็นชุมชนการอ่านที่เข้มแข็งต่อไป

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
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โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)
ส�านักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลพื้นฐานปีการศึกษา ๒๕๕๗

โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) เครือข่ายที่ ๒๐ ส�านักงานเขตดอนเมือง 

โทรศัพท์ ๐ - ๒๕๖๕ - ๒๕๒๕ โทรสาร ๐ - ๒๕๖๕ - ๒๕๒๕ ต่อ ๑๐๑

จ�านวนยุวทูตทั้งหมด ๓๓๐ คน

จ�านวนยุวทูตที่เพิ่มขึ้นในปี ๒๕๕๗ มีจ�านวน ๖๖ คน

จ�านวนยุวทูตที่เพิ่มขึ้นในปี ๒๕๕๘ มีจ�านวน ๒๖๔ คน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 กิจกรรมภายในโรงเรียน 

  กิจกรรมยุวทูตส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ยุวทูตของโรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) ได้น�าความรู้จากการ

อบรมมาขยายผล สร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้น โดยคัดเลือกนักเรียนผู้น�าห้องเรียนละ ๑ คน และเครือข่ายอีก ๔ คน ท�าหน้าที่

เป็นยุวทูตส่งเสริมการอ่านภายในโรงเรียน และยุวทูตส่วนหนึ่งไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน บ้านพักคนชรา 

ศูนย์เด็กเล็ก และวัด ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยมีครูและเครือข่ายผู้ปกครองช่วยประสานงานและร่วมกิจกรรมในช่วง

วันหยุดด้วยกัน กิจกรรมที่ยุวทูตท�า เช่น การเล่นดนตรีไทย การแสดง One book one play เล่านิทาน ทายปัญหา 

เล่นเกมการอ่าน พับกระดาษ วาดภาพระบายสีจากเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือให้คนชราฟัง เป็นต้น 

กิจกรรมภายนอกโรงเรียน  

   กจิกรรมเรียนรูท่ี้บ้านผ่านครคูนแรก เป็นกจิกรรมส่งเสรมิการอ่านทีเ่ริม่จากภายในครอบครวัก่อน แล้วจงึค่อยๆ 

ขยายผลออกสู่ชุมชน การด�าเนินงานประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆ ได้แก่ กิจกรรมล้อมรักในบ้านด้วยนิทานหรรษา  

ฝึกเชาว์ปัญญาด้วยปริศนาค�าทาย วาดลวดลายเคลื่อนย้ายลีลา พัฒนาไอคิวลูกสร้างสุข ด้วยเกม เปิดโลกเปิดเล่มเติม

เต็มในบ้าน พัฒนาการอ่านด้วยจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ และ IT ก้าวหน้าเสริมปัญญาอ่านสร้างสุข  

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบผลส�าเร็จ

  กิจกรรมเรียนรู้ที่บ้านผ่านครูคนแรก เป็นกิจกรรมเด่นที่ส่งเสริมให้

ครอบครัวเป็นฐานส�าคัญในการดูแลบุตรหลาน โดยมีคุณพ่อคุณแม่เป็นครูคน

แรกที่สอนเด็กให้เรียนรู้การอ่าน และต่อยอดจากโรงเรียนขยายผลสู่ชุมชน  

ซึ่งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนและชุมชนให้ดียิ่งขึ้น 

โดยการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกัน เช่น การอ่านหนังสือร่วมกัน 

ช่วยกันตอบปัญหาจากเรื่องท่ีอ่าน แสดงบทบาทสมมติ เล่นเกมการอ่าน  

ท�าหนงัสอืเล่มเลก็ ค้นคว้าทางอินเทอร์เนต็ร่วมกัน เป็นต้น ทกุคนในครอบครวั

มีส่วนร่วม ในการท�ากิจกรรมท่ีเป็นแบบอย่างให้กับครอบครัวอื่นๆ ได้ และ

ขยายผลเป็นชุมชนการอ่านที่เข้มแข็งต่อไป

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
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   กิจกรรมยุวทูตส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนยังคง

ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เรียนดีมีจิตอาสามา 

ร่วมมอืกนัเพือ่พฒันาการอ่าน ซึง่เป็นทกัษะทีส่�าคญัและจ�าเป็นอย่างมากในการ

เรียนทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ หากนักเรียนอ่านหนังสือได้คล่องจะท�าให้

ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีตามไปด้วย สามารถแสวงหา 

ความรู ้จากแหล่งต่างๆ ได้ด ้วยตนเอง โดยมีการรับสมัครและคัดเลือก 

นักเรียนที่มีคุณสมบัติของการเป็นผู้น�าทางด้านการอ่านมาท�าหน้าที่น�าน้องๆ  

และเพื่อนๆ ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความ

กระตือรือร้น ท�าให้เกิดความภาคภูมิใจ สนใจ กระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ด้วย

ตนเอง มีน�้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยท�าให้เพื่อนและน้องสามารถอ่านหนังสือได้

อ่านคล่องขึน้ รูจ้กัใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์และเป็นการสร้างความสัมพันธ์

ที่ดีระหว่างโรงเรียน วัดและบ้านได้เป็นอย่างดี

  กิจกรรมใจสบายผ่อนคลายด้วยการอ่าน เป็นกิจกรรมส่งเสริมการ

อ่านที่ริเริ่มขึ้นใหม่ โดยการรับสมัครนักเรียนที่อ่านหนังสือได้ดี มีจิตอาสาอ่านหนังสือให้กับผู้ป่วย เด็ก ผู ้ใหญ่  

คนชรา และคนพกิารฟังในวนัหยดุ โดยมุง่หวงัให้นกัเรยีนรูจ้กัการให้ในเรือ่งการอ่านอย่างมคีณุค่า และรบัอย่างมีศักดิศ์รี 

เป็นการสร้างความสุขและให้ก�าลังใจกับผู้ป่วย เด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา คนพิการในชุมชนใกล้เคียงอีกกลุ่มหนึ่ง 

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน30

   กิจกรรมยุวทูตส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนยังคง

ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เรียนดีมีจิตอาสามา 

ร่วมมอืกนัเพือ่พฒันาการอ่าน ซึง่เป็นทกัษะทีส่�าคญัและจ�าเป็นอย่างมากในการ

เรียนทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ หากนักเรียนอ่านหนังสือได้คล่องจะท�าให้

ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีตามไปด้วย สามารถแสวงหา 

ความรู ้จากแหล่งต่างๆ ได้ด ้วยตนเอง โดยมีการรับสมัครและคัดเลือก 

นักเรียนที่มีคุณสมบัติของการเป็นผู้น�าทางด้านการอ่านมาท�าหน้าที่น�าน้องๆ  

และเพื่อนๆ ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความ

กระตือรือร้น ท�าให้เกิดความภาคภูมิใจ สนใจ กระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ด้วย

ตนเอง มีน�้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยท�าให้เพื่อนและน้องสามารถอ่านหนังสือได้

อ่านคล่องขึน้ รูจ้กัใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์และเป็นการสร้างความสมัพนัธ์

ที่ดีระหว่างโรงเรียน วัดและบ้านได้เป็นอย่างดี

  กิจกรรมใจสบายผ่อนคลายด้วยการอ่าน เป็นกิจกรรมส่งเสริมการ

อ่านที่ริเริ่มขึ้นใหม่ โดยการรับสมัครนักเรียนที่อ่านหนังสือได้ดี มีจิตอาสาอ่านหนังสือให้กับผู้ป่วย เด็ก ผู ้ใหญ่  

คนชรา และคนพกิารฟังในวนัหยดุ โดยมุง่หวงัให้นกัเรยีนรูจ้กัการให้ในเรือ่งการอ่านอย่างมคีณุค่า และรบัอย่างมีศักดิศ์รี 

เป็นการสร้างความสุขและให้ก�าลังใจกับผู้ป่วย เด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา คนพิการในชุมชนใกล้เคียงอีกกลุ่มหนึ่ง 

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน30



 ผลส�าเร็จที่น่าสนใจ

  ๑. ยวุทตูส่งเสริมการอ่านมจี�านวนเพิม่ขึน้ ทกุคนมเีครอืข่ายในห้องเรยีน 

มีการขยายผลท�ากจิกรรมสูช่มุชนอย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้ยวุทตูการอ่านเข้าร่วม

การแข่งขันรายการเวทีคนเกง่ “ทางสถานโีทรทัศน์ช่อง ๑๑” ได้รับรางวัลชนะ

เลศิ ท�าให้นกัเรยีนเหน็ประโยชน์การอ่านและร่วมกจิกรรมจติอาสาเพือ่โรงเรยีน

และชุมชนเพิ่มจ�านวนขึ้นตามล�าดับ

  ๒. เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้น�าชุมชน องค์กรภาคธุรกิจทุกหน่วยงาน 

ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมด้วยดีตลอดมา โดยร่วมกันจัดกิจกรรม

ห้องเรียนพ่อแม่ กิจกรรมครอบครัวเป็นฐานสร้างบ้านอ่านสร้างสุข ครูมีการพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ ร่วมมือกับ

ประธานชุมชน ออกค่ายการอ่านอย่างต่อเนื่อง จ�านวนผู้ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น และการอ่านเริ่มเข้ามามีบทบาทส�าคัญ 

ในชีวิตประจ�าวันของทุกคน

  ๓.  โรงเรียนได้มีมาตรการส่งเสริมการอ่าน และจัดหาสื่อที่มีสาระความรู้อย่างหลากหลาย สามารถให้ความรู้แก่

ครแูละผูป้กครอง มกีารขยายผลและเผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้โรงเรยีนได้รบัคดัเลอืก เป็นโรงเรยีนแกนน�าการ

อ่านของโรงเรียนในเครอืข่ายท่ี ๒๐ นอกจากนี ้จ�านวนนกัเรยีนท่ีอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง ลดลงอย่างต่อเนือ่ง ผลสมัฤทธิ์

ด้านการเรียนสูงขึ้น

  ๔. โรงเรียนได้ร่วมมือกับชุมชนใกล้เคียง ๑๑ ชุมชน พัฒนาเป็นชุมชนแกนน�ารักการอ่าน และได้ท�ากิจกรรม 

ร่วมกับโรงเรียนอื่นๆ ในเขตดอนเมือง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนในเขตดอนเมืองให้เป็นศูนย์  

ซึ่งได้จัดท�าหนังสือเสริมเพื่อแก้ปัญหาการอ่าน พร้อมส่งเสริมนักเรียนในเขตให้มีทักษะการอ่านจับใจความ มีการจัด

ประกวดภายในเขต ส่งผลให้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเข้มแข็งขึ้น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

  ๑. การมส่ีวนร่วมอย่างเข้มแขง็ของคณะกรรมการสถานศกึษา คณะกรรมการเครอืข่ายผูป้กครองและชุมชน โดย

มีการก�าหนดยุทธศาสตร์ สนับสนุนงบประมาณ การขยายผลไปยังโรงเรียนในเขตดอนเมืองและชุมชนใกล้เคียง

  ๒. ผู้บริหารสถานศึกษาได้ก�าหนด “การส่งเสริมการอ่าน” เป็นนโยบายหลักของสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุน

อย่างเตม็ที ่มีการประชุมวางแผน ประสานงาน ตดิตามการด�าเนนิงาน หาแนวทางแก้ไขปัญหาและประเมนิผลการด�าเนนิ

งานอย่างต่อเนื่อง

  ๓.  คณะครูทุกคนมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานตามโครงการ ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรัก

การอ่านอย่างยัง่ยนื จดัสิง่แวดล้อมในโรงเรยีนให้เป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละเป็นแบบอย่างทีด่ใีนด้านการอ่านและการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง
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 ผลส�าเร็จที่น่าสนใจ

  ๑. ยวุทตูส่งเสริมการอ่านมจี�านวนเพิม่ขึน้ ทกุคนมเีครอืข่ายในห้องเรยีน 

มกีารขยายผลท�ากจิกรรมสูช่มุชนอย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้ยวุทตูการอ่านเข้าร่วม

การแข่งขันรายการเวทีคนเกง่ “ทางสถานโีทรทัศน์ช่อง ๑๑” ได้รับรางวัลชนะ

เลศิ ท�าให้นกัเรยีนเหน็ประโยชน์การอ่านและร่วมกจิกรรมจติอาสาเพือ่โรงเรยีน

และชุมชนเพิ่มจ�านวนขึ้นตามล�าดับ

  ๒. เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้น�าชุมชน องค์กรภาคธุรกิจทุกหน่วยงาน 

ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมด้วยดีตลอดมา โดยร่วมกันจัดกิจกรรม

ห้องเรียนพ่อแม่ กิจกรรมครอบครัวเป็นฐานสร้างบ้านอ่านสร้างสุข ครูมีการพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ ร่วมมือกับ

ประธานชุมชน ออกค่ายการอ่านอย่างต่อเนื่อง จ�านวนผู้ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น และการอ่านเริ่มเข้ามามีบทบาทส�าคัญ 

ในชีวิตประจ�าวันของทุกคน

  ๓.  โรงเรียนได้มีมาตรการส่งเสริมการอ่าน และจัดหาสื่อที่มีสาระความรู้อย่างหลากหลาย สามารถให้ความรู้แก่

ครแูละผูป้กครอง มกีารขยายผลและเผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้โรงเรยีนได้รบัคดัเลอืก เป็นโรงเรยีนแกนน�าการ

อ่านของโรงเรียนในเครอืข่ายที ่๒๐ นอกจากนี ้จ�านวนนกัเรยีนท่ีอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง ลดลงอย่างต่อเนือ่ง ผลสมัฤทธิ์

ด้านการเรียนสูงขึ้น

  ๔. โรงเรียนได้ร่วมมือกับชุมชนใกล้เคียง ๑๑ ชุมชน พัฒนาเป็นชุมชนแกนน�ารักการอ่าน และได้ท�ากิจกรรม 

ร่วมกับโรงเรียนอื่นๆ ในเขตดอนเมือง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนในเขตดอนเมืองให้เป็นศูนย์  

ซึ่งได้จัดท�าหนังสือเสริมเพื่อแก้ปัญหาการอ่าน พร้อมส่งเสริมนักเรียนในเขตให้มีทักษะการอ่านจับใจความ มีการจัด

ประกวดภายในเขต ส่งผลให้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเข้มแข็งขึ้น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

  ๑. การมส่ีวนร่วมอย่างเข้มแขง็ของคณะกรรมการสถานศกึษา คณะกรรมการเครอืข่ายผูป้กครองและชุมชน โดย

มีการก�าหนดยุทธศาสตร์ สนับสนุนงบประมาณ การขยายผลไปยังโรงเรียนในเขตดอนเมืองและชุมชนใกล้เคียง

  ๒. ผู้บริหารสถานศึกษาได้ก�าหนด “การส่งเสริมการอ่าน” เป็นนโยบายหลักของสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุน

อย่างเตม็ที ่มกีารประชุมวางแผน ประสานงาน ตดิตามการด�าเนนิงาน หาแนวทางแก้ไขปัญหาและประเมนิผลการด�าเนนิ

งานอย่างต่อเนื่อง

  ๓.  คณะครูทุกคนมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานตามโครงการ ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรัก

การอ่านอย่างยัง่ยนื จดัสิง่แวดล้อมในโรงเรยีนให้เป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละเป็นแบบอย่างทีด่ใีนด้านการอ่านและการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง
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  ๔. โรงเรียนมีการส�ารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียนและชุมชนก่อนเพื่อน�าข้อมูลที่ได้

มาวางแผนการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของนักเรียนและชุมชน

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ/แนวทางการแก้ปัญหา

  โรงเรียนได้ด�าเนินงานโครงการน้ี โดยการขยายผลสู่ชุมชน ที่ผ่านมาประสบปัญหาในเรื่องของเวลาในการจัด

กิจกรรม เนื่องจากนักเรียนต้องเรียนหนังสือในวันเปิดเรียนปกติ ท�าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ สู่ชุมชนในวัน 

ธรรมดาได้ ดังนั้น โรงเรียนจึงแก้ปัญหาโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชนในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และ 

วันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นส่วนใหญ่ โดยประสานงานกับประธานชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครอง

ความคิดเห็นของบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

  จากการสังเกต สอบถามปากเปล่า และประเมินผลจากการตอบแบบสอบถามของยุวทูตส่งเสริมการอ่าน ผู้น�า

ชุมชน ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว สรุปได้ว่า ยุวทูตส่งเสริมการอ่าน มีความสนใจ ยินดี เต็มใจ ภาคภูมิใจ และ

สนกุสนานในการท�าหน้าทีผู่น้�าการอ่าน รูจ้กัเสียสละ ใช้เวลาว่างในการท�าตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อืน่และส่วนรวม ท�าให้

นกัเรยีนอ่านและเขียนภาษาไทยได้ถูกต้องมากขึน้ นกัเรยีนทีอ่่านไม่ออกและไม่คล่องลดน้อยลง ผูน้�าชมุชน ยนิดใีห้ความ

ร่วมมือและช่วยประสานงานกับสมาชิกในชุมชน พร้อมจัดสถานที่และให้การต้อนรับอย่างดีเยี่ยม ท�าให้ชุมชน วัด  

และครอบครัวสามารถเป็นฐานและก่อให้เกิดเยาวชนอ่านสร้างสุขมากขึ้น นอกจากนี้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม  

ต่างชื่นชมในความสามารถของยุวทูตและต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้อีก ชุมชนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
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  ๔. โรงเรียนมีการส�ารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียนและชุมชนก่อนเพื่อน�าข้อมูลที่ได้

มาวางแผนการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของนักเรียนและชุมชน

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ/แนวทางการแก้ปัญหา

  โรงเรียนได้ด�าเนินงานโครงการนี้ โดยการขยายผลสู่ชุมชน ที่ผ่านมาประสบปัญหาในเรื่องของเวลาในการจัด

กิจกรรม เนื่องจากนักเรียนต้องเรียนหนังสือในวันเปิดเรียนปกติ ท�าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ สู่ชุมชนในวัน 

ธรรมดาได้ ดังนั้น โรงเรียนจึงแก้ปัญหาโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชนในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และ 

วันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นส่วนใหญ่ โดยประสานงานกับประธานชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครอง

ความคิดเห็นของบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

  จากการสังเกต สอบถามปากเปล่า และประเมินผลจากการตอบแบบสอบถามของยุวทูตส่งเสริมการอ่าน ผู้น�า

ชุมชน ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว สรุปได้ว่า ยุวทูตส่งเสริมการอ่าน มีความสนใจ ยินดี เต็มใจ ภาคภูมิใจ และ

สนกุสนานในการท�าหน้าทีผู่น้�าการอ่าน รูจ้กัเสยีสละ ใช้เวลาว่างในการท�าตนให้เป็นประโยชน์ต่อผูอ้ืน่และส่วนรวม ท�าให้

นกัเรยีนอ่านและเขียนภาษาไทยได้ถกูต้องมากขึน้ นกัเรยีนทีอ่่านไม่ออกและไม่คล่องลดน้อยลง ผูน้�าชมุชน ยนิดใีห้ความ

ร่วมมือและช่วยประสานงานกับสมาชิกในชุมชน พร้อมจัดสถานที่และให้การต้อนรับอย่างดีเยี่ยม ท�าให้ชุมชน วัด  

และครอบครัวสามารถเป็นฐานและก่อให้เกิดเยาวชนอ่านสร้างสุขมากขึ้น นอกจากนี้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม  

ต่างชื่นชมในความสามารถของยุวทูตและต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้อีก ชุมชนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
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โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
ส�านักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส 

ที่อยู่ ๒๙ ซอยศาลาธรรมสพน์ ๕๘ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ 

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๕๑๖ เว็บไซต์ www.mpn.ac.th

ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖

ในปี ๒๕๕๘ มีจ�านวนยุวทูตจ�านวน ๘๗ คน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 กิจกรรมภายในโรงเรียน        

  กจิกรรมส่งเสริมรกัการอ่าน ๘ กลุม่สาระ เป็นกิจกรรมทีโ่รงเรยีนด�าเนนิ

การตลอดปีการศึกษาเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลา ๒ ปี ด�าเนินการในกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา 

กิจกรรมนอกเวลาเรยีน กจิกรรมหน้าเสาธงในแต่ละวนั รวมทัง้กจิกรรมตามวนั

ส�าคญัต่างๆ ซึง่ได้รบัความสนใจจากนกัเรยีน เป็นการส่งเสรมิให้นกัเรยีนมคีวาม

สขุสนกุกบัการร่วมกจิกรรมและรกัการอ่านมากขึน้ ประกอบด้วยกจิกรรมย่อย 

ได้แก่

- หมอภาษาพัฒนาเยาวชน (ภาษาไทย) 

- อ่านคณิต คิดสนุก (คณิตศาสตร์)  

- ขยันอ่านอาหารสมอง (วิทยาศาสตร์)  

- หนังสือเล่มเล็ก (สังคมศึกษาฯ)    

- อ่านดีชีวีมีสุข (สุขศึกษาและพลศึกษา) 

- Word Bank (ภาษาต่างประเทศ)

- จินตนาการภาพวาดจากการอ่าน (ศิลปะ)

- อ่านผ่าน Internet (การงานอาชีพและเทคโนโลยี)  

กิจกรรมภายนอกโรงเรียน

  กจิกรรมตลาดนดัรักการอ่านสร้างสขุสูช่มุชน เป็นกจิกรรมทีต่อบสนอง

ความต้องการของคนในชุมชน ด้วยการส�ารวจสภาพการอ่านในชุมชน ความ

ต้องการในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น โดยเน้น

ให้นกัเรยีนซึง่เป็นยวุทตูการอ่าน มจีติอาสาและร่วมจดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน

แบบบูรณาการผ่าน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ประกอบไปด้วยร้านส่งเสริมการอ่านดังนี้ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
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โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
ส�านักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส 

ที่อยู่ ๒๙ ซอยศาลาธรรมสพน์ ๕๘ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ 

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๕๑๖ เว็บไซต์ www.mpn.ac.th

ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖

ในปี ๒๕๕๘ มีจ�านวนยุวทูตจ�านวน ๘๗ คน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 กิจกรรมภายในโรงเรียน        

  กจิกรรมส่งเสรมิรกัการอ่าน ๘ กลุม่สาระ เป็นกิจกรรมทีโ่รงเรยีนด�าเนนิ

การตลอดปีการศึกษาเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลา ๒ ปี ด�าเนินการในกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา 

กจิกรรมนอกเวลาเรยีน กจิกรรมหน้าเสาธงในแต่ละวนั รวมทัง้กจิกรรมตามวนั

ส�าคญัต่างๆ ซึง่ได้รบัความสนใจจากนกัเรยีน เป็นการส่งเสรมิให้นกัเรยีนมคีวาม

สขุสนกุกบัการร่วมกจิกรรมและรกัการอ่านมากขึน้ ประกอบด้วยกจิกรรมย่อย 

ได้แก่

- หมอภาษาพัฒนาเยาวชน (ภาษาไทย) 

- อ่านคณิต คิดสนุก (คณิตศาสตร์)  

- ขยันอ่านอาหารสมอง (วิทยาศาสตร์)  

- หนังสือเล่มเล็ก (สังคมศึกษาฯ)    

- อ่านดีชีวีมีสุข (สุขศึกษาและพลศึกษา) 

- Word Bank (ภาษาต่างประเทศ)

- จินตนาการภาพวาดจากการอ่าน (ศิลปะ)

- อ่านผ่าน Internet (การงานอาชีพและเทคโนโลยี)  

กิจกรรมภายนอกโรงเรียน

  กจิกรรมตลาดนดัรักการอ่านสร้างสขุสูช่มุชน เป็นกจิกรรมทีต่อบสนอง

ความต้องการของคนในชุมชน ด้วยการส�ารวจสภาพการอ่านในชุมชน ความ

ต้องการในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น โดยเน้น

ให้นกัเรยีนซึง่เป็นยวุทตูการอ่าน มจีติอาสาและร่วมจดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน

แบบบูรณาการผ่าน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ประกอบไปด้วยร้านส่งเสริมการอ่านดังนี้ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
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 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย กิจกรรม ผะหมี ปริศนาค�าทาย, กลุ่มสาระฯ 

คณิตศาสตร์ กิจกรรมอ่านคณิตพิชิตฝัน, กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ กิจกรรม

อาหารสมองจากโรงเรียนสู่บ้าน, กลุ่มสาระฯ สังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

กจิกรรมพุทธศาสนสุภาษิตสอนใจ, กลุ่มสาระฯ สุขศกึษาและพลศกึษา กิจกรรม

อ่านให้จ�าน�าไปโชว์, กลุม่สาระฯ ศลิปะ กจิกรรมเวทสีญัจรคนืความสขุสูชุ่มชน, 

กลุม่สาระฯ การงานอาชพีและเทคโนโลย ีกจิกรรมสมนุไพรใกล้ตัว, กลุม่สาระฯ 

ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมอ่านดีมีรางวัล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว 

กิจกรรมค�าใบ้ทายภาษา

  ทั้งนี้การจัดร้านขายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามร้านต่างๆ  

โดยจะจัดเดือนละ ๑ ครั้ง ใช้สถานที่หน้าชุมชน หน้าวัด และบริเวณหน้าโรงเรียน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบผลส�าเร็จ

  กิจกรรมหนังสือเล่มโปรดจากครูให้หนูอ่าน เป็นกิจกรรมเด่นท่ี 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการอ่าน 

ด้วยการแนะน�าหนงัสอืเล่มโปรด คนละ ๑ เล่ม ต่อภาคเรียน พร้อมกับคัดเลอืก

เรื่องราว นิทาน เรื่องสั้น บทความ สารคดี กวีนิพนธ์ หรือเกร็ดความรู้ต่างๆ 

จากหนังสือ วารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์

ให้ความรู้ ข้อคิด ความบันเทิง หรือ จรรโลงใจ เหมาะสมกับนักเรียน คนละ ๕ 

เรื่อง น�ามาจัดท�าส�าเนาใส่กระเป๋าหมุนเวียนข้ึนไปให้นักเรียนได้อ่านทุกวันใน

ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ในช่วงกิจกรรมหยุดทุกงานอ่านทุกคน 

ซึ่งท�าให้นักเรียนได้อ่านหนังสือที่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรได้คัดสรรมา ซึ่ง

นกัเรยีนสามารถอ่านและจดบนัทกึการอ่านได้ทนัภายในระยะเวลาอันส้ันเพียง

วันละ ๓๐ นาที

  กิจกรรมค่ายพี่น้องชวนกันรักการอ่าน เป็นกิจกรรมเดิมที่โรงเรียน

ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบ 

ค่ายรักการอ่าน มีฐานกิจกรรมต่างๆ ที่ยุวทูต วิทยากรพี่เลี้ยงมีส่วนร่วมใน

กระบวนการจดักจิกรรม ให้กบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่๔-๕ และระดบัช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ได้ทั้งความรู้  

   ความสนุกสนาน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่กับน้อง

   กิจกรรมยอดนักอ่าน เป็นกิจกรรมที่คิดขึ้นใหม่ ภายใต้แนวความคิด ให้ยุวทูตการอ่านของโรงเรียนในแต่ละ

ระดับชั้น เป็นทูตการอ่าน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านครอบครัวในชุมชนของตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างในการกระ

ตุ้นการอ่านระดับครอบครัว ขยายผลสู่ชุมชนครอบครัวอื่นโดยรอบ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งร่องรอยการเก็บคะแนนยอดนักอ่าน

ตามเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ โดยโรงเรยีนให้การสนบัสนนุให้ยวุทตูการอ่านซึง่สมคัรเข้าร่วมประกวดยอดนกัอ่านและนกัเรียนท่ัวไป

ยืมหนังสือห้องสมุดไปให้บุคคลต่างๆ ในครอบครัว ชุมชน ได้อ่านตามความต้องการของชุมชน นักเรียนเป็นแบบอย่าง

การเข้าใช้ห้องสมุด การจดบันทึกการอ่าน การสร้างเครือข่ายการอ่าน และเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอื่นๆ ที่ทาง 

โรงเรียนจัดขึ้น 
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 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย กิจกรรม ผะหมี ปริศนาค�าทาย, กลุ่มสาระฯ 

คณิตศาสตร์ กิจกรรมอ่านคณิตพิชิตฝัน, กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ กิจกรรม

อาหารสมองจากโรงเรยีนสูบ้่าน, กลุม่สาระฯ สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

กจิกรรมพุทธศาสนสุภาษิตสอนใจ, กลุ่มสาระฯ สขุศกึษาและพลศกึษา กิจกรรม

อ่านให้จ�าน�าไปโชว์, กลุม่สาระฯ ศลิปะ กจิกรรมเวทสีญัจรคนืความสขุสูช่มุชน, 

กลุม่สาระฯ การงานอาชพีและเทคโนโลย ีกจิกรรมสมนุไพรใกล้ตวั, กลุม่สาระฯ 

ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมอ่านดีมีรางวัล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว 

กิจกรรมค�าใบ้ทายภาษา

  ทั้งนี้การจัดร้านขายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามร้านต่างๆ  

โดยจะจัดเดือนละ ๑ ครั้ง ใช้สถานที่หน้าชุมชน หน้าวัด และบริเวณหน้าโรงเรียน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบผลส�าเร็จ

  กิจกรรมหนังสือเล่มโปรดจากครูให้หนูอ่าน เป็นกิจกรรมเด่นท่ี 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการอ่าน 

ด้วยการแนะน�าหนงัสอืเล่มโปรด คนละ ๑ เล่ม ต่อภาคเรยีน พร้อมกับคดัเลอืก

เรื่องราว นิทาน เรื่องสั้น บทความ สารคดี กวีนิพนธ์ หรือเกร็ดความรู้ต่างๆ 

จากหนังสือ วารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์

ให้ความรู้ ข้อคิด ความบันเทิง หรือ จรรโลงใจ เหมาะสมกับนักเรียน คนละ ๕ 

เรื่อง น�ามาจัดท�าส�าเนาใส่กระเป๋าหมุนเวียนขึ้นไปให้นักเรียนได้อ่านทุกวันใน

ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ในช่วงกิจกรรมหยุดทุกงานอ่านทุกคน 

ซึ่งท�าให้นักเรียนได้อ่านหนังสือที่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรได้คัดสรรมา ซึ่ง

นกัเรยีนสามารถอ่านและจดบนัทกึการอ่านได้ทนัภายในระยะเวลาอันส้ันเพียง

วันละ ๓๐ นาที

  กิจกรรมค่ายพี่น้องชวนกันรักการอ่าน เป็นกิจกรรมเดิมที่โรงเรียน

ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบ 

ค่ายรักการอ่าน มีฐานกิจกรรมต่างๆ ที่ยุวทูต วิทยากรพี่เลี้ยงมีส่วนร่วมใน

กระบวนการจดักจิกรรม ให้กบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่๔-๕ และระดบัชัน้

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ได้ทั้งความรู้  

   ความสนุกสนาน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่กับน้อง

   กิจกรรมยอดนักอ่าน เป็นกิจกรรมที่คิดขึ้นใหม่ ภายใต้แนวความคิด ให้ยุวทูตการอ่านของโรงเรียนในแต่ละ

ระดับชั้น เป็นทูตการอ่าน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านครอบครัวในชุมชนของตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างในการกระ

ตุ้นการอ่านระดับครอบครัว ขยายผลสู่ชุมชนครอบครัวอื่นโดยรอบ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งร่องรอยการเก็บคะแนนยอดนักอ่าน

ตามเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ โดยโรงเรยีนให้การสนบัสนนุให้ยวุทตูการอ่านซึง่สมคัรเข้าร่วมประกวดยอดนกัอ่านและนกัเรียนท่ัวไป

ยืมหนังสือห้องสมุดไปให้บุคคลต่างๆ ในครอบครัว ชุมชน ได้อ่านตามความต้องการของชุมชน นักเรียนเป็นแบบอย่าง

การเข้าใช้ห้องสมุด การจดบันทึกการอ่าน การสร้างเครือข่ายการอ่าน และเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอื่นๆ ที่ทาง 

โรงเรียนจัดขึ้น 
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ผลส�าเร็จที่น่าสนใจ

  ๑. แกนน�ายุวทูตการอ่านของโรงเรียน ๒ คน ท่ีได้รับการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ ได้ต่อยอดและขยายผลเพิ่มจ�านวนยุวทูตการอ่านในแต่ละ

ห้องเรยีน โดยเป็นยวุทตูทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกจากเพ่ือนๆ ครทูีป่รกึษา ตามเกณฑ์

ที่ก�าหนดไว้ และเป็นยุวทูตที่อาสาสมัครด้วยความสนใจมีนิสัยรักการอ่านมา

ร่วมเป็นยวุทตูของโรงเรยีนในการสร้างเครอืข่ายการอ่านในโรงเรยีนและชมุชน 

โดยรอบ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มียุวทูตการอ่านที่เกิดขึ้นใหม่รวมทั้งสิ้น ๘๕ 

คน นักเรียนที่เป็นยุวทูต มีภาวะความเป็นผู้น�า มีความกระตือรือร้นในการเข้า

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียนจัดขึ้น  

ทั้งในโรงเรียน และชุมชน มีนิสัยรักการอ่าน มีความภาคภูมิใจในตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดี

  ๒. นกัเรยีนมคีวามตระหนกัและเหน็ความส�าคญัของการอ่านเพิม่มากขึน้ ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการอ่าน สามารถ

แบ่งเวลาในการท�ากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม นักเรียนหลายคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ผู้ปกครอง 

ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น เห็นความส�าคัญของการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับ 

บุตรหลาน ส่งผลให้ครูและบุคลากรของโรงเรียน ได้ตระหนักและเห็นความส�าคัญในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับ

นักเรียน และชุมชน เป็นแบบอย่างที่ดีในการอ่าน และส่งผลให้ชุมชนและโรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

  ๓. ห้องสมุดของโรงเรียนได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้ได้มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

รองรับการเข้าใช้บริการของนักเรียน และชุมชน นอกจากนี้ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของโรงเรียนให้มีความสะอาด 

บรรยากาศวิชาการส่งเสรมิการอ่าน เพิม่จ�านวนศาลาทรงไทยเพือ่ให้บรกิารนกัเรยีน ผูป้กครอง ส่งเสรมิให้แต่ละห้องเรยีน

จัดป้ายนิเทศส่งเสริมการอ่าน ตามโอกาสและวันส�าคัญต่างๆ

  ๔. ชุมชนเริ่มมีความตระหนักและให้ความส�าคัญในการอ่าน มีความสนใจ และกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น มีเวลาท�ากิจกรรมการอ่านร่วมกันในครอบครัว ลดปัญหาเด็กติดเกม 

ทะเลาะวิวาท และปัญหายาเสพติด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

  ๑.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เป็นที่ปรึกษาช่วยประสานงาน และติดตามประเมินผล

ได้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การด�าเนินการกิจกรรมต่างๆ ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี

  ๒. โรงเรียนมีความพร้อมด้านสถานที่ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการ

เรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน เช่น มีศาลาทรงไทยรองรับการพักผ่อนและอ่านหนังสือส�าหรับนักเรียนและผู้ปกครอง 

ที่มาติดต่อราชการหรือมารอรับนักเรียน มีโต๊ะปูนหินอ่อนตามร่มไม้รอบๆ สนามกีฬา มีหอประชุมอาคารพลศึกษา  

มีห้องประชุมอาคารเรียนหลังใหม่ขนาดใหญ่ และลานกิจกรรมต่างๆ 

  ๓. ห้องสมุดโรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับนักเรียน ผู้ปกครองในชุมชน เข้าใช้บริการ 

พร้อมทั้งมีระบบบริหารงานห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้ ระบบ E-Library ในการให้บริการจอง ยืม-คืน 

หนังสือ สื่อวัสดุต่างๆ ให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งคณะครู บุคลากร นักเรียนและชุมชน

  ๔. ชุมชนรอบๆ โรงเรียน โดยเฉพาะชุมชนวัดปุรณาวาส ซึ่งเป็นชุมชนวิถีพุทธ มีประธานชุมชน คณะกรรมการ

ชุมชนที่มีความเข็มแข็ง และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในโรงเรียน และ

ชุมชน 
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ผลส�าเร็จที่น่าสนใจ

  ๑. แกนน�ายุวทูตการอ่านของโรงเรียน ๒ คน ที่ได้รับการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ ได้ต่อยอดและขยายผลเพิ่มจ�านวนยุวทูตการอ่านในแต่ละ

ห้องเรยีน โดยเป็นยวุทตูทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกจากเพ่ือนๆ ครทูีป่รกึษา ตามเกณฑ์

ที่ก�าหนดไว้ และเป็นยุวทูตที่อาสาสมัครด้วยความสนใจมีนิสัยรักการอ่านมา

ร่วมเป็นยวุทตูของโรงเรยีนในการสร้างเครอืข่ายการอ่านในโรงเรยีนและชมุชน 

โดยรอบ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มียุวทูตการอ่านที่เกิดขึ้นใหม่รวมทั้งสิ้น ๘๕ 

คน นักเรียนที่เป็นยุวทูต มีภาวะความเป็นผู้น�า มีความกระตือรือร้นในการเข้า

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียนจัดขึ้น  

ทั้งในโรงเรียน และชุมชน มีนิสัยรักการอ่าน มีความภาคภูมิใจในตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดี

  ๒. นกัเรยีนมคีวามตระหนกัและเหน็ความส�าคญัของการอ่านเพิม่มากขึน้ ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการอ่าน สามารถ

แบ่งเวลาในการท�ากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม นักเรียนหลายคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ผู้ปกครอง 

ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น เห็นความส�าคัญของการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับ 

บุตรหลาน ส่งผลให้ครูและบุคลากรของโรงเรียน ได้ตระหนักและเห็นความส�าคัญในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับ

นักเรียน และชุมชน เป็นแบบอย่างที่ดีในการอ่าน และส่งผลให้ชุมชนและโรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

  ๓. ห้องสมุดของโรงเรียนได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้ได้มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

รองรับการเข้าใช้บริการของนักเรียน และชุมชน นอกจากนี้ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของโรงเรียนให้มีความสะอาด 

บรรยากาศวิชาการส่งเสรมิการอ่าน เพิม่จ�านวนศาลาทรงไทยเพือ่ให้บรกิารนกัเรยีน ผูป้กครอง ส่งเสรมิให้แต่ละห้องเรยีน

จัดป้ายนิเทศส่งเสริมการอ่าน ตามโอกาสและวันส�าคัญต่างๆ

  ๔. ชุมชนเริ่มมีความตระหนักและให้ความส�าคัญในการอ่าน มีความสนใจ และกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น มีเวลาท�ากิจกรรมการอ่านร่วมกันในครอบครัว ลดปัญหาเด็กติดเกม 

ทะเลาะวิวาท และปัญหายาเสพติด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

  ๑.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เป็นที่ปรึกษาช่วยประสานงาน และติดตามประเมินผล

ได้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การด�าเนินการกิจกรรมต่างๆ ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี

  ๒. โรงเรียนมีความพร้อมด้านสถานที่ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการ

เรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน เช่น มีศาลาทรงไทยรองรับการพักผ่อนและอ่านหนังสือส�าหรับนักเรียนและผู้ปกครอง 

ที่มาติดต่อราชการหรือมารอรับนักเรียน มีโต๊ะปูนหินอ่อนตามร่มไม้รอบๆ สนามกีฬา มีหอประชุมอาคารพลศึกษา  

มีห้องประชุมอาคารเรียนหลังใหม่ขนาดใหญ่ และลานกิจกรรมต่างๆ 

  ๓. ห้องสมุดโรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับนักเรียน ผู้ปกครองในชุมชน เข้าใช้บริการ 

พร้อมทั้งมีระบบบริหารงานห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้ ระบบ E-Library ในการให้บริการจอง ยืม-คืน 

หนังสือ สื่อวัสดุต่างๆ ให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งคณะครู บุคลากร นักเรียนและชุมชน

  ๔. ชุมชนรอบๆ โรงเรียน โดยเฉพาะชุมชนวัดปุรณาวาส ซึ่งเป็นชุมชนวิถีพุทธ มีประธานชุมชน คณะกรรมการ

ชุมชนที่มีความเข็มแข็ง และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในโรงเรียน และ
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  ๕.  ครู บุคลากร และนักเรียน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และในชุมชน โดยม ี

ส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และด�าเนินการตามแผนงานที่วางไว้

  ๖. มเีครอืข่ายในการพฒันาการอ่านอย่างหลากหลาย ประกอบด้วย ชมุชนต่างๆ ผู้ปกครอง วดัปรุณาวาส โรงเรียน

วัดปุรณาวาส ศูนย์สาธารณสุข ๖๗ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ชมรม

ต่างๆ ในชุมชน

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ/แนวทางการแก้ปัญหา

  โรงเรียนมีภารกิจงานอื่นแทรกซ้อน และชุมชนยังไม่เข้าใจถึงการส่งเสริมการอ่านอย่างแท้จริง แนวทางการ 

แก้ปัญหาคือ 

  ๑. ก�าหนดงานเพื่อการส่งเสริมการอ่านและมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบโดยปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และชัดเจน 

มุ่งเน้นให้ครอบครัวและชุมชนให้ท�ากิจกรรมร่วมกับโรงเรียน

  ๒. ยุวทูตและเครือข่ายยุวทูตร่วมรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส�าคัญของการอ่านโดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 

ให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมให้มากที่สุด

  ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงาน

  การปลูกฝังสร้างความตระหนัก และความเข้าใจให้ผู้ปกครองทุกท่านสามารถกระตุ้นให้นักเรียนอ่านหนังสือได้

ตั้งแต่เด็กยังไม่เข้าโรงเรียน โดยการอ่านหนังสือให้ฟัง ให้ดูรูปในหนังสือแล้วจินตนาการจากการดูภาพในหนังสือ  

หรือสื่ออื่นๆ จะให้เด็กรักหนังสือและเป็นการสร้างนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เด็ก มีนิสัยรักการอ่านอย่างถาวร อ่านอย่างมี

ความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลินกับการอ่าน สามารถน�าไปใช้ในชีวิตจริง

ความคิดเห็นของบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

  “ดิฉันรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากที่ได้รับคัดเลือกเป็นแกนน�ายุวทูตการอ่าน เข้ารับการอบรม แล้วน�าความรู้ 

ในการจัดกิจกรรมต่างๆ มาขยายผลในโรงเรียน จากการท�าหน้าที่ยุวทูตพบว่า ดิฉันกล้าแสดงออกมีความรับผิดชอบ 

ต่อตนเอง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถสร้างเครือข่ายรักการอ่านได้ และท�าให้เพื่อนๆ ในเครือข่าย 

มีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งท�าให้อ่านหนังสือได้คล่องข้ึน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน รู้จักแยกเวลา ใช้เวลาว่างอ่าน

หนังสือแทนการเล่น” 

 เด็กหญิงศิริกัญญา กัณทะมา 

แกนน�ายุวทูตการอ่าน

 

  “ในฐานะประธานชุมชนวัดปุรณาวาส และดูแลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนซ่ึงร่วมกับเครือข่าย ได้จัดกิจกรรม

ครอบครวัวถิพีทุธ ทุกวนัอาทิตย์ ในรปูแบบกิจกรรมต่างๆ เช่น การสวดมนต์ การอ่าน เกม ศลิปะ โดยมุง่เน้นให้ครอบครัว

ได้มีกิจกรรมร่วมกัน ผลที่เกิดขึ้นพบว่า มีเด็กๆ ผู้ปกครอง ในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น มีปัญหาเด็กติดเกมน้อยลง 

ปัญหาทะเลาะวิวาทน้อยลง ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนดีขึ้น ผู้ปกครองหลายคนเร่ิมเห็นความส�าคัญของการอ่าน  

ต้องบอกว่างานนี้เหนื่อยแต่ผลที่ออกมาก็คุ้มค่า”

       นางอารีย์ แก้วดี 

ประธานชุมชนวัดปุรณาวาส
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  ๕.  ครู บุคลากร และนักเรียน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และในชุมชน โดยม ี

ส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และด�าเนินการตามแผนงานที่วางไว้

  ๖. มเีครอืข่ายในการพฒันาการอ่านอย่างหลากหลาย ประกอบด้วย ชมุชนต่างๆ ผู้ปกครอง วดัปรุณาวาส โรงเรียน

วัดปุรณาวาส ศูนย์สาธารณสุข ๖๗ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ชมรม

ต่างๆ ในชุมชน

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ/แนวทางการแก้ปัญหา

  โรงเรียนมีภารกิจงานอื่นแทรกซ้อน และชุมชนยังไม่เข้าใจถึงการส่งเสริมการอ่านอย่างแท้จริง แนวทางการ 

แก้ปัญหาคือ 

  ๑. ก�าหนดงานเพื่อการส่งเสริมการอ่านและมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบโดยปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และชัดเจน 

มุ่งเน้นให้ครอบครัวและชุมชนให้ท�ากิจกรรมร่วมกับโรงเรียน

  ๒. ยุวทูตและเครือข่ายยุวทูตร่วมรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส�าคัญของการอ่านโดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 

ให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมให้มากที่สุด

  ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงาน

  การปลูกฝังสร้างความตระหนัก และความเข้าใจให้ผู้ปกครองทุกท่านสามารถกระตุ้นให้นักเรียนอ่านหนังสือได้

ตั้งแต่เด็กยังไม่เข้าโรงเรียน โดยการอ่านหนังสือให้ฟัง ให้ดูรูปในหนังสือแล้วจินตนาการจากการดูภาพในหนังสือ  

หรือสื่ออื่นๆ จะให้เด็กรักหนังสือและเป็นการสร้างนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เด็ก มีนิสัยรักการอ่านอย่างถาวร อ่านอย่างมี

ความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลินกับการอ่าน สามารถน�าไปใช้ในชีวิตจริง

ความคิดเห็นของบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

  “ดิฉันรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากที่ได้รับคัดเลือกเป็นแกนน�ายุวทูตการอ่าน เข้ารับการอบรม แล้วน�าความรู้ 

ในการจัดกิจกรรมต่างๆ มาขยายผลในโรงเรียน จากการท�าหน้าที่ยุวทูตพบว่า ดิฉันกล้าแสดงออกมีความรับผิดชอบ 

ต่อตนเอง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถสร้างเครือข่ายรักการอ่านได้ และท�าให้เพื่อนๆ ในเครือข่าย 

มีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งท�าให้อ่านหนังสือได้คล่องขึ้น และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น รู้จักแยกเวลา ใช้เวลาว่างอ่าน

หนังสือแทนการเล่น” 

 เด็กหญิงศิริกัญญา กัณทะมา 

แกนน�ายุวทูตการอ่าน

 

  “ในฐานะประธานชุมชนวัดปุรณาวาส และดูแลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนซ่ึงร่วมกับเครือข่าย ได้จัดกิจกรรม

ครอบครวัวถิพีทุธ ทุกวนัอาทติย์ ในรปูแบบกิจกรรมต่างๆ เช่น การสวดมนต์ การอ่าน เกม ศลิปะ โดยมุง่เน้นให้ครอบครัว

ได้มีกิจกรรมร่วมกัน ผลที่เกิดขึ้นพบว่า มีเด็กๆ ผู้ปกครอง ในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น มีปัญหาเด็กติดเกมน้อยลง 

ปัญหาทะเลาะวิวาทน้อยลง ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนดีขึ้น ผู้ปกครองหลายคนเร่ิมเห็นความส�าคัญของการอ่าน  

ต้องบอกว่างานนี้เหนื่อยแต่ผลที่ออกมาก็คุ้มค่า”

       นางอารีย์ แก้วดี 

ประธานชุมชนวัดปุรณาวาส
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โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฏร์อุทิศ)
ส�านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) เดิมชื่อโรงเรียนท่าแร้ง (เจริญราษฎร์อุทิศ) 

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙/๑ หมู่ที่ ๒ ถนนสุขาภิบาล ๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐ 

โทรศัพท์ ๐-๒๕๑๙-๘๘๒๕, ๐๒-๙๔๙๘๘๙๓ โทรสาร ๐-๒๕๑๙-๘๘๒๕, ๐๒-๙๔๙๘๘๙๓

เว็ปไซต์โรงเรียน http://school.bangkok.go.th/banbuamon

FaceBook : มิตรภาพในรั้วบัวมล

ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล–ประถมศึกษาปีที่ ๖

จ�านวนยุวฑูตทั้งหมดจ�านวน ๗๒ คน

จ�านวนยุวฑูตที่เพิ่มในปี ๒๕๕๘ จ�านวน ๓๐ คน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 กิจกรรมภายในโรงเรียน          

  กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ด�าเนินงานตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ ในปัจจุบันมีครอบครัวที่ร่วมกิจกรรม

จ�านวน ๙๖ % ซึ่งทางโรงเรียนตั้งเป้าหมายอยู่ที่ ๑๐๐ % มีขั้นตอน และวิธีการด�าเนินงาน ดังนี้

  ๑. ประชุมวางแผน จัดท�าค�าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ

  ๒. ท�าหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ และจัดท�าใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

   ๓. ประชุมผู้ปกครองเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

   ๔.  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมให้จัดมุมหนังสือภายในบ้าน จัดกิจกรรมอ่านหนังสือ 

  ร่วมกันภายในครอบครัว เขียนเล่าเรื่องราวกิจกรรมที่จัดพร้อมภาพถ่ายประกอบ

   ๕. นัดหมายวันเวลาเพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินผลกิจกรรมให้ช่วงระยะเวลาเดือน กันยายนและมกราคม 

  ของทุกปีการศึกษา

   ๖. ครูประจ�าชั้นสัมภาษณ์นักเรียนถึงจ�านวนหนังสือและกิจกรรมที่ด�าเนินการภายในบ้าน

   ๗. ครูประจ�าชั้นรวบรวมรูปถ่ายของทุกครอบครัวจัดท�าเอกสารเป็นรายชั้นส่งผู้อ�านวยการ

   ๘. จัดท�าเกียรติบัตรให้กับครอบครัวรักการอ่านดีเด่น และรางวัลที่ ๒, ๓ และชมเชย ๕ รางวัลของแต่ละสายชั้น  

  โดยมอบให้ในวันรวมใจจามจุรีของแต่ละปีการศึกษา

   ๙. สรุปกิจกรรมประเมินผล จัดท�ารูปเล่ม 

กิจกรรมภายนอกโรงเรียน 

  กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ได้ด�าเนินงานตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ มีขั้นตอนและวิธีด�าเนินงานดังนี้

  ๑. ประชุมวางแผนขั้นตอนการด�าเนินงาน/กิจกรรม และจัดท�าค�าสั่ง

  ๒. จัดห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยทางโรงเรียนได้วางแผนในการจัดห้องสมุดให้กับทางวัด ได้แก่ วัดโคก จ้าหล่า  

  ซึ่งเป็นวัดประจ�าโรงเรียน และวัดพรพระร่วงประสิทธิ์ ซึ่งเป็นวัดอยู่ใกล้โรงเรียน

รางวัลชมเชย
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โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฏร์อุทิศ)
ส�านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) เดิมชื่อโรงเรียนท่าแร้ง (เจริญราษฎร์อุทิศ) 

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙/๑ หมู่ที่ ๒ ถนนสุขาภิบาล ๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐ 
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ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล–ประถมศึกษาปีที่ ๖

จ�านวนยุวฑูตทั้งหมดจ�านวน ๗๒ คน

จ�านวนยุวฑูตที่เพิ่มในปี ๒๕๕๘ จ�านวน ๓๐ คน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 กิจกรรมภายในโรงเรียน          

  กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ด�าเนินงานตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ ในปัจจุบันมีครอบครัวที่ร่วมกิจกรรม

จ�านวน ๙๖ % ซึ่งทางโรงเรียนตั้งเป้าหมายอยู่ที่ ๑๐๐ % มีขั้นตอน และวิธีการด�าเนินงาน ดังนี้

  ๑. ประชุมวางแผน จัดท�าค�าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ

  ๒. ท�าหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ และจัดท�าใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

   ๓. ประชุมผู้ปกครองเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

   ๔.  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมให้จัดมุมหนังสือภายในบ้าน จัดกิจกรรมอ่านหนังสือ 

  ร่วมกันภายในครอบครัว เขียนเล่าเรื่องราวกิจกรรมที่จัดพร้อมภาพถ่ายประกอบ

   ๕. นัดหมายวันเวลาเพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินผลกิจกรรมให้ช่วงระยะเวลาเดือน กันยายนและมกราคม 

  ของทุกปีการศึกษา

   ๖. ครูประจ�าชั้นสัมภาษณ์นักเรียนถึงจ�านวนหนังสือและกิจกรรมที่ด�าเนินการภายในบ้าน

   ๗. ครูประจ�าชั้นรวบรวมรูปถ่ายของทุกครอบครัวจัดท�าเอกสารเป็นรายชั้นส่งผู้อ�านวยการ

   ๘. จัดท�าเกียรติบัตรให้กับครอบครัวรักการอ่านดีเด่น และรางวัลที่ ๒, ๓ และชมเชย ๕ รางวัลของแต่ละสายชั้น  

  โดยมอบให้ในวันรวมใจจามจุรีของแต่ละปีการศึกษา

   ๙. สรุปกิจกรรมประเมินผล จัดท�ารูปเล่ม 

กิจกรรมภายนอกโรงเรียน 

  กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ได้ด�าเนินงานตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ มีขั้นตอนและวิธีด�าเนินงานดังนี้

  ๑. ประชุมวางแผนขั้นตอนการด�าเนินงาน/กิจกรรม และจัดท�าค�าสั่ง

  ๒. จัดห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยทางโรงเรียนได้วางแผนในการจัดห้องสมุดให้กับทางวัด ได้แก่ วัดโคก จ้าหล่า  

  ซึ่งเป็นวัดประจ�าโรงเรียน และวัดพรพระร่วงประสิทธิ์ ซึ่งเป็นวัดอยู่ใกล้โรงเรียน

รางวัลชมเชย
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  ๓. ชุมชนท่ีโรงเรียนเข้าด�าเนินงานได้ประสานความร่วมมือกับส�านักงานเขตบางเขน ในการออกเขต เคลื่อนที่ 

  ได้แก่ ชุมชนถนอมมิตร ชุมชนวัดไตรรัตนาราม และชุมชนแดนทอง

  ๔. ในการด�าเนินงาน คณะกรรมการห้องสมุดโดยครูบรรณารักษ์และชมรมบรรณารักษ์ ได้คัดเลือก หนังสือไว้ 

  บริการหลากหลายทั้งของเด็กและผู้ใหญ่พร้อมชั้นหนังสือ โต๊ะเก้าอี้ ที่จะต้องไปจัดไว้บริการให้ชุมชนได้ 

  เข้ามาอ่านหนังสือ

  ๕. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการจะต้องลงทะเบียนการอ่านไว้ทุกครั้ง ซึ่งเป็นการเก็บสถิติการอ่านไว้ทุกพื้นที่

  ๖. มีการแนะน�าหนังสือน่าอ่านโดยสมาชิก อสร. และมีการออกร้านจ�าหน่ายหนังสือที่น่าอ่านส�าหรับเด็กและ 

  เยาวชน ในชุมชน

  ๘. สรุปและรายงานจัดท�ารูปเล่มเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมต่อผู้บริหาร

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบผลส�าเร็จ

   กิจกรรมชั้นหนังสือสู่ประตูบ้าน ซ่ึงเป็นกิจกรรมเด่นของโรงเรียน                                                       

   กิจกรรมค่ายรักการอ่าน เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง   

   กิจกรรมเล่าไป พับไป เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้ริเริ่มขึ้นใหม่
         

         

         

     กิจกรรมชั้นหนังสือสู่ประตูบ้าน กิจกรรมค่ายรักการอ่าน

 

    กิจกรรมเล่าไป พับไป

ผลส�าเร็จที่น่าสนใจ

  ๑. ยุวทูต/ทูตการอ่าน มีทักษะในการจัดการและการด�าเนินกิจกรรม, มีทักษะการท�างานเป็นทีม, สามารถสื่อ

การได้อย่างมปีระสทิธภิาพ, มจีติอาสาและมคีวามสนใจเข้าร่วมกจิกรรมเพือ่พฒันาการอ่าน รวมถงึการได้รบัเกียรตบัิตร 

“ยุวทูตดีเด่น” จากส�านักงานเขตบางเขน

  ๒. นักเรียน : มีความกล้าแสดงออก มีทักษะการน�าเสนอ การแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน, สร้างผลงานที่มี

คุณภาพและมีความคิดสร้างสรรค์, นักเรียนเข้าร้านหนังสือ และสามารถซื้อหนังสือด้วยตนเอง, นักเรียนมีการบันทึกรัก
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  ๓. ชุมชนที่โรงเรียนเข้าด�าเนินงานได้ประสานความร่วมมือกับส�านักงานเขตบางเขน ในการออกเขต เคลื่อนที่ 

  ได้แก่ ชุมชนถนอมมิตร ชุมชนวัดไตรรัตนาราม และชุมชนแดนทอง

  ๔. ในการด�าเนินงาน คณะกรรมการห้องสมุดโดยครูบรรณารักษ์และชมรมบรรณารักษ์ ได้คัดเลือก หนังสือไว้ 

  บริการหลากหลายทั้งของเด็กและผู้ใหญ่พร้อมชั้นหนังสือ โต๊ะเก้าอี้ ที่จะต้องไปจัดไว้บริการให้ชุมชนได้ 

  เข้ามาอ่านหนังสือ

  ๕. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการจะต้องลงทะเบียนการอ่านไว้ทุกครั้ง ซึ่งเป็นการเก็บสถิติการอ่านไว้ทุกพื้นที่

  ๖. มีการแนะน�าหนังสือน่าอ่านโดยสมาชิก อสร. และมีการออกร้านจ�าหน่ายหนังสือที่น่าอ่านส�าหรับเด็กและ 

  เยาวชน ในชุมชน

  ๘. สรุปและรายงานจัดท�ารูปเล่มเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมต่อผู้บริหาร

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบผลส�าเร็จ

   กิจกรรมชั้นหนังสือสู่ประตูบ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมเด่นของโรงเรียน                                                       

   กิจกรรมค่ายรักการอ่าน เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง   

   กิจกรรมเล่าไป พับไป เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้ริเริ่มขึ้นใหม่
         

         

         

     กิจกรรมชั้นหนังสือสู่ประตูบ้าน กิจกรรมค่ายรักการอ่าน

 

    กิจกรรมเล่าไป พับไป

ผลส�าเร็จที่น่าสนใจ

  ๑. ยุวทูต/ทูตการอ่าน มีทักษะในการจัดการและการด�าเนินกิจกรรม, มีทักษะการท�างานเป็นทีม, สามารถสื่อ

การได้อย่างมปีระสทิธภิาพ, มจีติอาสาและมคีวามสนใจเข้าร่วมกจิกรรมเพือ่พฒันาการอ่าน รวมถงึการได้รบัเกยีรตบัิตร 

“ยุวทูตดีเด่น” จากส�านักงานเขตบางเขน

  ๒. นักเรียน : มีความกล้าแสดงออก มีทักษะการน�าเสนอ การแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน, สร้างผลงานที่มี

คุณภาพและมีความคิดสร้างสรรค์, นักเรียนเข้าร้านหนังสือ และสามารถซื้อหนังสือด้วยตนเอง, นักเรียนมีการบันทึกรัก

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน38



การอ่านอย่างสม�่าเสมอ ต่อเน่ือง รวมถึงผลการทดสอบการอ่านของนักเรียน 

ป.๒ ได้เป็นอันดับ ๑ ของส�านักงานเขตบางเขน

  ๓. ผู้ปกครอง : ให้การสนับสนุนการส่งเสริมการอ่าน โดยจัดมุมรักการ

อ่านเป็นการสร้าง สภาพแวดล้อมทีส่่งเสรมิการอ่านในบ้าน, พ่อแม่อ่านหนงัสอื

ทัง้ทีบ้่านและทีโ่รงเรยีน, การซ้ือหนงัสอืให้ลกูอ่าน และพ่อแม่ใช้เวลาประมาณ 

๒๐ นาที/วัน ในการอ่านหนังสือกับลูก

  ๔. ครู : มีความรู้เท่าทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สามารถน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการส่งเสริมการอ่าน, 

ครเูป็นตวัอย่างในการสร้างนสิยัรกัการอ่านให้แก่เดก็, ครมูกีารพฒันาการจดักจิกรรม ด้านการอ่านให้มคีวามหลากหลาย

ขึน้ และสามารถผลติสือ่ในการส่งเสรมิการอ่านทีห่ลากหลาย, ครูมกีารบนัทึกการอ่านอย่างต่อเนือ่ง และการได้รบัเกยีรติ

บัตร “ครูแกนน�าดีเด่น” จ�านวน ๕ คน จากส�านักงานเขตบางเขน

  ๕. ชุมชน : ได้สร้างพฤติกรรมการเลียนแบบ พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟัง, ผู้ใหญ่ พ่อแม่ อ่านหนังสือเป็นกิจวัตร

ประจ�าวัน, ชุมชนให้ความร่วมมือในการด�าเนินงานเป็นอย่างดีในการเป็นกรรมการเครือข่ายการส่งเสริมการอ่าน และ

ร่วมจัดกิจกรรมและประสานความร่วมมอืกบัคนในชมุชนอย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้เดก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ออกไป

เล่นนอกบ้านน้อยลง, เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่น เกิดความประทับใจในการอ่านท�าให้รักหนังสือ รักการอ่านชุมชน

  ๖. สถานศกึษา : ประสบความส�าเรจ็ในการด�าเนนิโครงการ ท�าให้มสีถานศกึษาอ่ืนมาศกึษาดูงานด้านการส่งเสรมิ

การอ่าน เป็นประจ�าทุกปี โดยโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ส�านักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา ลงนาม

ท�าบันทึกข้อตกลง (Memorandum Of Understanding) ว่าด้วยความร่วมมือสนับสนุนในการบริหารจัดการและ 

การด�าเนินงานด้านส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมและสื่อในการพัฒนาการอ่าน และด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

นอกจากน้ีสถานศึกษาได้เป็นโรงเรียนแกนน�าการอ่าน ได้รับรางวัลโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ได้รับการยอมรับ 

จากผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับเกียรติบัตรจากส�านักงานเขตบางเขน ให้เป็นโรงเรียนสถานศึกษา

ต้นแบบการอ่านสร้างสุขเพื่อชุมชน และผู้บริหารสถานศึกษาได้รับโล่จากคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร 

สถานศึกษา เป็นผู้บริหารนักพัฒนาดีเด่น   

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

  ๑. ปัจจัยภายใน

  ๑.๑  อาคารสถานที่/แหล่งเรียนรู้ : มีห้องสมุดดี ได้มาตรฐาน, หนังสือดี มีคุณภาพ และบรรยากาศภายใน

สถานศึกษาที่เป็นแหล่งเรียนรู้

  ๑.๒  บุคลากร

      :  บรรณารักษ์ มีความรับผิดชอบในงานการพัฒนาห้องสมุดดี/มีมาตรฐานต่างๆ ทันสมัย และคิด  

 สร้างสรรค์ (Creative thinking)

         :  คร ูได้ส่งเสรมิสนบัสนนุกจิกรรม การอ่านทกุลุม่สาระ และดแูล ช่วยเหลอืจดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน 

 สม�่าเสมอ

         :  นักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมการอ่านทั้งในสถานศึกษา/นอกสถานศึกษาและตลอดชีวิต

      :  ผู้บริหารให้ความส�าคัญและให้การสนับสนุนกิจกรรมรักการอ่านเป็นนโยบายส�าคัญสม�่าเสมอ

สถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข 39

การอ่านอย่างสม�่าเสมอ ต่อเน่ือง รวมถึงผลการทดสอบการอ่านของนักเรียน 

ป.๒ ได้เป็นอันดับ ๑ ของส�านักงานเขตบางเขน

  ๓. ผู้ปกครอง : ให้การสนับสนุนการส่งเสริมการอ่าน โดยจัดมุมรักการ

อ่านเป็นการสร้าง สภาพแวดล้อมทีส่่งเสรมิการอ่านในบ้าน, พ่อแม่อ่านหนงัสอื

ทัง้ทีบ้่านและทีโ่รงเรยีน, การซ้ือหนงัสอืให้ลกูอ่าน และพ่อแม่ใช้เวลาประมาณ 

๒๐ นาที/วัน ในการอ่านหนังสือกับลูก

  ๔. ครู : มีความรู้เท่าทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สามารถน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการส่งเสริมการอ่าน, 

ครเูป็นตวัอย่างในการสร้างนสิยัรกัการอ่านให้แก่เดก็, ครมูกีารพฒันาการจดักจิกรรม ด้านการอ่านให้มคีวามหลากหลาย

ขึน้ และสามารถผลติสือ่ในการส่งเสรมิการอ่านทีห่ลากหลาย, ครูมกีารบนัทึกการอ่านอย่างต่อเนือ่ง และการได้รบัเกยีรติ

บัตร “ครูแกนน�าดีเด่น” จ�านวน ๕ คน จากส�านักงานเขตบางเขน

  ๕. ชุมชน : ได้สร้างพฤติกรรมการเลียนแบบ พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟัง, ผู้ใหญ่ พ่อแม่ อ่านหนังสือเป็นกิจวัตร

ประจ�าวัน, ชุมชนให้ความร่วมมือในการด�าเนินงานเป็นอย่างดีในการเป็นกรรมการเครือข่ายการส่งเสริมการอ่าน และ

ร่วมจดักจิกรรมและประสานความร่วมมอืกบัคนในชมุชนอย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้เดก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ออกไป

เล่นนอกบ้านน้อยลง, เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่น เกิดความประทับใจในการอ่านท�าให้รักหนังสือ รักการอ่านชุมชน

  ๖. สถานศกึษา : ประสบความส�าเรจ็ในการด�าเนนิโครงการ ท�าให้มสีถานศกึษาอ่ืนมาศกึษาดงูานด้านการส่งเสรมิ

การอ่าน เป็นประจ�าทุกปี โดยโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ส�านักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา ลงนาม

ท�าบันทึกข้อตกลง (Memorandum Of Understanding) ว่าด้วยความร่วมมือสนับสนุนในการบริหารจัดการและ 

การด�าเนินงานด้านส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมและสื่อในการพัฒนาการอ่าน และด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้สถานศึกษาได้เป็นโรงเรียนแกนน�าการอ่าน ได้รับรางวัลโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ได้รับการยอมรับ 

จากผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับเกียรติบัตรจากส�านักงานเขตบางเขน ให้เป็นโรงเรียนสถานศึกษา

ต้นแบบการอ่านสร้างสุขเพื่อชุมชน และผู้บริหารสถานศึกษาได้รับโล่จากคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร 

สถานศึกษา เป็นผู้บริหารนักพัฒนาดีเด่น   

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

  ๑. ปัจจัยภายใน

  ๑.๑  อาคารสถานที่/แหล่งเรียนรู้ : มีห้องสมุดดี ได้มาตรฐาน, หนังสือดี มีคุณภาพ และบรรยากาศภายใน

สถานศึกษาที่เป็นแหล่งเรียนรู้

  ๑.๒  บุคลากร

      :  บรรณารักษ์ มีความรับผิดชอบในงานการพัฒนาห้องสมุดดี/มีมาตรฐานต่างๆ ทันสมัย และคิด  

 สร้างสรรค์ (Creative thinking)

         :  คร ูได้ส่งเสรมิสนบัสนนุกจิกรรม การอ่านทกุลุม่สาระ และดแูล ช่วยเหลอืจดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน 

 สม�่าเสมอ

         :  นักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมการอ่านทั้งในสถานศึกษา/นอกสถานศึกษาและตลอดชีวิต

      :  ผู้บริหารให้ความส�าคัญและให้การสนับสนุนกิจกรรมรักการอ่านเป็นนโยบายส�าคัญสม�่าเสมอ
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  ๑.๓ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านน่าสนใจ เหมาะสมกับสถานภาพของนักเรียน และได้มีประกาศนียบัตรให้แก่

นักเรียนอื่นๆ ได้แก่ ความสามัคคีในองค์กร การให้ความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมท�า ในกิจกรรมที่ได้รับ 

มอบหมาย มีจิตส�านึกที่ดีต่อองค์กรในการร่วมกันพัฒนาและร่วมท�ากิจกรรมในชุมชน รวมถึงการมี 

ทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่น ที่เอื้ออ�านวยต่อการจัดกิจกรรมมีภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ๒. ปัจจัยภายนอก

  ๒.๑  หน่วยงานภายนอก ภาครัฐ และเอกชนที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน ส่งเสริมด้านวิชาการ ด้านการเงิน 

ร่วมกันประสานและขอความร่วมมือหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  ๒.๒ การประสานเครอืข่าย ด้านการพฒันาคณุภาพ และเป็นปัจจยัทีส่�าคญั ในการผลักดนัให้โครงการประกนั

ความส�าเร็จ มีการประชาสัมพันธ์ และมีการขยายเครือข่ายไปยังหน่วยงานในสังกัด และต่างสังกัด

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ/แนวทางการแก้ปัญหา

  กิจกรรมทัง้หมดทัง้ภายในสถานศกึษาและภายนอกสถานได้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างดจีากคร ูนกัเรยีน บุคลากร

ในโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานภายนอก ส�านักงานเขต และชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  

ด้านงบประมาณกไ็ด้รบัการสนบัสนนุจากทุกฝ่าย ดังนัน้จึงไม่มปัีญหาเพราะทกุคนให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิการอ่าน

ทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา

ความคิดเห็นของบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

  นายธนสษิฏ์ ชะโน ประธานเครอืข่ายชมุชนแดนทอง ให้ความคดิเหน็ว่า “การอ่านมคีวามส�าคญัต่อการเรยีนของ

เยาวชนในชุมชน ถ้าอ่านหนังสือไม่ออก ก็ไม่สามารถเรียนหรือเข้าใจได้ ตามที่โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) 

ได้มาจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมชั้นหนังสือสู่ประตูบ้าน และเล่านิทานให้น้องฟัง ท�าให้เด็กๆ และเยาวชน 

ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสนใจการอ่านมากขึ้น สนใจที่จะซื้อหนังสืออ่านมากขึ้น คือ สนใจด้วยตนเองไม่ได้ให้

พ่อแม่ต้องบังคับให้อ่านหนังสือ สิ่งส�าคัญที่ได้รับอีกอย่างคือความอบอุ่น ความสุขที่เกิดขึ้นในบ้านที่เกิดจากการส่งเสริม

การอ่านของโรงเรียนบ้านบัวมล ต้องขอบคุณผู้อ�านวยการสถานศึกษาและคณะครู นักเรียนแกนน�า ที่มาช่วยส่งเสริมให้

คนในชุมชนได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และไม่ไปสนใจเรื่องของการติดเกม และการเล่นให้น้อยลง ซึ่งเป็นผล

ดกัีบชุมชนแดนทอง และทางชมุชนจะได้ด�าเนนิการในเรือ่งนีอ้ย่างต่อเนือ่ง เพือ่เฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรตันราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา” 

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน40
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โรงเรียนประชานิเวศน์
ส�านักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนประชานิเวศน์ ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ แขวงลาดยาว ส�านักงานเขตจตุจักร 

ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ ซอย ๑๐ หมู่บ้านประชานิเวศน์ ๑ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

โทรศัพท์ ๐–๒๕๘๘–๔๐๒๘  http://www.prachaniwet.ac.th/

ปัจจุบันโรงเรียนประชานิเวศน์เปิดการเรียนการสอนชั้นปฐมวัย - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

จ�านวนยุวทูตทั้งหมด ๑,๘๔๖ คน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 กิจกรรมภายในโรงเรียน          

  กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง ผู้ปกครองช่วยเสริม ครูเพ่ิมเติมการอ่าน เป็นกิจกรรมท่ีช่วยแก้ปัญหา  

การอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่องของนักเรียนได้เป็นอย่างดี และด�าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

กิจกรรมภายนอกโรงเรียน

  กิจกรรมหนังสือสู่ชุมชน เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชน สังคม ซึ่งเครือข่าย ให้ความ

ร่วมมือและสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบผลส�าเร็จ

  โรงเรียนได้ด�าเนินกิจกรรมเด่น ๕ กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมการอ่านสู่ความยั่งยืน ได้แก่

  ๑. มุมหนังสือสู่ชุมชน

  ๒. นิทานสัญจร

  ๓. พ่อจ๋าแม่จ๋าอ่านหนังสือหนูหน่อย

  ๔. อ่านกันสนั่นโรงเรียน

  ๕. เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง ผู้ปกครองช่วยเสริม ครูเพิ่มเติมการอ่าน

มุมหนังสือสู่ชุมชน นิทานสัญจร

รางวัลชมเชย

สถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข 41
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อ่านกันสนั่นโรงเรียนพ๋อจ๋าแม่จ๋า อ่านนิทานหนูหน่อย เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง ผู้ปกครอง

ช่วยเสริม ครูเพิ่มเติมการ

ผลส�าเร็จที่น่าสนใจ

  ๑. ยุวทูตรักการอ่าน สามารถน�าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ รวมถึงสามารถน�าความรู้เข้าศึกษา ต่อใน 

  ระดับสูงต่อไป อีกท้ังเป็นผู้น�าในการถ่ายทอดความรู้ สามารถเชิญชวนให้ผู้อื่นเห็นความส�าคัญ และรัก 

  การอ่านมากขึ้น

  ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ สนุกสนาน และได้รับการผ่อนคลายจากการอ่าน ผู้ปกครองให้การสนับสนุน 

  มากขึ้น การสนับสนุนโดยการบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อหนังสือ

  ๓. โรงเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน นักเรียนสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ท�าให้โรงเรียนได้รับการ 

  ยอมรับจากชุมชน ท�าให้เกิดความต้องการที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนมากขึ้น

  ๔. ชมุชนเข้าถงึการอ่านได้กว้างขวางขึน้ ชมุชนเกดิเข้มแขง็ ท�าให้เกิดความปลอดภัยในชวีติและทรัพย์สนิ เป็นการ 

  สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในเรื่องของการพัฒนาการศึกษา ท�าให้เกิดความร่วมมือ การช่วยเหลือ และการ 

  สนับสนุนมากขึ้น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง นั่นคือสถาบันครอบครัว ซึ่งได้เล็งเห็นความส�าคัญของการอ่าน  

ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในกิจกรรมทุกกิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุนและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ/แนวทางการแก้ปัญหา

    ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ความคิดเห็นของบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

  ผู้เก่ียวข้องส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อปลูกฝังการอ่านและเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดี 

ควรด�าเนินกิจกรรมต่อไป

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน42

อ่านกันสนั่นโรงเรียนพ๋อจ๋าแม่จ๋า อ่านนิทานหนูหน่อย เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง ผู้ปกครอง

ช่วยเสริม ครูเพิ่มเติมการ

ผลส�าเร็จที่น่าสนใจ

  ๑. ยุวทูตรักการอ่าน สามารถน�าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ รวมถึงสามารถน�าความรู้เข้าศึกษา ต่อใน 

  ระดับสูงต่อไป อีกท้ังเป็นผู้น�าในการถ่ายทอดความรู้ สามารถเชิญชวนให้ผู้อื่นเห็นความส�าคัญ และรัก 

  การอ่านมากขึ้น

  ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ สนุกสนาน และได้รับการผ่อนคลายจากการอ่าน ผู้ปกครองให้การสนับสนุน 

  มากขึ้น การสนับสนุนโดยการบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อหนังสือ

  ๓. โรงเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน นักเรียนสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ท�าให้โรงเรียนได้รับการ 

  ยอมรับจากชุมชน ท�าให้เกิดความต้องการที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนมากขึ้น

  ๔. ชมุชนเข้าถงึการอ่านได้กว้างขวางขึน้ ชมุชนเกดิเข้มแขง็ ท�าให้เกิดความปลอดภัยในชวีติและทรพัย์สนิ เป็นการ 

  สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในเรื่องของการพัฒนาการศึกษา ท�าให้เกิดความร่วมมือ การช่วยเหลือ และการ 

  สนับสนุนมากขึ้น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง นั่นคือสถาบันครอบครัว ซึ่งได้เล็งเห็นความส�าคัญของการอ่าน  

ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในกิจกรรมทุกกิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุนและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ/แนวทางการแก้ปัญหา

    ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ความคิดเห็นของบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

  ผู้เก่ียวข้องส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อปลูกฝังการอ่านและเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดี 

ควรด�าเนินกิจกรรมต่อไป
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สังกัด

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย

สถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข 43

สังกัด

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย

สถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข 43





ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ�าเภอห้างฉัตร จังหวัดล�าปาง

ข้อมูลพื้นฐาน

เลขที่ ๑๖๓ หมู่ ๑ ต�าบลห้างฉัตร อ�าเภอห้างฉัตร จังหวัดล�าปาง 

โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๖๙๔๓๒ โทรสาร ๐๕๔-๒๖๙๑๑๘

เว็บไซต์ www.nfehangchat.com

ปัจจุบันมีจ�านวนทูตการอ่านทั้งหมด ๘๙ คน 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

  กิจกรรม บันทึกนักเดินทาง (walk rally 2)

    วิธีการด�าเนินงาน การจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนปั่นจักรยาน

และเรียนรู้ตามสถานท่ีต่างๆ ในชุมชนท่ีควรรู้จัก และน่าสนใจในการเรียนรู้  

โดยมีอยู่ ๓ ฐาน ฐานที่ ๑ คือห้องสมุดบ้านดิน วัดบ้านนางแล ฐานที่ ๒ เรียน

รูป้ระวติัศาสตร์ วดัปงยางคก และฐานที ่๓ ศนูย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอมัพฤกษ์ 

- อัมพาต วัดทุ่งบ่อแป้น

   ผลการเปลี่ยนแปลง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นบรรยากาศในชุมชน

ของแหล่งเรียนรู้แต่ละแห่ง มีประวัติความเป็นมา และสิ่งที่ควรอนุรักษ์ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี และการให้บริการ 

ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนได้มาศกึษาเรยีนรู ้และใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ต่อการส่งเสรมิด้านการอ่านในชมุชน 

  กิจกรรม ๑ ป้าย ๑ สุภาษิต

     วิธีการด�าเนินงาน กศน.อ�าเภอห้างฉัตร ร่วมกับชุมชนบ้านขามแดงในการประชุมชี้แจงการท�ากิจกรรม ๑ 

ป้าย ๑ สุภาษิต โดยการประกาศเสียงตามสายให้ประชาชนบ้านขามแดงได้มีส่วนร่วมในการคิดค�าสุภาษิตท่ีจะน�ามา 

ติดไว้หน้าบ้านของตนเอง รวมถึงการจัดท�าป้าย คนที่ผ่านหน้าบ้านได้อ่านค�าสุภาษิตล้านนาที่น่าสนใจ เป็นการอนุรักษ์

ค�าภาษาล้านนา และสร้างเอกลักษณ์ส�าหรับชุมชนบ้านขามแดงให้เป็นชุมชนรักการอ่าน (หน้าบ้านน่ามอง)

   ผลการเปลีย่นแปลง ผูส้งูอาย ุหรอืผูพ้บเหน็ทีไ่ด้อ่านค�าสภุาษติแล้วต่างพดูว่า ค�าเหล่านีล้กูหลานรุ่นใหม่แทบ

จะไม่เคยได้ยิน และท�าให้รั้วบ้านดูมีสีสัน สวยงามมีค�าสุภาษิตไว้ให้อ่านเป็นข้อคิดเตือนใจ และเมื่อมีการอ่านจะมีการ

แลกเปลี่ยนประโยค หรือค�าสุภาษิตล้านนาที่ตนเองไม่เข้าใจ ให้ผู้สูงอายุอธิบายความหมาย เป็นการสร้างความ

สัมพันธภาพที่ดีภายในชุมชน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

สถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข 45

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ�าเภอห้างฉัตร จังหวัดล�าปาง

ข้อมูลพื้นฐาน

เลขที่ ๑๖๓ หมู่ ๑ ต�าบลห้างฉัตร อ�าเภอห้างฉัตร จังหวัดล�าปาง 

โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๖๙๔๓๒ โทรสาร ๐๕๔-๒๖๙๑๑๘

เว็บไซต์ www.nfehangchat.com

ปัจจุบันมีจ�านวนทูตการอ่านทั้งหมด ๘๙ คน 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

  กิจกรรม บันทึกนักเดินทาง (walk rally 2)

    วิธีการด�าเนินงาน การจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนปั่นจักรยาน

และเรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆ ในชุมชนที่ควรรู้จัก และน่าสนใจในการเรียนรู้  

โดยมีอยู่ ๓ ฐาน ฐานที่ ๑ คือห้องสมุดบ้านดิน วัดบ้านนางแล ฐานที่ ๒ เรียน

รูป้ระวติัศาสตร์ วดัปงยางคก และฐานที ่๓ ศนูย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอมัพฤกษ์ 

- อัมพาต วัดทุ่งบ่อแป้น

   ผลการเปลี่ยนแปลง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นบรรยากาศในชุมชน

ของแหล่งเรียนรู้แต่ละแห่ง มีประวัติความเป็นมา และสิ่งที่ควรอนุรักษ์ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี และการให้บริการ 

ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อคนในชมุชนได้มาศกึษาเรยีนรู ้และใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ต่อการส่งเสรมิด้านการอ่านในชมุชน 

  กิจกรรม ๑ ป้าย ๑ สุภาษิต

     วิธีการด�าเนินงาน กศน.อ�าเภอห้างฉัตร ร่วมกับชุมชนบ้านขามแดงในการประชุมชี้แจงการท�ากิจกรรม ๑ 

ป้าย ๑ สุภาษิต โดยการประกาศเสียงตามสายให้ประชาชนบ้านขามแดงได้มีส่วนร่วมในการคิดค�าสุภาษิตที่จะน�ามา 

ติดไว้หน้าบ้านของตนเอง รวมถึงการจัดท�าป้าย คนที่ผ่านหน้าบ้านได้อ่านค�าสุภาษิตล้านนาที่น่าสนใจ เป็นการอนุรักษ์

ค�าภาษาล้านนา และสร้างเอกลักษณ์ส�าหรับชุมชนบ้านขามแดงให้เป็นชุมชนรักการอ่าน (หน้าบ้านน่ามอง)

   ผลการเปลีย่นแปลง ผูส้งูอาย ุหรอืผูพ้บเหน็ทีไ่ด้อ่านค�าสภุาษติแล้วต่างพดูว่า ค�าเหล่านีล้กูหลานรุ่นใหม่แทบ

จะไม่เคยได้ยิน และท�าให้รั้วบ้านดูมีสีสัน สวยงามมีค�าสุภาษิตไว้ให้อ่านเป็นข้อคิดเตือนใจ และเมื่อมีการอ่านจะมีการ

แลกเปลี่ยนประโยค หรือค�าสุภาษิตล้านนาที่ตนเองไม่เข้าใจ ให้ผู้สูงอายุอธิบายความหมาย เป็นการสร้างความ

สัมพันธภาพที่ดีภายในชุมชน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

สถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข 45



  ๓. เด็กเล่นเกมพื้นบ้าน 

    วธิกีารด�าเนนิงาน ชมุชนบ้านหวัทุง่วเิคราะห์ความต้องการพบว่า ประชาชนในชมุชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้อ่าน

หนังสือ เด็กและเยาวชนเล่นแต่เกมคอมพิวเตอร์ จากปัญหาดังกล่าวชุมชนจึงได้เสนอกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์การ

เล่มเกมพืน้บ้าน โดยมผีูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในชมุชนถ่ายทอดความรู้ผ่านการประดิษฐ์ของเล่น เช่น ก๊อปแก๊ป โกงกาง ม้าก้านกล้วย 

ปืนก้านกล้วย โทรศัพท์กระป๋อง เป็นต้น 

   ผลการเปลี่ยนแปลง ผู้สูงอายุ และลูกหลานได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของคน 

ในชุมชน และเยาวชนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของการประดิษฐ์ของเล่นเด็กๆ มีความความสุขจากการละเล่นของเล่นพื้น

บ้านที่ไม่ค่อยมีให้เห็นในปัจจุบัน 

นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน 

  กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์พากันเข้าวัด

    วิธีการด�าเนินงาน การรับสมัครครอบครัวต้นแบบจ�านวน ๒๐ 

ครอบครัว โดยให้แต่ละครอบครัวร่วมท�ากิจกรรม มีพ่อ แม่ และลูก พากันเข้า

วัดในวันพระเพื่อเรียนรู ้บทสวดมนต์แผ่เมตตา แปลล้านนา ร่วมสืบสาน

วัฒนธรรมและพุทธศาสนาล้านนาไทย ที่มีเพียงอ�าเภอห้างฉัตรเพียงแห่งเดียว

ที่ยังคงสวดอยู่ ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวห้างฉัตรเนื่องจากบทสวดมีความ

ไพเราะ กศน.อ�าเภอห้างฉัตรได้พัฒนาจากหนังสือสวดมนต์มาเป็น VCD เพื่อ

เผยแพร่ให้กับเยาวชน นักเรียนในระบบโรงเรียน และในชุมชนเพื่อเป็นการ

สืบสานบทสวดแผ่เมตตาแบบล้านนา และสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว

   ผลการเปลีย่นแปลง ชมุชนบ้านขามแดงให้ความส�าคัญกบับทสวดมนต์แปลล้านนา ครอบครัวได้ท�ากิจกรรม

ร่วมกันจากที่ไม่ค่อยได้เข้าวัด ก็มีการรวมกลุ่มกันพากันเข้าวัดในวันพระ เยาวชนในชุมชนสามารถท่องบทสวดมนต์ 

จากการเรียนรู้ได้ มีการสร้างนวัตกรรมในการเผยแพร่บทสวดมนต์ ให้สามารถน�าไปเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

  กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาการตีมีด

    วธิกีารด�าเนนิงาน กศน.อ�าเภอห้างฉตัรจดักจิกรรมการเรยีนรูจ้ากภมูปัิญญาการตมีดีบ้านขามแดงโดยมี นาย

สพุจน์ ฉตัรค�าแปง ทตูการอ่านพร้อมคณะได้ร่วมถ่ายทอดการเรียนรู้การตีมดีให้กบัลูกหลานทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม ตามฐาน

การเรียนรู้ที่ได้จัดท�าเป็นแหล่งเรียนรู้ของบ้านขามแดง แล้วให้เด็กๆ ได้ถอดองค์ความรู้จากการเรียนรู้ โดยให้ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้วาดภาพกิจกรรมที่ได้เรียนรู้แต่ละฐาน แล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน นอกจากการเรียนรู้จากสถานที่จริง กศน.

อ�าเภอห้างฉัตรได้จัดท�านวัตกรรมการเรียนรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ E-Book ส�าหรับการเผยแพร่ให้กับเยาวชน  

และผู้สนใจในอาชีพการตีมีดได้เพิ่มพูนความรู้ เป็นการสืบสานภูมิปัญญาการตีมีดในชุมชนบ้านขามแดงให้สืบต่อไป

 ผลการเปลีย่นแปลง ผูเ้ข้าร่วมได้เรยีนรูภ้มูปัิญญาการตมีดี เป็นการสร้าง

ความหวงแหนอยากจะอนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ไว้ไม่ให้เลือนหายไปจากหมู่บ้าน 

เนื่องจากการตีมีดเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาหลายรุ่น และเยาวชนได้เรียนรู ้

ค�าศพัท์เกีย่วกบัวสัดุอปุกรณ์การตีมดี เช่น เคร่ืองสูบเส่า เป็นต้น เนือ่งจากก่อน

มีการเรียนรู้ เยาวชนส่วนใหญ่จะไม่รู้จักอาชีพการตีมีดซึ่งเป็นอาชีพที่อยู่ใน 

ชมุชนเลย เมือ่ได้เรยีนรูส้ามารถตอบค�าถาม และถอดองค์ความรูอ้อกมาได้เป็น

อย่างดี
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  ๓. เด็กเล่นเกมพื้นบ้าน 

    วธิกีารด�าเนนิงาน ชมุชนบ้านหวัทุง่วเิคราะห์ความต้องการพบว่า ประชาชนในชมุชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้อ่าน

หนังสือ เด็กและเยาวชนเล่นแต่เกมคอมพิวเตอร์ จากปัญหาดังกล่าวชุมชนจึงได้เสนอกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์การ

เล่มเกมพืน้บ้าน โดยมผีูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในชมุชนถ่ายทอดความรูผ่้านการประดิษฐ์ของเล่น เช่น ก๊อปแก๊ป โกงกาง ม้าก้านกล้วย 

ปืนก้านกล้วย โทรศัพท์กระป๋อง เป็นต้น 

   ผลการเปลี่ยนแปลง ผู้สูงอายุ และลูกหลานได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของคน 

ในชุมชน และเยาวชนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของการประดิษฐ์ของเล่นเด็กๆ มีความความสุขจากการละเล่นของเล่นพื้น

บ้านที่ไม่ค่อยมีให้เห็นในปัจจุบัน 

นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน 

  กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์พากันเข้าวัด

    วิธีการด�าเนินงาน การรับสมัครครอบครัวต้นแบบจ�านวน ๒๐ 

ครอบครัว โดยให้แต่ละครอบครัวร่วมท�ากิจกรรม มีพ่อ แม่ และลูก พากันเข้า

วัดในวันพระเพื่อเรียนรู ้บทสวดมนต์แผ่เมตตา แปลล้านนา ร่วมสืบสาน

วัฒนธรรมและพุทธศาสนาล้านนาไทย ที่มีเพียงอ�าเภอห้างฉัตรเพียงแห่งเดียว

ที่ยังคงสวดอยู่ ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวห้างฉัตรเนื่องจากบทสวดมีความ

ไพเราะ กศน.อ�าเภอห้างฉัตรได้พัฒนาจากหนังสือสวดมนต์มาเป็น VCD เพื่อ

เผยแพร่ให้กับเยาวชน นักเรียนในระบบโรงเรียน และในชุมชนเพื่อเป็นการ

สืบสานบทสวดแผ่เมตตาแบบล้านนา และสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว

   ผลการเปลีย่นแปลง ชมุชนบ้านขามแดงให้ความส�าคัญกบับทสวดมนต์แปลล้านนา ครอบครวัได้ท�ากจิกรรม

ร่วมกันจากที่ไม่ค่อยได้เข้าวัด ก็มีการรวมกลุ่มกันพากันเข้าวัดในวันพระ เยาวชนในชุมชนสามารถท่องบทสวดมนต์ 

จากการเรียนรู้ได้ มีการสร้างนวัตกรรมในการเผยแพร่บทสวดมนต์ ให้สามารถน�าไปเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

  กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาการตีมีด

    วธิกีารด�าเนนิงาน กศน.อ�าเภอห้างฉตัรจดักจิกรรมการเรยีนรูจ้ากภมูปัิญญาการตมีดีบ้านขามแดงโดยมี นาย

สพุจน์ ฉตัรค�าแปง ทตูการอ่านพร้อมคณะได้ร่วมถ่ายทอดการเรยีนรู้การตีมดีให้กบัลูกหลานทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม ตามฐาน

การเรียนรู้ที่ได้จัดท�าเป็นแหล่งเรียนรู้ของบ้านขามแดง แล้วให้เด็กๆ ได้ถอดองค์ความรู้จากการเรียนรู้ โดยให้ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้วาดภาพกิจกรรมที่ได้เรียนรู้แต่ละฐาน แล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน นอกจากการเรียนรู้จากสถานที่จริง กศน.

อ�าเภอห้างฉัตรได้จัดท�านวัตกรรมการเรียนรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ E-Book ส�าหรับการเผยแพร่ให้กับเยาวชน  

และผู้สนใจในอาชีพการตีมีดได้เพิ่มพูนความรู้ เป็นการสืบสานภูมิปัญญาการตีมีดในชุมชนบ้านขามแดงให้สืบต่อไป

 ผลการเปลีย่นแปลง ผูเ้ข้าร่วมได้เรยีนรูภ้มูปัิญญาการตมีดี เป็นการสร้าง

ความหวงแหนอยากจะอนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ไว้ไม่ให้เลือนหายไปจากหมู่บ้าน 

เนื่องจากการตีมีดเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาหลายรุ่น และเยาวชนได้เรียนรู ้

ค�าศพัท์เกีย่วกบัวสัดอุปุกรณ์การตีมดี เช่น เคร่ืองสบูเส่า เป็นต้น เนือ่งจากก่อน

มีการเรียนรู้ เยาวชนส่วนใหญ่จะไม่รู้จักอาชีพการตีมีดซึ่งเป็นอาชีพที่อยู่ใน 

ชมุชนเลย เมือ่ได้เรยีนรูส้ามารถตอบค�าถาม และถอดองค์ความรูอ้อกมาได้เป็น

อย่างดี
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กิจกรรมทูตการอ่าน 

  การพัฒนาอาชีพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

   วิธีการด�าเนินงาน ทูตการอ่านได้พัฒนาอาชีพของตนเองในการ 

ตีมีด มาเป็นภูมิปัญญาเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนลูกหลานในชุมชน  

มคีวามรูใ้นเรือ่งของการตมีดี และสามารถสบืสานให้เยาวชนรุน่ต่อๆ ไปได้รบัรู้  

โดยจัดท�าบ้านของทูตการอ่านเป็นแหล่งเรียนรู้ในการตีมีด เพื่อให้คนในชุมชน

ได้มาศึกษาเรียนรู้ และเป็นการสืบสานภูมิปัญญาให้คงไว้สู่ลูกหลาน

   ผลการเปลีย่นแปลง ทตูการอ่านรูส้กึภาคภูมใิจทีไ่ด้เป็นแหล่งเรยีน

รู้ในชุมชนในการสืบสานภูมิปัญญาการตีมีดให้กับลูกหลาน ท�าให้ชุมชนเห็น

ความส�าคัญ โดยมีการจัดท�าสื่อในการเรียนรู้ มีนักศึกษา กศน. เข้ามาเรียนรู้ 

ร่วมถึงจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง โรงเรียน

อนุบาลห้างฉัตร เป็นต้น

  กิจกรรมเล่านิทานให้ลูกฟัง 

    วิธีการด�าเนินงาน ครอบครัวต้นแบบร่วมท�ากิจกรรม เล่านิทานให้

ลูกฟัง และบันทึกการเล่าลงสมุดบันทึกการอ่าน เกี่ยวกับข้อคิดที่ได้รับ สิ่งที่น�า

มาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน แล้วให้เด็กน�านิทานมาเล่า แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ 

ทุกวันเสาร์ เป็นการเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และกลุ่มเพื่อนใน

ชุมชน

       ผลการเปลีย่นแปลง ทตูการอ่านมคีวามสุขจากการได้เล่าเร่ือง เล่านทิานให้กบัลูก สร้างครอบครัวให้อบอุน่ และ

ทุกครอบครัวต้นแบบได้ท�ากิจกรรมร่วมกันมากขึ้นโดยได้แบ่งเวลามาอ่านหนังสือให้ลูกฟัง เด็กได้รับความสนุกสนานได้

ข้อคิดจากเรื่องเล่า และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวระหว่าง พ่อ แม่ และลูก

การสร้างเครือข่ายการท�างาน 

  กศน.อ�าเภอห้างฉตัร มเีครอืข่ายการท�างานทัง้ชมุชน และหน่วยงานภาคเีครอืข่ายให้ความร่วมมอืเป็นอย่างด ีและ

มีส่วนร่วมในการจดักจิกรรมทีก่่อให้เกดิประโยชน์ต่ อคนในชมุชน รวมถงึการสร้างสมัพนัธภาพทีด่ใีนครอบครวั และรูจ้กั

การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการอ่านในบ้านหนังสืออัจฉริยะของอ�าเภอห้างฉัตร ที่เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ 

หรือมุมการอ่านในหน่วยงานต่างๆ เช่น สรรพากร ไปรษณีย์อ�าเภอห้างฉัตร เป็นต้น รวมถึงการใช้แหล่งเรียนรู้ และ

ภูมิปัญญาในชุมชน ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตท่ีชุมชนต้องการสืบสานให้คงอยู่ต่อไป ท�าให้ชุมชนและหน่วยงานภาคีเครือ

ข่ายมีความพึงพอใจในการส่งเสริม สนับสนุนของสถานศึกษาให้เกิดเป็นสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข

ผลส�าเร็จที่เกินความคาดหมาย

  ๑. การได้รับความรู้ใหม่ๆ จากแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในชุมชนซึ่งเป็นทุนที่มีค่า ควรแก่การสืบสาน อนุรักษ์ 

และพัฒนาให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเยาวชน ได้เห็นถึงคุณค่าของคนในชุมชน และ

ทรัพยากรที่มีค่าในชุมชน 

สถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข 47

กิจกรรมทูตการอ่าน 

  การพัฒนาอาชีพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

   วิธีการด�าเนินงาน ทูตการอ่านได้พัฒนาอาชีพของตนเองในการ 

ตีมีด มาเป็นภูมิปัญญาเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนลูกหลานในชุมชน  

มคีวามรูใ้นเรือ่งของการตมีดี และสามารถสบืสานให้เยาวชนรุน่ต่อๆ ไปได้รบัรู้  

โดยจัดท�าบ้านของทูตการอ่านเป็นแหล่งเรียนรู้ในการตีมีด เพื่อให้คนในชุมชน

ได้มาศึกษาเรียนรู้ และเป็นการสืบสานภูมิปัญญาให้คงไว้สู่ลูกหลาน

   ผลการเปลีย่นแปลง ทตูการอ่านรูส้กึภาคภูมใิจทีไ่ด้เป็นแหล่งเรยีน

รู้ในชุมชนในการสืบสานภูมิปัญญาการตีมีดให้กับลูกหลาน ท�าให้ชุมชนเห็น

ความส�าคัญ โดยมีการจัดท�าสื่อในการเรียนรู้ มีนักศึกษา กศน. เข้ามาเรียนรู้ 

ร่วมถึงจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง โรงเรียน

อนุบาลห้างฉัตร เป็นต้น

  กิจกรรมเล่านิทานให้ลูกฟัง 

    วิธีการด�าเนินงาน ครอบครัวต้นแบบร่วมท�ากิจกรรม เล่านิทานให้

ลูกฟัง และบันทึกการเล่าลงสมุดบันทึกการอ่าน เกี่ยวกับข้อคิดที่ได้รับ สิ่งที่น�า

มาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน แล้วให้เด็กน�านิทานมาเล่า แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ 

ทุกวันเสาร์ เป็นการเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และกลุ่มเพื่อนใน

ชุมชน

       ผลการเปลีย่นแปลง ทตูการอ่านมคีวามสขุจากการได้เล่าเรือ่ง เล่านทิานให้กบัลกู สร้างครอบครวัให้อบอุน่ และ

ทุกครอบครัวต้นแบบได้ท�ากิจกรรมร่วมกันมากขึ้นโดยได้แบ่งเวลามาอ่านหนังสือให้ลูกฟัง เด็กได้รับความสนุกสนานได้

ข้อคิดจากเรื่องเล่า และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวระหว่าง พ่อ แม่ และลูก

การสร้างเครือข่ายการท�างาน 

  กศน.อ�าเภอห้างฉตัร มเีครอืข่ายการท�างานทัง้ชมุชน และหน่วยงานภาคเีครอืข่ายให้ความร่วมมอืเป็นอย่างด ีและ

มส่ีวนร่วมในการจดักจิกรรมทีก่่อให้เกดิประโยชน์ต่ อคนในชมุชน รวมถงึการสร้างสมัพนัธภาพทีด่ใีนครอบครวั และรูจ้กั

การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการอ่านในบ้านหนังสืออัจฉริยะของอ�าเภอห้างฉัตร ที่เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ 

หรือมุมการอ่านในหน่วยงานต่างๆ เช่น สรรพากร ไปรษณีย์อ�าเภอห้างฉัตร เป็นต้น รวมถึงการใช้แหล่งเรียนรู้ และ

ภูมิปัญญาในชุมชน ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ชุมชนต้องการสืบสานให้คงอยู่ต่อไป ท�าให้ชุมชนและหน่วยงานภาคีเครือ

ข่ายมีความพึงพอใจในการส่งเสริม สนับสนุนของสถานศึกษาให้เกิดเป็นสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข

ผลส�าเร็จที่เกินความคาดหมาย

  ๑. การได้รับความรู้ใหม่ๆ จากแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในชุมชนซึ่งเป็นทุนที่มีค่า ควรแก่การสืบสาน อนุรักษ์ 

และพัฒนาให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเยาวชน ได้เห็นถึงคุณค่าของคนในชุมชน และ

ทรัพยากรที่มีค่าในชุมชน 
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  ๒. ชุมชน และหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อลูกหลาน คนในชุมชน เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

จากการอ่านในบ้านหนงัสอือจัฉรยิะ หรอืมุมการอ่านในหน่วยงานต่างๆ สร้างความพึงพอใจในการส่งเสริม และสนบัสนนุ

ของสถานศึกษา เป็นการขยายเครือข่ายทูตการอ่านในชุมชนเพื่อการร่วมจัดกิจกรรมที่หลากหลาย

  ๓. เกดิความสัมพนัธ์ที่ดภีายในครอบครัว ระหว่างพ่อแม่ และลูก ได้มีกจิกรรมรว่มกนั และพ่อแมไ่ดเ้หน็ถึงความ

สามารถ และศักยภาพในตัวของลูกหลาน เพื่อการส่งเสริมในทางที่ดีต่อไปในอนาคต

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

  ๑. การดึงครอบครัว และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

  ๒. การวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนตามสภาพบริบท และวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ 

เช่น ชุมชนต้องการให้เยาวชนได้ร่วมกันสืบสานแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในอาชีพการตีมีดให้คงอยู่ต่อไป จึงได้พัฒนา

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ให้เยาวชน นักศึกษา และผู้สนใจได้มาเรียนรู้ ภูมิปัญญาเป็นผู้มีความรู้ สามารถถ่ายทอดให้

กับผู้ใช้บริการได้เกิดการเรียนรู้
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  ๒. ชุมชน และหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อลูกหลาน คนในชุมชน เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

จากการอ่านในบ้านหนงัสอือจัฉรยิะ หรอืมุมการอ่านในหน่วยงานต่างๆ สร้างความพึงพอใจในการส่งเสรมิ และสนบัสนนุ

ของสถานศึกษา เป็นการขยายเครือข่ายทูตการอ่านในชุมชนเพื่อการร่วมจัดกิจกรรมที่หลากหลาย

  ๓. เกดิความสัมพนัธ์ที่ดภีายในครอบครัว ระหว่างพ่อแม่ และลูก ได้มีกจิกรรมรว่มกนั และพ่อแมไ่ดเ้หน็ถึงความ

สามารถ และศักยภาพในตัวของลูกหลาน เพื่อการส่งเสริมในทางที่ดีต่อไปในอนาคต

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

  ๑. การดึงครอบครัว และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

  ๒. การวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนตามสภาพบริบท และวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ 

เช่น ชุมชนต้องการให้เยาวชนได้ร่วมกันสืบสานแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในอาชีพการตีมีดให้คงอยู่ต่อไป จึงได้พัฒนา

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ให้เยาวชน นักศึกษา และผู้สนใจได้มาเรียนรู้ ภูมิปัญญาเป็นผู้มีความรู้ สามารถถ่ายทอดให้

กับผู้ใช้บริการได้เกิดการเรียนรู้

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน48



ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่เลขที่ ๗ ถนนแจ้งสนิท ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๔๕ – ๒๖๒๑๘๔ โทรสาร. ๐๔๕ – ๒๖๒๑๘๔

เว็บไซต์http://ubon.nfe.go.th/mueangubon/

ปัจจุบันมีจ�านวนทูตการอ่านทั้งหมด ๕๖ คน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

  กิจกรรมการจัดนิทรรศการ คุยเฟื่องเรื่องผ้าเมืองอุบลฯ และแนวกินอีสาน 

   วิธีการด�าเนินงาน การจัดนิทรรศการเรื่องคุยเฟื่องเร่ืองผ้าเมืองอุบลฯ และแนวกินอีสาน ซึ่งตอบสนอง 

ต่อการท�ามาหากินของคนในอุบลฯ แสดง ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องละ ๓ - ๔ เดือน ท�าให้ 

ผู้มาชมนิทรรศการอ่านข้อมูลความรู้ ดูการสาธิต และเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

   ผลการเปลีย่นแปลง การอ่าน การดู และการชมนทิรรศการเปรียบเหมอืนการอ่านหนงัสือเล่มใหญ่ ทีน่่าสนใจ

อีกรูปแบบหนึ่ง สามารถอ่านคนเดียวหรือหลายคน ท�าให้ผู้ชมนิทรรศการมองเห็นช่องทางการท�ามาหากิน ได้ความคิด

สร้างสรรค์ในการพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการ ให้เป็นที่ต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

  กิจกรรมการเผยแพร่กล่องความรู้กินได้สู่ชุมชน กศน. ต�าบล

   วิธีการด�าเนินงาน กล่องความรู้กินได้หรือชุดประมวลความรู้เป็นองค์ความรู้ส�าหรับการท�ามาหากินแบบ 

บูรณาการโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อวิเคราะห์ คัดเลือก และรวบรวมข้อมูลที่ได้รับการคัดสรรจากสื่อหลาก

หลายรูปแบบ ได้แก่ หนังสือ CD DVD ค�าแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญ ภูมิปัญญา ตัวอย่างวัตถุดิบ ฯลฯ ตามหัวเรื่องอาชีพ/ 

ธุรกิจที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจได้เร่ิมต้นการเข้าถึงองค์ความรู้อย่างสะดวกและ 

เป็นระบบ นอกจากนี้ได้เผยแพร่องค์ความรู้อาชีพผ่าน YouTube Website กศน.จังหวัด กศน.อ�าเภอ และ กศน.ต�าบล

อีกด้วย ซึ่งท�าให้มีช่องทางการอ่านเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ส�านักงาน กศน.จังหวัดอบุลราชธาน ี ได้จดัท�าโครงการขยายผล 

กล่องความรูก้นิได้สู ่กศน.ต�าบล (๒๑๙ ต�าบล) เพือ่เฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  

   ผลการเปลีย่นแปลง กล่องความรูก้นิได้ เป็นนวตักรรมท่ีช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รยีนเกดิการใฝ่เรยีนรูด้้านการท�ามา

หากิน ในลักษณะการอ่าน การดูภาพประกอบ ดูตัวอย่าง ของจริง ของจ�าลอง เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง อ่านก่อนเรียน

อาชีพกับวิทยากร หรือเรียนกับวิทยากรแล้วอ่านทบทวน หรืออ่านและทดลองท�าเอง 

นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน

  รูปแบบห้องสมุดชุมชน “บ้านหนังสือชุมชน” 

   วิธีการด�าเนินงาน การน�ารูปแบบห้องสมุดเพื่อเด็กและครอบครัวบ้านกุดลาดใต้ และบ้านดอนชี ซึ่งเป็น 

ผลงานหนึง่โรงเรยีน หนึง่นวตักรรม ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประจ�าปี ๒๕๕๗ ไปขยายผลการด�าเนนิงานห้องสมุดชุมชน

ในชุมชนทีม่คีวามพร้อม โดยใช้กระบวนการเรยีนรู้และการจดัการความรู้ในการขบัเคลือ่นให้เกดิห้องสมดุชมุชน โดยการ

มีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท�า ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมแก้ปัญหา และพัฒนา โดยมีข้ันตอน 

การพัฒนา ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
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ปัจจุบันมีจ�านวนทูตการอ่านทั้งหมด ๕๖ คน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

  กิจกรรมการจัดนิทรรศการ คุยเฟื่องเรื่องผ้าเมืองอุบลฯ และแนวกินอีสาน 

   วิธีการด�าเนินงาน การจัดนิทรรศการเรื่องคุยเฟื่องเรื่องผ้าเมืองอุบลฯ และแนวกินอีสาน ซึ่งตอบสนอง 

ต่อการท�ามาหากินของคนในอุบลฯ แสดง ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องละ ๓ - ๔ เดือน ท�าให้ 

ผู้มาชมนิทรรศการอ่านข้อมูลความรู้ ดูการสาธิต และเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

   ผลการเปลีย่นแปลง การอ่าน การดู และการชมนทิรรศการเปรยีบเหมอืนการอ่านหนงัสอืเล่มใหญ่ ทีน่่าสนใจ

อีกรูปแบบหนึ่ง สามารถอ่านคนเดียวหรือหลายคน ท�าให้ผู้ชมนิทรรศการมองเห็นช่องทางการท�ามาหากิน ได้ความคิด

สร้างสรรค์ในการพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการ ให้เป็นที่ต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

  กิจกรรมการเผยแพร่กล่องความรู้กินได้สู่ชุมชน กศน. ต�าบล

   วิธีการด�าเนินงาน กล่องความรู้กินได้หรือชุดประมวลความรู้เป็นองค์ความรู้ส�าหรับการท�ามาหากินแบบ 

บูรณาการโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อวิเคราะห์ คัดเลือก และรวบรวมข้อมูลที่ได้รับการคัดสรรจากสื่อหลาก

หลายรูปแบบ ได้แก่ หนังสือ CD DVD ค�าแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญ ภูมิปัญญา ตัวอย่างวัตถุดิบ ฯลฯ ตามหัวเรื่องอาชีพ/ 

ธุรกิจที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจได้เร่ิมต้นการเข้าถึงองค์ความรู้อย่างสะดวกและ 

เป็นระบบ นอกจากนี้ได้เผยแพร่องค์ความรู้อาชีพผ่าน YouTube Website กศน.จังหวัด กศน.อ�าเภอ และ กศน.ต�าบล

อีกด้วย ซึ่งท�าให้มีช่องทางการอ่านเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ส�านักงาน กศน.จังหวัดอบุลราชธาน ี ได้จดัท�าโครงการขยายผล 

กล่องความรูก้นิได้สู ่กศน.ต�าบล (๒๑๙ ต�าบล) เพือ่เฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  

   ผลการเปลีย่นแปลง กล่องความรูก้นิได้ เป็นนวตักรรมท่ีช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รยีนเกดิการใฝ่เรยีนรูด้้านการท�ามา

หากิน ในลักษณะการอ่าน การดูภาพประกอบ ดูตัวอย่าง ของจริง ของจ�าลอง เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง อ่านก่อนเรียน

อาชีพกับวิทยากร หรือเรียนกับวิทยากรแล้วอ่านทบทวน หรืออ่านและทดลองท�าเอง 

นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน

  รูปแบบห้องสมุดชุมชน “บ้านหนังสือชุมชน” 

   วิธีการด�าเนินงาน การน�ารูปแบบห้องสมุดเพื่อเด็กและครอบครัวบ้านกุดลาดใต้ และบ้านดอนชี ซึ่งเป็น 

ผลงานหนึง่โรงเรยีน หนึง่นวตักรรม ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประจ�าปี ๒๕๕๗ ไปขยายผลการด�าเนนิงานห้องสมุดชุมชน

ในชุมชนทีม่คีวามพร้อม โดยใช้กระบวนการเรยีนรู้และการจดัการความรู้ในการขบัเคลือ่นให้เกดิห้องสมดุชมุชน โดยการ

มีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท�า ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมแก้ปัญหา และพัฒนา โดยมีข้ันตอน 

การพัฒนา ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
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ศึกษา วิเคราะห์ 

สภาพปัญหาบ้าน

หนังสืออัจฉริยะ

ส�ารวจชุมชนที่มี

ความพร้อมจัดตั้ง

ห้องสมุดชุมชน

๑

แผนภูมิ ขั้นตอนการพัฒนาห้องสมุดชุมชน “บ้านหนังสือชุมชน” ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

๒ ๓ ๔ ๕

๖

๗๘

เวทีชาวบ้าน  ระดม

ความคิดเห็น 

พัฒนาห้องสมุด

แก้ไข ปรับปรุงและ

พัฒนา

- สรุปผล/รายงานผล

- เผยแพร่ผลงาน

ขยายผลการด�าเนินงาน

ต้นแบบห้องสมุดในชุมชน

พัฒนาห้องสมุด

- อาคารสถานที่

- บุคลากร

- สื่อการเรียนรู้

- การจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน

การเรียนรู้

ติดตาม ประเมินผล

การเป็นห้องสมุด

ชุมชน “บ้าน

หนังสือชุมชน” : 

แหล่งเรียนรู้ของ

ชุมชน

 ผลการเปลี่ยนแปลง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีห้องสมุดชุมชนเกิดขึ้น ๓ แห่ง 

คือ บ้านหนังสือชุมชนบ้านสร้างทราย บ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองไหล บ้าน

หนังสือชุมชนสหกรณ์เกษตร ๓ ที่น�าเอารูปแบบห้องสมุดชุมชนบ้านกุดลาดใต้ 

และบ้านดอนชีไปปรับใช้ในการพัฒนาบ้านหนังสือชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ของชุมชน 

 Infographic แฟ้มความรู้ “เปิดเบิ่ง เปิดอ่าน เปิดเบิ่ง”

  วิธีการด�าเนินงาน การค้นคว้า infographic จาก Website ต่างๆ  

คดัเลอืกเนือ้หาและเร่ืองทีเ่ป็นประโยชน์ น�ามาจดัใส่ในแฟ้ม “เปิดเบ่ิง เปิดอ่าน 

เปิดเบิ่ง” ให้ผู้รับบริการได้อ่านข้อมูลความรู้ เหมาะส�าหรับผู้ที่ไม่ชอบอ่านข้อ

ความยาวๆ ภาพสีสันสวยงามและข้อความสั้นๆ ใน infographic สามารถเชิญ

ชวนให้อยากอ่านทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 

 ผลการเปลี่ยนแปลง Infographic แฟ้มความรู้ “เปิดเบิ่ง เปิดอ่าน  

เปิดเบิ่ง” ได้รับความสนใจจากผู้มาใช้บริการ ทั้งที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี และที่บ้านหนังสือชุมชน  

เปิดด ูเปิดอ่านความรูจ้ากแฟ้มทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั เช่นการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการกินอาหาร 

การเลิกสูบบุหรี่ การเลิกดื่มสุรา การป้องกันและรักษาโรค การออกก�าลังกาย การขับขี่ปลอดภัย เป็นต้น

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน50
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กิจกรรมทูตการอ่าน
  ทูตการอ่านบ้านดอนชี ได้แก่ นางอนุชิดาภรณ์ กัณทะสา นางจีระนันท์ 
ทุมวัน และ นางศศิวิมล ดวงปากดี ซึ่งเป็นทูตการอ่านรุ่นแรกได้ด�าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคนในชุมชนให้มาอ่าน มาร่วมกิจกรรมการอ่านที่บ้าน
หนังสือชุมชนแนะน�าหนังสือที่น่าอ่าน และควรอ่านผ่านเสียงตามสาย 
หอกระจายข่าว บอกต่อๆ กนัไป หรอืแจ้งในทีป่ระชมุกระจายหนงัสอืให้บรกิาร
หมุนเวียนใน กศน.ต�าบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
โดยเฉพาะการอ่านเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงมีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา/การพัฒนาห้อง
สมุดชุมชน “บ้านหนังสือชุมชน” กับผู้น�าชุมชนบ้านสร้างทรายและผู้น�าชุมชนบ้านหนองไหล
  ผลการเปล่ียนแปลง ทูตการอ่านเกิดความภาคภูมิใจ มีความสุขที่ได้ช่วยให้คนในชุมชนใฝ่เรียนใฝ่รู้และรัก 
การอ่าน อ่านหนังสือมากขึ้นและอ่านอย่างต่อเนื่อง 

การสร้างเครือข่ายการท�างาน
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอเมืองอุบลราชธานี ประสานและเชิญชวนเครือข่าย
การด�าเนินงาน เช่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
ภูมิปัญญา กลุ่มอาชีพทอผ้า ผู้ประกอบการ โรงเรียน อบต. และสโมสรโรตารีศรีอุบลฯ มาร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การอ่าน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ หนังสือและสื่อส่งเสริมการอ่าน 
  ผลการเปล่ียนแปลง ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเป็นวิทยากร  
การจัดนิทรรศการ การสาธิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ หนังสือและ
สื่อส่งเสริมการอ่านเป็นอย่างดี 

ผลส�าเร็จที่เกินความคาดหมาย
  ๑. ชุมชนเข้มแข็ง เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การบริหาร
จดัการโดยชมุชนมคีวามย่ังยนื ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากการส่งเสรมิการอ่านการ
เรยีนรู ้ทีห่ล่อหลอมให้คนมคีวามรู ้คดิเป็น ท�าเป็น แก้ปัญหาได้ประสบผลส�าเรจ็
ในการด�าเนินงานและมีความสุข
  ๒. บ้านหนังสอืชุมชนบ้านดอนชี เป็นห้องสมดุชมุชนท่ีได้รบัการยอมรบั
จากคนในชุมชนและนอก ชุมชนที่มาศึกษาดูงานว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า
เป็นแบบอย่างที่ดีกับชุมชนอื่น ๆ ได้
  ๓. สโมสรโรตารศีรอีบุล มอบกระเป๋าหนงัสือเล่มแรก (Book Start) ให้
กับครอบครัวที่มีเด็กอายุ ๖ เดือน - ๓ ปี จ�านวน ๔๐ ชุด พร้อมทั้งสาธิตการใช้หนังสือและเล่านิทานให้ลูกฟัง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ
  ๑. ผู้น�าชุมชนมีความเข้มแข็งในการพัฒนา และสามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด�าเนินงานได้ อีกท้ัง
ชุมชนมีความพร้อม
  ๒. สื่อนวัตกรรมมีความทันสมัย หลากหลาย และสามารถดึงความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ เพราะเป็นที่นิยม

ในโลกของ Socail Network   

  ๓. เครือข่ายและทมีงานมกีารประสานความร่วมมอืในการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การสนบัสนุนวสัดอุปุกรณ์

และงบประมาณ การติดตามประเมินผล การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการท�างานอย่างต่อเนื่อง

สถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข 51

กิจกรรมทูตการอ่าน
  ทูตการอ่านบ้านดอนชี ได้แก่ นางอนุชิดาภรณ์ กัณทะสา นางจีระนันท์ 
ทุมวัน และ นางศศิวิมล ดวงปากดี ซึ่งเป็นทูตการอ่านรุ่นแรกได้ด�าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคนในชุมชนให้มาอ่าน มาร่วมกิจกรรมการอ่านที่บ้าน
หนังสือชุมชนแนะน�าหนังสือที่น่าอ่าน และควรอ่านผ่านเสียงตามสาย 
หอกระจายข่าว บอกต่อๆ กนัไป หรอืแจ้งในทีป่ระชมุกระจายหนงัสอืให้บรกิาร
หมุนเวียนใน กศน.ต�าบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
โดยเฉพาะการอ่านเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงมีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา/การพัฒนาห้อง
สมุดชุมชน “บ้านหนังสือชุมชน” กับผู้น�าชุมชนบ้านสร้างทรายและผู้น�าชุมชนบ้านหนองไหล
  ผลการเปล่ียนแปลง ทูตการอ่านเกิดความภาคภูมิใจ มีความสุขที่ได้ช่วยให้คนในชุมชนใฝ่เรียนใฝ่รู้และรัก 
การอ่าน อ่านหนังสือมากขึ้นและอ่านอย่างต่อเนื่อง 

การสร้างเครือข่ายการท�างาน
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอเมืองอุบลราชธานี ประสานและเชิญชวนเครือข่าย
การด�าเนินงาน เช่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
ภูมิปัญญา กลุ่มอาชีพทอผ้า ผู้ประกอบการ โรงเรียน อบต. และสโมสรโรตารีศรีอุบลฯ มาร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การอ่าน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ หนังสือและสื่อส่งเสริมการอ่าน 
  ผลการเปล่ียนแปลง ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเป็นวิทยากร  
การจัดนิทรรศการ การสาธิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ หนังสือและ
สื่อส่งเสริมการอ่านเป็นอย่างดี 

ผลส�าเร็จที่เกินความคาดหมาย
  ๑. ชุมชนเข้มแข็ง เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การบริหาร
จดัการโดยชมุชนมคีวามย่ังยนื ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากการส่งเสรมิการอ่านการ
เรยีนรู ้ทีห่ล่อหลอมให้คนมคีวามรู ้คดิเป็น ท�าเป็น แก้ปัญหาได้ประสบผลส�าเรจ็
ในการด�าเนินงานและมีความสุข
  ๒. บ้านหนงัสอืชมุชนบ้านดอนช ีเป็นห้องสมดุชมุชนท่ีได้รบัการยอมรบั
จากคนในชุมชนและนอก ชุมชนที่มาศึกษาดูงานว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า
เป็นแบบอย่างที่ดีกับชุมชนอื่น ๆ ได้
  ๓. สโมสรโรตารศีรอีบุล มอบกระเป๋าหนงัสือเล่มแรก (Book Start) ให้
กับครอบครัวที่มีเด็กอายุ ๖ เดือน - ๓ ปี จ�านวน ๔๐ ชุด พร้อมทั้งสาธิตการใช้หนังสือและเล่านิทานให้ลูกฟัง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ
  ๑. ผู้น�าชุมชนมีความเข้มแข็งในการพัฒนา และสามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด�าเนินงานได้ อีกท้ัง
ชุมชนมีความพร้อม
  ๒. สื่อนวัตกรรมมีความทันสมัย หลากหลาย และสามารถดึงความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ เพราะเป็นที่นิยม

ในโลกของ Socail Network   

  ๓. เครือข่ายและทมีงานมกีารประสานความร่วมมอืในการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การสนบัสนุนวสัดอุปุกรณ์

และงบประมาณ การติดตามประเมินผล การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการท�างานอย่างต่อเนื่อง

สถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข 51



ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่ หมู่ที่ ๒ ถนนปัทมานนท์ ต�าบลหัวช้าง อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
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จ�านวนทูตการอ่านทั้งหมด ๑๖๖  คน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

  ชวนกันอ่านในวัด

   วิธีการด�าเนินงาน มีการส�ารวจความต้องการอ่านหนังสือของชุมชน น�ามาวิเคราะห์ผ่านกระบวนการจัดเวที

เสวนา การน�าเสนอผลการระดมความต้องการอ่านของแต่ละกลุม่ย่อยด�าเนนิการวางแผนและออกแบบกจิกรรมร่วมกัน 

เพือ่บรูณาการรปูแบบกจิกรรมให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหา ความต้องการและสภาพวถิชีีวติของคนชมุชน โดยมรูีปแบบ

การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นฐานการเรียนรู้ดังนี้ ๑. ชวนกันเข้าฐานอ่านหนังสือที่ชอบ ๒. ชวนกันเข้าฐานอ่านประวัติ 

“หอไตร สมิโบราณ มรดกล�า้ค่าควรค่าการรกัษา” ๓. ชวนกนัเข้าฐานอ่านเพ่ือชวีติทีพ่อเพียง (พลังงานสะอาด ทางเลอืก

พลังงานที่ยั่งยืน), (เกษตรธรรมชาติ กับการด�าเนินชีวิตท่ียั่งยืน) และ ๔. อ่านเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีของชุมชนแบบมี 

ส่วนร่วม จากนั้นมีการน�าเสนอผลงานการเรียนรู้จากฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือสรุปผลการเรียนรู้และส่ิงท่ีเกิดจากการ

อ่านที่สามารถน�าไปใช้ได้ในชีวิตประจ�าวันของตนเองและครอบครัว

 ผลการเปลี่ยนแปลง จากการร่วมกันท�ากิจกรรมอ่านเพื่อวิเคราะห์ 

สภาพการจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชนท่ีเป็นปัญหา ได้มีการเปิดเวทีชุมชนเพื่อ

ส�ารวจความคาดหวัง/สิ่งที่ต้องการแก้ไขแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อ

สร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งหวังให้ชุมชนของตนมีการ

จัดการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของครอบครัวและชุมชน จึงเกิดการบูรณา

การร่วมกันระหว่างชุมชน และ กศน. อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จัดท�าโครงการ 

“ถังขยะกินได้ เพื่อเสริมสร้างชุมชนสุขภาวะที่ดี แบบมีส่วนร่วมสู่วิถีพอเพียง” 

ในชุมชนบ้านผือฮี หมู่ที่ ๑๑ ต�าบลดงแดง อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด

ร้อยเอ็ด 

 ห้องสมุดยิ้มเคลื่อนที่น�าความรู้ดีสู่ชุมชน
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รูปธรรม ประสานงานกลุ่มงานการศึกษาต่อเนื่อง งานการศึกษา ปวช. และ 
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จัดการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของครอบครัวและชุมชน จึงเกิดการบูรณา

การร่วมกันระหว่างชุมชน และ กศน. อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จัดท�าโครงการ 

“ถังขยะกินได้ เพื่อเสริมสร้างชุมชนสุขภาวะที่ดี แบบมีส่วนร่วมสู่วิถีพอเพียง” 

ในชุมชนบ้านผือฮี หมู่ที่ ๑๑ ต�าบลดงแดง อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด

ร้อยเอ็ด 

 ห้องสมุดยิ้มเคลื่อนที่น�าความรู้ดีสู่ชุมชน

  วธิกีารด�าเนินงาน เจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์ ร่วมกบัครแูละบคุลากรกลุม่

งานการศึกษาตามอัธยาศัย และคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านร่วมกันปรึกษา

หารือ วิเคราะห์เกี่ยวกับบริบทของแต่ละชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อน�ามา 

จัดท�าแผนการปฏิบัติงานในการออกเคลื่อนที่ให้บริการในแต่ละครั้ง เสนอต่อ 

ผู้บริหารสถานศึกษา น�าไปสู่ขั้นตอนการด�าเนินการปฏิบัติงานให้เกิดเป็น 

รูปธรรม ประสานงานกลุ่มงานการศึกษาต่อเนื่อง งานการศึกษา ปวช. และ 

รางวัลชมเชย

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน52



กศน.ต�าบล เพือ่ร่วมกบัภาคเีครอืข่ายในชมุชนร่วมจัดกจิกรรมเคล่ือนที ่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รบั

ทราบเข้าร่วมกิจกรรม โดยการจัดท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ผูใ้หญ่บ้าน ก�านนั สถานวีทิยชุมุชน ได้ประชาสมัพนัธ์

หอกระจายข่าวสาร/เสยีงตามสาย รวมทัง้การจดักจิกรรมทีห่ลากหลาย 

  ผลการเปลี่ยนแปลง งานการศึกษาตามอัธยาศัยและห้องสมุดประชาชนมีการพัฒนารูปแบบการจัด กิจกรรม 

ส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น และตรงตามความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในแต่ละ

ชุมชนที่ได้เคลื่อนที่ไปให้บริการ เกิดเครือข่ายท�างานการส่งเสริมการอ่านรายใหม่ และการสร้างความสัมพันธภาพที่ดี

แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นกับเครือข่ายท�างานเดิม เกิดความร่วมมือในด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น

นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน 

  อ่านเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีของชุมชนแบบมีส่วนร่วม

   วิธีการด�าเนินงาน การบูรณาการการท�างานร่วมกับชุมชน

ต้นแบบในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีของ

ชุมชนแบบมีส่วนร่วมในประเด็น “การจัดการขยะเพื่อสุขภาวะที่ดี”  

โดยการร่วมกันวิเคราะห์สภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เป็น

ปัญหา จากนัน้เปิดเวทชีมุชนเพือ่ส�ารวจความคาดหวัง/สิง่ทีต้่องการแก้ไข

แบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน จึงเกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่าง

ชุมชน และ กศน.อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จัดท�าโครงการ “ถังขยะกินได้ เพื่อเสริมสร้างชุมชนสุขภาวะที่ดี แบบมีส่วน

ร่วมสู่วิถีพอเพียง” ในชุมชนบ้านผือฮี หมู่ที่ ๑๑ ต�าบลดงแดง อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

   ผลการเปลี่ยนแปลง ชุมชนมีความรู้ตระหนักถึงความส�าคัญในการเก็บและการคัดแยกขยะ ลดแหล่ง 

เพาะพันธุ์เชื้อโรคเพื่อสุขภาวะท่ีดีของคนในชุมชนมีการจัดการบ้านเรือนในชุมชนให้สะอาดและมีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยและมีส่วนร่วมในการปรับปรุง จัดระเบียบ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามกฎกติกา ระเบียบ ที่ได้ก�าหนด

ไว้อย่างต่อเนื่อง มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนของตนเองให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ 

น�าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ มีแนวทางในการจัดการขยะที่เหมาะสมกับชุมชนของตนเอง เกิดกองทุนและมีระเบียบว่า

ด้วยการจัดการขยะในชุมชนมีการจัดปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนและรั้วหน้าบ้านให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีพืชผัก

เกษตรอินทรีย์ธรรมชาตทิีป่ลอดภยัจากสารพษิไว้บริโภคในครวัเรือนอย่างเพียงพอ มหีน่วยงานภาคเีครอืข่ายเข้ามาร่วม

ขบัเคลือ่นงานสานต่อกจิกรรม ร่วมกบั กศน.อ�าเภอจตุรพกัตรพมิาน ได้แก่ เทศบาลต�าบลดงแดง ส�านกังานเกษตรอ�าเภอ 

คณะกรรมการหมูบ้่าน โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลดงแดง และโรงเรยีนในชมุชนใกล้เคยีง นอกจากนี ้กศน.อ�าเภอ

จตุรพักตรพิมาน ได้ต่อยอดกิจกรรมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลต�าบลดงแดง สถานศึกษาพัฒนา 

ต่อเนื่องเป็นแหล่งการเรียนรู้ประจ�าในชุมชน

  การอ่านรูปแบบ “การเล่นเกมส์ที่น�าไปสู่การอ่าน”

   วิธีการด�าเนินงาน การประชุมวางแผน จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับ 

กลุ่มเป้าหมายด�าเนินการจัดกิจกรรมโดยการแบ่งกลุ่ม และมีรางวัลมอบหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมสรุปผลการด�าเนินงาน

   ผลการเปลี่ยนแปลง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับความสนุก และเป็นการเสริมสร้างความสนใจ

ในการอ่านของประชาชนในกจิกรรมอืน่ๆ เพิม่ขึน้ มพีฒันาการในการอ่าน สามารถน�าประโยชน์จากการอ่านไปใช้ให้ตรง

ตามจุดประสงค์ และเกิดความเข้าใจในการอ่านมากยิ่งขึ้น

สถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข 53

กศน.ต�าบล เพือ่ร่วมกบัภาคเีครอืข่ายในชมุชนร่วมจัดกจิกรรมเคลือ่นที ่ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนกลุม่เป้าหมายได้รบั

ทราบเข้าร่วมกิจกรรม โดยการจัดท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ผูใ้หญ่บ้าน ก�านนั สถานวีทิยชุมุชน ได้ประชาสมัพนัธ์

หอกระจายข่าวสาร/เสยีงตามสาย รวมทัง้การจดักจิกรรมทีห่ลากหลาย 

  ผลการเปลี่ยนแปลง งานการศึกษาตามอัธยาศัยและห้องสมุดประชาชนมีการพัฒนารูปแบบการจัด กิจกรรม 

ส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น และตรงตามความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในแต่ละ

ชุมชนที่ได้เคลื่อนที่ไปให้บริการ เกิดเครือข่ายท�างานการส่งเสริมการอ่านรายใหม่ และการสร้างความสัมพันธภาพที่ดี

แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นกับเครือข่ายท�างานเดิม เกิดความร่วมมือในด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น

นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน 

  อ่านเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีของชุมชนแบบมีส่วนร่วม

   วิธีการด�าเนินงาน การบูรณาการการท�างานร่วมกับชุมชน

ต้นแบบในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีของ

ชุมชนแบบมีส่วนร่วมในประเด็น “การจัดการขยะเพื่อสุขภาวะที่ดี”  

โดยการร่วมกันวิเคราะห์สภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เป็น

ปัญหา จากนัน้เปิดเวทชีมุชนเพือ่ส�ารวจความคาดหวัง/สิง่ทีต้่องการแก้ไข

แบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน จึงเกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่าง

ชุมชน และ กศน.อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จัดท�าโครงการ “ถังขยะกินได้ เพื่อเสริมสร้างชุมชนสุขภาวะที่ดี แบบมีส่วน

ร่วมสู่วิถีพอเพียง” ในชุมชนบ้านผือฮี หมู่ที่ ๑๑ ต�าบลดงแดง อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

   ผลการเปลี่ยนแปลง ชุมชนมีความรู้ตระหนักถึงความส�าคัญในการเก็บและการคัดแยกขยะ ลดแหล่ง 

เพาะพันธุ์เชื้อโรคเพื่อสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชนมีการจัดการบ้านเรือนในชุมชนให้สะอาดและมีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยและมีส่วนร่วมในการปรับปรุง จัดระเบียบ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามกฎกติกา ระเบียบ ที่ได้ก�าหนด

ไว้อย่างต่อเนื่อง มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนของตนเองให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ 

น�าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ มีแนวทางในการจัดการขยะที่เหมาะสมกับชุมชนของตนเอง เกิดกองทุนและมีระเบียบว่า

ด้วยการจัดการขยะในชุมชนมีการจัดปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนและรั้วหน้าบ้านให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีพืชผัก

เกษตรอนิทรีย์ธรรมชาตทิีป่ลอดภยัจากสารพษิไว้บริโภคในครวัเรือนอย่างเพียงพอ มหีน่วยงานภาคเีครอืข่ายเข้ามาร่วม

ขบัเคลือ่นงานสานต่อกจิกรรม ร่วมกบั กศน.อ�าเภอจตุรพกัตรพมิาน ได้แก่ เทศบาลต�าบลดงแดง ส�านกังานเกษตรอ�าเภอ 

คณะกรรมการหมูบ้่าน โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลดงแดง และโรงเรยีนในชมุชนใกล้เคยีง นอกจากนี ้กศน.อ�าเภอ

จตุรพักตรพิมาน ได้ต่อยอดกิจกรรมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลต�าบลดงแดง สถานศึกษาพัฒนา 

ต่อเนื่องเป็นแหล่งการเรียนรู้ประจ�าในชุมชน

  การอ่านรูปแบบ “การเล่นเกมส์ที่น�าไปสู่การอ่าน”

   วิธีการด�าเนินงาน การประชุมวางแผน จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับ 

กลุ่มเป้าหมายด�าเนินการจัดกิจกรรมโดยการแบ่งกลุ่ม และมีรางวัลมอบหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมสรุปผลการด�าเนินงาน

   ผลการเปลี่ยนแปลง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับความสนุก และเป็นการเสริมสร้างความสนใจ

ในการอ่านของประชาชนในกจิกรรมอืน่ๆ เพิม่ขึน้ มพีฒันาการในการอ่าน สามารถน�าประโยชน์จากการอ่านไปใช้ให้ตรง

ตามจุดประสงค์ และเกิดความเข้าใจในการอ่านมากยิ่งขึ้น

สถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข 53



  การอ่านรูปแบบ “พริตตี้ (Pretty) ส่งเสริมการอ่าน”
   วิธกีารด�าเนนิงาน การเชญิชวนให้ผูร่้วมกจิกรรมอ่านหนงัสอื
แนะน�าหนังสอืทีด่แีละเป็นประโยชน์ทีน่่าอ่านแบบตวัต่อตวั จดักจิกรรม
ด้วยการตอบปัญหาชิงรางวัลการเล่นเกมส์การอ่านมีการท�างานเป็นทีม
ด้วยการแต่งกายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจ
   ผลการเปลีย่นแปลง กจิกรรมทีไ่ด้รับความนยิมจากผู้เข้าร่วม
มากที่สุด คือ กรอบถ่ายภาพเชิญชวนอ่านหนังสือ (Selfie Picture)  
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากการเชิญชวนแนะน�าหนังสือ
ดีมีประโยชน์ให้อ่าน เล่นเกมส์แข่งขันชิงรางวัล และร่วมเป็นสมาชิกแฟนคลับ ถ่ายภาพ (Selfie Picture) หลังจากอ่าน
แล้ว จ�านวน ๒๔๐ คน 

กิจกรรมทูตการอ่าน 
 คืนสุขสู่ชุมชนรวมพลคนรักการอ่าน
 วิธีการด�าเนินงาน ทูตการอ่านร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในวัตถุประสงค์/ 
แนวทางการส่งเสริมการอ่าน การวางแผนเพื่อก�าหนดแนวทางและรูปแบบกิจกรรม  
การเข้าร่วมการด�าเนินการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา รวมถึงการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปผล และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม 
ในครั้งต่อไป
 ผลการเปลี่ยนแปลง ทูตการอ่านมีทักษะในการเรียนรู้และการค้นคว้าด้วย 
การอ่าน เกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนงานเพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวม และท�าให้เกิดความคิดใหม่ๆ เสมอ ท�าให้เกิดการพัฒนาและมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเอง  
ทูตการอ่านประจ�าแต่ละหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน อ�านวยความสะดวกการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ในรูปแบบ ห้องสมุดยิ้มเคลื่อนที่ น�าความรู้ดีสู่ชุมชน, แหล่งเรียนรู้บ้านหนังสืออัจฉริยะ,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในวัด, 
กิจกรรมคืนสุขสู่ชุมชนรวมพล คนรักการอ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านชวนกันเข้าฐานอ่านเพื่อชีวิตที่พอเพียงที่สถาน
ศึกษาได้จัดขึ้นในพื้นที่นั้นๆ

 การสร้างเครือข่ายการท�างาน 
  กศน.อ�าเภอ จตรุพักตรพมิาน มกีารประชาสมัพนัธ์และชีแ้จงรายละเอยีดโครงการในเวทกีารประชมุประจ�าเดอืน
ของหัวหน้าส่วนราชการ เวทีการประชุมก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น�าชุมชน โรงเรียนในชุมชนโดยรอบสถานศึกษา  
เพื่อแสวงหาเครือข่ายการท�างานและร่วมสนับสนุนกิจกรรมผ่านครู กศน.ต�าบลแต่ละต�าบลในพื้นที่ทั้ง ๑๒ ต�าบล เพื่อ
เชญิชวนโรงเรยีนในชมุชน กลุม่อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) ทีเ่ป็นแกนน�านกัศกึษา กศน.อาสาสมคัรส่งเสรมิการอ่าน
บ้านหนังสอือจัฉรยิะ กศน.องค์กรนกัศึกษา กศน.แต่ละต�าบล อกีทัง้มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการด�าเนนิการในการส่งเสรมิ
การอ่านเพือ่ร่วมกนัออกแบบกจิกรรมและด�าเนนิการจัดกจิกรรมตามแผนงาน ได้แก่ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน โรงเรยีน
อนุบาลเอกกุมาร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๑๒ ต�าบล แหล่งเรียนรู้บ้านหนังสืออัจฉริยะจ�านวน ๗๕ แห่งแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นวัด/ศาสนสถานในชุมชุน ผู้น�าชุมชน และหมู่บ้าน จ�านวน ๑๕๐ หมู่บ้าน วิทยุชุมชนส่วน
ราชการปกครอง อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน คณะกรรมการ กศน.ต�าบล ๑๒ แห่ง องค์กรนักศึกษา ๑๒ ต�าบล นอกจากนี้
ได้เกิดเครือข่ายใหม่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสนับสนุนและขยายผลการส่งเสริมการอ่านกับเครือข่าย ได้แก่ โครงการซีพี
อาสา ตอบแทนคณุแผ่นดนิ จากฟาร์มพีสู่โ่รงเรยีนน้อง ปีที ่๓ ของบรษิทัเจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากดั โดยมคีณะกรรมการ
สถานศึกษาและส�านักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้ร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรม ร่วมติดตามและประเมินผล

การจัดกิจกรรมท�าให้การจัดกิจกรรมเกิดขึ้นอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง 
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  การอ่านรูปแบบ “พริตตี้ (Pretty) ส่งเสริมการอ่าน”
   วธิกีารด�าเนนิงาน การเชญิชวนให้ผูร่้วมกจิกรรมอ่านหนงัสอื
แนะน�าหนังสอืทีด่แีละเป็นประโยชน์ทีน่่าอ่านแบบตวัต่อตวั จดักจิกรรม
ด้วยการตอบปัญหาชิงรางวัลการเล่นเกมส์การอ่านมีการท�างานเป็นทีม
ด้วยการแต่งกายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจ
   ผลการเปลีย่นแปลง กจิกรรมทีไ่ด้รับความนยิมจากผูเ้ข้าร่วม
มากที่สุด คือ กรอบถ่ายภาพเชิญชวนอ่านหนังสือ (Selfie Picture)  
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากการเชิญชวนแนะน�าหนังสือ
ดีมีประโยชน์ให้อ่าน เล่นเกมส์แข่งขันชิงรางวัล และร่วมเป็นสมาชิกแฟนคลับ ถ่ายภาพ (Selfie Picture) หลังจากอ่าน
แล้ว จ�านวน ๒๔๐ คน 

กิจกรรมทูตการอ่าน 
 คืนสุขสู่ชุมชนรวมพลคนรักการอ่าน
 วิธีการด�าเนินงาน ทูตการอ่านร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในวัตถุประสงค์/ 
แนวทางการส่งเสริมการอ่าน การวางแผนเพื่อก�าหนดแนวทางและรูปแบบกิจกรรม  
การเข้าร่วมการด�าเนินการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา รวมถึงการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปผล และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม 
ในครั้งต่อไป
 ผลการเปลี่ยนแปลง ทูตการอ่านมีทักษะในการเรียนรู้และการค้นคว้าด้วย 
การอ่าน เกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานเพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวม และท�าให้เกิดความคิดใหม่ๆ เสมอ ท�าให้เกิดการพัฒนาและมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเอง  
ทูตการอ่านประจ�าแต่ละหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน อ�านวยความสะดวกการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ในรูปแบบ ห้องสมุดยิ้มเคลื่อนที่ น�าความรู้ดีสู่ชุมชน, แหล่งเรียนรู้บ้านหนังสืออัจฉริยะ,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในวัด, 
กิจกรรมคืนสุขสู่ชุมชนรวมพล คนรักการอ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านชวนกันเข้าฐานอ่านเพื่อชีวิตที่พอเพียงที่สถาน
ศึกษาได้จัดขึ้นในพื้นที่นั้นๆ

 การสร้างเครือข่ายการท�างาน 
  กศน.อ�าเภอ จตรุพักตรพมิาน มกีารประชาสมัพนัธ์และชีแ้จงรายละเอยีดโครงการในเวทกีารประชมุประจ�าเดอืน
ของหัวหน้าส่วนราชการ เวทีการประชุมก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น�าชุมชน โรงเรียนในชุมชนโดยรอบสถานศึกษา  
เพื่อแสวงหาเครือข่ายการท�างานและร่วมสนับสนุนกิจกรรมผ่านครู กศน.ต�าบลแต่ละต�าบลในพื้นที่ทั้ง ๑๒ ต�าบล เพื่อ
เชญิชวนโรงเรยีนในชมุชน กลุม่อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) ทีเ่ป็นแกนน�านกัศกึษา กศน.อาสาสมคัรส่งเสรมิการอ่าน
บ้านหนังสอือจัฉรยิะ กศน.องค์กรนกัศึกษา กศน.แต่ละต�าบล อกีทัง้มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการด�าเนนิการในการส่งเสรมิ
การอ่านเพือ่ร่วมกนัออกแบบกจิกรรมและด�าเนนิการจดักจิกรรมตามแผนงาน ได้แก่ โรงเรียนจตรุพกัตรพมิาน โรงเรยีน
อนุบาลเอกกุมาร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๑๒ ต�าบล แหล่งเรียนรู้บ้านหนังสืออัจฉริยะจ�านวน ๗๕ แห่งแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นวัด/ศาสนสถานในชุมชุน ผู้น�าชุมชน และหมู่บ้าน จ�านวน ๑๕๐ หมู่บ้าน วิทยุชุมชนส่วน
ราชการปกครอง อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน คณะกรรมการ กศน.ต�าบล ๑๒ แห่ง องค์กรนักศึกษา ๑๒ ต�าบล นอกจากนี้
ได้เกิดเครือข่ายใหม่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสนับสนุนและขยายผลการส่งเสริมการอ่านกับเครือข่าย ได้แก่ โครงการซีพี
อาสา ตอบแทนคณุแผ่นดนิ จากฟาร์มพีสู่โ่รงเรยีนน้อง ปีที ่๓ ของบรษิทัเจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากดั โดยมคีณะกรรมการ
สถานศึกษาและส�านักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้ร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรม ร่วมติดตามและประเมินผล

การจัดกิจกรรมท�าให้การจัดกิจกรรมเกิดขึ้นอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง 
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ผลส�าเร็จที่เกินความคาดหมาย

  ๑. สถานศึกษา วัด และชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

  ๒. การจดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่านในสถานศกึษาและในชมุชนได้รบัความร่วมมอืจากโรงเรยีน ชมุชน หน่วยงาน

เครือข่ายที่อยู่รอบสถานศึกษา เกิดการรวมพลังเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหา

  ๓. ครแูละบคุลากร ได้มกีารสร้างระบบการท�างานเป็นทมี มคีวามตระหนกัถงึความรับผิดชอบในการร่วมพฒันา

ผู้เรียน ประชาชนทั่วไป และชุมชนด้วยการอ่านที่สร้างเสริมสุขภาวะ มีการสร้างเทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนรู้

ด้วยทกัษะการอ่านให้กบัผูเ้รยีน สถานศกึษา และชมุชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ รวมถงึมกีารต่อยอดความคดิการพฒันา

งานที่เกิดจากสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ 

  ๑. การท�างานทีเ่น้นการบรูณาการการมส่ีวนร่วมจากบคุลากร ภาคเีครอืข่าย ผูน้�าในชมุชน ท�าให้การ ด�าเนนิงาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและชุมชนอย่างแท้จริง 

  ๒. การเปิดรบัฟังความคดิเหน็/ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดกจิกรรมจากส่วนราชการ 

และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา, พัฒนาชุมชน, เกษตรอ�าเภอ,ประมงอ�าเภอ สาธารณสุข

อ�าเภอ และโรงเรียนเครือข่ายกิจกรรม เป็นต้น 

  ๓. การสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่จากต้นสังกัด

สถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข 55

ผลส�าเร็จที่เกินความคาดหมาย

  ๑. สถานศึกษา วัด และชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

  ๒. การจดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่านในสถานศกึษาและในชมุชนได้รบัความร่วมมอืจากโรงเรยีน ชมุชน หน่วยงาน

เครือข่ายที่อยู่รอบสถานศึกษา เกิดการรวมพลังเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหา

  ๓. ครแูละบคุลากร ได้มกีารสร้างระบบการท�างานเป็นทมี มคีวามตระหนกัถงึความรบัผิดชอบในการร่วมพฒันา

ผู้เรียน ประชาชนทั่วไป และชุมชนด้วยการอ่านที่สร้างเสริมสุขภาวะ มีการสร้างเทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนรู้

ด้วยทกัษะการอ่านให้กบัผูเ้รยีน สถานศกึษา และชมุชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ รวมถงึมกีารต่อยอดความคดิการพฒันา

งานที่เกิดจากสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ 

  ๑. การท�างานทีเ่น้นการบรูณาการการมส่ีวนร่วมจากบคุลากร ภาคเีครอืข่าย ผูน้�าในชมุชน ท�าให้การ ด�าเนนิงาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและชุมชนอย่างแท้จริง 

  ๒. การเปิดรบัฟังความคดิเหน็/ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรบัปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดกจิกรรมจากส่วนราชการ 

และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา, พัฒนาชุมชน, เกษตรอ�าเภอ,ประมงอ�าเภอ สาธารณสุข

อ�าเภอ และโรงเรียนเครือข่ายกิจกรรม เป็นต้น 

  ๓. การสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่จากต้นสังกัด

สถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข 55



ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ�าเภอเมืองสงขลา 

ข้อมูลพื้นฐาน

เลขที่ ๒ ถนนรามวิถี  ต�าบลบ่อยาง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ ๐๗๔-๓๑๔๕๐๕ โทรสาร ๐๗๔-๓๑๕๒๕๕

เว็บไซต์ http://sk.nfe.go.th/msk/

 ปัจจุบันมีจ�านวนทูตการอ่านทั้งหมด ๖ คน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

  กิจกรรม “สาระน่ารู้สู่ชุมชน”

   วิธกีารด�าเนนิงาน  ๑) รวบรวม เรยีบเรยีง เรือ่งราวทีน่่าสนใจ

และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน  ๒) ประสานงานขอน�าข้อมูลไป

ประชาสัมพันธ์/อ่านผ่านหอกระจายข่าว เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ

ประชาชน ๓) ติดตามผลการด�าเนินงานและรายงานผล

   ผลการเปลี่ยนแปลง ๑) เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ขึ้นใน

ชุมชน ๒) เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา ๓) 

ประชาชนน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ๔) เกดิเครอืข่ายส่งเสรมิการอ่านและ

การเรียนรู้

  กิจกรรม “อ่าน – เขียน – เรียน – เล่น” กลุ่มเป้าหมายเด็กด้อยโอกาส

   วิธีการด�าเนินงาน ๑) ศึกษาพฤติกรรมกา รเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ๒) ออกแบบสื่อการเรียนรู้ ๓) ครูที่

เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายประเมินคู่มือ และน�าคู่มือ “อ่าน – เขียน – เรียน – เล่น” ไปใช้ พร้อมติดตามผล 

   ผลการเปลีย่นแปลง ๑) ครมูคีูม่อืในการส่งเสรมิการอ่านและการเรยีนรู ้ ๒) เดก็มคีวามสขุและสนกุกบัการอ่าน  

และการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากแบบประเมินความพึงพอใจ ๓) เด็กได้เรียนรู้เรื่องราวที่หลากหลาย ๔) เด็กสามารถ 

เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกับครอบครัว ๕) พัฒนาคู่มือ “อ่าน – เขียน – เรียน – เล่น” ต่อยอดต่อไป

นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน 

  การผลิตสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน

   วิธีการด�าเนินงาน

   ศูนย์ กศน.อ�าเภอเมืองสงขลา ได้มอบหมายให้ “ทีมงานห้อง

สมุดประชาชนจังหวัดสงขลา” เป็นแกนหลักในการผลิตส่ือโดยให้มอง 

กลุ ่มเป้าหมายเป็นส�าคัญ และน�าสื่อท่ีเหมาะสมลงไปใช้กับแต่ละ 

กลุ่มเป้าหมาย โดยมีการด�าเนินงาน คือ ๑) ผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านและ

การเรยีนรู้ให้สอดคล้องกบักลุม่เป้าหมาย ได้แก่ นกัศกึษา กศน.เด็กเร่ร่อน 

คนพิการ ประชาชนทั่วไป สตรีในทัณฑสถานหญิงจังหวัดสงขลา และเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ 

สงขลา ๒) ครูและผู้เกี่ยวข้อง ที่ดูแลแต่ละกลุ่มเป้าหมายน�าส่ือไปใช้เรียนรู้ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ปกติ ๓) ติดตามผล 

รายงานผล ๔) จัดท�าเป็นคลังสื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เพื่อให้ครูสามารถเลือกสื่อไปใช้ได้สะดวก

รางวัลชมเชย

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน56

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ�าเภอเมืองสงขลา 

ข้อมูลพื้นฐาน

เลขที่ ๒ ถนนรามวิถี  ต�าบลบ่อยาง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ ๐๗๔-๓๑๔๕๐๕ โทรสาร ๐๗๔-๓๑๕๒๕๕

เว็บไซต์ http://sk.nfe.go.th/msk/

 ปัจจุบันมีจ�านวนทูตการอ่านทั้งหมด ๖ คน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

  กิจกรรม “สาระน่ารู้สู่ชุมชน”

   วธิกีารด�าเนนิงาน  ๑) รวบรวม เรยีบเรยีง เรือ่งราวทีน่่าสนใจ

และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน  ๒) ประสานงานขอน�าข้อมูลไป

ประชาสัมพันธ์/อ่านผ่านหอกระจายข่าว เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ

ประชาชน ๓) ติดตามผลการด�าเนินงานและรายงานผล

   ผลการเปลี่ยนแปลง ๑) เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ขึ้นใน

ชุมชน ๒) เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา ๓) 

ประชาชนน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ๔) เกดิเครอืข่ายส่งเสรมิการอ่านและ

การเรียนรู้

  กิจกรรม “อ่าน – เขียน – เรียน – เล่น” กลุ่มเป้าหมายเด็กด้อยโอกาส

   วิธีการด�าเนินงาน ๑) ศึกษาพฤติกรรมกา รเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ๒) ออกแบบสื่อการเรียนรู้ ๓) ครูที่

เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายประเมินคู่มือ และน�าคู่มือ “อ่าน – เขียน – เรียน – เล่น” ไปใช้ พร้อมติดตามผล 

   ผลการเปลีย่นแปลง ๑) ครมูคีูม่อืในการส่งเสรมิการอ่านและการเรยีนรู ้ ๒) เดก็มคีวามสขุและสนกุกบัการอ่าน  

และการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากแบบประเมินความพึงพอใจ ๓) เด็กได้เรียนรู้เรื่องราวที่หลากหลาย ๔) เด็กสามารถ 

เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกับครอบครัว ๕) พัฒนาคู่มือ “อ่าน – เขียน – เรียน – เล่น” ต่อยอดต่อไป

นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน 

  การผลิตสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน

   วิธีการด�าเนินงาน

   ศูนย์ กศน.อ�าเภอเมืองสงขลา ได้มอบหมายให้ “ทีมงานห้อง

สมุดประชาชนจังหวัดสงขลา” เป็นแกนหลักในการผลิตส่ือโดยให้มอง 

กลุ ่มเป้าหมายเป็นส�าคัญ และน�าสื่อท่ีเหมาะสมลงไปใช้กับแต่ละ 

กลุ่มเป้าหมาย โดยมีการด�าเนินงาน คือ ๑) ผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านและ

การเรยีนรู้ให้สอดคล้องกบักลุม่เป้าหมาย ได้แก่ นกัศกึษา กศน.เด็กเร่ร่อน 

คนพิการ ประชาชนทั่วไป สตรีในทัณฑสถานหญิงจังหวัดสงขลา และเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ 

สงขลา ๒) ครูและผู้เกี่ยวข้อง ที่ดูแลแต่ละกลุ่มเป้าหมายน�าสื่อไปใช้เรียนรู้ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ปกติ ๓) ติดตามผล 

รายงานผล ๔) จัดท�าเป็นคลังสื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เพื่อให้ครูสามารถเลือกสื่อไปใช้ได้สะดวก

รางวัลชมเชย

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน56



  ตัวอย่างสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านแบ่งตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ดังนี้ 

  กลุ่มเป้าหมาย “นักศึกษา กศน.” ประกอบด้วยสื่อนวัตกรรม ดังนี้ “เรื่องเล่า...ก่อนเข้าเรียน” “ค�าสอนของพ่อ” 

บนัทกึ “เล่มโปรด” “ใครชอบอ่าน...ยกมอืขึน้” “อ่าน...อาเซยีน” “อ่าน...เรือ่งเดยีวกนั” “สนกุอ่าน...สนกุคดิ” “สภุาษติ...

พาเพลิน” “อักษร...ซ่อนค�า” “ท�าไม...ต้องอ่าน”

  กลุ่มเป้าหมาย “ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ สงขลา” ประกอบด้วยสื่อนวัตกรรม ดังนี้ “อ่าน...เรื่อง

เดียวกัน”“สนุกอ่าน...สนุกคิด” “หนังสือ...เล่มเล็ก” “อักษร...ซ่อนค�า” “อ่าน...อาเซียน”“สุภาษิต...พาเพลิน”บันทึก 

“เล่มโปรด” “ซุโดะกุ..ชวนคิด” “ท�าไม...ต้องอ่าน” “ค�าสอน...ของพ่อ”

  กลุ่มเป้าหมาย “คนพิการ” ประกอบด้วยสื่อนวัตกรรม ดังนี้ “เรื่องเล่า...ก่อนเข้าเรียน” “อ่าน – เขียน – เรียน 

- เล่น” “หนังสือ...เล่มเล็ก” “เรื่องนี้...แถม” “อ่าน...อาเซียน” “สนุกอ่าน...สนุกคิด” “อักษร...ซ่อนค�า”

  กลุ่มเป้าหมาย “สตรีในทัณฑสถานหญิงจังหวัดสงขลา” ประกอบด้วยสื่อนวัตกรรม ดังนี้

 “หนังสือ...เล่มเล็ก” “เรื่องนี้...แถม” “สวย...ด้วยหนังสือ” “ค�าสอน...ของพ่อ” “หนังสือ...บ�ารุงใจ” “ปรัชญา...ชวน

คิด”หนังสือ “เล่มโปรด”

 ส�าหรับกลุ่มเป้าหมาย “เด็กเร่ร่อน” ประกอบด้วยสื่อนวัตกรรม 

ดังนี้ “อ่าน – เขียน – เรียน – เล่น” “นิทาน...เล่มเล็ก” “นิทานเล่าไป...

วาดไป” “นิทาน...เพื่อนรัก” “ปั้น...นิทาน” “อ่านเล่มนี้...มีรางวัล”

 ส�าหรับกลุ่มเป้าหมาย “ประชาชนทั่วไป” ประกอบด้วยสื่อ

นวัตกรรม ดังนี้ “เร่ืองน่ารู้...สู่ชุมชน” “เร่ืองนี้...แถม” “หนังสือ... 

เล่มเล็ก” “ค�าสอน...ของพ่อ” “ห้องสมุด...เพื่อนเรียนรู้” “สาระน่ารู้... 

สู่ชุมชน” “ท�าไม...ต้องอ่าน” “อ่านเล่มนี้...มีรางวัล” “หนังสือเล่มนี้... 

ดี๊ดี” “เมนู...หนังสือแนะน�า”

  ผลการเปลี่ยนแปลง ๑) บุคลากรทุกคนสามารถส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ได้โดยการใช้สื่อ ๒) คนท�างาน

เกดิความเชีย่วชาญในการออกแบบกจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน ๓) ผูบ้รหิารเหน็คุณค่าและความส�าคญัของการส่งเสรมิการ

อ่านและการเรียนรู้

กิจกรรมทูตการอ่าน 

  วิธีการด�าเนินงาน ๑) เตรียม “สื่อ” ส่งเสริมการอ่านและการ

เรียนรู้ส�าหรับกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา กศน. ๒) ทูตการอ่านน�าได้ส่ือ 

ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ไปใช้กับเพื่อนนักศึกษาในรูปแบบของ

กิจกรรมคั่นเวลาพร้อมชวนคิด ชวนคุย กับเพื่อนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท�า 

นอกจากนีไ้ด้ชวนเพือ่นอ่านหนงัสอื เล่าเรือ่งหนงัสอืให้เพือ่นฟัง และแลก

หนังสืออ่านกับเพื่อน

  ผลการเปลี่ยนแปลง ทูตการอ่าน และกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา กศน. เห็นคุณค่าและความส�าคัญของการอ่าน 

รวมถึงได้แนวคิดในการใช้ชีวิตจากการอ่าน เกิดความรู้ว่าตัวเองมีคุณค่า เป็นการอ่านหนังสือเล่มหนึ่งน�าไปสู่การอ่าน

หนังสืออีกเล่มหนึ่ง

สถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข 57

  ตัวอย่างสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านแบ่งตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ดังนี้ 

  กลุ่มเป้าหมาย “นักศึกษา กศน.” ประกอบด้วยสื่อนวัตกรรม ดังนี้ “เรื่องเล่า...ก่อนเข้าเรียน” “ค�าสอนของพ่อ” 

บนัทกึ “เล่มโปรด” “ใครชอบอ่าน...ยกมอืขึน้” “อ่าน...อาเซยีน” “อ่าน...เรือ่งเดยีวกนั” “สนกุอ่าน...สนกุคดิ” “สภุาษติ...

พาเพลิน” “อักษร...ซ่อนค�า” “ท�าไม...ต้องอ่าน”

  กลุ่มเป้าหมาย “ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ สงขลา” ประกอบด้วยสื่อนวัตกรรม ดังนี้ “อ่าน...เรื่อง

เดียวกัน”“สนุกอ่าน...สนุกคิด” “หนังสือ...เล่มเล็ก” “อักษร...ซ่อนค�า” “อ่าน...อาเซียน”“สุภาษิต...พาเพลิน”บันทึก 

“เล่มโปรด” “ซุโดะกุ..ชวนคิด” “ท�าไม...ต้องอ่าน” “ค�าสอน...ของพ่อ”

  กลุ่มเป้าหมาย “คนพิการ” ประกอบด้วยสื่อนวัตกรรม ดังนี้ “เรื่องเล่า...ก่อนเข้าเรียน” “อ่าน – เขียน – เรียน 

- เล่น” “หนังสือ...เล่มเล็ก” “เรื่องนี้...แถม” “อ่าน...อาเซียน” “สนุกอ่าน...สนุกคิด” “อักษร...ซ่อนค�า”

  กลุ่มเป้าหมาย “สตรีในทัณฑสถานหญิงจังหวัดสงขลา” ประกอบด้วยสื่อนวัตกรรม ดังนี้

 “หนังสือ...เล่มเล็ก” “เรื่องนี้...แถม” “สวย...ด้วยหนังสือ” “ค�าสอน...ของพ่อ” “หนังสือ...บ�ารุงใจ” “ปรัชญา...ชวน

คิด”หนังสือ “เล่มโปรด”

 ส�าหรับกลุ่มเป้าหมาย “เด็กเร่ร่อน” ประกอบด้วยสื่อนวัตกรรม 

ดังนี้ “อ่าน – เขียน – เรียน – เล่น” “นิทาน...เล่มเล็ก” “นิทานเล่าไป...

วาดไป” “นิทาน...เพื่อนรัก” “ปั้น...นิทาน” “อ่านเล่มนี้...มีรางวัล”

 ส�าหรับกลุ่มเป้าหมาย “ประชาชนทั่วไป” ประกอบด้วยสื่อ

นวัตกรรม ดังนี้ “เร่ืองน่ารู้...สู่ชุมชน” “เรื่องนี้...แถม” “หนังสือ... 

เล่มเล็ก” “ค�าสอน...ของพ่อ” “ห้องสมุด...เพื่อนเรียนรู้” “สาระน่ารู้... 

สู่ชุมชน” “ท�าไม...ต้องอ่าน” “อ่านเล่มนี้...มีรางวัล” “หนังสือเล่มนี้... 

ดี๊ดี” “เมนู...หนังสือแนะน�า”

  ผลการเปลี่ยนแปลง ๑) บุคลากรทุกคนสามารถส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ได้โดยการใช้สื่อ ๒) คนท�างาน

เกดิความเชีย่วชาญในการออกแบบกจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน ๓) ผูบ้รหิารเหน็คุณค่าและความส�าคญัของการส่งเสรมิการ

อ่านและการเรียนรู้

กิจกรรมทูตการอ่าน 

  วิธีการด�าเนินงาน ๑) เตรียม “สื่อ” ส่งเสริมการอ่านและการ

เรียนรู้ส�าหรับกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา กศน. ๒) ทูตการอ่านน�าได้ส่ือ 

ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ไปใช้กับเพื่อนนักศึกษาในรูปแบบของ

กิจกรรมคั่นเวลาพร้อมชวนคิด ชวนคุย กับเพื่อนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท�า 

นอกจากนีไ้ด้ชวนเพือ่นอ่านหนงัสอื เล่าเรือ่งหนงัสอืให้เพือ่นฟัง และแลก

หนังสืออ่านกับเพื่อน

  ผลการเปลี่ยนแปลง ทูตการอ่าน และกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา กศน. เห็นคุณค่าและความส�าคัญของการอ่าน 

รวมถึงได้แนวคิดในการใช้ชีวิตจากการอ่าน เกิดความรู้ว่าตัวเองมีคุณค่า เป็นการอ่านหนังสือเล่มหนึ่งน�าไปสู่การอ่าน

หนังสืออีกเล่มหนึ่ง
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การสร้างเครือข่ายการท�างาน 

  เครือข่ายการท�างานโครงการ “สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข” ทั้งหมดเป็นเครือข่ายการท�างาน กศน. 

อยู่แล้วในการด�าเนินการจึงสามารถพูดคุย ปรึกษาหารือ ขอความร่วมมือ ร่วมกันคิด ร่วมกันท�า ขั้นตอนการท�างานร่วม

กัน คือ  ๑) ประสานงานอย่างไม่เป็นทางการก่อนแล้วจึงประสานงานอย่างเป็นทางการ ๒) ประชุมชี้แจงท�าความเข้าใจ

ถึงรายละเอียดของโครงการ “สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข” ๓) ท�ากิจกรรมร่วมกันและมีการติดต่อประสาน

งานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแสดงออกถึงความใส่ใจในการท�างานร่วมกัน

  ผลการเปลี่ยนแปลง ๑) มีการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ขยายพื้นที่อย่างกว้างขวาง ๒) องค์กรเป็นที่รู้จัก

ของชุมชนและสังคมมากขึ้น ๓) มีการท�างานเป็นเครือข่าย 

ผลส�าเร็จที่เกินความคาดหมาย

  ๑.  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เป็นกิจกรรมเด่นของสถานศึกษา

  ๒.  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์ปฏิบัติการในการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

  ๓.  ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

  ๔.  ศูนย์ กศน.อ�าเภอเมืองสงขลา เข้าถึงชุมชนมากยิ่งขึ้น

  ๕.  เกิดคลังสื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

  ๖.  บุคลากรทุกคน สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ได้โดยการใช้สื่อ

  ๗.  บุคลากรเกิดแนวคิดในการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

  ๘.  บุคลากรสนุกกับการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

  ๙.  กลุ่มเป้าหมายมีความสุข และสนุกกับการเรียนรู้

  ๑๐. ทีมงานเกิดแรงบันดาลใจในการค้นหารูปแบบในการส่งเสริมการอ่านต่อไป

  ๑๑. สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ก�าหนดให้ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑ เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

  ๑. ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน ให้ความส�าคัญ

  ๒. ความร่วมมือของเครือข่าย และบุคลากรทุกฝ่าย

  ๓. ความเอาใจใส่/ความจริงจังในการประสานงานของทีมงาน

  ๔. ความสะดวก รวดเร็วในการท�างาน (เช่นการจัดท�าเอกสาร เป็นต้น)

  ๕. ทีมงานท�างานอย่างมีเป้าหมาย/การท�างานเป็นทีม

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน58

การสร้างเครือข่ายการท�างาน 

  เครือข่ายการท�างานโครงการ “สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข” ทั้งหมดเป็นเครือข่ายการท�างาน กศน. 

อยู่แล้วในการด�าเนินการจึงสามารถพูดคุย ปรึกษาหารือ ขอความร่วมมือ ร่วมกันคิด ร่วมกันท�า ขั้นตอนการท�างานร่วม

กัน คือ  ๑) ประสานงานอย่างไม่เป็นทางการก่อนแล้วจึงประสานงานอย่างเป็นทางการ ๒) ประชุมชี้แจงท�าความเข้าใจ

ถึงรายละเอียดของโครงการ “สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข” ๓) ท�ากิจกรรมร่วมกันและมีการติดต่อประสาน

งานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแสดงออกถึงความใส่ใจในการท�างานร่วมกัน

  ผลการเปลี่ยนแปลง ๑) มีการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ขยายพื้นที่อย่างกว้างขวาง ๒) องค์กรเป็นที่รู้จัก

ของชุมชนและสังคมมากขึ้น ๓) มีการท�างานเป็นเครือข่าย 

ผลส�าเร็จที่เกินความคาดหมาย

  ๑.  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เป็นกิจกรรมเด่นของสถานศึกษา

  ๒.  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์ปฏิบัติการในการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

  ๓.  ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

  ๔.  ศูนย์ กศน.อ�าเภอเมืองสงขลา เข้าถึงชุมชนมากยิ่งขึ้น

  ๕.  เกิดคลังสื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

  ๖.  บุคลากรทุกคน สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ได้โดยการใช้สื่อ

  ๗.  บุคลากรเกิดแนวคิดในการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

  ๘.  บุคลากรสนุกกับการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

  ๙.  กลุ่มเป้าหมายมีความสุข และสนุกกับการเรียนรู้

  ๑๐. ทีมงานเกิดแรงบันดาลใจในการค้นหารูปแบบในการส่งเสริมการอ่านต่อไป

  ๑๑. สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ก�าหนดให้ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑ เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

  ๑. ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน ให้ความส�าคัญ

  ๒. ความร่วมมือของเครือข่าย และบุคลากรทุกฝ่าย

  ๓. ความเอาใจใส่/ความจริงจังในการประสานงานของทีมงาน

  ๔. ความสะดวก รวดเร็วในการท�างาน (เช่นการจัดท�าเอกสาร เป็นต้น)

  ๕. ทีมงานท�างานอย่างมีเป้าหมาย/การท�างานเป็นทีม
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โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๖/๔  หมู่ ๑๓  ต�าบลรอบเวียง อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์  ๐-๕๓๗๑-๑๙๗๕  เบอร์โทรสาร  ๐-๕๓๗๑-๔๑๔๓

เว็บไซต์ http://www.crtb4.com

ปัจจุบันมียุวทูต/ทูตการอ่านจ�านวน ๗๕ คน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 กิจกรรมภายในโรงเรียน 

  กจิกรรม อ่านสนกุปลกุจินตนาการ เป็นกจิกรรมทีจ่ดัอย่างสม�า่เสมอ โดยการน�าเนือ้เรือ่งจากการอ่านมาเล่าหรอื

แสดงบทบาทสมมตุ ิซึง่กจิกรรมนีไ้ด้จดัท�าในช่วงพกักลางวัน เมือ่เล่านทิานจบแล้วจะมข้ีอคดิจากเรือ่งทีฟั่งและมีค�าถาม

ให้ผู้ฟังตอบทุกครั้ง กิจกรรมน้ีดึงดูดความสนใจจากนักเรียนมากเพราะมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ฝึกให้นักเรียนได้

รู้จักคิดวิเคราะห์ตามเนื้อเรื่องท�าให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกและรักการอ่านมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมภายนอกโรงเรียน

  กจิกรรมหนังสือดอ่ีานแล้วรวย เป็นการจดักจิกรรมให้กบัชมุชนในวนัหยดุ โดยการสอบถามความต้องการประเภท

หนงัสอืของคนในชมุชนและเมือ่ทราบความต้องการกไ็ด้น�าหนงัสอืหรอืข้อมลูต่างๆ จากอนิเตอร์เนต็มาให้อ่าน พร้อมฝึก

ปฏิบัติงานต่างๆ ตามหนังสือที่สนใจ เพื่อให้เกิดทักษะและน�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน อีกทั้งน�าไปประกอบ

อาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบผลส�าเร็จ 

  กิจกรรม Buddy Reading เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยให้นักเรียนทุกคนมีสมุดบันทึกการอ่าน

คนละ ๑ เล่ม ซึ่งมีรุ่นพี่ช่วยเหลือดูแลน้องและช่วยน้องอ่าน คือ นักเรียน ชั้น ป.๖ คู่กับ ป.๑, ชั้น ป.๕ คู่กับ ป.๓,  

ช้ัน ป.๔ คู่กับ ป.๒ เป็นกจิกรรมทีรู่จ้กัใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างสมัพนัธภาพอนัดรีะหว่างรุน่พีก่บัรุน่น้องกิจกรรม

นี้ท�าให้นักเรียนได้คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฝึกทักษะการอ่านและร่วมกิจกรรมกันอย่างมีความสุข สอดคล้องกับ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน คือมีน�้าใจช่วยเหลือเผื่อแผ่ และมีคุณธรรมจริยธรรม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
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โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๖/๔  หมู่ ๑๓  ต�าบลรอบเวียง อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์  ๐-๕๓๗๑-๑๙๗๕  เบอร์โทรสาร  ๐-๕๓๗๑-๔๑๔๓

เว็บไซต์ http://www.crtb4.com

ปัจจุบันมียุวทูต/ทูตการอ่านจ�านวน ๗๕ คน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 กิจกรรมภายในโรงเรียน 

  กจิกรรม อ่านสนกุปลกุจนิตนาการ เป็นกจิกรรมทีจ่ดัอย่างสม�า่เสมอ โดยการน�าเนือ้เรือ่งจากการอ่านมาเล่าหรอื

แสดงบทบาทสมมตุ ิซึง่กจิกรรมนีไ้ด้จดัท�าในช่วงพกักลางวัน เมือ่เล่านทิานจบแล้วจะมข้ีอคดิจากเรือ่งทีฟั่งและมีค�าถาม

ให้ผู้ฟังตอบทุกครั้ง กิจกรรมนี้ดึงดูดความสนใจจากนักเรียนมากเพราะมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ฝึกให้นักเรียนได้

รู้จักคิดวิเคราะห์ตามเนื้อเรื่องท�าให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกและรักการอ่านมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมภายนอกโรงเรียน

  กจิกรรมหนังสือดอ่ีานแล้วรวย เป็นการจดักจิกรรมให้กบัชมุชนในวนัหยดุ โดยการสอบถามความต้องการประเภท

หนงัสอืของคนในชมุชนและเมือ่ทราบความต้องการกไ็ด้น�าหนงัสอืหรอืข้อมลูต่างๆ จากอนิเตอร์เนต็มาให้อ่าน พร้อมฝึก

ปฏิบัติงานต่างๆ ตามหนังสือที่สนใจ เพื่อให้เกิดทักษะและน�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน อีกทั้งน�าไปประกอบ

อาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบผลส�าเร็จ 

  กิจกรรม Buddy Reading เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยให้นักเรียนทุกคนมีสมุดบันทึกการอ่าน

คนละ ๑ เล่ม ซึ่งมีรุ่นพี่ช่วยเหลือดูแลน้องและช่วยน้องอ่าน คือ นักเรียน ชั้น ป.๖ คู่กับ ป.๑, ชั้น ป.๕ คู่กับ ป.๓,  

ชัน้ ป.๔ คูก่บั ป.๒ เป็นกจิกรรมทีรู่จ้กัใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างสมัพนัธภาพอนัดรีะหว่างรุน่พีก่บัรุน่น้องกจิกรรม

นี้ท�าให้นักเรียนได้คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฝึกทักษะการอ่านและร่วมกิจกรรมกันอย่างมีความสุข สอดคล้องกับ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน คือมีน�้าใจช่วยเหลือเผื่อแผ่ และมีคุณธรรมจริยธรรม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
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  กจิกรรมหนงัสือสานรัก (ระดบัชัน้อนบุาล) เป็นกจิกรรมทีใ่ห้ผูป้กครองอ่านหนงัสอืร่วมกบัลกูเพือ่สร้างสมัพนัธภาพ

ที่ดีต่อสมาชิกในครอบครัว โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เล็ก โดยเริ่มจากบ้าน 

สู่โรงเรียน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการเรียนที่ดีในระดับชั้นต่อไป กิจกรรมนี้ท�าให้สมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

และมีเวลาที่อยู่ร่วมกันมากขึ้น 

 

กิจกรรมที่คิดขึ้นมาใหม่ 

  กจิกรรมดเีจน้อยกระจายข่าวสูช่มุชน เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิให้ยวุทตูได้อ่านข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์แล้ว

น�าเสนอข่าวสารความรู้ที่น่าสนใจให้กับคนในชุมชนได้รับรู้และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยกระตุ้นให้คนในชุมชน 

ที่ฟังข่าว สนใจติดตามข่าวสารและค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อมาอ่านให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

ผลส�าเร็จที่น่าสนใจ

  ๑. จ�านวนยุวทูตเพิ่มขึ้นโดยปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีจ�านวน ๖๐ คน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีจ�านวน ๑๕ คน  

รวมมียุวทูตการอ่านทั้งหมด ๗๕ คน ซึ่งยุวทูตเหล่านี้ได้มีบทบาทในทุกกิจกรรมในการส่งเสริมการอ่าน

  ๒. ยุวทูตการอ่าน ได้พัฒนาการอ่าน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ได้เปิดโลกทัศน์ให้กว้าง เป็นคนกล้าคิด 

กล้าท�า มีความเป็นผู้น�า เมื่อไปแข่งขันทักษะก็ได้รับรางวัลระดับประเทศ เป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ปกครอง ชุมชน 

และโรงเรียน    
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  กจิกรรมหนงัสือสานรกั (ระดบัชัน้อนบุาล) เป็นกจิกรรมทีใ่ห้ผูป้กครองอ่านหนงัสอืร่วมกบัลกูเพือ่สร้างสมัพนัธภาพ

ที่ดีต่อสมาชิกในครอบครัว โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เล็ก โดยเริ่มจากบ้าน 

สู่โรงเรียน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการเรียนที่ดีในระดับชั้นต่อไป กิจกรรมนี้ท�าให้สมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

และมีเวลาที่อยู่ร่วมกันมากขึ้น 

 

กิจกรรมที่คิดขึ้นมาใหม่ 

  กจิกรรมดเีจน้อยกระจายข่าวสูช่มุชน เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิให้ยวุทตูได้อ่านข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์แล้ว

น�าเสนอข่าวสารความรู้ที่น่าสนใจให้กับคนในชุมชนได้รับรู้และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยกระตุ้นให้คนในชุมชน 

ที่ฟังข่าว สนใจติดตามข่าวสารและค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อมาอ่านให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

ผลส�าเร็จที่น่าสนใจ

  ๑. จ�านวนยุวทูตเพิ่มขึ้นโดยปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีจ�านวน ๖๐ คน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีจ�านวน ๑๕ คน  

รวมมียุวทูตการอ่านทั้งหมด ๗๕ คน ซึ่งยุวทูตเหล่านี้ได้มีบทบาทในทุกกิจกรรมในการส่งเสริมการอ่าน

  ๒. ยุวทูตการอ่าน ได้พัฒนาการอ่าน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ได้เปิดโลกทัศน์ให้กว้าง เป็นคนกล้าคิด 

กล้าท�า มีความเป็นผู้น�า เมื่อไปแข่งขันทักษะก็ได้รับรางวัลระดับประเทศ เป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ปกครอง ชุมชน 

และโรงเรียน    
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  ๓. นกัเรยีนท่ีเข้าร่วมกจิกรรมสนใจและรกัการอ่านมากขึน้มเีจตคตทิีด่ต่ีอการอ่านเนือ่งจากมกีจิกรรมหลากหลาย

สามารถเลอืกเข้าร่วมตามท่ีตนเองสนใจและมศีกัยภาพครแูละบคุลากรในโรงเรียนมกีารพฒันาตนเองให้รู้และรกัการอ่าน

อยู่เสมอมีการศึกษางานจากสถานที่ต่างๆ จากหนังสือ และงานวิจัยที่จะช่วยพัฒนา ส่งเสริมและสร้างสรรค์กิจกรรม 

ด้านของผู้ปกครองและชุมชน ได้ให้การยอมรับในการท�ากิจกรรมของโรงเรียน เพราะมีกิจกรรมที่ผู้ปกครองและชุมชน

สนใจ สามารถเรียนรู้ปฏิบัติได้จริง ส่งผลให้ช่วยสร้างสรรค์สังคมและลดปัญหาของชุมชนต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อีกทางหนึ่ง

  ๔.  มีแหล่งเรียนรู้ ส�าหรับให้นักเรียนได้ศึกษา

ค้นคว้าอย่างเพียงพอจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อ

การเรียนรู้ส�าหรับนักเรียน  สามารถสร้างเครือข่ายชุมชน

ให้เข้ามามบีทบาทและมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานมากขึน้

สร้างยุวทูตการอ่านเพิ่มมากขึ้น  และที่น่าชื่นชมคือความ

สามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนกัเรยีน

ดีขึ้น 

  ๕. ชมุชน/เครอืข่ายทีเ่ข้าร่วมโครงการได้ให้การสนบัสนนุการจัดกจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง อกีทัง้ตระหนกัถึงประโยชน์

ของการอ่านมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากการร่วมมือ พร้อมท้ังให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์อาคารสถานที่ ตลอดจน

บุคลากรในการจัดกิจรรม
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  ๓. นกัเรยีนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมสนใจและรกัการอ่านมากขึน้มเีจตคตทิีด่ต่ีอการอ่านเนือ่งจากมกีจิกรรมหลากหลาย

สามารถเลอืกเข้าร่วมตามทีต่นเองสนใจและมศีกัยภาพครแูละบคุลากรในโรงเรียนมกีารพฒันาตนเองให้รู้และรกัการอ่าน

อยู่เสมอมีการศึกษางานจากสถานที่ต่างๆ จากหนังสือ และงานวิจัยที่จะช่วยพัฒนา ส่งเสริมและสร้างสรรค์กิจกรรม 

ด้านของผู้ปกครองและชุมชน ได้ให้การยอมรับในการท�ากิจกรรมของโรงเรียน เพราะมีกิจกรรมที่ผู้ปกครองและชุมชน

สนใจ สามารถเรียนรู้ปฏิบัติได้จริง ส่งผลให้ช่วยสร้างสรรค์สังคมและลดปัญหาของชุมชนต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อีกทางหนึ่ง

  ๔.  มีแหล่งเรียนรู้ ส�าหรับให้นักเรียนได้ศึกษา

ค้นคว้าอย่างเพียงพอจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อ

การเรียนรู้ส�าหรับนักเรียน  สามารถสร้างเครือข่ายชุมชน

ให้เข้ามามบีทบาทและมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานมากขึน้

สร้างยุวทูตการอ่านเพิ่มมากขึ้น  และที่น่าชื่นชมคือความ

สามารถด้านการอ่านและการเขยีนภาษาไทยของนกัเรยีน

ดีขึ้น 

  ๕. ชมุชน/เครอืข่ายทีเ่ข้าร่วมโครงการได้ให้การสนบัสนนุการจัดกจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง อกีทัง้ตระหนกัถึงประโยชน์

ของการอ่านมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากการร่วมมือ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์อาคารสถานที่ ตลอดจน

บุคลากรในการจัดกิจรรม
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

  ปัจจัยส�าคัญที่สนับสนุนให้เกิดความส�าเร็จและความยั่งยืนของการด�าเนินงานโครงการส่งเสริมการอ่าน โดย 

ผู้บริหารระดับท้องถ่ิน ผู้บริหารโรงเรียนได้ก�าหนดเป็นนโยบายหลักของสถานศึกษาที่จะให้การสนับสนุนงานด้าน 

ส่งเสริมการอ่าน และมีความร่วมมือกันอย่างจริงจังระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนและชุมชนรวมทั้งภาครัฐและเอกชน 

คณะครผููส้อน ครบูรรณารกัษ์  มกีารระดมความคดิในการจัดกจิกรรมท่ีเร้าใจท้าทายความสนใจความสามารถของผูเ้รยีน 

เป็นกิจกรรมทีเ่น้นให้ผูเ้รยีนได้ปฏบิตัจิรงิ ผูป้กครองมคีวามพยายามฝึกตนเองให้มนีสิยัรักการอ่าน จดับรรยากาศในบ้าน

ให้เหมาะส�าหรบัการอ่าน ส่วนชมุชนเครอืข่ายอ่านสร้างสขุได้ให้การสนบัสนนุด้านอปุกรณ์ อาคารสถานที ่และบคุลากร

ในการจัดกิจกรรม มีการท�างานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้ประสบผลส�าเร็จในชุมชน

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ/แนวทางแก้ไขปัญหา

  ปัญหาและอุปสรรค เวลาในการจัดกิจกรรมมีน้อยเกินไปยุวทูตการอ่านได้รับกิจกรรมที่ซ�้าซ้อน งบประมาณใน

การด�าเนินกิจกรรมล่าช้าในการจัดกิจกรรมนอกโรงเรียนบางครั้งประชาชนในชุมชนมีเวลาว่างไม่ตรงกับการท�าจัด

กจิกรรม ท�าให้เสยีโอกาสในการเรยีนรูข้้อเสนอแนะในการแก้ไข จัดระบบเวลาในการจัดกจิกรรมให้ชดัเจนโดยก�าหนดการ

จดักิจกรรมอย่างหลากหลายให้ยวุทตูการอ่านท�างานอย่างมีแบบแผน ตลอดจนท�าหนงัสอืและแบบสอบถามความต้องการ

ในการเข้าร่วมกิจกรรม ท�าให้ได้ร่วมกันท�ากิจกรรมได้เป็นอย่างดีและประสบความส�าเร็จมากขึ้น

ความคิดเห็นของบุคคลที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้

  ตัวแทนผู้น�าชุมชนรอยพระพุทธบาท เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได้แสดงความคิดเห็นว่า “โครงการ

สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นโครงการท่ีดีและมีประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างมาก  

เนื่องจากคนในชุมชนโดยทั่วไปจะไม่ค่อยได้อ่านหนังสือ ท�าให้ใช้เวลาว่างไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ แต่เมื่อชุมชนได้เข้าร่วม

โครงการท�าให้คนในชุมชนมีการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น รู้ทันข่าวสาร มีความรู้ด้านต่างๆ ซ่ึงส่งผลให้คนในชุมชน 

มีคุณภาพด้านการด�ารงชีวิตที่ดีขึ้น ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นไปในด้านลบ อีกทั้งเยาวชนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและสนใจในการ

อ่านท�าให้ผลการเรียนดีขึ้นเป็นความภาคภูมิใจของผู้ปกครองในชุมชน”

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน64

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

  ปัจจัยส�าคัญที่สนับสนุนให้เกิดความส�าเร็จและความยั่งยืนของการด�าเนินงานโครงการส่งเสริมการอ่าน โดย 

ผู้บริหารระดับท้องถ่ิน ผู้บริหารโรงเรียนได้ก�าหนดเป็นนโยบายหลักของสถานศึกษาที่จะให้การสนับสนุนงานด้าน 

ส่งเสริมการอ่าน และมีความร่วมมือกันอย่างจริงจังระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนและชุมชนรวมทั้งภาครัฐและเอกชน 

คณะครผููส้อน ครบูรรณารกัษ์  มกีารระดมความคดิในการจดักจิกรรมท่ีเร้าใจท้าทายความสนใจความสามารถของผูเ้รยีน 

เป็นกจิกรรมทีเ่น้นให้ผูเ้รยีนได้ปฏบิตัจิรงิ ผูป้กครองมคีวามพยายามฝึกตนเองให้มนีสิยัรักการอ่าน จดับรรยากาศในบ้าน

ให้เหมาะส�าหรบัการอ่าน ส่วนชมุชนเครอืข่ายอ่านสร้างสขุได้ให้การสนบัสนนุด้านอปุกรณ์ อาคารสถานที ่และบคุลากร

ในการจัดกิจกรรม มีการท�างานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้ประสบผลส�าเร็จในชุมชน

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ/แนวทางแก้ไขปัญหา

  ปัญหาและอุปสรรค เวลาในการจัดกิจกรรมมีน้อยเกินไปยุวทูตการอ่านได้รับกิจกรรมที่ซ�้าซ้อน งบประมาณใน

การด�าเนินกิจกรรมล่าช้าในการจัดกิจกรรมนอกโรงเรียนบางครั้งประชาชนในชุมชนมีเวลาว่างไม่ตรงกับการท�าจัด

กจิกรรม ท�าให้เสยีโอกาสในการเรยีนรูข้้อเสนอแนะในการแก้ไข จัดระบบเวลาในการจดักจิกรรมให้ชดัเจนโดยก�าหนดการ

จดักิจกรรมอย่างหลากหลายให้ยวุทตูการอ่านท�างานอย่างมีแบบแผน ตลอดจนท�าหนงัสอืและแบบสอบถามความต้องการ

ในการเข้าร่วมกิจกรรม ท�าให้ได้ร่วมกันท�ากิจกรรมได้เป็นอย่างดีและประสบความส�าเร็จมากขึ้น

ความคิดเห็นของบุคคลที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้

  ตัวแทนผู้น�าชุมชนรอยพระพุทธบาท เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได้แสดงความคิดเห็นว่า “โครงการ

สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นโครงการท่ีดีและมีประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างมาก  

เนื่องจากคนในชุมชนโดยทั่วไปจะไม่ค่อยได้อ่านหนังสือ ท�าให้ใช้เวลาว่างไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ แต่เมื่อชุมชนได้เข้าร่วม

โครงการท�าให้คนในชุมชนมีการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น รู้ทันข่าวสาร มีความรู้ด้านต่างๆ ซ่ึงส่งผลให้คนในชุมชน 

มีคุณภาพด้านการด�ารงชีวิตที่ดีขึ้น ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นไปในด้านลบ อีกทั้งเยาวชนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและสนใจในการ

อ่านท�าให้ผลการเรียนดีขึ้นเป็นความภาคภูมิใจของผู้ปกครองในชุมชน”

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน64



โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๙ ถนนท่าสะต๋อย ต�าบลวัดเกต อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร ๐๕๓-๒๔๑๕๒

เว็บไซต์ http://www.thasatii.ac.th

ปัจจุบันมียุวทูต/ทูตการอ่านจ�านวน  ๗๔  คน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

  กิจกรรมภายในโรงเรียน

  กิจกรรมยอดนักอ่าน เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและมีการจดบันทึกส่ิงท่ีได้จากการอ่าน  

แล้วน�าสมุดบันทึกที่ได้จากการอ่านมาแลกแสตมป์กับเจ้าหน้าที่ของห้องสมุด โดย ๑๐ เรื่อง สามารถแลกแสตมป์  

ได้ ๑ ดวง และจะมีการประกาศผลยอดนักอ่านท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดทุกสัปดาห์ นักเรียนที่เป็นยอด 

นักอ่านจะได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจากทางโรงเรียน ในการด�าเนินกิจกรรมนี้สามารถสร้างกระแสให้นักเรียนอ่าน

หนังสือเพิ่มมากขึ้น

  กิจกรรมภายนอกโรงเรียน

  กจิกรรมห้องสมดุโรงเรียนสู่ชุมชน  เป็นกจิกรรมทีส่ร้างพืน้ทีใ่นการส่งเสรมิการอ่านให้กบัชมุชน โดยทางโรงเรยีน

ได้จัดห้องสมุดให้กับชุมชนด้วยการน�าชั้นหนังสือใส่หนังสือ เอกสาร ความรู้ต่างๆ ไปมอบให้กับประธานชุมชน เพื่อจัด

สถานทีใ่ห้แก่ประชาชนในชมุชนได้อ่านหนงัสอืและได้มกีารรณรงค์ส่งเสรมิให้ประชาชนในชมุชนมาอ่านหนงัสือ เอกสาร 

ความรู้ต่างๆ เพื่อเกิดประโยชน์ตนเองและครอบครัวและน�าไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ และที่ส�าคัญทางโรงเรียน

ยงัให้ยวุทตูซึง่เป็นเดก็ในชมุชนได้มส่ีวนร่วม และรู้สึกเป็นเจ้าของด้วยการให้นกัเรียนน�าหนังสือจากห้องสมดุโรงเรียนไป

เปลี่ยนให้ห้องสมุดชุมชนทุกๆ สัปดาห์

  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบผลส�าเร็จ

  กิจกรรมโคมตุงความรู้สู่ชุมชน เป็นการน�าเอาศิลปหัตถกรรมล้านนามาเป็นส่ือในการให้ความรู้แก่ประชาชน 

“โคม” ถอืว่าเป็นเอกลกัษณ์ของล้านนาซึง่แต่ก่อนชาวล้านนาจะใช้โคมเป็นตะเกยีงหรอืสิง่ประดษิฐ์ส�าหรบัจดุไฟให้สว่าง

แต่ปัจจบุนันีใ้ช้ตกแต่งอาคารบ้านเรอืนเพือ่ความสวยงามและเป็นศิริมงคลแก่เจ้าของบ้าน ซ่ึงชาวล้านนาเชือ่ว่า  การจดุ

โคมนั้นจะน�าความเจริญรุ่งเรืองและความสุขมาให้กับตนเองและครอบครัว ส�าหรับ “ตุง” เป็นสิ่งที่ท�าขึ้นเพื่อใช้ในงาน

พิธีทางพุทธศาสนาทั้งในงานมงคลและอวมงคลต่างๆ โดยมีขนาดรูปทรงและรายละเอียดด้านวัสดุต่างๆ แตกต่างกันไป

ตามความเชื่อและพิธีกรรมตลอดจนตามความนิยมในแต่ละท้องถิ่นด้วย ทางโรงเรียนจึงได้น�าโคม และตุง มาเป็นสื่อน�า

ความรู้สู่ชุมชน โดยจัดท�าแผ่นความรู้ต่างๆ น�ามาติดในแต่ละด้านของโคมและใส่ในแต่ละช่องของตุง แล้วน�าไปประดับ

ตามบ้านหรือร้านค้าในชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้อ่าน ซึ่งมีการเปลี่ยนแผ่นความรู้ทุกสัปดาห์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

สถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข 65

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๙ ถนนท่าสะต๋อย ต�าบลวัดเกต อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร ๐๕๓-๒๔๑๕๒

เว็บไซต์ http://www.thasatii.ac.th

ปัจจุบันมียุวทูต/ทูตการอ่านจ�านวน  ๗๔  คน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

  กิจกรรมภายในโรงเรียน

  กิจกรรมยอดนักอ่าน เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและมีการจดบันทึกสิ่งที่ได้จากการอ่าน  

แล้วน�าสมุดบันทึกที่ได้จากการอ่านมาแลกแสตมป์กับเจ้าหน้าที่ของห้องสมุด โดย ๑๐ เรื่อง สามารถแลกแสตมป์  

ได้ ๑ ดวง และจะมีการประกาศผลยอดนักอ่านท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดทุกสัปดาห์ นักเรียนที่เป็นยอด 

นักอ่านจะได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจากทางโรงเรียน ในการด�าเนินกิจกรรมนี้สามารถสร้างกระแสให้นักเรียนอ่าน

หนังสือเพิ่มมากขึ้น

  กิจกรรมภายนอกโรงเรียน

  กจิกรรมห้องสมดุโรงเรยีนสูชุ่มชน  เป็นกจิกรรมทีส่ร้างพืน้ทีใ่นการส่งเสรมิการอ่านให้กบัชมุชน โดยทางโรงเรยีน

ได้จัดห้องสมุดให้กับชุมชนด้วยการน�าชั้นหนังสือใส่หนังสือ เอกสาร ความรู้ต่างๆ ไปมอบให้กับประธานชุมชน เพื่อจัด

สถานทีใ่ห้แก่ประชาชนในชมุชนได้อ่านหนงัสอืและได้มกีารรณรงค์ส่งเสรมิให้ประชาชนในชมุชนมาอ่านหนงัสือ เอกสาร 

ความรู้ต่างๆ เพื่อเกิดประโยชน์ตนเองและครอบครัวและน�าไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ และที่ส�าคัญทางโรงเรียน

ยงัให้ยวุทตูซึง่เป็นเดก็ในชมุชนได้มส่ีวนร่วม และรู้สกึเป็นเจ้าของด้วยการให้นกัเรียนน�าหนังสอืจากห้องสมดุโรงเรียนไป

เปลี่ยนให้ห้องสมุดชุมชนทุกๆ สัปดาห์

  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบผลส�าเร็จ

  กิจกรรมโคมตุงความรู้สู่ชุมชน เป็นการน�าเอาศิลปหัตถกรรมล้านนามาเป็นส่ือในการให้ความรู้แก่ประชาชน 

“โคม” ถอืว่าเป็นเอกลกัษณ์ของล้านนาซึง่แต่ก่อนชาวล้านนาจะใช้โคมเป็นตะเกยีงหรอืสิง่ประดษิฐ์ส�าหรบัจดุไฟให้สว่าง

แต่ปัจจบุนันีใ้ช้ตกแต่งอาคารบ้านเรอืนเพือ่ความสวยงามและเป็นศิรมิงคลแก่เจ้าของบ้าน ซึง่ชาวล้านนาเชือ่ว่า  การจดุ

โคมนั้นจะน�าความเจริญรุ่งเรืองและความสุขมาให้กับตนเองและครอบครัว ส�าหรับ “ตุง” เป็นสิ่งที่ท�าขึ้นเพื่อใช้ในงาน

พิธีทางพุทธศาสนาทั้งในงานมงคลและอวมงคลต่างๆ โดยมีขนาดรูปทรงและรายละเอียดด้านวัสดุต่างๆ แตกต่างกันไป

ตามความเชื่อและพิธีกรรมตลอดจนตามความนิยมในแต่ละท้องถิ่นด้วย ทางโรงเรียนจึงได้น�าโคม และตุง มาเป็นสื่อน�า

ความรู้สู่ชุมชน โดยจัดท�าแผ่นความรู้ต่างๆ น�ามาติดในแต่ละด้านของโคมและใส่ในแต่ละช่องของตุง แล้วน�าไปประดับ

ตามบ้านหรือร้านค้าในชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้อ่าน ซึ่งมีการเปลี่ยนแผ่นความรู้ทุกสัปดาห์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
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  กิจกรรมเยาวชนยอดนักสืบ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยศึกษาจาก 

แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น เอกสาร ต�ารา ในห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต เพื่อน�าความรู้ที่ได้มาตอบค�าถามที่ยุวทูตการอ่านได้

ประชาสมัพนัธ์ตอนท�ากจิกรรมหน้าเสาธง ผ่านเสยีงตามสายในโรงเรยีน เป็นกจิกรรมทีท้่าทายความสามารถของนักเรียน 

ท�าให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านรักการค้นคว้า และถือเป็นพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้เป็นนักอ่านอย่างแท้จริง โดยมีการจัด

กิจกรรมสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง พร้อทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนยอดนักสืบประจ�าสัปดาห์ และประจ�าปีอีกด้วย

  กิจกรรมเดิมที่คิดขึ้นมาใหม่

  กิจกรรมหนึ่งต่อห้าพากันอ่าน เป็นกิจกรรมที่น�าแนวคิดในการจัดกิจกรรมมาจากระบบขายตรง (Direct Sale)  

ที่ได้ผลเป็นอย่างดี ๑ : ๕ หมายถึง ยุวทูตการอ่าน ๑ คนต้องหาคนอ่านหนังสือที่อยู่ในชุมชน ๕ คน ซึ่งยุวทูตจะเป็น 

ผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด จะน�าหนังสือจากห้องสมุดของโรงเรียนไปบริการถึงบ้านผู้อ่าน เป็นการบริการท่ีส่งตรงถึงผู้อ่าน  

มีการบันทึกสถิติผู้อ่านและบันทึกความรู้ที่ได้รับจากการอ่าน ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดียุวทูตการอ่านที่

มีสถิติการน�าหนังสือไปให้ชุมชนอ่านมากที่สุดจะได้รับรางวัลจากการด�าเนินกิจกรรมท�าให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึง

หนังสือที่มีคุณภาพและมีจ�านวนผู้ที่อ่านหนังสือในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

  ผลส�าเร็จที่น่าสนใจ

  ด้านที่ ๑ ยุวทูตการอ่าน

  ได้พัฒนายุวทูตการอ่านเพิ่มขึ้นจากเดิม ๒๒ คน เพิ่มเป็น ๕๓ คน ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละชุมชนทั้งหมด ๒๐ 

ชมุชน โดยยวุทูตการอ่านทุกคนได้ปฏิบัติหน้าทีอ่ย่างเต็มความสามารถ เกดิความภาคภมูใิจทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ในการสร้าง

สังคมแห่งการเรียนรู้ขึ้นในโรงเรียนและในชุมชน
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  กิจกรรมเยาวชนยอดนักสืบ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยศึกษาจาก 

แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น เอกสาร ต�ารา ในห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต เพื่อน�าความรู้ที่ได้มาตอบค�าถามที่ยุวทูตการอ่านได้

ประชาสมัพนัธ์ตอนท�ากจิกรรมหน้าเสาธง ผ่านเสยีงตามสายในโรงเรยีน เป็นกจิกรรมทีท้่าทายความสามารถของนักเรียน 

ท�าให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านรักการค้นคว้า และถือเป็นพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้เป็นนักอ่านอย่างแท้จริง โดยมีการจัด

กิจกรรมสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง พร้อทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนยอดนักสืบประจ�าสัปดาห์ และประจ�าปีอีกด้วย

  กิจกรรมเดิมที่คิดขึ้นมาใหม่

  กิจกรรมหนึ่งต่อห้าพากันอ่าน เป็นกิจกรรมที่น�าแนวคิดในการจัดกิจกรรมมาจากระบบขายตรง (Direct Sale)  

ที่ได้ผลเป็นอย่างดี ๑ : ๕ หมายถึง ยุวทูตการอ่าน ๑ คนต้องหาคนอ่านหนังสือที่อยู่ในชุมชน ๕ คน ซึ่งยุวทูตจะเป็น 

ผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด จะน�าหนังสือจากห้องสมุดของโรงเรียนไปบริการถึงบ้านผู้อ่าน เป็นการบริการท่ีส่งตรงถึงผู้อ่าน  

มีการบันทึกสถิติผู้อ่านและบันทึกความรู้ที่ได้รับจากการอ่าน ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดียุวทูตการอ่านที่

มีสถิติการน�าหนังสือไปให้ชุมชนอ่านมากที่สุดจะได้รับรางวัลจากการด�าเนินกิจกรรมท�าให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึง

หนังสือที่มีคุณภาพและมีจ�านวนผู้ที่อ่านหนังสือในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

  ผลส�าเร็จที่น่าสนใจ

  ด้านที่ ๑ ยุวทูตการอ่าน

  ได้พัฒนายุวทูตการอ่านเพิ่มขึ้นจากเดิม ๒๒ คน เพิ่มเป็น ๕๓ คน ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละชุมชนทั้งหมด ๒๐ 

ชมุชน โดยยวุทตูการอ่านทุกคนได้ปฏิบติัหน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ เกดิความภาคภมูใิจทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ในการสร้าง

สังคมแห่งการเรียนรู้ขึ้นในโรงเรียนและในชุมชน

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน66



  ด้านที่ ๓ โรงเรียน

  โรงเรียนได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ท�าให้ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มี 

การเปลี่ยนแปลง มีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น

  ด้านที่ ๒ ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

  ทุกคนเห็นความส�าคัญของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น 

  ด้านที่ ๔ ชุมชน/เครือข่าย/ชุมชน ที่มีส่วนร่วมในโครงการ

  ประชาชนทีอ่ยูใ่นชมุชนใช้เวลาว่างอ่านหนงัสือกนัมากข้ึน และให้ความส�าคญักบัการอ่านมากข้ึนนอกจากนีช้มุชน

ยังชื่นชมกิจกรรมภายใต้โครงการที่โรงเรียนจัดขึ้น
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  ด้านที่ ๓ โรงเรียน

  โรงเรียนได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ท�าให้ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มี 

การเปลี่ยนแปลง มีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น

  ด้านที่ ๒ ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

  ทุกคนเห็นความส�าคัญของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น 

  ด้านที่ ๔ ชุมชน/เครือข่าย/ชุมชน ที่มีส่วนร่วมในโครงการ

  ประชาชนทีอ่ยูใ่นชมุชนใช้เวลาว่างอ่านหนงัสอืกนัมากขึน้ และให้ความส�าคญักบัการอ่านมากขึน้นอกจากนีช้มุชน

ยังชื่นชมกิจกรรมภายใต้โครงการที่โรงเรียนจัดขึ้น
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

  ๑. ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมและให้ความ 

ร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี และรูปแบบกิจกรรมที่จัดในสถานศึกษาบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน

และด�าเนินการ นอกจากนี้ทุกกิจกรรมมีความน่าสนใจ มีความต่อเนื่องและสามารถพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน

  ๒.  ปัจจยัภายนอก ประกอบด้วย ความร่วมมอืของประชาชนในชมุชนทีใ่ห้การสนบัสนนุการจัดกิจกรรม การเข้า

ร่วมกจิกรรม การยอมรบัการเปลีย่นแปลง และการประสานงานระหว่างโรงเรียนรวมถงึประธานชมุชนทีอ่ยูร่อบ ๆ  บรเิวณ

โรงเรียนเห็นความส�าคัญของการอ่าน 

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ/แนวทางการแก้ปัญหา

  ปัญหาและอุปสรรค

  ๑. เนื่องจากการด�าเนินการโครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ต้องมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายและต้อง

ใช้เวลาในการด�าเนนิการจึงท�าให้เกดิความยุง่ยาก โรงเรยีนถอืว่าเป็นหน่วยงานเลก็ๆ ทีจ่ะสร้างสงัคมแห่งการเรยีนรูด้้วย

การอ่านซึ่งเป็นภาระงานที่ยิ่งใหญ่เกินความสามารถ

  ๒. ในการด�าเนินงานโครงการต้องใช้งบประมาณจ�านวนมาก โรงเรียนมีงบประมาณจ�ากัด

  แนวทางแก้ไข

  ๑. การก�าหนดเวลาในการด�าเนินงานควรเป็นระยาวและมีการติดตามเป็นระยะเพื่อให้มีการติดตามงานอย่าง 

ต่อเนื่อง และควรมีการท�างานแบบบูรณาการ

  ๒. ควรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนมากขึ้น

ความคิดเห็นของบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

  นายวิรัตน์  ไชยยะ ประธานชุมชนศรีสร้อยทรายมูล และนางกรรณิการ์  ใจวงค์ ประธานชุมชนท่าสะต๋อยได้ 

กล่าวว่า  โครงการสถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุขโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อยนี้ เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

ในชุมชนอย่างมาก เพราะท�าให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และท�าให้ประชาชนในชุมชนมีปฏิสัมพันธ์ 

กันมากขึ้นเพราะได้เข้ามาใช้สถานที่ที่จัดห้องสมุดชุมชนร่วมกันในการอ่านหนังสือและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กัน ไม่เกิดความเหงาหงอย ว้าเหว่เหมือนแต่เดิม นอกจากนี้ประชาชนบางคนยังค้นพบแนวทางการประกอบอาชีพ 

จากการอ่านอีกด้วย

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน68

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

  ๑. ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมและให้ความ 

ร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี และรูปแบบกิจกรรมที่จัดในสถานศึกษาบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน

และด�าเนินการ นอกจากนี้ทุกกิจกรรมมีความน่าสนใจ มีความต่อเนื่องและสามารถพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน

  ๒.  ปัจจยัภายนอก ประกอบด้วย ความร่วมมอืของประชาชนในชมุชนทีใ่ห้การสนบัสนนุการจดักิจกรรม การเข้า

ร่วมกจิกรรม การยอมรบัการเปลีย่นแปลง และการประสานงานระหว่างโรงเรียนรวมถงึประธานชมุชนทีอ่ยูร่อบ ๆ  บรเิวณ

โรงเรียนเห็นความส�าคัญของการอ่าน 

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ/แนวทางการแก้ปัญหา

  ปัญหาและอุปสรรค

  ๑. เนื่องจากการด�าเนินการโครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ต้องมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายและต้อง

ใช้เวลาในการด�าเนนิการจึงท�าให้เกดิความยุง่ยาก โรงเรยีนถอืว่าเป็นหน่วยงานเลก็ๆ ทีจ่ะสร้างสงัคมแห่งการเรยีนรูด้้วย

การอ่านซึ่งเป็นภาระงานที่ยิ่งใหญ่เกินความสามารถ

  ๒. ในการด�าเนินงานโครงการต้องใช้งบประมาณจ�านวนมาก โรงเรียนมีงบประมาณจ�ากัด

  แนวทางแก้ไข

  ๑. การก�าหนดเวลาในการด�าเนินงานควรเป็นระยาวและมีการติดตามเป็นระยะเพื่อให้มีการติดตามงานอย่าง 

ต่อเนื่อง และควรมีการท�างานแบบบูรณาการ

  ๒. ควรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนมากขึ้น

ความคิดเห็นของบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

  นายวิรัตน์  ไชยยะ ประธานชุมชนศรีสร้อยทรายมูล และนางกรรณิการ์  ใจวงค์ ประธานชุมชนท่าสะต๋อยได้ 

กล่าวว่า  โครงการสถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุขโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อยนี้ เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

ในชุมชนอย่างมาก เพราะท�าให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และท�าให้ประชาชนในชุมชนมีปฏิสัมพันธ์ 

กันมากขึ้นเพราะได้เข้ามาใช้สถานที่ที่จัดห้องสมุดชุมชนร่วมกันในการอ่านหนังสือและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กัน ไม่เกิดความเหงาหงอย ว้าเหว่เหมือนแต่เดิม นอกจากนี้ประชาชนบางคนยังค้นพบแนวทางการประกอบอาชีพ 

จากการอ่านอีกด้วย

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน68



โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า
เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ ถนนประชาอุทิศ ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๐๐๐

 โทรศัพท์ ๐๔๒-๒๒๑-๔๒๗  

โทรสาร ๐๔๒-๒๓๐-๑๓๗

 Website www.t3udon.ac.th

 ปัจจุบันมียุวทูต/ทูตการอ่าน ๓๕๘ คน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

  กิจกรรมภายในโรงเรียน

  กิจกรรมละครนิทานหรรษามีวิธีการด�าเนินงาน ดังนี้ 

  ๑. ประชุมคณะกรรมการห้องสมุด และยุวทูตการอ่าน วางแผนการด�าเนินงานประจ�าเดือน

  ๒. ยุวทูตการอ่านซักซ้อมการเล่านิทาน

  ๓. ก�าหนดปฏิทินการด�าเนินการเล่านิทาน

  ๔. ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการเล่านิทานและชักชวนนักเรียนร่วมชมกิจกรรมที่ห้องสมุด

  ๕. ยุวทูตการอ่านเล่านิทานหรรษา

  ๖. ยุวทูตการอ่านไปเล่านิทานให้น้องอนุบาลเทศบาล 10 หนูดี ฟังก่อนนอนกลางวัน

  ๗. สรุปผลการด�าเนินการ

  กิจกรรมภายนอกโรงเรียน

  กิจกรรมหมอล�าชวนอ่านสร้างสุข มีวิธีการด�าเนินงาน ดังนี้ 

  ๑. ประชุมครูเจ้าหน้าที่ห้องสมุด นักเรียนยุวทูตวางแผนการด�าเนินงานประจ�าเดือน

  ๒. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้ครู และนักเรียนยุวทูตการอ่าน

  ๓. ก�าหนดปฏิทินการออกปฏิบัติงานของหมอล�าชวนอ่านสร้างสุข

  ๔. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหมอล�าชวนอ่านสร้างสุข โดยเสียงตามสายตามชุมชนต่างๆ

  ๕. น�าหมอล�าชวนอ่านสร้างสุขไปจัดกิจกรรมที่ชุมชนบ้านเหล่าชุมชนบ้านเดื่อ ชุมชนทุ่งมั่ง วัดโพธิ์ชัย บ้านเดื่อ  

  และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
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โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า
เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ ถนนประชาอุทิศ ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๐๐๐

 โทรศัพท์ ๐๔๒-๒๒๑-๔๒๗  

โทรสาร ๐๔๒-๒๓๐-๑๓๗

 Website www.t3udon.ac.th

 ปัจจุบันมียุวทูต/ทูตการอ่าน ๓๕๘ คน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

  กิจกรรมภายในโรงเรียน

  กิจกรรมละครนิทานหรรษามีวิธีการด�าเนินงาน ดังนี้ 

  ๑. ประชุมคณะกรรมการห้องสมุด และยุวทูตการอ่าน วางแผนการด�าเนินงานประจ�าเดือน

  ๒. ยุวทูตการอ่านซักซ้อมการเล่านิทาน

  ๓. ก�าหนดปฏิทินการด�าเนินการเล่านิทาน

  ๔. ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการเล่านิทานและชักชวนนักเรียนร่วมชมกิจกรรมที่ห้องสมุด

  ๕. ยุวทูตการอ่านเล่านิทานหรรษา

  ๖. ยุวทูตการอ่านไปเล่านิทานให้น้องอนุบาลเทศบาล 10 หนูดี ฟังก่อนนอนกลางวัน

  ๗. สรุปผลการด�าเนินการ

  กิจกรรมภายนอกโรงเรียน

  กิจกรรมหมอล�าชวนอ่านสร้างสุข มีวิธีการด�าเนินงาน ดังนี้ 

  ๑. ประชุมครูเจ้าหน้าที่ห้องสมุด นักเรียนยุวทูตวางแผนการด�าเนินงานประจ�าเดือน

  ๒. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้ครู และนักเรียนยุวทูตการอ่าน

  ๓. ก�าหนดปฏิทินการออกปฏิบัติงานของหมอล�าชวนอ่านสร้างสุข

  ๔. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหมอล�าชวนอ่านสร้างสุข โดยเสียงตามสายตามชุมชนต่างๆ

  ๕. น�าหมอล�าชวนอ่านสร้างสุขไปจัดกิจกรรมที่ชุมชนบ้านเหล่าชุมชนบ้านเดื่อ ชุมชนทุ่งมั่ง วัดโพธิ์ชัย บ้านเดื่อ  

  และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
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กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบผลส�าเร็จ

  กิจกรรมบันเทิงใจไปกับเสียงเพลง

  กิจกรรมเปิดบ้านหนังสือน่าอ่าน

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน70

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบผลส�าเร็จ

  กิจกรรมบันเทิงใจไปกับเสียงเพลง

  กิจกรรมเปิดบ้านหนังสือน่าอ่าน

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน70



 กิจกรรมที่คิดขึ้นมาใหม่ 

  กิจกรรมรักการอ่านผ่านเซียมซี

ผลส�าเร็จที่น่าสนใจ

  ๑. ยุวทูตการอ่านได้เชิญชวนและแสดงกิจกรรมให้รักการอ่านเฉพาะในโรงเรียนของตนเอง เมื่อได้มีโครงการ

สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ประจ�าปี ๒๕๕๗ รุ่น ๓ ยุวทูตการอ่าน ได้มีโอกาสออกประชาสัมพันธ์   

กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้น�า และร่วมแสดงกิจกรรมให้ชุมชนต่างๆ มีนิสัยรักการอ่านเพ่ิมมากข้ึน เช่น ออกชุมชน 

บ้านเดื่อ ชุมชนบ้านเหล่า ชุมชนทุ่งมั่ง โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี

  ๒. นกัเรยีนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมให้ความสนใจในการอ่านมากขึน้ เนือ่งจากทางห้องสมุดได้จัดท�ากจิกรรมอย่างหลาก

หลายให้กับนักเรียนที่สนใจมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอ่าน โดยผ่านกิจกรรมท�าให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานไม่เครียด  

มีความสุขที่จะอ่านหนังสือ

  ๓. เกิดการสร้างเครือข่ายสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ท�าให้เกิดการประสานสัมพันธ์

ร่วมกัน พัฒนาการอ่านให้เกิดขึ้นทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา น�าไปสู่การสร้างสุขในชีวิต

สถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข 71

 กิจกรรมที่คิดขึ้นมาใหม่ 

  กิจกรรมรักการอ่านผ่านเซียมซี

ผลส�าเร็จที่น่าสนใจ

  ๑. ยุวทูตการอ่านได้เชิญชวนและแสดงกิจกรรมให้รักการอ่านเฉพาะในโรงเรียนของตนเอง เมื่อได้มีโครงการ

สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ประจ�าปี ๒๕๕๗ รุ่น ๓ ยุวทูตการอ่าน ได้มีโอกาสออกประชาสัมพันธ์   

กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้น�า และร่วมแสดงกิจกรรมให้ชุมชนต่างๆ มีนิสัยรักการอ่านเพ่ิมมากขึ้น เช่น ออกชุมชน 

บ้านเดื่อ ชุมชนบ้านเหล่า ชุมชนทุ่งมั่ง โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี

  ๒. นกัเรยีนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมให้ความสนใจในการอ่านมากขึน้ เนือ่งจากทางห้องสมุดได้จัดท�ากจิกรรมอย่างหลาก

หลายให้กับนักเรียนที่สนใจมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอ่าน โดยผ่านกิจกรรมท�าให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานไม่เครียด  

มีความสุขที่จะอ่านหนังสือ

  ๓. เกิดการสร้างเครือข่ายสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ท�าให้เกิดการประสานสัมพันธ์

ร่วมกัน พัฒนาการอ่านให้เกิดขึ้นทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา น�าไปสู่การสร้างสุขในชีวิต
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  ๔. ชุมชนและเครือข่ายรอบๆ สถานศึกษาเกิดการต่ืนตัว เห็นความส�าคัญของการอ่าน ให้ความร่วมมือในการ 

ส่งเสริมบุตรหลานให้รักการอ่านและน�าการอ่านไปสร้างสุขในชีวิต

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

  ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความส�าเร็จ และความยั่งยืนของการด�าเนินงาน คือ ผู้บริหารให้การสนับสนุนทั้งการ

ด�าเนินโครงการและงบประมาณ คณะครู บุคลากร เห็นความส�าคัญ และให้ความร่วมมือมีน�้าใจในการท�างาน ตลอดจน

นักเรียนเห็นความส�าคัญและร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข
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  ๔. ชุมชนและเครือข่ายรอบๆ สถานศึกษาเกิดการตื่นตัว เห็นความส�าคัญของการอ่าน ให้ความร่วมมือในการ 

ส่งเสริมบุตรหลานให้รักการอ่านและน�าการอ่านไปสร้างสุขในชีวิต

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

  ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความส�าเร็จ และความยั่งยืนของการด�าเนินงาน คือ ผู้บริหารให้การสนับสนุนทั้งการ

ด�าเนินโครงการและงบประมาณ คณะครู บุคลากร เห็นความส�าคัญ และให้ความร่วมมือมีน�้าใจในการท�างาน ตลอดจน

นักเรียนเห็นความส�าคัญและร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข
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โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ถนนบ้านใน - ดอนสัก ต�าบลดอนสัก อ�าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๔๒๒๐  

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๗-๓๗๑๐๑๔ 

Website www.donsakwit.ac.th

ปัจจุบันมียุวทูต/ทูตการอ่านจ�านวน  ๗๘  คน   

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

  กิจกรรมภายในโรงเรียน

  กิจกรรมยอดนักอ่าน เป็นการปลูกจิตส�านึกให้ทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยจะมี

การมอบรางวัลยอดนักอ่านประจ�าภาคเรียนเพื่อสร้างขวัญก�าลังใจให้กับทุกคน

  กิจกรรมภายนอกโรงเรียน

  กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นการจัดห้องสมุดเคลื่อนที่ในสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน เช่น ศาลาในโรงเรียน

ใต้ต้นไม้การจัดกิจกรรมพบว่านักเรียนให้ความสนใจในการอ่านมาก กิจกรรมนี้จึงเริ่มที่จะออกสู่ชุมชนโดยโรงเรียน 

ร่วมกับอ�าเภอและเทศบาลเมืองดอนสัก ได้ออกหน่วยบริการการอ่าน เพื่อมอบความรู้ให้กับผู้เข้ารับบริการ  นอกจากนี้

ห้องสมุดได้จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ให้กับชุมชนต่างๆ 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบผลส�าเร็จ  

  กจิกรรมสานสมัพันธ์เครือข่ายการอ่านสร้างสขุ โรงเรยีนออกหน่วยบรกิารการอ่าน ณ ถนนคนเดนิ “ท่องคูเมือง

เล่าเรือ่งปากคลองดอนสกั” เป็นกิจกรรมทีส่ร้างสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างโรงเรยีนกบัชมุชน และยงักระตุน้ให้คนในชุมชน

มีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น

   กจิกรรมสามนาทมีสีาระ เป็นการจดักจิกรรมให้ความรูก้บัทกุคนในโรงเรยีน เพ่ือได้รบัความรูจ้ากข่าวสารประจ�า

วัน โดยมีตัวแทนยุวทูต  ตัวแทนนักเรียน น�าเสนอข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ประจ�าทุกวัน

รางวัลชมเชย
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โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ถนนบ้านใน - ดอนสัก ต�าบลดอนสัก อ�าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๔๒๒๐  
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กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

  กิจกรรมภายในโรงเรียน

  กิจกรรมยอดนักอ่าน เป็นการปลูกจิตส�านึกให้ทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยจะมี

การมอบรางวัลยอดนักอ่านประจ�าภาคเรียนเพื่อสร้างขวัญก�าลังใจให้กับทุกคน

  กิจกรรมภายนอกโรงเรียน

  กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นการจัดห้องสมุดเคลื่อนที่ในสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน เช่น ศาลาในโรงเรียน

ใต้ต้นไม้การจัดกิจกรรมพบว่านักเรียนให้ความสนใจในการอ่านมาก กิจกรรมนี้จึงเริ่มที่จะออกสู่ชุมชนโดยโรงเรียน 

ร่วมกับอ�าเภอและเทศบาลเมืองดอนสัก ได้ออกหน่วยบริการการอ่าน เพื่อมอบความรู้ให้กับผู้เข้ารับบริการ  นอกจากนี้

ห้องสมุดได้จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ให้กับชุมชนต่างๆ 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบผลส�าเร็จ  

  กจิกรรมสานสมัพนัธ์เครอืข่ายการอ่านสร้างสขุ โรงเรยีนออกหน่วยบรกิารการอ่าน ณ ถนนคนเดนิ “ท่องคเูมือง

เล่าเรือ่งปากคลองดอนสกั” เป็นกิจกรรมทีส่ร้างสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างโรงเรยีนกบัชมุชน และยงักระตุน้ให้คนในชมุชน

มีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น

   กจิกรรมสามนาทมีสีาระ เป็นการจดักจิกรรมให้ความรูก้บัทกุคนในโรงเรยีน เพ่ือได้รบัความรูจ้ากข่าวสารประจ�า

วัน โดยมีตัวแทนยุวทูต  ตัวแทนนักเรียน น�าเสนอข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ประจ�าทุกวัน

รางวัลชมเชย
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กิจกรรมที่คิดขึ้นมาใหม่

  เกมส์บันไดงูภาษาพาสนุก โดยมีตัวแทนยุวฑูตการอ่านเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมการอ่านสร้างความสนุก และ

สอดแทรกนิสัยรักการอ่านให้กับผู้ที่ร่วมกิจกรรม
  

  ๒. นกัเรยีนให้ความสนใจการอ่านมากยิง่ขึน้จากการจัดกิจกรรมห้องสมดุเคล่ือนทีภ่ายในโรงเรียน โดยทมียวุทตู

การอ่านน�าหนงัสอืใส่ตะกร้าไปยังทีท่ีม่นีักเรยีนนัง่จ�านวนมากๆ ช่วงแรกๆ นกัเรยีนไม่ค่อยให้ความสนใจหนงัสอืทีย่วุทตู

น�าไปบริการ แต่ยุวทูตยังคงปฏิบัติทุกวัน กระทั่งนักเรียนหันมาอ่านหนังสือกันมากขึ้น ภายในห้องเรียน มีการประกวด

มุมหนังสือทุกชั้นเรียน ท�าให้นักเรียนมีความใกล้ชิดกับหนังสือ และหันมาอ่านหนังสือในเวลาว่างกันมากยิ่งขึ้น 

  ๓. คนในชุมชนสนใจ ติดตามโครงการมากข้ึน จากการท่ียุวทูตการอ่านและสภานักเรียนได้จัดกิจกรรม “สาน

สัมพันธ์เครือข่ายการอ่าน” ณ ถนนคนเดิน อ�าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการจัดกิจกรรมในช่วงสัปดาห์แรก 

ผู้คนที่มาเดินจ่ายตลาดตลอดจนพ่อค้า แม่ค้า ไม่ค่อยให้ความสนใจ แต่การจัดกิจกรรมในคร้ังถัดไป ความสนใจเริ่ม 

มากขึ้นกิจกรรมบนเวทีที่ยุวทูตจัดเกี่ยวกับนวัตกรรมการอ่าน มีผู้คนให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น มีการยืมและคืนหนังสือ

จากการจดักจิกรรมห้องสมดุเคลือ่นที ่กิจกรรมเหล่านีล้้วนแต่แสดงให้เหน็ว่าชุมชนเริม่ติดตามการจดัโครงการเพิม่มากขึน้

  ๔. สถานศึกษาเป็นต้นแบบแห่งการสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้กับชุมชน โดยจัดกิจกรรมการบริการชุมชนด้าน

การอ่านที่หลากหลายเช่น กิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง จัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ให้กับชุมชน หน่วยงานราชการและ

เครือข่ายการอ่าน มีการออกบูธบริการการอ่านหนังสือ การยืม–คืนหนังสือ ท�าให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน ประชาชนใน

ชุมชนให้ความสนใจกิจกรรมในระดับดีมาก

  ๕. มสีถานท่ีอ่านหนงัสอืในชมุชนเพิม่มากขึน้ ท�าให้คนในชมุชนหนัมาใช้เวลาว่างในการอ่านหนงัสอื มกีารพดูคุย

ถึงเรื่องราวในหนังสือมีเครือข่ายการอ่านเพิ่มมากขึ้น ท�าให้คนในชุมชนใช้เวลาว่างในการอ่านมากยิ่งขึ้น

ผลส�าเร็จที่น่าสนใจ

  ๑. ยวุทตูการอ่านมกีารเปลีย่นแปลงทีไ่ด้ชดัเจน คอื กล้าแสดงออกในการร่วมกจิกรรมทัง้ภายในโรงเรยีนและใน

ชุมชนมีความคิดสร้างสรรค์มีภาวะความเป็นผู้น�า กล้าคิดกล้าตัดสินใจ และเป็นตัวอย่างในการอ่านที่ดี  

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน74

กิจกรรมที่คิดขึ้นมาใหม่

  เกมส์บันไดงูภาษาพาสนุก โดยมีตัวแทนยุวฑูตการอ่านเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมการอ่านสร้างความสนุก และ

สอดแทรกนิสัยรักการอ่านให้กับผู้ที่ร่วมกิจกรรม
  

  ๒. นกัเรยีนให้ความสนใจการอ่านมากยิง่ขึน้จากการจัดกิจกรรมห้องสมดุเคล่ือนทีภ่ายในโรงเรียน โดยทมียวุทตู

การอ่านน�าหนงัสอืใส่ตะกร้าไปยังทีท่ีม่นีักเรยีนนัง่จ�านวนมากๆ ช่วงแรกๆ นกัเรยีนไม่ค่อยให้ความสนใจหนงัสอืทีย่วุทตู

น�าไปบริการ แต่ยุวทูตยังคงปฏิบัติทุกวัน กระทั่งนักเรียนหันมาอ่านหนังสือกันมากขึ้น ภายในห้องเรียน มีการประกวด

มุมหนังสือทุกชั้นเรียน ท�าให้นักเรียนมีความใกล้ชิดกับหนังสือ และหันมาอ่านหนังสือในเวลาว่างกันมากยิ่งขึ้น 

  ๓. คนในชุมชนสนใจ ติดตามโครงการมากข้ึน จากการที่ยุวทูตการอ่านและสภานักเรียนได้จัดกิจกรรม “สาน

สัมพันธ์เครือข่ายการอ่าน” ณ ถนนคนเดิน อ�าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการจัดกิจกรรมในช่วงสัปดาห์แรก 

ผู้คนที่มาเดินจ่ายตลาดตลอดจนพ่อค้า แม่ค้า ไม่ค่อยให้ความสนใจ แต่การจัดกิจกรรมในคร้ังถัดไป ความสนใจเริ่ม 

มากขึ้นกิจกรรมบนเวทีที่ยุวทูตจัดเกี่ยวกับนวัตกรรมการอ่าน มีผู้คนให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น มีการยืมและคืนหนังสือ

จากการจดักจิกรรมห้องสมดุเคลือ่นที ่กิจกรรมเหล่านีล้้วนแต่แสดงให้เหน็ว่าชุมชนเริม่ติดตามการจดัโครงการเพิม่มากขึน้

  ๔. สถานศึกษาเป็นต้นแบบแห่งการสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้กับชุมชน โดยจัดกิจกรรมการบริการชุมชนด้าน

การอ่านที่หลากหลายเช่น กิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง จัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ให้กับชุมชน หน่วยงานราชการและ
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ชุมชนให้ความสนใจกิจกรรมในระดับดีมาก

  ๕. มสีถานท่ีอ่านหนงัสอืในชมุชนเพิม่มากขึน้ ท�าให้คนในชมุชนหนัมาใช้เวลาว่างในการอ่านหนงัสอื มกีารพดูคุย
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  ๑. ยวุทตูการอ่านมกีารเปลีย่นแปลงทีไ่ด้ชดัเจน คอื กล้าแสดงออกในการร่วมกจิกรรมทัง้ภายในโรงเรยีนและใน
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

  ปัจจยัสนับสนนุให้เกดิความส�าเรจ็ และความยัง่ยนืของการด�าเนนิงานคอืโรงเรียนได้รับความร่วมมอืและสนบัสนนุ

จากหน่วยงานต้นสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีผูบ้รหิารคณะคร ูบคุลากรทางการศกึษา คณะกรรมการ

สถานศึกษาเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียนทุกคนในโรงเรียนตลอดจนหน่วยงานราชการ โรงเรียนเครือข่ายชุมชน และวัด

ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนตลอดมา

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ/แนวทางการแก้ปัญหา

  จากการด�าเนนิโครงการ พบว่าผูป้กครองบางคนอ่านหนงัสือไม่ออกจึงเกดิความเบ่ือหน่าย ไม่สนใจการอ่าน และ

ไม่มงีบประมาณในการส่งเสรมิเรือ่งการอ่าน ท�าให้การพัฒนาทีบ้่านกบัโรงเรยีนขาดความต่อเนือ่ง ซ่ึงทางโรงเรยีนจะจดั

กิจกรรมอ่านหนงัสอืให้ผู้ปกครองฟัง โดยมยีวุทตูการอ่านหรอืตวัแทนการจดักิจกรรม และจดักจิกรรมห้องสมดุเคลือ่นที่

ประชุมหมู่บ้านและควรมีการจัดประกวดครอบครัวรักการอ่าน เพื่อเป็นครอบครัวตัวอย่างให้กับชุมชน

ความคิดเห็นของบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้    

  นายวีระ  เกิดศิริมงคล นายอ�าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ 

“สถานศึกษาต้นแบบ  ชมุชนอ่านสร้างสขุ” ว่า “ผมขอช่ืนชมคณะคร ูอาจารย์ ผูบ้ริหารของโรงเรยีนองค์การบรหิารส่วน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ที่ให้ความส�าคัญในการอ่าน และหันมาพัฒนาการอ่านให้กับชุมชนเพราะการ

อ่านเป็นการพฒันาความคดิความรูใ้ห้กบัเดก็และเยาวชน เป็นการปพ้ืูนฐานสู่การเรียนรู้ตลอดชวีติ การจัดโครงการสถาน

ศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข โดยสร้างนวัตกรรมการอ่าน ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและสร้างพลวัตรแห่งการอ่านของ

ชุมชน เป็นกิจกรรมที่ดีอย่างยิ่ง ควรกระท�าอย่างต่อเนื่องและพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อสังคมของเรา”
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โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 
สังกัดเทศบาลเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม  

ตั้งอยู่เลขที่  ๕๒๐ ถนนเจริญราษฏร์ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน

โทร ๐๕๓-๕๑๑๗๓๓  เว็บไซต์ www.sunpayangnom.ac.th.

ปัจจุบันมียุวทูต/ทูตการอ่านจ�านวน ๔๑๖ คน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

  กิจกรรมภายในโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ด�าเนินโครงการ “สานฝันร่วมกันรักการอ่าน”  

มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ๑๑ กิจกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการแสวงหา 

ความรู้ด้านการอ่าน ฝึกฝนนิสัยรักการอ่าน และใช้การอ่านเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และมีความสุขในการอ่าน

  กจิกรรมภายนอกโรงเรยีน โรงเรยีนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ด�าเนนิโครงการ “สร้างสรรค์การอ่าน สานสมัพนัธ์

ชุมชน” มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอ่านศึกษาหาความรู้สร้างความร่วมมือกับชุมชน ปลูกฝัง

นสิยัรกัการอ่านให้ชมุชนอย่างต่อเนือ่ง จากการด�าเนนิโครงการท�าให้เกิดกระแสรักการอ่านของคนในชมุชนเพิม่มากขึน้

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบผลส�าเร็จ

  กิจกรรมอิงลิชแคมป์ Read aloud เป็นกิจกรรมท่ีฝึกทักษะการฟังเก่ียวกับการอ่านออกเสียง Phonics  

จากเพลง ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงตัวอักษร A-Z และฝึกการสร้างค�าศัพท์จากบัตรค�า อ่านประโยค อ่านนิทาน  

อ่านบทความ มนีกัเรยีนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมในระดบัชัน้อนบุาลถงึชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ นกัเรยีนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมมีความ

พึงพอใจร้อยละ ๙๐ อยู่ในระดับดีมาก

  กิจกรรมรักการอ่านก้าวทันโลก มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผล

ส�าเรจ็จากการประเมนิผลของกจิกรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๐ กจิกรรมนีช่้วยส่งเสรมิให้นกัเรยีนมนีสิยัรกัการอ่านและศึกษา

ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย ทันโลก โดยฝึกให้อ่านใน Facebook และ

ได้สอดแทรกความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

รางวัลชมเชย
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ได้สอดแทรกความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

รางวัลชมเชย

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน76



กิจกรรมที่คิดขึ้นมาใหม่

  กิจกรรมครอบครัวนักอ่าน  นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ ๓ ครู  ผู้ปกครอง  และชุมชนร่วมกิจกรรม มีผลส�าเร็จจากการประเมินผลของกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๕ กิจกรรม

นี้ ผู้ปกครองให้ความสนใจมากร้อยละ ๑๐๐ มีนักเรียนและผู้ปกครองได้รับความรู้อย่างหลากหลายร้อยละ ๙๕ มุ่งเน้น

ให้ผูป้กครองทกุคนเห็นความส�าคญัของการอ่านหนงัสอื จดัมมุหนงัสอืในบ้าน สร้างพืน้ทีก่ารอ่านให้เกดิขึน้และน�าหนงัสอื

จากโรงเรียนสู่บ้าน อย่างน้อย ๓ เล่มต่อสัปดาห์

ผลส�าเร็จที่น่าสนใจ

  ได้รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยมีนักเรียนแกนน�ายุวทูตของ

โรงเรียน ๒ คน เป็นผู้ขับเคลื่อน การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกและชี้แจงการด�าเนินงาน  

มีสมาชิกทั้งหมด ๓๕๖ คน สมาชิกทุกคนแบ่งกลุ่มกันออกเผยแพร่และน�าเสนอหนังสือให้บุคคลทั่วไปอ่านคนละอย่าง

น้อย ๓ เล่ม พบว่า ทุกคนท�าหน้าที่ได้ตามเป้าหมายสร้างความภาคภูมิใจให้กับสมาชิกที่ได้ท�าหน้าที่หาหนังสือให้ผู้อื่น

อ่าน เป็นการสร้างเสริมการอ่านให้กว้างไกลและผู้อ่านก็พึงพอใจเห็นว่ากิจกรรมนี้ดีควรให้การสนับสนุนต่อไป
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กิจกรรมที่คิดขึ้นมาใหม่

  กิจกรรมครอบครัวนักอ่าน  นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ ๓ ครู  ผู้ปกครอง  และชุมชนร่วมกิจกรรม มีผลส�าเร็จจากการประเมินผลของกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๕ กิจกรรม

นี้ ผู้ปกครองให้ความสนใจมากร้อยละ ๑๐๐ มีนักเรียนและผู้ปกครองได้รับความรู้อย่างหลากหลายร้อยละ ๙๕ มุ่งเน้น

ให้ผูป้กครองทกุคนเห็นความส�าคญัของการอ่านหนงัสอื จดัมมุหนงัสอืในบ้าน สร้างพืน้ทีก่ารอ่านให้เกดิขึน้และน�าหนงัสอื

จากโรงเรียนสู่บ้าน อย่างน้อย ๓ เล่มต่อสัปดาห์

ผลส�าเร็จที่น่าสนใจ

  ได้รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยมีนักเรียนแกนน�ายุวทูตของ

โรงเรียน ๒ คน เป็นผู้ขับเคลื่อน การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกและชี้แจงการด�าเนินงาน  

มีสมาชิกทั้งหมด ๓๕๖ คน สมาชิกทุกคนแบ่งกลุ่มกันออกเผยแพร่และน�าเสนอหนังสือให้บุคคลทั่วไปอ่านคนละอย่าง

น้อย ๓ เล่ม พบว่า ทุกคนท�าหน้าที่ได้ตามเป้าหมายสร้างความภาคภูมิใจให้กับสมาชิกที่ได้ท�าหน้าที่หาหนังสือให้ผู้อื่น

อ่าน เป็นการสร้างเสริมการอ่านให้กว้างไกลและผู้อ่านก็พึงพอใจเห็นว่ากิจกรรมนี้ดีควรให้การสนับสนุนต่อไป
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  ด้านผู้เรียน ได้รับความรู้และทักษะการเรียนรู้ ความเข้าใจ สามารถน�าประสบการณ์ตรงที่ได้รับมาพัฒนาตนเอง 

ชมุชน สงัคม อย่างต่อเน่ือง สามารถอยูร่่วมในสังคมได้อย่างเป็นสุข และครูได้มกีารประชาสัมพันธ์โครงการฯ ท�าประชาคม

ร่วมกับชุมชนเพื่อหาวิธีการและออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจวัตถุประสงค์ของ

โครงการ ให้ความสนใจ สนับสนุน การจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยดี เกิดความรัก ความสามัคคีในสถานศึกษาผู้ปกครองและ

ชุมชน เห็นความส�าคญัของการอ่าน และให้การสนบัสนนุ ให้ความร่วมมอืในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน พร้อม

ทั้งให้การช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ อาคารสถานที่เป็นอย่างดี

  การด�าเนินโครงการท�าให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์

จากระบบข้อมลูสารสนเทศอเิลคทรอนกิส์ และสือ่ส่ิงพิมพ์ท่ีหลากหลายเพียงพอต่อความต้องการ ห้องสมดุเปิดให้บรกิาร

ทุกวัน น�าความพึงพอใจสู่ชุมชนเป็นอย่างมาก ผลสะท้อนที่สถานศึกษาได้กลับคืนมาคือความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ 

ในการพฒันาการด�าเนนิการ การบรกิาร การจัดการกจิการห้องสมดุและได้ร่วมกบัชุมชนในการส่งเสริมการอ่านสูช่มุชน

ท�าให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน78

  ด้านผู้เรียน ได้รับความรู้และทักษะการเรียนรู้ ความเข้าใจ สามารถน�าประสบการณ์ตรงที่ได้รับมาพัฒนาตนเอง 

ชมุชน สงัคม อย่างต่อเน่ือง สามารถอยูร่่วมในสังคมได้อย่างเป็นสขุ และครูได้มกีารประชาสัมพนัธ์โครงการฯ ท�าประชาคม

ร่วมกับชุมชนเพื่อหาวิธีการและออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจวัตถุประสงค์ของ

โครงการ ให้ความสนใจ สนับสนุน การจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยดี เกิดความรัก ความสามัคคีในสถานศึกษาผู้ปกครองและ

ชมุชน เห็นความส�าคญัของการอ่าน และให้การสนบัสนนุ ให้ความร่วมมอืในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน พร้อม

ทั้งให้การช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ อาคารสถานที่เป็นอย่างดี

  การด�าเนินโครงการท�าให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

จากระบบข้อมลูสารสนเทศอเิลคทรอนกิส์ และสือ่ส่ิงพมิพ์ท่ีหลากหลายเพียงพอต่อความต้องการ ห้องสมดุเปิดให้บรกิาร

ทุกวัน น�าความพึงพอใจสู่ชุมชนเป็นอย่างมาก ผลสะท้อนที่สถานศึกษาได้กลับคืนมาคือความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ 

ในการพฒันาการด�าเนนิการ การบรกิาร การจัดการกจิการห้องสมดุและได้ร่วมกบัชุมชนในการส่งเสริมการอ่านสูช่มุชน

ท�าให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน78



ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

  โรงเรียนได้ด�าเนินโครงการจนบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก�าหนด มีการบริหารจัดการที่ดี มีการประสานความ 

ร่วมมือกับชุมชน เพื่อการพัฒนาการศึกษาไปสู่ความส�าเร็จ อาศัยหลักการดังนี้

  ปัจจยัแรก ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีมุ่ง่มัน่เอาใจใส่ในการพฒันามวีสิยัทศัน์ท่ีกว้างไกล ให้การสนบัสนนุและตดิตาม

การด�าเนนิงานอย่างสม�า่เสมอ อ�านวยความสะดวกแก่คณะท�างานเพ่ือให้งานทกุอย่างสามารถด�าเนนิไปได้อย่างราบรืน่และ

ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี

  ปัจจัยที่สอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษาต่างมีความรัก มีความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ 

เป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัในการสนองนโยบายของผูบ้ริหารเพ่ือการพฒันากจิการห้องสมดุโรงเรยีน ดังจะเห็นได้จากค�าสัง่

แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่แต่ละกิจกรรม รวมถึงผลส�าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมนั้นๆ ด้วย

  ปัจจัยที่สาม นักเรียน ซึ่งนับว่ามีความส�าคัญมาก เนื่องจากโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความ 

คิดเห็นอย่างเสรี มีความเป็นประชาธิปไตยและยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษา นักเรียนจึงเป็นแกนหลัก

ในการขบัเคลือ่นกจิกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง โดยมคีรูเป็นผู้ช่วยตรวจสอบการด�าเนนิการและแนะน�าให้นกัเรียนได้สบืเสาะ

แสวงหาจนเกิดองค์ความรู้สามารถน�ามาปฏิบัติได้

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ/แนวทางแก้ไขปัญหา

  จากการด�าเนนิงานโครงการสถานศกึษาต้นแบบชมุชนอ่านสร้างสขุ ในบรบิทของโรงเรียนเทศบาลสนัป่ายางหน่อ

มมีปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินการ ดังนี้

 ๑. ปัญหาด้านการบริหารงาน

  ๑.๑.  การด�าเนินงานตามโครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ในบริบทของโรงเรียนเทศบาล 

 สันป่ายางหน่อมต้องเร่งด�าเนินการให้สิ้นสุดตามระยะเวลาท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได ้

 ก�าหนดไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ การด�าเนินโครงการ/กิจกรรมบางโครงการจึงต้องใช้ระยะเวลาสั้น  

 ท�าให้คณะครูต้องท�างานกระชั้นชิด

  ๑.๒ การขออนุมัติซื้อหรือจัดจ้างโครงการล่าช้าและต้องขอความความร่วมมือจากหลายฝ่าย โรงเรียน 

 ไม่สามารถด�าเนินการเองได้ ท�าให้กิจกรรมล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก�าหนด

 ๒. ปัญหาด้านครูผู้สอน

  ๒.๑ ครูผู้สอนมีภาระงานสอนและงานพิเศษต่างๆ มากท�าให้งานที่ได้รับมอบหมายล่าช้า

 ๓. ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์

  ๓.๑ คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอท�าให้การจัดท�าเอกสาร รายงานกิจกรรม/โครงการล่าช้า

  ๓.๒ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดท�ากิจกรรม

 ๔. ปัญหาด้านความร่วมมือของชุมชน

  ๔.๑ คนชมุชนส่วนใหญ่ประกอบอาชพีทีต้่องท�างานนอกบ้าน ดังนัน้กจิกรรมบางกจิกรรมทีต้่องอาศัยความ 

 ร่วมมือจากชุมชนทางโรงเรียนต้องด�าเนินการตอนเย็นหลังจากคนในชุมชนเลิกงานกลับมาบ้าน

สถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข 79

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

  โรงเรียนได้ด�าเนินโครงการจนบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก�าหนด มีการบริหารจัดการที่ดี มีการประสานความ 

ร่วมมือกับชุมชน เพื่อการพัฒนาการศึกษาไปสู่ความส�าเร็จ อาศัยหลักการดังนี้

  ปัจจยัแรก ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีมุ่ง่มัน่เอาใจใส่ในการพฒันามวีสิยัทศัน์ท่ีกว้างไกล ให้การสนบัสนนุและตดิตาม

การด�าเนนิงานอย่างสม�า่เสมอ อ�านวยความสะดวกแก่คณะท�างานเพ่ือให้งานทกุอย่างสามารถด�าเนนิไปได้อย่างราบรืน่และ

ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี

  ปัจจัยที่สอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษาต่างมีความรัก มีความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ 

เป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัในการสนองนโยบายของผูบ้ริหารเพ่ือการพฒันากจิการห้องสมดุโรงเรยีน ดังจะเห็นได้จากค�าสัง่

แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่แต่ละกิจกรรม รวมถึงผลส�าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมนั้นๆ ด้วย

  ปัจจัยที่สาม นักเรียน ซึ่งนับว่ามีความส�าคัญมาก เนื่องจากโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความ 

คิดเห็นอย่างเสรี มีความเป็นประชาธิปไตยและยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษา นักเรียนจึงเป็นแกนหลัก

ในการขบัเคลือ่นกจิกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง โดยมคีรเูป็นผู้ช่วยตรวจสอบการด�าเนนิการและแนะน�าให้นกัเรยีนได้สบืเสาะ

แสวงหาจนเกิดองค์ความรู้สามารถน�ามาปฏิบัติได้

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ/แนวทางแก้ไขปัญหา

  จากการด�าเนนิงานโครงการสถานศกึษาต้นแบบชมุชนอ่านสร้างสขุ ในบรบิทของโรงเรียนเทศบาลสนัป่ายางหน่อ

มมีปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินการ ดังนี้

 ๑. ปัญหาด้านการบริหารงาน

  ๑.๑.  การด�าเนินงานตามโครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ในบริบทของโรงเรียนเทศบาล 

 สันป่ายางหน่อมต้องเร่งด�าเนินการให้สิ้นสุดตามระยะเวลาท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได ้

 ก�าหนดไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ การด�าเนินโครงการ/กิจกรรมบางโครงการจึงต้องใช้ระยะเวลาสั้น  

 ท�าให้คณะครูต้องท�างานกระชั้นชิด

  ๑.๒ การขออนุมัติซื้อหรือจัดจ้างโครงการล่าช้าและต้องขอความความร่วมมือจากหลายฝ่าย โรงเรียน 

 ไม่สามารถด�าเนินการเองได้ ท�าให้กิจกรรมล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก�าหนด

 ๒. ปัญหาด้านครูผู้สอน

  ๒.๑ ครูผู้สอนมีภาระงานสอนและงานพิเศษต่างๆ มากท�าให้งานที่ได้รับมอบหมายล่าช้า

 ๓. ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์

  ๓.๑ คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอท�าให้การจัดท�าเอกสาร รายงานกิจกรรม/โครงการล่าช้า

  ๓.๒ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดท�ากิจกรรม

 ๔. ปัญหาด้านความร่วมมือของชุมชน

  ๔.๑ คนชมุชนส่วนใหญ่ประกอบอาชพีทีต้่องท�างานนอกบ้าน ดงันัน้กจิกรรมบางกจิกรรมทีต้่องอาศัยความ 

 ร่วมมือจากชุมชนทางโรงเรียนต้องด�าเนินการตอนเย็นหลังจากคนในชุมชนเลิกงานกลับมาบ้าน
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ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

  ๑. ควรมีการเผยแพร่และสร้างเครือข่ายสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข แก่โรงเรียนในสังกัดและนอก

สังกัดเพื่อขยายผลและเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนต่อไป

  ๒. จัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพิ่มเติม

  ๓. ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนในการจัดท�าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อพัฒนาครู 

ในด้านความรู้ ทักษะ และเทคนิคในการใช้สื่อเทคโนโลยี

  ๔. ควรพฒันาครแูละนกัเรยีนโดยการจดัทศันศกึษาดงูานโรงเรยีนต้นแบบชมุชนอ่านสร้างสขุทัง้ในสงักดัและนอก

สังกัดแก่คณะครูและนักเรียน

  ๕. ควรจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เครื่องพรินเตอร์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

ของผู้เรียนให้มากและหลากหลายยิ่งขึ้น อันจะน�ามาซึ่งการจัดการองค์ความรู้ที่ผ่านสื่อที่ทันสมัย

ความคิดเห็นของบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

  ความคิดเห็นของคณะครู ครูได้น�าความรู้จากโครงการมาขยายผล และสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ที่ผู้เรียน

และชมุชนจะได้รบัและร่วมกันคดิวิธกีารส่งเสรมิการอ่าน ส่งผลให้ครมูคีวามรู ้ความเข้าใจตรงกนั ตระหนกัถงึความส�าคัญ

ของการอ่าน เป็นผลท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น, นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และมีทัศนคติที่ด ี

ต่อการอ่าน, ครูมีการท�างานเป็นทีม มีความมุ่งมั่นและร่วมมือกันแก้ปัญหาเป็นเครื่องมือในกิจกรรม การเรียนการสอน 

และได้รับการประสานรวมทั้งความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนและผู้ปกครอง

  ความคดิเหน็ของผูน้�าชมุชน โครงการสถานศกึษาต้นแบบ ชมุชนอ่านสร้างสุข เป็นโครงการทีท่างโรงเรยีนได้จดั

กิจกรรมการส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชน โดยทางโรงเรียนได้สร้างเครือข่ายการอ่านร่วมกับชุมชน ส่งนักเรียนแกนน�า 

ยุวทูตการอ่าน น�าหนังสือไปให้ประชาชนได้อ่านได้ศึกษา เช่นมีจัดมุมหนังสือที่วัด จัดกิจกรรมส่งเสริม การอ่านในศาลา 

ในร้านค้าในตลาด ท�าให้ชุมชนมีพื้นที่ส�าหรับการอ่าน ท�าการอ่านสนุกสนานมากขึ้น และเปิดโลกทัศน์การอ่าน อีกทั้ง 

มีห้องสมุดของโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชนได้เข้ามาค้นคว้าสืบค้นข้อมูล ท�าให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง  

เพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน มีความรู้ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาตน พัฒนาสังคม และพัฒนาชาติสืบไป

  ความคิดเห็นของนายกเทศมนตรีเมืองล�าพูน โครงการสถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข ที่ทางกรม 

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดขึ้นนี้นับได้ว่าเป็นประโยชน์สูงสุดที่ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ผู้ปกครอง เยาวชน  และ

นักเรียนได้เรยีนรูจ้ากการอ่านหนงัสอือย่างมคีวามสขุ สอดคล้องกับแผนพฒันาชาต ิแผนพัฒนาการศกึษาท้องถิน่  ท�าให้

ประชาชนคนไทยทกุคนสามารถเรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลิศได้ตามอจัฉริยภาพ และอ่านออกเขยีนได้อย่างมคีณุภาพทัง้ประเทศ

ต่อไป
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ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

  ๑. ควรมีการเผยแพร่และสร้างเครือข่ายสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข แก่โรงเรียนในสังกัดและนอก

สังกัดเพื่อขยายผลและเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนต่อไป

  ๒. จัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพิ่มเติม

  ๓. ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนในการจัดท�าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อพัฒนาครู 

ในด้านความรู้ ทักษะ และเทคนิคในการใช้สื่อเทคโนโลยี

  ๔. ควรพฒันาครแูละนกัเรยีนโดยการจดัทศันศกึษาดงูานโรงเรยีนต้นแบบชมุชนอ่านสร้างสขุทัง้ในสงักดัและนอก

สังกัดแก่คณะครูและนักเรียน

  ๕. ควรจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เครื่องพรินเตอร์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

ของผู้เรียนให้มากและหลากหลายยิ่งขึ้น อันจะน�ามาซึ่งการจัดการองค์ความรู้ที่ผ่านสื่อที่ทันสมัย

ความคิดเห็นของบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

  ความคิดเห็นของคณะครู ครูได้น�าความรู้จากโครงการมาขยายผล และสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ที่ผู้เรียน

และชมุชนจะได้รบัและร่วมกันคดิวธิกีารส่งเสรมิการอ่าน ส่งผลให้ครมูคีวามรู ้ความเข้าใจตรงกนั ตระหนกัถงึความส�าคัญ

ของการอ่าน เป็นผลท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น, นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และมีทัศนคติที่ด ี

ต่อการอ่าน, ครูมีการท�างานเป็นทีม มีความมุ่งมั่นและร่วมมือกันแก้ปัญหาเป็นเครื่องมือในกิจกรรม การเรียนการสอน 

และได้รับการประสานรวมทั้งความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนและผู้ปกครอง

  ความคดิเหน็ของผูน้�าชมุชน โครงการสถานศกึษาต้นแบบ ชมุชนอ่านสร้างสุข เป็นโครงการทีท่างโรงเรยีนได้จดั

กิจกรรมการส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชน โดยทางโรงเรียนได้สร้างเครือข่ายการอ่านร่วมกับชุมชน ส่งนักเรียนแกนน�า 

ยุวทูตการอ่าน น�าหนังสือไปให้ประชาชนได้อ่านได้ศึกษา เช่นมีจัดมุมหนังสือที่วัด จัดกิจกรรมส่งเสริม การอ่านในศาลา 

ในร้านค้าในตลาด ท�าให้ชุมชนมีพื้นที่ส�าหรับการอ่าน ท�าการอ่านสนุกสนานมากขึ้น และเปิดโลกทัศน์การอ่าน อีกทั้ง 

มีห้องสมุดของโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชนได้เข้ามาค้นคว้าสืบค้นข้อมูล ท�าให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง  

เพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน มีความรู้ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาตน พัฒนาสังคม และพัฒนาชาติสืบไป

  ความคิดเห็นของนายกเทศมนตรีเมืองล�าพูน โครงการสถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข ที่ทางกรม 

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดขึ้นนี้นับได้ว่าเป็นประโยชน์สูงสุดที่ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ผู้ปกครอง เยาวชน  และ

นกัเรยีนได้เรยีนรูจ้ากการอ่านหนงัสอือย่างมคีวามสขุ สอดคล้องกับแผนพฒันาชาต ิแผนพัฒนาการศกึษาท้องถิน่  ท�าให้

ประชาชนคนไทยทกุคนสามารถเรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลิศได้ตามอจัฉริยภาพ และอ่านออกเขยีนได้อย่างมคีณุภาพทัง้ประเทศ

ต่อไป

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน80



สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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โรงเรียนบ้านดอนสูง จังหวัดตราด
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่ : ๑๕๕ หมู่ที่ ๕ บ้านดอนสูง ต�าบลประณีต อ�าเภอเขาสมิง

จังหวัดตราด ๒๓๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๓๙ ๕๒๒ ๑๗๐

Website :http://www.bandonsoong.com/mainpage

ข้อมูลพื้นฐานปีการศึกษา๒๕๕๗

จ�านวนนักเรียน ๒๙๗ คน 

จ�านวนครูปฏิบัติการสอน ๑๓ คน 

จ�านวนยุวทูตส่งเสริมการอ่าน ๘๐ คน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

  โรงเรียนบ้านดอนสูงได้รับคัดเลือกเข้าโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนรุ่นที่ ๒ เมื่อ ปี ๒๕๕๒ จากการ

เข้าร่วมโครงการดังกล่าว บุคลากรด�าเนินงานห้องสมุดได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนมีการปรับปรุง

ห้องสมุดทั้งด้านกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านการบริหาร การด�าเนินงาน และด้านทรัพยากร ห้องสมุดมีความพร้อมใน

การให้บริการอย่างครบถ้วน แต่หากไม่มีกิจกรรมจะท�าให้ห้องสมุดที่สวยงามและพร้อมให้บริการเป็นห้องสมุดมีชีวิต 

ไม่ได้ ดังน้ัน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นสิ่งส�าคัญในการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต ซ่ึงด�าเนินการไป 

พร้อมๆ กับการพัฒนาบุคลากรให้มีนิสัยรักการอ่านควบคู่กันไปด้วย

  กิจกรรมที่ด�าเนินการภายในโรงเรียน

   กิจกรรมมหัศจรรย์ยามเช้า – เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งโรงเรียน ด�าเนินการอย่างน้อยวันละ ๑๐ นาที

ก่อนเรียน ทั้งครูและนักเรียนอ่านก่อนเรียนเพื่อเป็นการฝึกสมาธิ และมีเวลาในการอ่านอย่างสม�่าเสมอต่อเนื่อง ได้รับ

ความร่วมมือด้วยดจีากครทูกุชัน้ ทุกคน เรยีกว่าการอ่านคอืวถิชีวีติของบคุลากรโรงเรยีนบ้านดอนสงู กจิกรรมนีไ้ด้รบัคัด

เลอืกเป็น Best Practice ของโรงเรียนจากคณะกรรมการประเมนิภายนอกรอบ ๓ และได้แนะน�ากจิกรรมให้กับโรงเรยีน

ที่สนใจ โดยมีโรงเรียนวัดประณีต ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด น�าแนวคิดกิจกรรมนี้ไปด�าเนินการ ซึ่งพบว่านักเรียนมี

พัฒนาการด้านการอ่านดีขึ้น มีความสนใจในการอ่านหนังสือมากขึ้นเป็นที่น่าพอใจ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
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โรงเรียนบ้านดอนสูง จังหวัดตราด
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่ : ๑๕๕ หมู่ที่ ๕ บ้านดอนสูง ต�าบลประณีต อ�าเภอเขาสมิง

จังหวัดตราด ๒๓๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๓๙ ๕๒๒ ๑๗๐

Website :http://www.bandonsoong.com/mainpage

ข้อมูลพื้นฐานปีการศึกษา๒๕๕๗

จ�านวนนักเรียน ๒๙๗ คน 

จ�านวนครูปฏิบัติการสอน ๑๓ คน 

จ�านวนยุวทูตส่งเสริมการอ่าน ๘๐ คน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

  โรงเรียนบ้านดอนสูงได้รับคัดเลือกเข้าโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนรุ่นที่ ๒ เมื่อ ปี ๒๕๕๒ จากการ

เข้าร่วมโครงการดังกล่าว บุคลากรด�าเนินงานห้องสมุดได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนมีการปรับปรุง

ห้องสมุดทั้งด้านกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านการบริหาร การด�าเนินงาน และด้านทรัพยากร ห้องสมุดมีความพร้อมใน

การให้บริการอย่างครบถ้วน แต่หากไม่มีกิจกรรมจะท�าให้ห้องสมุดที่สวยงามและพร้อมให้บริการเป็นห้องสมุดมีชีวิต 

ไม่ได้ ดังนั้น กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นสิ่งส�าคัญในการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต ซ่ึงด�าเนินการไป 

พร้อมๆ กับการพัฒนาบุคลากรให้มีนิสัยรักการอ่านควบคู่กันไปด้วย

  กิจกรรมที่ด�าเนินการภายในโรงเรียน

   กิจกรรมมหัศจรรย์ยามเช้า – เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งโรงเรียน ด�าเนินการอย่างน้อยวันละ ๑๐ นาที

ก่อนเรียน ทั้งครูและนักเรียนอ่านก่อนเรียนเพื่อเป็นการฝึกสมาธิ และมีเวลาในการอ่านอย่างสม�่าเสมอต่อเนื่อง ได้รับ

ความร่วมมือด้วยดจีากครทูกุชัน้ ทุกคน เรยีกว่าการอ่านคอืวถิชีวีติของบคุลากรโรงเรยีนบ้านดอนสงู กจิกรรมนีไ้ด้รบัคัด

เลอืกเป็น Best Practice ของโรงเรียนจากคณะกรรมการประเมนิภายนอกรอบ ๓ และได้แนะน�ากจิกรรมให้กบัโรงเรยีน

ที่สนใจ โดยมีโรงเรียนวัดประณีต ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด น�าแนวคิดกิจกรรมนี้ไปด�าเนินการ ซึ่งพบว่านักเรียนมี

พัฒนาการด้านการอ่านดีขึ้น มีความสนใจในการอ่านหนังสือมากขึ้นเป็นที่น่าพอใจ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
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  กิจกรรมที่ด�าเนินการภายนอกโรงเรียน

  กิจกรรม “แม่อ่าน  ลูกอิ่ม” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช

กุมารี ในโอกาสท่ีทรงมพีระชนม์พรรษาครบ ๖๐ พรรษา โดยมกีลุม่เป้าหมายคอืเดก็เลก็ๆ ทีย่งัไม่เข้าเรยีน เนือ่งจากเดก็ๆ  

กลุ่มนี้ยังไม่ได้รับบริการส่งเสริมการอ่านจากโรงเรียน และผู้ปกครองในชุมชนไม่มีโอกาสที่จะซื้อหนังสือมาให้ลูกอ่าน 

โรงเรียนบ้านดอนสูงจึงด�าเนินการซื้อหนังสือที่เหมาะกับเด็กเล็ก จ�านวน ๕ เล่ม ต่อครอบครัว ซึ่งการน�าหนังสือไปมอบ

ให้กลุ่มเป้าหมายจะต้องท�าความเข้าใจถงึประโยชน์ทีล่กูจะได้รบั และผูป้กครอง คนในครอบครวัพร้อมทีจ่ะร่วมกิจกรรม

อ่านหนงัสอืให้น้องฟัง โดยคุณครแูละนกัเรียนในโรงเรียนร่วมกนัส�ารวจกลุม่เป้าหมายแล้วลงพืน้ทีท่�ากิจกรรม ผลปรากฏ

ว่าทุกครอบครัวรู้สึกดีใจที่ได้หนังสือ เด็กๆ ดีใจและสนใจหนังสือที่น�ามามอบให้ อ่านกันได้ทั้งครอบครัว นอกจากนี้

โครงการนี้ยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการบริจาคเงินซ้ือหนังสือตามโครงการ “ซ้ือหนังสือให้น้องอ่าน” ซึ่งจาก

เดิมตั้งเป้าหมายที่ ๖๐ บ้าน ปัจจุบันนี้ได้เกือบ ๑๐๐ บ้านแล้ว ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ประสบความส�าเร็จและภาคภูมิใจ

มากๆ กิจกรรมหนึ่ง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบความส�าเร็จ

  กิจกรรม “มุมหนังสือบ้านอัจฉริยะ” เป็นกิจกรรมที่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านดอนสูงร่วมกับ กศน.ต�าบลประณีต  

จัดท�ามุมหนังสือในชุมชน โดยมีเป้าหมายจ�านวน ๑๐ หมู่บ้าน โดยมีนักเรียน กศน. หรือเจ้าของสถานที่เป็นผู้ดูแล ซึ่งได้

รับความร่วมมือจาก ครู กศน.นักศึกษา กศน.ยุวทูตส่งเสริมการอ่านของ โรงเรียนบ้านดอนสูงในการช่วยกันจัดท�ามุม

หนังสือ จากการสอบถามและสังเกตการณ์ใช้บริการมุมหนังสือ มีชุมชนมาอ่านหนังสือทุกเพศ ทุกวัย แต่ละมุมมีหนังสือ

ที่หลากหลาย มีชุมชนที่ประกอบอาชีพท�าสวนบอกว่าได้สูตรการท�าปุ๋ยหมักจากการมาอ่านหนังสือที่มุมนี้  แสดงให้เห็น

ว่าชุมชนได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนี้อย่างแท้จริง

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน84

  กิจกรรมที่ด�าเนินการภายนอกโรงเรียน

  กิจกรรม “แม่อ่าน  ลูกอิ่ม” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช

กมุาร ี ในโอกาสทีท่รงมพีระชนม์พรรษาครบ ๖๐ พรรษา โดยมกีลุม่เป้าหมายคอืเดก็เลก็ๆ ทีย่งัไม่เข้าเรยีน เนือ่งจากเดก็ๆ  

กลุ่มนี้ยังไม่ได้รับบริการส่งเสริมการอ่านจากโรงเรียน และผู้ปกครองในชุมชนไม่มีโอกาสที่จะซื้อหนังสือมาให้ลูกอ่าน 

โรงเรียนบ้านดอนสูงจึงด�าเนินการซื้อหนังสือที่เหมาะกับเด็กเล็ก จ�านวน ๕ เล่ม ต่อครอบครัว ซึ่งการน�าหนังสือไปมอบ

ให้กลุม่เป้าหมายจะต้องท�าความเข้าใจถงึประโยชน์ทีล่กูจะได้รบั และผูป้กครอง คนในครอบครวัพร้อมทีจ่ะร่วมกิจกรรม

อ่านหนงัสอืให้น้องฟัง โดยคุณครแูละนกัเรียนในโรงเรียนร่วมกนัส�ารวจกลุม่เป้าหมายแล้วลงพืน้ทีท่�ากิจกรรม ผลปรากฏ

ว่าทุกครอบครัวรู้สึกดีใจที่ได้หนังสือ เด็กๆ ดีใจและสนใจหนังสือที่น�ามามอบให้ อ่านกันได้ทั้งครอบครัว นอกจากนี้

โครงการนี้ยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการบริจาคเงินซื้อหนังสือตามโครงการ “ซื้อหนังสือให้น้องอ่าน” ซึ่งจาก

เดิมตั้งเป้าหมายที่ ๖๐ บ้าน ปัจจุบันนี้ได้เกือบ ๑๐๐ บ้านแล้ว ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ประสบความส�าเร็จและภาคภูมิใจ

มากๆ กิจกรรมหนึ่ง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบความส�าเร็จ

  กิจกรรม “มุมหนังสือบ้านอัจฉริยะ” เป็นกิจกรรมที่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านดอนสูงร่วมกับ กศน.ต�าบลประณีต  

จัดท�ามุมหนังสือในชุมชน โดยมีเป้าหมายจ�านวน ๑๐ หมู่บ้าน โดยมีนักเรียน กศน. หรือเจ้าของสถานที่เป็นผู้ดูแล ซึ่งได้

รับความร่วมมือจาก ครู กศน.นักศึกษา กศน.ยุวทูตส่งเสริมการอ่านของ โรงเรียนบ้านดอนสูงในการช่วยกันจัดท�ามุม

หนังสือ จากการสอบถามและสังเกตการณ์ใช้บริการมุมหนังสือ มีชุมชนมาอ่านหนังสือทุกเพศ ทุกวัย แต่ละมุมมีหนังสือ

ที่หลากหลาย มีชุมชนที่ประกอบอาชีพท�าสวนบอกว่าได้สูตรการท�าปุ๋ยหมักจากการมาอ่านหนังสือที่มุมนี้  แสดงให้เห็น

ว่าชุมชนได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนี้อย่างแท้จริง

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน84



ผลส�าเร็จที่น่าสนใจ
  ด้านโรงเรียน  
  - โรงเรยีนเป็นทีรู่จั้กของชมุชนมากยิง่ข้ึน ได้รับความร่วมมอืจากชมุชนโดยมต้ิองร้องขอ เช่น การบรจิาคหนงัสอื   
  - โรงเรยีนและชมุชนมคีวามสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั โดยโรงเรยีนเปิดให้ชมุชน มาใช้บรกิารห้องสมดุได้ ตามความสมคัรใจ
  ด้านบุคลากร  
          - บุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนักในการอ่านมากขึ้น ให้ความร่วมมือในการท�ากิจกรรม ด้วยความเต็มใจ  
มีประสิทธิภาพ
  ด้านผู้เรียน 
          - นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  ด้านยุวทูตส่งเสริมการอ่าน  
          - มีความเป็นผู้น�า  มีจิตอาสา มีคุณธรรมที่พึงประสงค์
  ด้านชุมชน  
          - ได้รับบริการส่งเสริมการอ่านจากโรงเรียน บุคคลในชุมชนมีโอกาสได้อ่านหนังสือมากขึ้น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ
  ๑. ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส�าคัญ และให้การสนับสนุนการด�าเนินงานด้านการส่งเสริมนิสัยรัก การอ่านทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน
  ๒. บุคลากรในโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
  ๓. ชุมชนให้ความร่วมมือ เนื่องจากเห็นความส�าคัญในการอ่านหนังสือมากขึ้น จึงช่วยกันสอดส่อง ดูแลลูกหลาน
ที่อยู่ในความดูแล และเผื่อแผ่ไปยังบ้านใกล้เรือนเคียง
  ๔. ผู้เกี่ยวข้องทุกคน ภาคภูมิใจในโรงเรียน

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ/แนวทางการแก้ปัญหา
ปัญหา : 
  ๑. ข้อจ�ากดัเรือ่งระยะเวลาในการการลงพืน้ทีเ่พือ่จดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน เนือ่งจากมภีารกจิเรือ่งเรยีน การสอน       
 ๒. งบประมาณที่ไม่เพียงพอในการด�าเนินโครงการ “แม่อ่าน ลูกอิ่ม”
การแก้ปัญหา : 
  ๑. ใช้การด�าเนินงานแบบน�้าซึมบ่อทราย โดยเริ่มจากภายในโรงเรียน และค่อยๆ ขยายไปยังชุมชน
  ๒. รับสมัคร และจัดประชุมยุวทูตส่งเสริมการอ่าน เพื่อเป็นแกนน�าในการท�ากิจกรรม (คละชั้น)
  ๓. ให้ค�าแนะน�าโรงเรียนใกล้เคียง ที่สนใจวิธีการจัดหนังสือ ทดแทนการลงพื้นที่
  ๔. สร้างความตระหนักและความส�าคัญในการส่งเสริมการอ่านในทุกที่ ทุกเวลาที่มีโอกาส 
  ๕. จัดท�าโครงการ “ร่วมท�าบุญ เพื่อโครงการ แม่อ่าน ลูกอิ่ม” เพื่อขอรับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน

ความคิดเห็นของบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้
  กิจกรรม “แม่อ่าน ลูกอิ่ม” เป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความตระหนักร่วมกันในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
ให้แก่เด็กและเยาวชนตั้งแต่ก่อนวัยเรียน ระหว่าง โรงเรียน ชุมชน ครอบครัว โดยมีโรงเรียนบ้านดอนสูงเป็นแกนน�า  
ซึง่ผลตอบรับทีไ่ด้ คอื หลายฝ่ายให้การสนบัสนนุด้วยการบรจิาคเงนิทนุเพือ่จัดซือ้ชดุหนงัสอืแก่คุณแม่ทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
โดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณของโรงเรียนมาด�าเนินการ
  กิจกรรมอิงลิชแคมป์ Read aloud เป็นกิจกรรมท่ีฝึกทักษะการฟังเก่ียวกับการอ่านออกเสียง Phonics  
จากเพลง ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงตัวอักษร A-Z และฝึกการสร้างค�าศัพท์จากบัตรค�า อ่านประโยค อ่านนิทาน  
อ่านบทความ มนีกัเรยีนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมในระดบัชัน้อนบุาลถงึชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ นกัเรยีนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมมีความ 
พึงพอใจร้อยละ ๙๐ อยู่ในระดับดีมาก
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ผลส�าเร็จที่น่าสนใจ
  ด้านโรงเรียน  
  - โรงเรยีนเป็นทีรู่จั้กของชมุชนมากยิง่ข้ึน ได้รบัความร่วมมอืจากชมุชนโดยมต้ิองร้องขอ เช่น การบรจิาคหนงัสอื   
  - โรงเรยีนและชมุชนมคีวามสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั โดยโรงเรยีนเปิดให้ชมุชน มาใช้บรกิารห้องสมดุได้ ตามความสมคัรใจ
  ด้านบุคลากร  
          - บุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนักในการอ่านมากขึ้น ให้ความร่วมมือในการท�ากิจกรรม ด้วยความเต็มใจ  
มีประสิทธิภาพ
  ด้านผู้เรียน 
          - นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  ด้านยุวทูตส่งเสริมการอ่าน  
          - มีความเป็นผู้น�า  มีจิตอาสา มีคุณธรรมที่พึงประสงค์
  ด้านชุมชน  
          - ได้รับบริการส่งเสริมการอ่านจากโรงเรียน บุคคลในชุมชนมีโอกาสได้อ่านหนังสือมากขึ้น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ
  ๑. ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส�าคัญ และให้การสนับสนุนการด�าเนินงานด้านการส่งเสริมนิสัยรัก การอ่านทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน
  ๒. บุคลากรในโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
  ๓. ชุมชนให้ความร่วมมือ เนื่องจากเห็นความส�าคัญในการอ่านหนังสือมากขึ้น จึงช่วยกันสอดส่อง ดูแลลูกหลาน
ที่อยู่ในความดูแล และเผื่อแผ่ไปยังบ้านใกล้เรือนเคียง
  ๔. ผู้เกี่ยวข้องทุกคน ภาคภูมิใจในโรงเรียน

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ/แนวทางการแก้ปัญหา
ปัญหา : 
  ๑. ข้อจ�ากดัเรือ่งระยะเวลาในการการลงพืน้ทีเ่พือ่จดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน เนือ่งจากมภีารกจิเรือ่งเรยีน การสอน       
 ๒. งบประมาณที่ไม่เพียงพอในการด�าเนินโครงการ “แม่อ่าน ลูกอิ่ม”
การแก้ปัญหา : 
  ๑. ใช้การด�าเนินงานแบบน�้าซึมบ่อทราย โดยเริ่มจากภายในโรงเรียน และค่อยๆ ขยายไปยังชุมชน
  ๒. รับสมัคร และจัดประชุมยุวทูตส่งเสริมการอ่าน เพื่อเป็นแกนน�าในการท�ากิจกรรม (คละชั้น)
  ๓. ให้ค�าแนะน�าโรงเรียนใกล้เคียง ที่สนใจวิธีการจัดหนังสือ ทดแทนการลงพื้นที่
  ๔. สร้างความตระหนักและความส�าคัญในการส่งเสริมการอ่านในทุกที่ ทุกเวลาที่มีโอกาส 
  ๕. จัดท�าโครงการ “ร่วมท�าบุญ เพื่อโครงการ แม่อ่าน ลูกอิ่ม” เพื่อขอรับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน

ความคิดเห็นของบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้
  กิจกรรม “แม่อ่าน ลูกอิ่ม” เป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความตระหนักร่วมกันในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
ให้แก่เด็กและเยาวชนตั้งแต่ก่อนวัยเรียน ระหว่าง โรงเรียน ชุมชน ครอบครัว โดยมีโรงเรียนบ้านดอนสูงเป็นแกนน�า  
ซึง่ผลตอบรบัทีไ่ด้ คอื หลายฝ่ายให้การสนบัสนนุด้วยการบรจิาคเงนิทนุเพือ่จัดซือ้ชดุหนงัสอืแก่คุณแม่ทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
โดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณของโรงเรียนมาด�าเนินการ
  กิจกรรมอิงลิชแคมป์ Read aloud เป็นกิจกรรมท่ีฝึกทักษะการฟังเก่ียวกับการอ่านออกเสียง Phonics  
จากเพลง ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงตัวอักษร A-Z และฝึกการสร้างค�าศัพท์จากบัตรค�า อ่านประโยค อ่านนิทาน  
อ่านบทความ มนีกัเรยีนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมในระดบัชัน้อนบุาลถงึชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ นกัเรยีนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมมคีวาม 
พึงพอใจร้อยละ ๙๐ อยู่ในระดับดีมาก
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โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง จังหวัดนครราชสีมา
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑

ท่ีอยู่ : บ้านชุมชนทุ่งสว่าง ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๔ ๒๔๔ ๕๔๐

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

จ�านวนนักเรียน ๒๕๑ คน 

จ�านวนครูปฏิบัติการสอน ๑๖ คน 

จ�านวนยุวทูตส่งเสริมการอ่าน ๔๑ คน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

  โรงเรียนวัดทุ่งสว่างเข้าร่วมโครงการ “สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ประจ�าปี ๒๕๕๗” ได้ด�าเนินการ

จัดกิจกรรมทีใ่ห้ความส�าคญักบัครอบครวัให้มกีารรกัการอ่าน ทัง้ภายในโรงเรยีนและภายนอกโรงเรยีน โดยมคีณะคร ูยวุ

ทูตการอ่าน และชุมชนทั้ง 9 ชุมชนมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรม ได้แก่ ชุมชนวัดศาลาลอย ชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ 

ชุมชนศาลาลอยพัฒนา ชุมชนวัดทุ่งสว่าง ชุมชนมหาชัย-อุดมพร ชุมชนทุ่งมหาชัย ชุมชนหัวถนน ชุมชนท้าวสุระซอย3 

และ ชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย

 กิจกรรมที่ด�าเนินการภายในโรงเรียน

 Best Practice รักการอ่าน ครูและนักเรียน

แต่ละห้องเรียนร่วมกันวางแผนและปฏิบัติกิจกรรม

ทีห่ลากหลายในห้องเรยีนของตน ซึง่น�าไปสู่วธิปีฏบัิติ

ที่เป็นเลิศในกิจกรรมรักการอ่านที่ประสบผลส�าเร็จ 

แล้วสรุปความรู้และประสบการณ์นั้น เป็นแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างนิสัยรักการอ่านที่ดีที่สุด 

เป็น Best Practice ของห้องเรียนตนเอง เช่น อ่าน

ดีมีรางวัล ของระดับชั้น ป.๑ อ่านวันละบาทฉลาด

ทุกวัน ของระดับชั้น ป.๓ และ บันทึกรักการอ่าน 

ของระดับชั้น ป.๕ เป็นต้น

  กิจกรรมที่ด�าเนินการภายนอกโรงเรียน

  งานวัดหนังสือ เป็นกิจกรรมที่ครูและยุวทูตส่งเสริมการอ่านน�าหนังสือไป

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยจัดกิจกรรมในวัด ในเขตพื้นที่วัดทุ่งสว่างและวัด

ศาลาลอย เป็นการบรกิารและส่งเสรมิการอ่านให้กบัผูท้ีม่าตดิต่อธุระ มาท�าบญุทกุ

วันพระ และยังมีการสร้างเครือข่ายโดยการให้บริการโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ

ของวดั คอืโรงเรยีนอนบุาลวดัทุ่งสว่าง โดยบรกิารเล่านทิานและอ่านหนงัสอืให้น้อง

อนุบาล ด�าเนินการทุกวันพระและวันส�าคัญทางศาสนา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
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โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง จังหวัดนครราชสีมา
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑

ที่อยู่ : บ้านชุมชนทุ่งสว่าง ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๔ ๒๔๔ ๕๔๐

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

จ�านวนนักเรียน ๒๕๑ คน 

จ�านวนครูปฏิบัติการสอน ๑๖ คน 

จ�านวนยุวทูตส่งเสริมการอ่าน ๔๑ คน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

  โรงเรียนวัดทุ่งสว่างเข้าร่วมโครงการ “สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ประจ�าปี ๒๕๕๗” ได้ด�าเนินการ

จดักจิกรรมทีใ่ห้ความส�าคญักบัครอบครวัให้มกีารรกัการอ่าน ทัง้ภายในโรงเรยีนและภายนอกโรงเรยีน โดยมคีณะคร ูยวุ

ทูตการอ่าน และชุมชนทั้ง 9 ชุมชนมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรม ได้แก่ ชุมชนวัดศาลาลอย ชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ 

ชุมชนศาลาลอยพัฒนา ชุมชนวัดทุ่งสว่าง ชุมชนมหาชัย-อุดมพร ชุมชนทุ่งมหาชัย ชุมชนหัวถนน ชุมชนท้าวสุระซอย3 

และ ชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย

 กิจกรรมที่ด�าเนินการภายในโรงเรียน

 Best Practice รักการอ่าน ครูและนักเรียน

แต่ละห้องเรียนร่วมกันวางแผนและปฏิบัติกิจกรรม

ทีห่ลากหลายในห้องเรยีนของตน ซึง่น�าไปสู่วธิปีฏบิตัิ

ที่เป็นเลิศในกิจกรรมรักการอ่านที่ประสบผลส�าเร็จ 

แล้วสรุปความรู ้และประสบการณ์นั้น เป็นแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างนิสัยรักการอ่านที่ดีที่สุด 

เป็น Best Practice ของห้องเรียนตนเอง เช่น อ่าน

ดีมีรางวัล ของระดับชั้น ป.๑ อ่านวันละบาทฉลาด

ทุกวัน ของระดับชั้น ป.๓ และ บันทึกรักการอ่าน 

ของระดับชั้น ป.๕ เป็นต้น

  กิจกรรมที่ด�าเนินการภายนอกโรงเรียน

  งานวัดหนังสือ เป็นกิจกรรมที่ครูและยุวทูตส่งเสริมการอ่านน�าหนังสือไป

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยจัดกิจกรรมในวัด ในเขตพื้นที่วัดทุ่งสว่างและวัด

ศาลาลอย เป็นการบรกิารและส่งเสรมิการอ่านให้กบัผูท้ีม่าตดิต่อธุระ มาท�าบญุทกุ

วันพระ และยังมีการสร้างเครือข่ายโดยการให้บริการโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ

ของวดั คอืโรงเรยีนอนบุาลวดัทุง่สว่าง โดยบรกิารเล่านทิานและอ่านหนงัสอืให้น้อง

อนุบาล ด�าเนินการทุกวันพระและวันส�าคัญทางศาสนา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
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กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบความส�าเร็จ

 เทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา Big Book หนังสือยักษ์ รักการอ่าน

เป็นการจดัท�าหนงัสอืส่งเสรมิการอ่านขนาดใหญ่ของครบูรรณารกัษ์และ

ยุวทูตส่งเสริมการอ่าน โดยมีขนาด ๕๐ x ๓๐ เซนติเมตร โดยประมาณ 

เนือ้หาในเล่ม ได้คดัเลอืกความรูจ้ากกลุม่สาระการเรยีนรูต่้างๆ เช่น กลุม่

สาระภาษาไทย กลุม่สาระคณติศาสตร์ กลุม่สาระสขุศกึษาและพลศึกษา 

กลุ่มสาระศิลปะ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

การออกแบบรูปเล่มมีลักษณะสวยงาม สีสันสะดุดตา ตัวหนังสือมีขนาด

ใหญ่และทีส่�าคญัมคีวามคงทน เนือ่งจากใช้วสัดทุีม่คีวามแขง็แรง ทนทาน 

โดยมีวิธีการใช้งาน ดังนี้

  ๑. ก�าหนดตารางท�ากิจกรรมน�าสู่ชุมชนของครูบรรณารักษ์และยุวทูตส่งเสริมการอ่าน และน�ามาสรุป น�าเสนอ

หน้าเสาธง สรุปเป็นรายงานในการออกสู่ชุมชนแต่ละครั้ง

  ๒. เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเขียนค�านิยม โดยใช้หัวข้อว่า “ขอสามค�า” 

เช่น ยอดเยี่ยมมาก สวยที่สุด เก่งมากมาก เป็นต้น ปัจจุบัน ห้องสมุดโรงเรียนวัดทุ่งสว่างมีหนังสือ Big Book  จ�านวน 

๘ เล่ม ได้แก่ 

  ๑. พระราชประวัติสมเด็จพระเทพฯ 

  ๒. ผลงานหนูถวายพระเทพฯ 

  ๓. กีฬาอาเซียน

  ๔. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  ๕. ผลไม้น่ารู้

  ๖. สนุกกับส�านวนไทย Thai idiom for fun

  ๗. Flowers 

  ๘. ศิลปกรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

ผลส�าเร็จที่น่าสนใจ

  ๑. ด้านยุวทูตการอ่าน  

   - กล้าแสดงออก

   - เป็นผู้น�า ผู้ตามที่ดี

   -  สนใจการเรียนมากขึ้น

   -  นักเรียนรักการอ่าน

   -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

  ๒. ด้านผู้เข้าร่วมโครงการ 

   -  ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

   -  ชมุชนมคีวามพงึพอใจร้อยละ ๑๐๐

   -  นักเรียน ครู และชุมชน มีส่วนร่วม 

   ในกิจกรรมรักการอ่าน
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กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบความส�าเร็จ

 เทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา Big Book หนังสือยักษ์ รักการอ่าน

เป็นการจดัท�าหนงัสอืส่งเสรมิการอ่านขนาดใหญ่ของครบูรรณารกัษ์และ

ยุวทูตส่งเสริมการอ่าน โดยมีขนาด ๕๐ x ๓๐ เซนติเมตร โดยประมาณ 

เนือ้หาในเล่ม ได้คดัเลอืกความรูจ้ากกลุม่สาระการเรยีนรูต่้างๆ เช่น กลุม่

สาระภาษาไทย กลุม่สาระคณติศาสตร์ กลุม่สาระสขุศกึษาและพลศกึษา 

กลุ่มสาระศิลปะ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

การออกแบบรูปเล่มมีลักษณะสวยงาม สีสันสะดุดตา ตัวหนังสือมีขนาด

ใหญ่และทีส่�าคญัมคีวามคงทน เนือ่งจากใช้วสัดทุีม่คีวามแขง็แรง ทนทาน 

โดยมีวิธีการใช้งาน ดังนี้

  ๑. ก�าหนดตารางท�ากิจกรรมน�าสู่ชุมชนของครูบรรณารักษ์และยุวทูตส่งเสริมการอ่าน และน�ามาสรุป น�าเสนอ

หน้าเสาธง สรุปเป็นรายงานในการออกสู่ชุมชนแต่ละครั้ง

  ๒. เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเขียนค�านิยม โดยใช้หัวข้อว่า “ขอสามค�า” 

เช่น ยอดเยี่ยมมาก สวยที่สุด เก่งมากมาก เป็นต้น ปัจจุบัน ห้องสมุดโรงเรียนวัดทุ่งสว่างมีหนังสือ Big Book  จ�านวน 

๘ เล่ม ได้แก่ 

  ๑. พระราชประวัติสมเด็จพระเทพฯ 

  ๒. ผลงานหนูถวายพระเทพฯ 

  ๓. กีฬาอาเซียน

  ๔. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  ๕. ผลไม้น่ารู้

  ๖. สนุกกับส�านวนไทย Thai idiom for fun

  ๗. Flowers 

  ๘. ศิลปกรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

ผลส�าเร็จที่น่าสนใจ

  ๑. ด้านยุวทูตการอ่าน  

   - กล้าแสดงออก

   - เป็นผู้น�า ผู้ตามที่ดี

   -  สนใจการเรียนมากขึ้น

   -  นักเรียนรักการอ่าน

   -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

  ๒. ด้านผู้เข้าร่วมโครงการ 

   -  ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

   -  ชมุชนมคีวามพงึพอใจร้อยละ ๑๐๐

   -  นักเรียน ครู และชุมชน มีส่วนร่วม 

   ในกิจกรรมรักการอ่าน

สถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข 87



  ๓. ด้านโรงเรียน

   - โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงาน

    ที่เกี่ยวข้อง  

   - โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาดูงาน

   - โรงเรียนได้รับรางวัล

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

  ๑. การท�างานเป็นทีม

  ๒. การท�างานแบบมีส่วนร่วม

  ๓. ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงาน

  ๔. มีโครงการ แผนปฏิบัติราชการ

  ๕. มีปฏิทิน ตารางก�าหนดระยะเวลาในการท�างาน

  ๖. มีงบประมาณสนับสนุน

  ๗. มีแกนน�าส่งเสริมการอ่าน

  ๘. ปฏิบัติต่อเนื่อง สม�่าเสมอ และยั่งยืน

  ๙. มีแผนติดตาม ประเมินผล

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ/แนวทางการแก้ปัญหา

  ปัญหาและอุปสรรค

  ๑. การด�าเนินโครงการมีระยะเวลาสั้นเกินไป บางกิจกรรมอยู่ระหว่างด�าเนินการ ส่งผลให้การสรุปและรายงาน

ผลการด�าเนินงานยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร

  ๒. ก�าหนดการเข้าสู่ชุมชนมีความคลาดเคลื่อน

  แนวทางแก้ไขปัญหา

  มีการสรุปรายงานผลการด�าเนินงานหลังจากเสร็จส้ินภาคเรียนท่ี ๒ เพ่ือสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ

สามารถประเมินผลได้ตลอดปีการศึกษา

ความคิดเห็นของบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

  ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน มีการตอบรับที่ดีในเรื่องกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีการบันทึก “ครอบครัวรัก

การอ่าน” “ชุมชนรักการอ่าน” ให้ความร่วมมือในการออกท�ากิจกรรมของครู และยุวทูตส่งเสริมการอ่านประจ�าชุมชน 

ที่ส�าคัญ เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยมีหนังสือเป็นศูนย์กลาง
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  ๓. ด้านโรงเรียน

   - โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงาน

    ที่เกี่ยวข้อง  

   - โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาดูงาน

   - โรงเรียนได้รับรางวัล

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

  ๑. การท�างานเป็นทีม

  ๒. การท�างานแบบมีส่วนร่วม

  ๓. ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงาน

  ๔. มีโครงการ แผนปฏิบัติราชการ

  ๕. มีปฏิทิน ตารางก�าหนดระยะเวลาในการท�างาน

  ๖. มีงบประมาณสนับสนุน

  ๗. มีแกนน�าส่งเสริมการอ่าน

  ๘. ปฏิบัติต่อเนื่อง สม�่าเสมอ และยั่งยืน

  ๙. มีแผนติดตาม ประเมินผล

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ/แนวทางการแก้ปัญหา

  ปัญหาและอุปสรรค

  ๑. การด�าเนินโครงการมีระยะเวลาสั้นเกินไป บางกิจกรรมอยู่ระหว่างด�าเนินการ ส่งผลให้การสรุปและรายงาน

ผลการด�าเนินงานยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร

  ๒. ก�าหนดการเข้าสู่ชุมชนมีความคลาดเคลื่อน

  แนวทางแก้ไขปัญหา

  มีการสรุปรายงานผลการด�าเนินงานหลังจากเสร็จส้ินภาคเรียนที่ ๒ เพื่อสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ

สามารถประเมินผลได้ตลอดปีการศึกษา

ความคิดเห็นของบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

  ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน มีการตอบรับที่ดีในเรื่องกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีการบันทึก “ครอบครัวรัก

การอ่าน” “ชุมชนรักการอ่าน” ให้ความร่วมมือในการออกท�ากิจกรรมของครู และยุวทูตส่งเสริมการอ่านประจ�าชุมชน 

ที่ส�าคัญ เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยมีหนังสือเป็นศูนย์กลาง
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โรงเรียนจักรค�าคณาทร
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

ที่อยู่ : ๔๒๖ ถนนเจริญราษฎร์ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองล�าพูน

จังหวัดล�าพูน ๕๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๓ ๕๑๑ ๐๑๑

Website : www.chakkham.ac.th

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

จ�านวนนักเรียน ๓,๒๕๐ คน 

จ�านวนครูปฏิบัติการสอน ๑๖๔ คน 

จ�านวนยุวทูตส่งเสริมการอ่าน ๓๐๐ คน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

  โรงเรียนจักรค�าคณาทร จังหวัดล�าพูนได้ด�าเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอ่านมาอย่างต่อเนื่อง แต่ละปี  

ใช้ช่ือโครงการต่างกนัตามชือ่ทีห่น่วยงานอืน่หรอืหน่วยงานต้นสงักดัเชญิชวนให้เข้าร่วมโครงการ เช่น ปี ๒๕๕๕ โครงการ

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๕๖ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่การ

อ่านเพื่อพัฒนางานห้องสมุดโรงเรียนตามมาตรฐานห้องสมุดสากล ปี ๒๕๕๗ โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่าน

สร้างสุข  แต่ละโครงการมีวัตถุประสงค์หลักที่สอดคล้องใกล้เคียงกันคือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การด�าเนิน

งานในโครงการ “สถานศกึษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข” ใช้หลักการบริหารจัดการแบบมส่ีวนร่วม เน้นการท�างานเป็น

ระบบเกิดประโยชน์ในวงกว้าง ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและยึดเป้าหมายความส�าเร็จของงาน 

ร่วมกัน

 กิจกรรมที่ด�าเนินการภายในโรงเรียน

  ลิขิตขานบันทึกความ เป็นกิจกรรมที่ให้ผู ้เรียนได้ฝึกทักษะ 

การเขียนบันทึกความรู้จากการอ่านลงในสมุดที่โรงเรียนจัดให้เป็น 

การบันทึกชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ประเภทของหนังสือ เรื่องย่อและข้อคิด

เห็นจากเรื่องที่อ่าน สมุดบันทึกการอ่านนี้ จะแจกให้นักเรียนในช่วงต้น

ปีการศึกษาแล้วเขียนบันทึกทุกวันเพื่อน�าการอ่านไปสู่การเขียน การ

วิเคราะห ์และเพื่อสร ้างนิสัยการจดบันทึกให ้ เด็กรู ้จักอ ้างอิง 

ความรู้ แสดงความคิดเห็น ความประทับใจ จนอาจท�าให้ผู้เรียนได ้

แรงบันดาลใจใหม่ๆ ได้ สมุดบันทึกการอ่าน ๑ เล่ม มีทั้งหมด ๗๕  

หน้า นกัเรียนอาจบันทึกทุกวนั ส่งให้ผูป้กครองลงนามรบัทราบส่งให้ครู

ที่ปรึกษาตรวจสัปดาห์ละคร้ัง เมื่อครบก�าหนดครูที่ปรึกษาจะคัดเลือก

ยอดนักอ่านประจ�าห้อง เพื่อประกวดยอดนักอ่านของระดับชั้น โดยดู

จากจ�านวนหนังสือท่ีเด็กอ่านและคุณภาพในการเขียนบันทึกเพื่อมอบ

เกียรติบัตรให้ในวันวิชาการ

รางวัลชมเชย
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โรงเรียนจักรค�าคณาทร
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

ที่อยู่ : ๔๒๖ ถนนเจริญราษฎร์ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองล�าพูน

จังหวัดล�าพูน ๕๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๓ ๕๑๑ ๐๑๑

Website : www.chakkham.ac.th

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

จ�านวนนักเรียน ๓,๒๕๐ คน 

จ�านวนครูปฏิบัติการสอน ๑๖๔ คน 

จ�านวนยุวทูตส่งเสริมการอ่าน ๓๐๐ คน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

  โรงเรียนจักรค�าคณาทร จังหวัดล�าพูนได้ด�าเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอ่านมาอย่างต่อเนื่อง แต่ละปี  

ใช้ชือ่โครงการต่างกนัตามชือ่ทีห่น่วยงานอืน่หรอืหน่วยงานต้นสงักดัเชญิชวนให้เข้าร่วมโครงการ เช่น ปี ๒๕๕๕ โครงการ

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๕๖ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่การ

อ่านเพื่อพัฒนางานห้องสมุดโรงเรียนตามมาตรฐานห้องสมุดสากล ปี ๒๕๕๗ โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่าน

สร้างสุข  แต่ละโครงการมีวัตถุประสงค์หลักที่สอดคล้องใกล้เคียงกันคือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การด�าเนิน

งานในโครงการ “สถานศกึษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข” ใช้หลกัการบริหารจัดการแบบมส่ีวนร่วม เน้นการท�างานเป็น

ระบบเกิดประโยชน์ในวงกว้าง ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและยึดเป้าหมายความส�าเร็จของงาน 

ร่วมกัน

 กิจกรรมที่ด�าเนินการภายในโรงเรียน

  ลิขิตขานบันทึกความ เป็นกิจกรรมที่ให้ผู ้เรียนได้ฝึกทักษะ 

การเขียนบันทึกความรู้จากการอ่านลงในสมุดที่โรงเรียนจัดให้เป็น 

การบันทึกชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ประเภทของหนังสือ เรื่องย่อและข้อคิด

เห็นจากเรื่องที่อ่าน สมุดบันทึกการอ่านนี้ จะแจกให้นักเรียนในช่วงต้น

ปีการศึกษาแล้วเขียนบันทึกทุกวันเพื่อน�าการอ่านไปสู่การเขียน การ

วิ เคราะห ์และเพื่อสร ้างนิสัยการจดบันทึกให ้ เด็กรู ้จักอ ้างอิง 

ความรู้ แสดงความคิดเห็น ความประทับใจ จนอาจท�าให้ผู้เรียนได ้

แรงบันดาลใจใหม่ๆ ได้ สมุดบันทึกการอ่าน ๑ เล่ม มีทั้งหมด ๗๕  

หน้า นกัเรียนอาจบนัทกึทุกวนั ส่งให้ผูป้กครองลงนามรบัทราบส่งให้ครู

ที่ปรึกษาตรวจสัปดาห์ละคร้ัง เมื่อครบก�าหนดครูที่ปรึกษาจะคัดเลือก

ยอดนักอ่านประจ�าห้อง เพื่อประกวดยอดนักอ่านของระดับชั้น โดยดู

จากจ�านวนหนังสือที่เด็กอ่านและคุณภาพในการเขียนบันทึกเพื่อมอบ

เกียรติบัตรให้ในวันวิชาการ
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 กิจกรรมที่ด�าเนินการภายนอกโรงเรียน

  ขบวนรณรงค์ส่งเสรมิการอ่าน ผูเ้รยีนมคีวามคดิว่าการ

ประชาสัมพันธ์เป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนผู้ปกครอง  

ชุชน สนใจ เหน็ความส�าคญัและประโยชน์ของการอ่าน จงึจดั

ท�าป้ายขบวนส่งเสริมการอ่านร่วมในงานแข่งขันกีฬาภายใน

ของโรงเรียนทุกปี ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ คณะสี แต่ละคณะสีได้

ออกแบบข้อความส่งเสริมการอ่าน พร้อมตกแต่งป้ายต่างๆ 

ให้สวยงาม เดนิไปตามถนนในตวัจงัหวดั สร้างความประทบัใจ 

ให้แก่ผู้พบเห็น

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบความส�าเร็จ

  แนะน�าหนงัสอืดทีีน่่าอ่าน...ผ่านเฟซบุค๊ –เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนยมืหนงัสือจากห้องสมดุไปอ่าน แล้วเลอืกวรรค

ทอง ค�าคมที่โดนใจ สะดุดใจ สร้างแรงบันดาลใจ แนะน�าผ่านเฟซบุ๊คของตน แล้วเชิญชวนเพื่อนๆ มากดไลค์ หรือแสดง

ความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างน้อย สัปดาห์ละเล่ม

  แชทได้อ่าน แชร์ได้บุญ – นอกจากจะแสดงความคิดเห็นในกิจกรรม “แนะน�าหนังสือดีที่น่าอ่าน...ผ่านเฟซบุ๊ค” 

แล้ว ผู้อ่านยังช่วยกันแชร์ออกไปนอกกลุ่มสมาชิก เพื่อขยายวงผู้ผ่านออกไป

  อ่านแล้วกดแชท กดไลค์ ได้ก�าไร...สร้างกุศล – กจิกรรมการแนะน�าหนงัสือดีทีน่่าอ่านผ่านทางเฟซบุค๊ นอกจาก

นักเรียนเองแล้ว ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ ก็มีส่วนร่วมด้วยการเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านให้นักเรียนน�ามา

เผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊ค หรือแม้กระทั่งด�าเนินการเผยแพร่ด้วยตัวเองแล้ว อีทั้งยังได้ร่วมเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสื่อสาร

สมัยใหม่ไปพร้อมๆ กัน ช่วยลดช่องว่าระหว่างวัยภายในครอบครัว เป็นกิจกรรมที่นักเรียนและผู้ปกครองชื่นชอบ

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน90

 กิจกรรมที่ด�าเนินการภายนอกโรงเรียน

  ขบวนรณรงค์ส่งเสรมิการอ่าน ผูเ้รยีนมคีวามคดิว่าการ

ประชาสัมพันธ์เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนผู้ปกครอง  

ชชุน สนใจ เหน็ความส�าคญัและประโยชน์ของการอ่าน จงึจดั

ท�าป้ายขบวนส่งเสริมการอ่านร่วมในงานแข่งขันกีฬาภายใน

ของโรงเรียนทุกปี ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ คณะสี แต่ละคณะสีได้

ออกแบบข้อความส่งเสริมการอ่าน พร้อมตกแต่งป้ายต่างๆ 

ให้สวยงาม เดนิไปตามถนนในตวัจงัหวดั สร้างความประทบัใจ 

ให้แก่ผู้พบเห็น

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบความส�าเร็จ

  แนะน�าหนงัสอืดทีีน่่าอ่าน...ผ่านเฟซบุค๊ –เป็นกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนยมืหนงัสือจากห้องสมดุไปอ่าน แล้วเลอืกวรรค

ทอง ค�าคมที่โดนใจ สะดุดใจ สร้างแรงบันดาลใจ แนะน�าผ่านเฟซบุ๊คของตน แล้วเชิญชวนเพื่อนๆ มากดไลค์ หรือแสดง

ความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างน้อย สัปดาห์ละเล่ม

  แชทได้อ่าน แชร์ได้บุญ – นอกจากจะแสดงความคิดเห็นในกิจกรรม “แนะน�าหนังสือดีที่น่าอ่าน...ผ่านเฟซบุ๊ค” 

แล้ว ผู้อ่านยังช่วยกันแชร์ออกไปนอกกลุ่มสมาชิก เพื่อขยายวงผู้ผ่านออกไป

  อ่านแล้วกดแชท กดไลค์ ได้ก�าไร...สร้างกุศล – กจิกรรมการแนะน�าหนงัสือดีทีน่่าอ่านผ่านทางเฟซบุค๊ นอกจาก

นักเรียนเองแล้ว ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ ก็มีส่วนร่วมด้วยการเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านให้นักเรียนน�ามา

เผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊ค หรือแม้กระทั่งด�าเนินการเผยแพร่ด้วยตัวเองแล้ว อีทั้งยังได้ร่วมเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสื่อสาร

สมัยใหม่ไปพร้อมๆ กัน ช่วยลดช่องว่าระหว่างวัยภายในครอบครัว เป็นกิจกรรมที่นักเรียนและผู้ปกครองชื่นชอบ
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ผลส�าเร็จที่น่าสนใจ

  ด้านยุวทูตการอ่าน - จากการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่านทั้งใน และนอกโรงเรียน ท�าให้มีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับยุวทูตการอ่าน ดังนี้

 ๑. ด้านร่างกาย – เป็นผูม้บุีคลิกมัน่คง อบอุน่ เป็นมติร มปีฏภิาณไหวพรบิทีด่ ีเกดิความภาคภมูใิจ รูส้กึว่าตนเอง

มีความสามารถและมีความเชื่อมั่นในตนเอง

 ๒. ด้านอารมณ์ – การอ่านท�าให้เกิดความเข้าใจตนเอง รู้จักตนเอง การท�ากิจกรรมท�าให้มีจิตสาธารณะ สนใจ

เพื่อน คนรอบข้าง โดยเฉพาะคนในครอบครัว ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่น

 ๓. ด้านสงัคม – กจิกรรมส่งเสรมิการอ่านในโครงการสถานศกึษาต้นแบบชมุชนอ่านสร้างสขุ เป็นกจิกรรมทีส่ร้าง

ภาวะผู้น�า การท�างานเป็นทีม เรียนรู้การเป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดี

 ๔. ด้านสติปัญญา – ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลงานจากการเข้าประกวดแข่งขันมากมาย เช่น ในปี 

๒๕๕๗ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านระดับชั้น ม.๑ 

– ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวด 

ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ

  ด้านผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ

 ๒. ผู้ปกครองภูมิใจในการจัดกิจกรรมของบุตรหลานตนเอง

 ๓. คุณครูทุกท่านเห็นความส�าคัญของการอ่าน ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการส่งเสริมการอ่าน

     ด้านโรงเรียน

      - โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

           - โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาดูงาน

           -  โรงเรียนได้รับรางวัล

  ด้านชุมชน

   ชุมชนมีส่วนร่วมและพึงพอใจในกิจกรรมของโครงการ ผู้แทนชุมชนช่วยจัดเก็บสถิติการอ่าน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

  ๑. การท�าหน้าที่ของยุวทูตส่งเสริมการอ่าน ในการชักชวน ประชาสัมพันธ์ให้มีการอ่านทั้งในและนอกโรงเรียน

  ๒. ครทูกุฝ่ายปฏิบัตงิานด้วยความเตม็ใจและน�านกัเรยีนเข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมนสิยัรกัการอ่านกบับรรณารกัษ์ 

และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

  ๓. ผูป้กครองให้ความร่วมมอืในการส่งเสรมิและสนบัสนนุบตุรหลานของตนให้มนีสัิยรกัการอ่าน เป็นนกัอ่าน คิด 

วิเคราะห์ และเขียน รวมถึงช่วยดูแลการอ่าน การบันทึกการอ่านของบุตรหลาน ลงนามรับทราบการบันทึกการอ่านใน

สมุดบันทึกสัปดาห์ละครั้ง พร้อมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะการอ่านของบุตรหลานผ่านสมุดบันทึกการอ่านให้ครูที่ปรึกษา

รับทราบ

  ๔. การท�าหน้าที่ของยุวทูตส่งเสริมการอ่าน ในการชักชวน ประชาสัมพันธ์ให้มีการอ่านทั้งในและนอกโรงเรียน

  ๕. ครทูกุฝ่ายปฏิบัตงิานด้วยความเตม็ใจและน�านกัเรยีนเข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมนสิยัรกัการอ่านกบับรรณารกัษ์ 

และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

  ๖. ผูป้กครองให้ความร่วมมอืในการส่งเสรมิและสนบัสนนุบตุรหลานของตนให้มนีสัิยรกัการอ่าน เป็นนกัอ่าน คิด 
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ผลส�าเร็จที่น่าสนใจ

  ด้านยุวทูตการอ่าน - จากการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่านทั้งใน และนอกโรงเรียน ท�าให้มีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับยุวทูตการอ่าน ดังนี้

 ๑. ด้านร่างกาย – เป็นผูม้บีคุลิกมัน่คง อบอุน่ เป็นมติร มปีฏภิาณไหวพรบิทีด่ ีเกดิความภาคภมูใิจ รูส้กึว่าตนเอง

มีความสามารถและมีความเชื่อมั่นในตนเอง

 ๒. ด้านอารมณ์ – การอ่านท�าให้เกิดความเข้าใจตนเอง รู้จักตนเอง การท�ากิจกรรมท�าให้มีจิตสาธารณะ สนใจ

เพื่อน คนรอบข้าง โดยเฉพาะคนในครอบครัว ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่น

 ๓. ด้านสงัคม – กจิกรรมส่งเสรมิการอ่านในโครงการสถานศกึษาต้นแบบชมุชนอ่านสร้างสขุ เป็นกจิกรรมทีส่ร้าง

ภาวะผู้น�า การท�างานเป็นทีม เรียนรู้การเป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดี

 ๔. ด้านสติปัญญา – ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลงานจากการเข้าประกวดแข่งขันมากมาย เช่น ในปี 

๒๕๕๗ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านระดับชั้น ม.๑ 

– ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวด 

ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ

  ด้านผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ

 ๒. ผู้ปกครองภูมิใจในการจัดกิจกรรมของบุตรหลานตนเอง

 ๓. คุณครูทุกท่านเห็นความส�าคัญของการอ่าน ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการส่งเสริมการอ่าน

     ด้านโรงเรียน

      - โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

           - โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาดูงาน

           -  โรงเรียนได้รับรางวัล

  ด้านชุมชน

   ชุมชนมีส่วนร่วมและพึงพอใจในกิจกรรมของโครงการ ผู้แทนชุมชนช่วยจัดเก็บสถิติการอ่าน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

  ๑. การท�าหน้าที่ของยุวทูตส่งเสริมการอ่าน ในการชักชวน ประชาสัมพันธ์ให้มีการอ่านทั้งในและนอกโรงเรียน

  ๒. ครทูกุฝ่ายปฏิบัตงิานด้วยความเตม็ใจและน�านกัเรยีนเข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมนสิยัรกัการอ่านกบับรรณารกัษ์ 

และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

  ๓. ผูป้กครองให้ความร่วมมอืในการส่งเสรมิและสนบัสนนุบตุรหลานของตนให้มนีสัิยรกัการอ่าน เป็นนกัอ่าน คิด 

วิเคราะห์ และเขียน รวมถึงช่วยดูแลการอ่าน การบันทึกการอ่านของบุตรหลาน ลงนามรับทราบการบันทึกการอ่านใน

สมุดบันทึกสัปดาห์ละครั้ง พร้อมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะการอ่านของบุตรหลานผ่านสมุดบันทึกการอ่านให้ครูที่ปรึกษา

รับทราบ

  ๔. การท�าหน้าที่ของยุวทูตส่งเสริมการอ่าน ในการชักชวน ประชาสัมพันธ์ให้มีการอ่านทั้งในและนอกโรงเรียน

  ๕. ครทูกุฝ่ายปฏิบตังิานด้วยความเตม็ใจและน�านกัเรยีนเข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมนสิยัรกัการอ่านกบับรรณารกัษ์ 

และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

  ๖. ผูป้กครองให้ความร่วมมอืในการส่งเสรมิและสนบัสนนุบตุรหลานของตนให้มนีสัิยรกัการอ่าน เป็นนกัอ่าน คิด 
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วิเคราะห์ และเขียน รวมถึงช่วยดูแลการอ่าน การบันทึกการอ่านของบุตรหลาน ลงนามรับทราบการบันทึกการอ่านใน

สมุดบันทึกสัปดาห์ละครั้ง พร้อมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะการอ่านของบุตรหลานผ่านสมุดบันทึกการอ่านให้ครูที่ปรึกษา

รับทราบ

  ๗. ชุมชนร่วมเป็นสมาชิกนักอ่านผ่านยุวทูตส่งเสริมการอ่าน ร่วมเป็นจุดรับ-คืนหนังสือของชุมชนในกรณี 

ที่นักเรียนน�าหนังสือออกมาให้บริการ รวมถึงเสนอแนวคิดในกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ร่วมออกแบบกิจกรรม 

ที่จะท�าให้เกิดนิสัยรักการอ่านในชุมชน

  ๘. ผู้บริหารโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอ่านหนังสือและใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ ให้การ

สนับสนุน ส่งเสริม ให้ค�าปรึกษา แนะน�า รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง จัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อหนังสืออย่าง

เพียงพอ

  ๙. องค์กรธุรกิจเอกชนช่วยสนับสนุนหนังสือและสื่ออื่นๆ เพื่อเป็นรางวัลการอ่าน

  ๑๐. โรงเรยีนเครือข่ายเปิดโอกาสให้ยวุทตูส่งเสริมการอ่านเข้าไปจัดกจิกรรม เพ่ือกระตุ้นให้น้องๆ เหน็ความส�าคัญ

ของการอ่าน สนใจการอ่าน และอ่านหนังสือจนติดเป็นนิสัย

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ/แนวทางการแก้ปัญหา

  ปัญหาและอุปสรรคจากการตรวจสมุดบันทึกการอ่านของครูที่ปรึกษา ครูผู้สอนวิชาต่างๆ ปัญหาที่พบมากที่สุด

คือ การเขียนสะกดค�า การเขียนวรรณยุกต์ เมื่อสอบถาม พบว่ามีปัญหาตั้งแต่ชั้นประถม ส่งผลให้นักเรียนมีปัญหาด้าน

การอ่าน คือ อ่านหนังสือช้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะท�าให้การส่งเสริมการอ่านไม่ประสบผลส�าเร็จ

แนวทางการแก้ปัญหา

  ๑) การสอนเสริม โดยเริ่มจากการคัดกรองร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและผู้ปกครอง

  ๒) ผลักดันการด�าเนินงานด้านส่งเสริมการอ่านให้เป็นโครงการต่อเนื่อง

ความคิดเห็นของบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

  โครงการ “สถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข” ท�าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค้นพบนวัตกรรมที่อยู่ใกล้ตัว คนใน

ครอบครวักลบัมามคีวามสมัพนัธ์กนัใหม่หลงัจากบตุรหลานอยูใ่นสังคมก้มหน้ามานาน ฐานสร้างนสัิยรักการอ่านจงึกลบั

มาเริ่มที่บ้านและสานต่อในโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง แม้จะเป็นระยะสั้น แต่ก็จัดว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี ซึ่งสามารถท�าให้เกิด

ความยั่งยืนได้

เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน92

วิเคราะห์ และเขียน รวมถึงช่วยดูแลการอ่าน การบันทึกการอ่านของบุตรหลาน ลงนามรับทราบการบันทึกการอ่านใน

สมุดบันทึกสัปดาห์ละครั้ง พร้อมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะการอ่านของบุตรหลานผ่านสมุดบันทึกการอ่านให้ครูที่ปรึกษา

รับทราบ

  ๗. ชุมชนร่วมเป็นสมาชิกนักอ่านผ่านยุวทูตส่งเสริมการอ่าน ร่วมเป็นจุดรับ-คืนหนังสือของชุมชนในกรณี 

ที่นักเรียนน�าหนังสือออกมาให้บริการ รวมถึงเสนอแนวคิดในกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ร่วมออกแบบกิจกรรม 

ที่จะท�าให้เกิดนิสัยรักการอ่านในชุมชน

  ๘. ผู้บริหารโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอ่านหนังสือและใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ ให้การ

สนับสนุน ส่งเสริม ให้ค�าปรึกษา แนะน�า รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง จัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อหนังสืออย่าง

เพียงพอ

  ๙. องค์กรธุรกิจเอกชนช่วยสนับสนุนหนังสือและสื่ออื่นๆ เพื่อเป็นรางวัลการอ่าน

  ๑๐. โรงเรยีนเครือข่ายเปิดโอกาสให้ยวุทตูส่งเสรมิการอ่านเข้าไปจัดกจิกรรม เพือ่กระตุน้ให้น้องๆ เหน็ความส�าคญั

ของการอ่าน สนใจการอ่าน และอ่านหนังสือจนติดเป็นนิสัย

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ/แนวทางการแก้ปัญหา

  ปัญหาและอุปสรรคจากการตรวจสมุดบันทึกการอ่านของครูที่ปรึกษา ครูผู้สอนวิชาต่างๆ ปัญหาที่พบมากที่สุด

คือ การเขียนสะกดค�า การเขียนวรรณยุกต์ เมื่อสอบถาม พบว่ามีปัญหาตั้งแต่ชั้นประถม ส่งผลให้นักเรียนมีปัญหาด้าน

การอ่าน คือ อ่านหนังสือช้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะท�าให้การส่งเสริมการอ่านไม่ประสบผลส�าเร็จ

แนวทางการแก้ปัญหา

  ๑) การสอนเสริม โดยเริ่มจากการคัดกรองร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและผู้ปกครอง

  ๒) ผลักดันการด�าเนินงานด้านส่งเสริมการอ่านให้เป็นโครงการต่อเนื่อง

ความคิดเห็นของบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

  โครงการ “สถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข” ท�าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค้นพบนวัตกรรมที่อยู่ใกล้ตัว คนใน

ครอบครวักลบัมามคีวามสมัพนัธ์กนัใหม่หลงัจากบตุรหลานอยูใ่นสงัคมก้มหน้ามานาน ฐานสร้างนสิยัรกัการอ่านจงึกลบั

มาเริ่มที่บ้านและสานต่อในโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง แม้จะเป็นระยะสั้น แต่ก็จัดว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี ซึ่งสามารถท�าให้เกิด

ความยั่งยืนได้
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โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑

ที่อยู่ : หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อประดู่ ต�าบลวัดจันทร์ อ�าเภอสทิงพระ

จังหวัดสงขลา ๙๐๑๙๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๔๘๕ ๓๒๓

Website :http://goo.gl/Z0nikM

ข้อมูลพื้นฐานปีการศึกษา๒๕๕๗

จ�านวนนักเรียน ๒๓๒ คน 

จ�านวนครูปฏิบัติการสอน ๑๕ คน 

จ�านวนยุวทูตส่งเสริมการอ่าน ๖๕ คน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

  กิจกรรมที่ด�าเนินการภายในโรงเรียน

  กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านภายในสถานศึกษาที่ด�าเนินการมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยมีรูปแบบการจัด

กิจกรรมทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี กิจกรรมรายวัน ได้แก่ กิจกรรม  ๘  ฐานปั้นเสริมเติมอ่าน ประกอบ

ด้วยฐานการเรียนรู้ ๘ ฐาน ให้นักเรียนได้ท�ากิจกรรมในแต่ละวัน 

  ฐานที่ ๑ ฐานเวทีคนเก่ง เป็นฐานที่ฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก ทั้งด้านการร้องเพลง การเล่านิทาน และการ

แสดงละครการร้องร�าท�าเพลง 

  ฐานที่ ๒ ฐานห้องสมุดเสียง 

  ฐานที่ ๓ ฐานมุมสบาย นักเรียนสามารถเลือกหนังสืออ่านตามใจชอบตามอิริยาบถที่ตนเองอยากจะอ่านหนังสือ

ไม่ว่าจะนั่งหรือนอนอ่าน  

  ฐานที่ ๔ ฐานหนังสือทั่วไป เป็นฐานท่ีนักเรียนใช้ในการสืบค้นคว้าเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหนังสือวารสารทั่วไป  

เชิงวิชาการ  

  ฐานที่ ๕ ฐานคาเฟ่หนังสือ เพื่อให้นักเรียนน�าความรู้ที่ได้จากการอ่านมาผลิตชิ้นงาน เช่นหนังสือป๊อปอับ หนังสือ

นิทานหน้าเดียว  ซีดีหนังสือ 

  ฐานท่ี ๖ คาเฟ่ ICT ฝึกการใช้ Internet เพือ่สืบค้นและใช้คอมพวิเตอร์เพือ่ศกึษาหาความรูใ้นสิง่ทีต่นเองอยากจะรู้  

  ฐานที่ ๗ ฐานอาเซียนศึกษา  ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน  ผ่านการ

ใช้หนังสือ สื่อซีดี และ ฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

  ฐานที่ ๘ ฐานธรรมชาติรอบตัว เป็นฐานที่ให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากบรรยากาศรอบตัวที่แวดล้อมไปด้วย

สุภาษิต ค�าพังเพย ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ เกร็ดความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่คอยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

  ฐานที่ ๑ เวทีคนเก่ง ฐานที่ ๒ ห้องสมุดเสียง   ฐานที่ ๓ มุมสบาย ฐานที่ ๔ หนังสือทั่วไป

รางวัลชมเชย

สถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข 93

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑

ที่อยู่ : หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อประดู่ ต�าบลวัดจันทร์ อ�าเภอสทิงพระ
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ข้อมูลพื้นฐานปีการศึกษา๒๕๕๗

จ�านวนนักเรียน ๒๓๒ คน 

จ�านวนครูปฏิบัติการสอน ๑๕ คน 

จ�านวนยุวทูตส่งเสริมการอ่าน ๖๕ คน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

  กิจกรรมที่ด�าเนินการภายในโรงเรียน

  กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านภายในสถานศึกษาที่ด�าเนินการมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยมีรูปแบบการจัด

กิจกรรมทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี กิจกรรมรายวัน ได้แก่ กิจกรรม  ๘  ฐานปั้นเสริมเติมอ่าน ประกอบ

ด้วยฐานการเรียนรู้ ๘ ฐาน ให้นักเรียนได้ท�ากิจกรรมในแต่ละวัน 

  ฐานที่ ๑ ฐานเวทีคนเก่ง เป็นฐานที่ฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก ทั้งด้านการร้องเพลง การเล่านิทาน และการ

แสดงละครการร้องร�าท�าเพลง 

  ฐานที่ ๒ ฐานห้องสมุดเสียง 

  ฐานที่ ๓ ฐานมุมสบาย นักเรียนสามารถเลือกหนังสืออ่านตามใจชอบตามอิริยาบถที่ตนเองอยากจะอ่านหนังสือ

ไม่ว่าจะนั่งหรือนอนอ่าน  

  ฐานที่ ๔ ฐานหนังสือทั่วไป เป็นฐานท่ีนักเรียนใช้ในการสืบค้นคว้าเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหนังสือวารสารทั่วไป  

เชิงวิชาการ  

  ฐานที่ ๕ ฐานคาเฟ่หนังสือ เพื่อให้นักเรียนน�าความรู้ที่ได้จากการอ่านมาผลิตชิ้นงาน เช่นหนังสือป๊อปอับ หนังสือ

นิทานหน้าเดียว  ซีดีหนังสือ 

  ฐานท่ี ๖ คาเฟ่ ICT ฝึกการใช้ Internet เพือ่สืบค้นและใช้คอมพวิเตอร์เพือ่ศกึษาหาความรูใ้นสิง่ทีต่นเองอยากจะรู้  

  ฐานที่ ๗ ฐานอาเซียนศึกษา  ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน  ผ่านการ

ใช้หนังสือ สื่อซีดี และ ฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

  ฐานที่ ๘ ฐานธรรมชาติรอบตัว เป็นฐานที่ให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากบรรยากาศรอบตัวที่แวดล้อมไปด้วย

สุภาษิต ค�าพังเพย ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ เกร็ดความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่คอยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

  ฐานที่ ๑ เวทีคนเก่ง ฐานที่ ๒ ห้องสมุดเสียง   ฐานที่ ๓ มุมสบาย ฐานที่ ๔ หนังสือทั่วไป
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ฐานที่ ๕ คาเฟ่หนังสือ  ฐานที่ ๖ คาเฟ่ ICT ฐานที่ ๗ อาเซียนศึกษา    ฐานที่ ๘ ธรรมชาติรอบตัว

กิจกรรมที่ด�าเนินการภายนอกโรงเรียน

  โรงเรยีนได้คดิค้นนวตักรรมส่งเสรมิการอ่านสู่ชุมชนเพือ่เฉลมิพระเกยีต ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนม์มายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมขนและ

สถานศึกษา ภายใต้โครงการเครือข่ายห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน สานความรู้สู่ชุมชน โดยมีกิจกรรมใน ๒ ลักษณะคือ 

ลักษณะที่ ๑  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านต้านยาเสพติด เพื่อสร้างชุมชนให้เข็มแข็ง ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่าง

ในการท�ากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ๖กิจกรรม

๑. กิจกรรม ๑ บ้าน ๑ เล่ม 

๒. กิจกรรมตะกร้าความรู้สู่ชุมชน 

๓. กิจกรรมเล่านิทานพื้นบ้านสานสร้างสุข 

๔. กิจกรรมเปิดท้ายให้ความรู้ต้านยาเสพติด(ในตลาด หาดมหาราช ชุมชน)

๕. กิจกรรม ๑ วันพระ ๑ชั้นเรียน ๑ ความรู้จากการอ่าน

๖. กิจกรรมสายใยรัก รักการอ่าน  

ลักษณะที่ ๒ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

ประกอบด้วย ๖ กิจกรรม ได้แก่ 

๑. กิจกรรมยุวทูต  ปั่นความรู้สู่ชุมชน ๖๐ วัน ๖๐ คัน ปั่นเพื่อชุมชน  

๒. กิจกรรมชั้นการอ่านสู่ชุมชน  

๓. กิจกรรม ๖๐ เล่มท�าความดีถวายเจ้าฟ้านักอ่าน 

๔. กิจกรรม ๓๖๕ วันอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน  

๕. กิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล ถวายหนังสือท�าความดีเพื่อเจ้าฟ้านักอ่าน

๖. กิจกรรมเมนูอาหารเจ้าฟ้านักอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบความส�าเร็จ

  โรงเรยีนชมุชนบ้านบ่อประดู ่ด�าเนนิการใช้ห้องสมดุเป็นแหล่งเรยีนรูท้ีส่�าคญัในการออกแบบกจิกรรมส่งเสรมิการ

อ่าน โดยเปิดให้บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด
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กิจกรรมที่ด�าเนินการภายนอกโรงเรียน
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ราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนม์มายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมขนและ

สถานศึกษา ภายใต้โครงการเครือข่ายห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน สานความรู้สู่ชุมชน โดยมีกิจกรรมใน ๒ ลักษณะคือ 

ลักษณะที่ ๑  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านต้านยาเสพติด เพื่อสร้างชุมชนให้เข็มแข็ง ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่าง

ในการท�ากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ๖กิจกรรม

๑. กิจกรรม ๑ บ้าน ๑ เล่ม 

๒. กิจกรรมตะกร้าความรู้สู่ชุมชน 

๓. กิจกรรมเล่านิทานพื้นบ้านสานสร้างสุข 

๔. กิจกรรมเปิดท้ายให้ความรู้ต้านยาเสพติด(ในตลาด หาดมหาราช ชุมชน)

๕. กิจกรรม ๑ วันพระ ๑ชั้นเรียน ๑ ความรู้จากการอ่าน

๖. กิจกรรมสายใยรัก รักการอ่าน  

ลักษณะที่ ๒ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

ประกอบด้วย ๖ กิจกรรม ได้แก่ 

๑. กิจกรรมยุวทูต  ปั่นความรู้สู่ชุมชน ๖๐ วัน ๖๐ คัน ปั่นเพื่อชุมชน  

๒. กิจกรรมชั้นการอ่านสู่ชุมชน  

๓. กิจกรรม ๖๐ เล่มท�าความดีถวายเจ้าฟ้านักอ่าน 

๔. กิจกรรม ๓๖๕ วันอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน  

๕. กิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล ถวายหนังสือท�าความดีเพื่อเจ้าฟ้านักอ่าน

๖. กิจกรรมเมนูอาหารเจ้าฟ้านักอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบความส�าเร็จ

  โรงเรยีนชมุชนบ้านบ่อประดู ่ด�าเนนิการใช้ห้องสมดุเป็นแหล่งเรยีนรูท้ีส่�าคญัในการออกแบบกจิกรรมส่งเสรมิการ

อ่าน โดยเปิดให้บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด
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ผลส�าเร็จที่น่าสนใจ
 ๑. ครู คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน ผูป้กครอง นกัเรยีน มคีวามพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมส่งเสริมนสิยั

รักการอ่าน
 ๒. จากผลการพัฒนางานห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียน ครูบรรณารักษ์ นักเรียน  

และผูบ้รหิารสถานศกึษา ได้รบัรางวลั หรือได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบ ให้เป็นวิทยากรถอดประสบการณ์ 
จัดนิทรรศการ ผลงานในการพัฒนาห้องสมุด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

  ด้านยุวทูตการอ่าน จากการประเมินพบว่า นักเรียนยุวทูตการอ่านมีพฤติกรรมการอ่านหนังสือมากขึ้น สามารถ
ให้ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์ในการอ่านหนังสือ มีจิตอาสาในการช่วยงานห้องสมุดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ของนักเรียน  มีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักเคารพและมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีต่อเพื่อนและบุคคลในชุมชน
  ด้านผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๑. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า กล้าคิด กล้าท�า กล้าแสดงออก มีคุณธรรมด้านจิตอาสา มีความ

กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักเคารพและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ 
บุคคลอื่น 

 ๒. มีเจตคติที่ดีและร่วมมือในการท�างานกับโรงเรียน
 ๓. ครูมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น
  ด้านโรงเรียน และชุมชน
  วัด โรงเรียน และชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชน ผู้ปกครองเห็นความ
ส�าคัญของการอ่าน และหนัมาร่วมมอืกบัสถานศกึษาในการให้การสนบัสนนุให้นกัเรยีนอ่านหนงัสอืมากขึน้ ท�าให้จ�านวน
นักเรียนของสถานศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ
  ๑. ผู้บริหารให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง ในการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
  ๒. ครูบรรณารักษ์ท�าหน้าที่ด้วยความรัก และคววามทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ
  ๓. ความสามัคคีของครูในโรงเรียน ในการช่วยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  ๔. ชุมชุนให้การสนับสนุน และร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียน
  ๕. ความตั้งใจจริงของยุวทูตส่งเสริมการอ่าน ในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ
  ๖. นักเรียนในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการท�ากิจกรรมร่วมกัน

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ/แนวทางการแก้ปัญหา
  ปัญหาและอุปสรรค
  ๑. ไม่สามารถเข้าไปด�าเนินกิจกรรมในชุมชนได้ทุกสัปดาห์ เนื่องจากระยะเวลาที่จ�ากัด
  ๒. ยุวทูตส่งเสริมการอ่านมีไม่เพียงพอ
  ๓. การส่งเสริมการอ่านของชุมชน ยังไม่สามารถท�าได้เต็มที่ เนื่องจากคนในชุมชนมีภาระหน้าที่การงาน ท�าให้ 
  การบริหารเวลาด�าเนินการ ไม่ลงตัว
  ๔. ความสามารถในการเรียนรู้ ระดับความสนใจ ของแต่ละเพศ และวัย มีความหลากหลาย ท�าให้ไม่สามารถจัด 

  กิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมายได้ในคราวเดียวกัน
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ผลส�าเร็จที่น่าสนใจ
 ๑. ครู คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน ผูป้กครอง นกัเรยีน มคีวามพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมส่งเสริมนสิยั

รักการอ่าน
 ๒. จากผลการพัฒนางานห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียน ครูบรรณารักษ์ นักเรียน  

และผูบ้รหิารสถานศกึษา ได้รบัรางวลั หรอืได้รับการยอมรบัให้เป็นต้นแบบ ให้เป็นวิทยากรถอดประสบการณ์ 
จัดนิทรรศการ ผลงานในการพัฒนาห้องสมุด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

  ด้านยุวทูตการอ่าน จากการประเมินพบว่า นักเรียนยุวทูตการอ่านมีพฤติกรรมการอ่านหนังสือมากขึ้น สามารถ
ให้ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์ในการอ่านหนังสือ มีจิตอาสาในการช่วยงานห้องสมุดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ของนักเรียน  มีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักเคารพและมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีต่อเพื่อนและบุคคลในชุมชน
  ด้านผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๑. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า กล้าคิด กล้าท�า กล้าแสดงออก มีคุณธรรมด้านจิตอาสา มีความ

กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักเคารพและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ 
บุคคลอื่น 

 ๒. มีเจตคติที่ดีและร่วมมือในการท�างานกับโรงเรียน
 ๓. ครูมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น
  ด้านโรงเรียน และชุมชน
  วัด โรงเรียน และชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชน ผู้ปกครองเห็นความ
ส�าคญัของการอ่าน และหนัมาร่วมมอืกบัสถานศกึษาในการให้การสนบัสนนุให้นกัเรยีนอ่านหนงัสอืมากขึน้ ท�าให้จ�านวน
นักเรียนของสถานศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ
  ๑. ผู้บริหารให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง ในการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
  ๒. ครูบรรณารักษ์ท�าหน้าที่ด้วยความรัก และคววามทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ
  ๓. ความสามัคคีของครูในโรงเรียน ในการช่วยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  ๔. ชุมชุนให้การสนับสนุน และร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียน
  ๕. ความตั้งใจจริงของยุวทูตส่งเสริมการอ่าน ในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ
  ๖. นักเรียนในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการท�ากิจกรรมร่วมกัน

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ/แนวทางการแก้ปัญหา
  ปัญหาและอุปสรรค
  ๑. ไม่สามารถเข้าไปด�าเนินกิจกรรมในชุมชนได้ทุกสัปดาห์ เนื่องจากระยะเวลาที่จ�ากัด
  ๒. ยุวทูตส่งเสริมการอ่านมีไม่เพียงพอ
  ๓. การส่งเสริมการอ่านของชุมชน ยังไม่สามารถท�าได้เต็มที่ เนื่องจากคนในชุมชนมีภาระหน้าที่การงาน ท�าให้ 
  การบริหารเวลาด�าเนินการ ไม่ลงตัว
  ๔. ความสามารถในการเรียนรู้ ระดับความสนใจ ของแต่ละเพศ และวัย มีความหลากหลาย ท�าให้ไม่สามารถจัด 

  กิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมายได้ในคราวเดียวกัน
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๙๗สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 





 

๙๙ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

สรุปกิจกรรมงานประกาศผลโครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข   

ในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

ระหว่างวันท่ี ๒ - ๓ เมษายน ๒๕๕๘ 
 

การอ่านมีความสําคัญต่อชีวิตมนุษย์ทุกช่วงวัย เป็นเครื่องมือพื้นฐานสําคัญในการแสวงหาความรู้
และนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน 
การอ่านพัฒนาคนให้เป็นพลเมืองคุณภาพของประเทศ มีส่วนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการกําหนดทิศทาง
ของสังคมอนาคต ช่วยสร้างภูมิ คุ้มกันและทักษะชีวิตให้แก่เด็กรวมถึงการรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
(Empathy) บ่มเพาะความเกื้อกูล  

การสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านเป็นหน่ึงในกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง ๓ ดี การทีจ่ะ
สร้างนครแห่งการอ่านที่เป็นเมืองสื่อสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบลหรือชุมชนเล็กๆ 
ต้องใช้ยุทธศาสตร์ ๓ ดี อันประกอบด้วย ๑) สื่อดี ๒) พื้นที่ดี และ ๓) ภูมิดี สื่อดี เป็นสื่อที่ปลอดภัยและ
สร้างสรรค์สําหรับทุกคน ผู้คนจะได้รับและได้ใช้สื่อที่เหมาะสมกับการพัฒนาในแต่ละช่วงวัย ทั้งเด็ก 
เยาวชนและครอบครัวมีโอกาสเข้าถึงสื่อดีได้ โดยไม่จํากัดโอกาส เวลาและสถานที่ “สื่อ” ในที่น้ี หมายถึง 
สื่อทุกประเภท ทั้งสื่อมวลชน สื่อท้องถ่ิน สื่อพื้นบ้าน ปราชญ์ท้องถ่ินและสื่อใหม่ พื้นที่ดี พื้นที่สร้างสรรค์
หรือพื้นที่สุขภาวะ หมายถึง พื้นที่ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการออกแบบและใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นพื้นที่ 
ที่บุคคล ครอบครัวและชุมชนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เสริมพลังซึ่งกัน
และกัน “พื้นที่ดี” ในที่น้ีอาจเป็นได้ทั้งพื้นที่สร้างสรรค์ทางกายภาพและพื้นที่สร้างสรรค์ทางความคิดภูมิดี 
หมายถึง ภูมิปัญญาในการฉลาดรู้เรื่องสื่อ ซึ่งหมายถึงการเท่าทันสื่อ เท่าทันตนเอง เท่าทันสังคม มีทักษะใน
การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อันจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชนในการป้องกัน
ภัยรอบด้านและสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม นอกจากน้ีคําว่า “ภูมิดี” ยังหมาย
รวมถึงการใช้ภูมิปัญญาของทุกฝ่ายในชุมชนในการมีส่วนร่วมปกป้องดูแลและสร้างชุมชนร่วมกันโดยพบว่า
การอ่านเป็นสื่อดีที่สร้างสัมพันธภาพ ความอบอุ่นแก่ครอบครัว ทําให้ครอบครัวเข้มแข็งและยังทําให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชนรวมถึงเกิดระบบสุขภาวะในชุมชน  

หนังสือและการอ่านเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก เมื่อเด็กอ่านหนังสือ
หรือฟังเรื่องราวจากหนังสือจะซึมซับถึงแบบอย่างและบรรทัดฐานของสังคมที่สะท้อนรูปแบบให้เห็นทัง้การ
กระทํา ข้อพึงปฏิบัติ คุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงแบบแผนกฎเกณฑ์ และค่านิยมต่างๆ ที่ปรากฏใน
หนังสือ เด็กจะค่อยๆ เรียนรู้ เลียนแบบและสะสมไปทีละเล็กละน้อย จนกระทั่งยึดเป็นแนวปฏิบัติ 



๑๐๐ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

เมื่อเจริญวัยข้ึน การอ่านหนังสือจึงเป็นการปูพื้นฐานความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ ซึ่งมีส่วนทั้งทางตรง
และทางอ้อมในการกําหนดทิศทางของสังคมอนาคต  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการ
อ่าน จึงได้จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน (สถ.) และสํานักการศึกษากรุงเทพมหานครดําเนินโครงการ “อ่าน
สร้างสุข” ในโรงเรียน/สถานศึกษาข้ึน ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๕ นําไปสู่การหนุนเสริมให้เกิดสถานศึกษาต้นแบบ
ที่ใช้แนวคิด “อ่านสร้างสุข” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกด้าน รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจน
ครอบครัวและชุมชนเพื่อร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ รวมถึงให้สถานศึกษาเป็นตัวอย่างต้นแบบ “อ่านสร้าง
สุข” เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขยายและสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดสถานศึกษาอ่านสร้าง
สุขทั่วประเทศ 

การดําเนินโครงการฯ เกิดผลสําเร็จที่สําคัญ อาทิ ผลสําเร็จในผู้เรียน โดยผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่สูงข้ึน ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหนังสือเล่มเล็กระดับประเทศฯลฯ ผลสําเร็จในระดับ
สถานศึกษา อาทิ เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างนักเรียน ครูและชุมชน โรงเรียนได้เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
ชุมชนใกล้เคียงได้เข้ามาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ผู้บริหารได้รับรางวัล
ส่งเสริมการอ่านยอดเย่ียม ครูรักการอ่านยอดเย่ียม มีการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาห้องสมุดจากองค์การ
บริหารส่วนตําบล (อบต.) เกิดยุวทูตการอ่านที่มีความรู้ความสามารถออกแบบและจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านกว่า ๖,๑๑๕ คน เกิดครูแกนนําส่งเสริมการอ่าน ๓๖๐ คน เกิดแกนนําชุมชนส่งเสริมการอ่าน ๖๐ คน 
เกิดสถานศึกษาต้นแบบด้านการส่งเสริมการอ่าน จํานวน ๑๑๗ โรงเรียน เกิดมุมการอ่าน พื้นที่การอ่านที่
หลากหลายทั้งในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง เกิดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีสีสันฯลฯ 

จากความสําเร็จดังกล่าวนํามาสู่ทิศทางการดําเนินโครงการในปีที่ ๓ น้ี ในการค้นหาโรงเรียนที่มี
ศักยภาพในการเป็นโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมการอ่าน และสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคีต่างๆ เข้า
มามีส่วนร่วมภายใต้โครงการ “สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข” ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อขับเคลื่อน
ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพแกนนําครู นักเรียน สร้างเครือข่ายสถานศึกษา - ชุมชนอ่านสร้างสุข และใน 
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ โครงการฯ ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วม “โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 

 
  



 

๑๐๑ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

กําหนดการ 
งานประกาศผลโครงการสถานศกึษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข 

ในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  

วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 
 
๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. - ลงทะเบียนของแต่ละสงักัดทางการศึกษา ณ ห้องประชุมคอนเวนช่ัน บี 
 -  รับแบบฟอร์มสั่งเสื้อ- ส่งคืนโต๊ะลงทะเบียน 
 -  รับประทานอาหารว่าง 
๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๐ น. - กล่าวต้อนรบั    
  โดย นางสุดใจ พรหมเกิด ผูจ้ัดการแผนงานสร้างเสรมิวัฒนธรรมการอ่าน 
๑๕.๑๐ - ๑๖.๓๐ น. - กรรมการบรหิารแต่ละสังกัดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน ครู  

ผู้นําชุมชน  และนักเรียน 
 -  คัดเลือกผู้แทนแต่ละสงักัดเพื่อนําเสนอผล 
๑๖.๓๐ - ๑๗.๕๐ น. - ผู้แทนแต่ละสังกัดสกัดผลสําเรจ็ของการดําเนินงานฯ นําเสนอผล  

ณ เวทีรวม (สังกัดละ ๒๐ นาที)  
๑๗.๕๐ - ๑๘.๑๐ น. - ช้ีแจงกําหนดการในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘  
  โดย นายประพันธ์ ขันตีสา และคณะ 
 -  การเช็คเอาท ์
 -  กําหนดการ/ การรบัประทานอาหาร 
 -  การแต่งกาย (ตามจดหมายที่แนบต้นสังกัด) 
 -  ประตูเข้างาน  
๑๘.๑๐ - ๑๘.๓๐ น. - รับเสื้ออ่านยกกําลังสุข โดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 
๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. - รับประทานอาหารเย็น/ พักผ่อนตามอัธยาศัย   
 
 

  



๑๐๒ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
และมอบธงสัญลกัษณ์ “นครแห่งการอ่าน” 

วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องโลตัส ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 
 

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. - เดินทางจากที่พกั (เช็คเอาท์ พร้อมกระเป๋าเดินทาง) 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. - ลงทะเบียน ณ ห้องโลตัส ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ   
 - รับหมายเลขการจัดเก็บกระเป๋า (เข้าทางประตู ที่ ๔) 
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. - เปิดเวทอี่านสร้างแรงบันดาลใจ  
  โดย  ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ : ไล่ตงจิ้นเมืองไทย ด็อกเตอร์จากกองขยะ  
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.   - รับประทานอาหารว่าง  
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. - ปฏิบัติการส่งเสริมการอ่าน “คบเด็กสร้างภาพ : เวที Ignite Best Practice” 
  ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 เล่าเรื่อง โดย ยุวทูตการอ่านจากสถานศึกษาที่ได้รบัรางวัลชนะเลิศ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 

  สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) 
  สํานักงานการศึกษา กรงุเทพมหานคร 
 เล่าภาพ  โดย  นักการ์ตูนวัยรุ่นช่ือดัง   
 หนู ฟอร์มาลีน :  เอกรฐั  มิลินทะภาส, การ์ตูนมุนิน : มุนินทร์ สายประสาท  
 หมู : ไตรภัค  ศุภวัฒนา  และ  เดอะดวง : วีระชัย  ดวงพลา 
 เล่าดนตรี โดย ด.ช.พลศิษฎ์ โสภณสิริ (น้องโอม) รางวัลชนะเลิศการ

ประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗    
 ดําเนินรายการโดย คุณวรัชญ์ วานิชวัฒนากุล  ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ NBT 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน   
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. - ซักซ้อมรบัถ้วยรางวัลพระราชทาน 

โดย พันจ่าเอกแดงรัตน์ชัย คงสม (สพฐ.) 
  
 
  



 

๑๐๓ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

พิธีมอบถ้วยพระราชทานฯ และมอบรางวัล  
๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ และถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 การแสดงพิธีเปิด “ยกกําลงัสุขด้วยการอ่าน กับ ครูนกเลก็”  
 ชมวีดีทัศน์  “เปิดรั้วโรงเรียน สู่ประตูชุมชน : ก้าวย่างวิถีอ่านสร้างสุข” 
 กล่าวรายงานภาพรวมโครงการ “สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข” 
   โดย นางสุดใจ  พรหมเกิด  ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  

 เสวนา “๖ นครแห่งการอ่าน ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
   สยามบรมราชกุมาร”ี  

โดย  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ขอนแก่น ลําปาง เชียงราย กระบี่ 
 และกรุงเทพฯ 

 พิธีมอบธงสัญลักษณ์ ๖ นครแห่งการอ่าน   
   โดย ดร.พิชัย สนแจ้ง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี       

 ดร.พิชัย สนแจง้ ให้แนวทางดําเนินงาน 
“นครแห่งการอ่าน: ยุทธศาสตร์ ๓ ดีเพื่อพฒันาเด็กและครอบครัวเต็มพื้นที”่   

 พิธีรับมอบถ้วยพระราชทาน รางวัลชนะเลิศหน้าพระฉายาลกัษณ์  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
 มอบรางวัลรองชนะเลิศ อับดับ ๑, ๒ และ รางวัลชมเชย และกล่าวปิดงาน 

 โดย ทพ. กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  ดําเนินรายการ โดย  : นายโรจกร ธูปศรี  และ นางสาวเยาวลักษณ์  กันนิกา 

๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ชมนิทรรศการโครงการฯ   



๑๐๔ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละถอดบทเรียน คร ูผูน้ําชุมชนและนกัเรียน 
วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 

 

การศึกษาบทเรียนและความสําเร็จของการดําเนินโครงการ “สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข” 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ดังน้ี 

๑. เพื่อถอดบทเรียนให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีจากการดําเนินโครงการ “สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่าน
สร้างสุข” ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่ผ่านการทดลองปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพแกนนํา
ครู นักเรียน สร้างเครือข่ายโรงเรียนสถานศึกษา ชุมชนอ่านสร้างสุข  

๒. เพื่อนําเสนอผลการถอดบทเรียนเป็นแนวทางดําเนินงานอ่านสร้างสุขที่เสริมสร้างพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน ครอบครัว บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน ที่มีสัมพันธภาพท่ีดี มีความร่วมมือในการ
สร้างความสุขในชุมชนร่วมกัน 

๓. เพื่อเสนอแนวทางในการขยายผลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

แหล่งข้อมูล 
แหล่งข้อมูลของการศึกษาบทเรียนและความสําเร็จของการดําเนินโครงการ “สถานศึกษาต้นแบบ

ชุมชนอ่านสร้างสุข”ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้แก่ สถานศึกษาที่มีผลการดําเนินงานดีเด่นในโครงการ 
“สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ประจําปี ๒๕๕๗” จาก ๔ องค์กรหลักด้านการศึกษา ได้แก่ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  

 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
 รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานฯ โรงเรียนนารีนุกูล ๒ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๒๙  (อุบลราชธานี) 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนบ้านดอนสูง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตราด  
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมาเขต ๑ 
 รางวัลชมเชย โรงเรียนจักรคําคณาทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําพูน

เขต ๓๕   
 รางวัลชมเชย โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สงขลา เขต ๑ 



 

๑๐๕ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานฯ กศน.อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ กศน.อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ กศน.อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
 รางวัลชมเชย กศน.อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 รางวัลชมเชย  กศน.อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา   

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) 
 รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานฯ โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล  

สังกัดเทศบาลนครอบุลราชธานี จังหวัดอบุลราชธานี 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ สังกัดเทศบาลนครเชียงราย  

จังหวัดเชียงราย 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่  

จังหวัดเชียงใหม ่
 รางวัลชมเชย โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า สงักัดเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
 รางวัลชมเชย โรงเรียนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสรุาษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  

สังกัด อบจ.สุราษฎร์ธานี จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 
 รางวัลชมเชย โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม สงักัดเทศบาลเมอืงลําพูน จังหวัดลําพูน 

 

สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.) 
 รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานฯ โรงเรียนวัดปากบ่อ สํานักงานเขตสวนหลวง 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนประชาอุทิศ สํานักงานเขตดอนเมือง 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สํานักงานเขตทวีวัฒนา 
 รางวัลชมเชย โรงเรียนบ้านบัวมล สํานักงานเขตบางเขน 
 รางวัลชมเชย โรงเรียนประชานิเวศน์ สํานักงานเขตจตุจกัร 

 
ในการดําเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมทั้งผู้บริหาร ครู ผู้นําชุมชน และแกนนําเยาวชนให้ความสนใจและ

นําสิ่งที่เรียนรู้ไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนอย่างหลากหลาย รวมถึงการส่งเสริมการอ่านใน
ชุมชน ด้วยการดึงครอบครัว ชุมชน นักศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ผู้นําท้องถ่ิน ฯลฯ 
มาร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยทั้งผู้บริหาร ครู ผู้นําชุมชน และแกนนําเยาวชนทําหน้าที่เป็นตัวนํา
การเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ การถอดบทเรียนครั้งน้ีจึงเป็นการถอดบทเรียนจากการ
ดําเนินงานสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุขที่มีผลการดําเนินงานดีเด่นในโครงการฯ 



๑๐๖ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

การดําเนินงาน 
คณะทํางาน ประกอบด้วย ผู้บริหารแต่ละสังกัด ผู้รายงานในฐานะหัวหน้าโครงการถอดบทเรียน 

และสมาชิกจํานวน ๓ คนได้ร่วมกันปรับความรู้ความคิดให้ตรงกันในเรื่องการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ
ชุมชนอ่านสร้างสุข และการเตรียมความพร้อมในการจัดการความรู้ด้วยการถอดบทเรียนและการสังเคราะห์
แนวปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศของการดําเนินงานสถานศึกษาชุมชนอ่านสร้างสุขจากเอกสารที่แต่ละพื้นที่
นําเสนอ 

ในการเข้าไปศึกษาบทเรียนและความสําเร็จ คณะทํางานร่วมกับผู้บริหารแต่ละสังกัดได้ทําหน้าที่
เป็นนักจัดการความรู้ โดยใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครู ผู้บริหาร ผู้นําชุมชนและนักเรียน และมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการบันทึกบทเรียน และนําข้อมูลมาถอดบทเรียน สังเคราะห์เป็นความรู้ปฏิบัติ นําเสนอ
เป็นรูปแบบการดําเนินโครงการ “สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข” ของแต่ละสังกัด  (Happy to 
Reading Implementation Model) และตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) หรือแนวปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ (Best Practice)  

คณะทํางานได้ประมวลผลการถอดบทเรียนและการสังเคราะห์องค์ความรู้บทเรียนและความสาํเรจ็
ของการดําเนินโครงการ “สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข” ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จากทั้ง ๔ องค์กร
หลักด้านการศึกษาได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
และจัดทําโครงร่างรายงานเป็นรายสังกัด นอกจากได้ผลตามวัตถุประสงค์แล้ว ยังได้ภาพรวมการนําเสนอ
แบบปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและประเด็นสําหรับเสนอแนะเป็นนโยบายเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อการขยายผล 

 

ผลการถอดบทเรียน 
๑. การถอดบทเรียนให้ได้แนวปฏิบัติท่ีดีจากผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา 
 บทเรียนการทําให้นักเรียน คนในชุมชน ยอมรับโครงการและยอมเข้าร่วมกิจกรรม 
 เริ่มต้นโครงการมีครูผู้รับผิดชอบโครงการและยุวทูตการอ่านมาอบรมด้วยกันเพียงแค่สองคน 

ระยะแรกของการดําเนินโครงการไม่ได้รับความร่วมมือมากนัก เพราะภาพลักษณ์ของการอ่านผูกติดกับ
การศึกษาที่เคร่งเครียด ความยากลําบากกับการท่องจํา ความน่าเบื่อหน่ายของหนังสือเล่มหนา และ
ภาพประกอบที่ไม่มีชีวิตชีวา การทําให้เพื่อนๆ น้องๆ ในโรงเรียนยอมรับ เข้าใจและเข้าร่วมกิจกรรมจึงต้อง
ใช้ความพยายามมาก ทั้งคิดโครงการ วางแผนกิจกรรมและหาเครือข่ายที่จะมาช่วยทํากิจกรรม รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ วิธีที่ทําแล้วได้ผลมีหลายวิธี อาทิ 

 ศึกษาความต้องการของผู้อ่าน ว่าต้องการหนังสือประเภทไหน จะได้จัดหนังสือให้ตรง
กับความต้องการของผู้อ่าน ทําให้คนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม  



 

๑๐๗ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

 จัดกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างบรรยากาศในการอ่าน ไม่
ทําให้การอ่านเป็นเรื่องยาก ลําบาก ทําให้เป็นความสนุก ความสุข อ่านแล้วเกิดแรง
บันดาลใจ เปลี่ยนชีวิต เกิดอาชีพ 

 สร้างเครือข่าย โดยชักชวนเพื่อนๆ ที่รักการอ่านเหมือนกันมาเป็นเครือข่ายเข้าร่วม
กิจกรรม  

 จัดให้มียุวทูตการอ่านประจําห้อง ทุกระดับช้ัน โดยยุวทูตเหล่าน้ีจะรับนโยบายจากพี่ๆ 
ไปขยายผลกับเพื่อนๆ ในห้องของตนเอง เพื่อรับทราบและเข้าใจในกิจกรรม 

 ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยจัดทําโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สนใจเข้ามา 
มีส่วนร่วมบริจาคหนังสือ เพื่อนําหนังสือเหล่าน้ันไปให้บริการคนในชุมชน 

 สร้างแรงจูงใจ โดยนําหนังสือที่ยุวทูตชอบอ่าน ไปแนะนําให้เพื่อนสนิทอ่านก่อน เมื่อ 
คนหน่ึงชอบก็จะมีการบอกต่อปากต่อปาก ทําให้เกิดเป็นเครือข่ายการอ่านที่เข้มแข็ง  

 สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีรางวัลให้เมื่อทํากิจกรรมได้สําเร็จ   
 เปลี่ยนแนวคิดของคนที่ยังไม่เข้าใจ และไม่เห็นความสําคัญของการอ่าน ด้วยการช้ีแจง

โครงการ ทําความเข้าใจและชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม 
 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่าน/ความสําเร็จที่ได้มาจากการอ่าน ผู้นําเสนอ

จะเกิดความภาคภูมิใจและเกิดกําลังใจ คนฟังก็ได้รับแรงบันดาลใจเห็นตัวอย่างที่ดี  
ทําให้สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

 
 บทเรียนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ผู้บริหาร ครู และแกนนําเยาวชนให้ความสนใจและนําสิ่งที่เรียนรู้ไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านในโรงเรียนอย่างหลากหลาย รวมถึงการส่งเสริมการอ่านในบริเวณรอบๆ โรงเรียน/ชุมชน ด้วยการดึง
ครอบครัว ชุมชน นักศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ฯลฯ มาร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ดังน้ี 

๑. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการอ่านสร้างสุขในโรงเรียน อาทิ 
กิจกรรมทําเป็นกิจวัตรประจําวัน 
- กิจกรรมยุวทูตชวนเพื่อนอ่านยุวทูตชวนเพื่อนๆ ที่ยังอ่านหนังสือไม่คล่องมาอ่าน

หนังสือด้วยกันเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่ถ้าเพื่อนอ่านไม่ถูกยุวทูตก็จะช่วยแนะนําและสอนสะกดคําให้อ่านได้
ถูกต้องคล่องข้ึน 

- กิจกรรมอ่านทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา นักเรียนจะนําหนังสือเรียนหรือหนังสือที่ตน
สนใจและช่ืนชอบมาน่ังอ่านบริเวณรอบๆ สนาม ทุกเช้าก่อนเข้าแถวทํากิจกรรมหน้าเสาธง  



๑๐๘ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

- กิจกรรมมหัศจรรย์ยามเช้าทั้งครูและนักเรียนอ่านหนังสืออย่างน้อยวันละ๑๐นาที 
ก่อนเข้าเรียน 

- กิจกรรมสามนาทีมีสาระเป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับทุกคนในโรงเรียนเพื่อได้รับ
ความรู้จากข่าวสารประจําวันโดยมีตัวแทนยุวทูตตัวแทนนักเรียนนําเสนอข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ประจํา  
ทุกวัน 

 

เกม/กิจกรรม 
- กิจกรรม Stars of knowledge เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับสุภาษิตสํานวนไทยทําคฑาดาว

พร้อมติดหมายเลขในดาวทั้งสองด้าน นําซีดีที่ใช้แล้วด้านหน่ึงติดตัวเลขอีกด้านหน่ึงวาดภาพสํานวนไทย
นักเรียนอ่านใบความรู้และจับคฑาดาว เมื่อได้หมายเลขใดก็จับซีดีที่หมายเลขตรงกับคฑาดาว แล้วทายว่า
เป็นสํานวนอะไรพร้อมบอกความหมายสํานวนไทย ใครตอบถูกจะมีตราดาวประทับเป็นคะแนนในสมุด
บันทึก 

- กิจกรรมแนะนําหนังสือดีที่น่าอ่าน... ผ่านเฟสบุ๊ค เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนยืมหนังสือ
จากห้องสมุดไปอ่าน แล้วเลือกวรรคทอง คําคมที่โดนใจ สะดุดใจ สร้างแรงบันดาลใจแนะนําผ่านเฟสบุ๊ค
ของตน แล้วเชิญชวนเพื่อนๆ มากดไลค์ หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมสัปดาห์ละเล่ม 

- กิจกรรมปลูกฝังน้องรักเป็นนักอ่านยุวทูตการอ่านเชิญชวนน้องๆ เข้าห้องสมุดเพื่ออ่าน
หนังสือ แนะนําน้องให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้ทุกกิจกรรมที่โรงเรียนจัดข้ึน  

 

บันทึกการอ่าน 
- กิจกรรมหนังสือเล่มโปรดจากครูให้หนูอ่านเป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารครูและบุคลากร

แนะนําหนังสือเล่มโปรดคนละ ๑ เล่มต่อภาคเรียน และคัดเลือกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้ความรู้คนละ ๕
เรื่องให้นักเรียนอ่านในช่วงเช้าวันละ ๓๐ นาที และทําบันทึกการอ่าน 

- กิจกรรมลิขิตขานบันทึกความเขียนบันทึกความรู้จากการอ่านลงในสมุด อาทิ ช่ือผู้
แต่งช่ือเรื่องประเภทของหนังสือเรื่องย่อและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 

- กิจกรรม Buddy  Reading ให้นักเรียนอ่านหนังสือแล้วทําบันทึกการอ่าน โดยมีรุ่นพี่
ช่วยเหลือดูแลน้องและช่วยพาน้องอ่าน นักเรียนช้ัน ป.6 คู่กับ ป.1  ช้ัน ป.5 คู่กับ ป.3 ช้ัน ป.4 คู่กับ ป.2 

- กิจกรรมยอดนักอ่าน นักเรียนอ่านหนังสือที่เลือกแล้วบันทึกลงในสมุดบันทึกการอ่าน
นําสมุดบันทึกมาแลกแสตมป์กับเจ้าหน้าที่ของห้องสมุด 10 เรื่องแลกแสตมป์ได้ 1 ดวง  สะสมได้ครบแล้ว
นํามาแลกรับรางวัลและเกียรติบัตร ประกาศผลยอดนักอ่านที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดทุกสัปดาห์ 

 
 
 
 



 

๑๐๙ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

สร้างสรรค์ผลงาน 
- กิจกรรมเล่าไป พับไปเป็นกิจกรรมที่โดยยุวทูตการอ่านเลือกหนังสือเป็นสื่อใน 

การถ่ายทอดเรื่องราวและต่อยอดด้วยการสร้างผลงานที่มีคุณภาพและมีความคิดสร้างสรรค์  
- กิจกรรมสร้างงานสร้างสุขสนุกกับการอ่าน(หน่ึงสมองสองมือ) ให้นักเรยีนอา่นหนังสอื

ตามที่ตนเองต้องการและนําความรู้ที่ได้จากการอ่านมาผลิตช้ินงานเช่นการผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านใน
รูปแบบต่างๆ มีการประกวดช้ินงานที่ได้จากการอ่านและจัดแสดงผลงานที่ห้องสมุด 

 

ห้องสมุดเคลื่อนท่ี 
- ห้องสมุดเคลื่อนที่ภายในโรงเรียนยุวทูตการอ่านนําหนังสือใส่ตะกร้าไปวางไว้ตามจุด

ต่างๆ ทุกวันภายในห้องเรียนมีการประกวดมุมหนังสือทําให้นักเรียนมีความใกล้ชิดกับหนังสือและหันมา
อ่านหนังสือในเวลาว่างกันมากย่ิงข้ึน 

- กิจกรรมรักการอ่านก้าวทันโลกให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้  
จากอินเทอร์เน็ต โดยฝึกให้อ่านใน Facebook และสอดแทรกความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ละคร/การแสดง 
- กิจกรรมอ่านสนุกปลุกจินตนาการ เป็นกิจกรรมที่จัดในช่วงพักกลางวัน ยุวทูต 

การอ่านจะนําเน้ือเรื่องจากการอ่านหนังสือมาเล่าหรือแสดงบทบาทสมมุติ เมื่อเล่าจบจะมีข้อคิดจากเรื่องที่
ฟังและมีคําถามให้ผู้ฟังช่วยกันตอบ 

 

เสียงตามสาย 
- กิจกรรมเยาวชนยอดนักสืบให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ ด้วยตนเองโดยศึกษา 

จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่นเอกสารตําราในห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต เพื่อตอบคําถามที่ยุวทูตการอ่านได้
ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และมอบเกียรติให้เยาวชน
ยอดนักสืบประจําสัปดาห์  

 

ค่ายสร้างสรรค์ 
- กิจกรรมค่ายพี่น้องชวนกันรักการอ่านมีฐานกิจกรรมต่างๆ ที่ยุวทูตการอ่านมีส่วนรว่ม

ในกระบวนการจัดกิจกรรมในบรรยากาศที่เป็นกันเองได้ทั้งความรู้ความสนุกสนานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
พี่กับน้อง 

- กิจกรรมเข้าค่ายหนังสือเล่มเล็กให้ทําหนังสือเล่มเล็กในทุกรายวิชาโดยมีครูผู้สอน 
ในรายวิชาต่างๆ ร่วมกันดูแลและมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้คอยเป็นพี่เลี้ยงให้คําแนะนําและ
ดูแลการจัดทํา  



๑๑๐ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

- กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนคนรักหนังสือเป็นการอบรมยุวทูตการอ่านที่มาจากหอ้งเรยีน
ต่างๆ  เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้กับยุวทูตการอ่าน ให้สามารถจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

- กิจกรรมสานสัมพันธ์แบ่งปันการอ่าน เป็นกิจกรรมพัฒนายุวทูตการอ่านให้รู้ถึง
บทบาทหน้าที่ของการเป็นยุวทูตการอ่าน และเรียนรู้วิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากการปฏิบัติ
กิจกรรมในฐานต่างๆ   

 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 
- กิจกรรมหนังสือดี...ที่หนูรักขอบริจาคหนังสือดีๆ จากนักเรียนและครูแล้วยุวทูต 

การอ่านจะนําหนังสือที่ได้รับบริจาคมาจัดนิทรรศการแนะนําหนังสือดี...ที่หนูรัก โดยบอกถึงช่ือหนังสือ 
ผู้แต่งเน้ือเรื่องโดยย่อประโยชน์ที่ได้จากหนังสือและเชิญชวนเพื่อนๆ อ่านหนังสือ 

- กิจกรรมแชทได้อ่าน แชร์ได้บุญ เมื่ออ่านข้อความในเฟสบุ๊คและแสดงความคิดเห็น
แล้ว ยังสามารถช่วยกันแชร์ต่อไปนอกกลุ่มสมาชิกแล้วยังได้ขยายเรื่องราวดีๆ สู่ผู้อ่านต่อๆ ไป 
 

๒. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอ่านสร้างสุข ในโรงเรียนและชุมชน/เครือข่าย  
บันทึกการอ่าน 
- กิจกรรมครอบครัวสร้างสุขปลูกปัญญานําหนังสือไปให้ครอบครัวอ่านแล้วบันทึกการ

อ่านร่วมกัน 
- อ่านแล้วกดแซทกดไลท์ได้กําไร ...สร้างกุศลผู้ เรียนอ่านหนังสือแล้วแนะนําให้ 

ญาติผู้ใหญ่อ่านหรืออ่านให้ฟัง สรุปความแลว้นําข้อความลงเฟสบุ๊ค เผยแพร่ แนะนําหนังสือดีที่น่าอ่าน 
- กิจกรรมเล่านิทานให้ลูกฟังผู้ปกครองเล่านิทานให้ลูกฟังและบันทึกการเล่าลงสมุด

บันทึกการอ่านเกี่ยวกับข้อคิดที่ได้รับ สิ่งที่นํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน แล้วให้เด็กนํานิทานมาเล่า 
แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ทุกวันเสาร์  

 

เกม/กิจกรรม 
- กิจกรรมแรลลี่เครือข่ายอ่านสร้างสุขจัดเป็นฐานความรู้โดยความร่วมมือของคน 

ในชุมชน 
- กิจกรรมคาราวานตัวหนอนสัญจรสร้างสุขเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนอก

สถานที่ของยุวทูตส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนเห็น
ความสําคัญของการอ่าน 



 

๑๑๑ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

- กิจกรรมโคมตุงความรู้สู่ชุมชนจัดทําแผ่นความรู้ต่างๆ  ติดในแต่ละด้านของโคมและ
ใส่ในแต่ละช่องของตุงแล้วนําไปประดับตามบ้านหรือร้านค้าในชุมชนเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้อ่านมีการ
เปลี่ยนแผ่นความรู้ทุกสัปดาห์ 

- Info graphic แฟ้มความรู้“เปิดเบิ่งเปิดอ่านเปิดเบิ่ง” คัดเลือกเน้ือหาและเรื่องที่เป็น
ประโยชน์ นํามาจัดใส่ในแฟ้มให้ผู้รับบริการได้อ่านข้อมูลความรู้ เหมาะสําหรับผู้ที่ไม่ชอบอ่านข้อความยาวๆ 
ภาพสีสันสวยงามและข้อความสั้นๆ  ใน Info graphic  สามารถเชิญชวนให้อยากอ่านทั้งเด็กและผู้ใหญ่   
 

ห้องสมุดเคลื่อนท่ี 
- กิจกรรมยอดนักอ่าน  ยุวทูตการอ่านและนักเรียนยืมหนังสือจากห้องสมุดไปให้บุคคล

ต่างๆ ในครอบครัว ชุมชน ได้อ่านตามความต้องการของชุมชน  
- กิจกรรมกระเป๋าหนังสือสู่ชุมชนยุวทูตการอ่านนําหนังสือที่น่าสนใจและตรงความ

ต้องการไปให้บริการตามจุดต่างๆ ในหมู่บ้าน หากต้องการหนังสือเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งแก่ยุวทูตการอา่นได้ 
จะได้นําไปบริการในครั้งต่อๆ ไป   

- กิจกรรมหน่ึงต่อห้าพากันอ่านยุวทูตการอ่านหน่ึงคนต้องหาคนอ่านหนังสือที่อยู่ใน
ชุมชนห้าคน ซึ่งยุวทูตจะเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด คอยนําหนังสือจากห้องสมุดของโรงเรียนไปบริการถึงบ้าน
ผู้อ่าน  

- โครงการหนังสือติดล้อ นําสื่อออกบริการเคลื่อนที่สู่ชุมชนในรูปแบบรถจักรยานยนต์
พ่วงข้างนําสื่อ หนังสือ วารสาร นิตยสาร และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกให้บริการประชาชน
กลุ่มเป้าหมายในชุมชนทุกสถานที่ 

 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 
- กิจกรรมอ่านสร้างสรรค์แบ่งปันคนตาบอด เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนอาสามาอ่าน

หนังสือให้คนตาบอดฟัง ผ่านแอพพลิเคช่ัน Read for the Blind 
- กิจกรรม“แม่อ่าน ลูกอิ่ม”จัดหาและเลือกซื้อหนังสือที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย แล้วนํา

หนังสือไปมอบให้ครอบครัวเด็กปฐมวัย ครอบครัวละ5 เล่ม โดยเป็นครอบครัวที่พ่อแม่ผู้ปกครองพร้อมที่จะ
อ่านหนังสือให้บุตรหลานฟัง  

- ธนาคารหนังสือ Book Bank กิจกรรมรับฝากหนังสือเพื่อให้สมาชิก Book Bank 
ท่านอื่นๆ สามารถยืมไปอ่านให้เกิดประโยชน์ได้และสมาชิกเจ้าของหนังสือสามารถถอนหนังสือกลับคืนได้
ตามความต้องการ 

 
 
 
 



๑๑๒ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

มุมอ่านสร้างสุข 
- กิจกรรมช้ันหนังสือสู่ประตูบ้านเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการอา่นในบา้น

เช่น การซื้อหนังสือให้ลูกอ่าน พ่อแม่ใช้เวลาวันละประมาณ ๒๐ นาที อ่านหนังสือกับลูกทั้งที่บ้านและที่
โรงเรียน 

- กิจกรรมมุมหนังสือบ้านอัจฉริยะเป็นกิจกรรมจัดทํามุมหนังสือในชุมชนโดยความ
ร่วมมือจากครู กศน. นักศึกษา กศน. และยุวทูตการอ่าน ซึ่งในแต่ละจุดที่มีมุมหนังสือจะมีนักเรียน กศน. 
หรือเจ้าของสถานที่เป็นผู้ดูแล 

- กิจกรรมครอบครัวนักอ่านให้ผู้ปกครองจัดมุมหนังสือในบ้านสร้างพื้นที่การอ่านให้
เกิดข้ึนและนําหนังสือจากโรงเรียนสู่บ้านอย่างน้อย 3 เล่มต่อสัปดาห์ 

 

เสียงตามสาย 
- กิจกรรม Sound of Knowledge (เสียงจากหนังสือ) จัดกิจกรรมเสียงตามสายเพ่ือ

แนะนําหนังสือและเกร็ดความรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจผ่านทางสถานีวิทยุในหมู่บ้าน  
- กิจกรรมดีเจน้อยกระจายข่าวสู่ชุมชนยุวทูตนําเสนอข่าวสารความรู้ที่น่าสนใจให้กับ

คนในชุมชนได้รับรู้ข่าวสารและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน กระตุ้นให้คนในชุมชนที่ฟังข่าว สนใจติดตาม
ข่าวสาร 

 

ค่ายสร้างสรรค์ 
- กิจกรรมอบรมทูตการอ่าน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้มีจิตอาสาฯ ทั้งนักศึกษา 

กศน. และประชาชนทั่วไปที่มีจิตอาสาในการส่งเสริมการอ่าน  ขยายผลยุวทูตการอ่านที่มีอยู่เดิมให้เพิ่ม 
มากข้ึน 

 

สร้างสรรค์ผลงาน 
- กิจกรรมเกมพื้นบ้าน ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนถ่ายทอดความรู้การประดิษฐ์ของเล่นจาก

วัสดุท้องถ่ิน เช่น ก๊อปแก๊ปโกงกางม้าก้านกล้วย ปืนก้านกล้วย โทรศัพท์กระป๋อง  
 

นิทรรศการ 
- นิทรรศการคุยเฟื่องเรื่องผ้าและแนวกินอีสาน  ทูตการอ่านและเครือข่ายจัด

นิทรรศการเรื่องคุยเฟื่องเรื่องผ้าและแนวกินอีสาน ผู้มาชมนิทรรศการอ่านข้อมูลความรู้ ดูการสาธิต และ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติ   

 
 
 
 
 



 

๑๑๓ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

๒. ลักษณะของโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีประสบผลสําเร็จ  
๑) มีการเช่ือมโยงการอ่านเข้าไปกับกิจกรรมอื่นได้อย่างกลมกลืน ไม่ได้มุ่งไปทีเ่รือ่งการ

อ่านโดยตรงแต่ดําเนินการผ่านกิจกรรมอื่นๆ ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนใจอยู่ก่อนหรือมีความหมายกับ
กลุ่มเป้าหมาย แล้วจึงโยงการอ่านเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่ืนชอบหรือสนใจอยู่แล้ว 

๒) กิจกรรมมีความเหมาะสมตามลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีการ
วิเคราะห์บริบทเพ่ือออกแบบกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม  

๓) กิจกรรมส่งผลทางจิตใจแก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น ความเพลิดเพลิน สุขใจ ภูมิใจ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายที่ไม่คุ้นเคยกับการอ่านหรือเห็นว่าการอ่านเป็นเรื่องน่าเบื่อมาก่อน   

๔) มีการเช่ือมโยงการอ่านเข้ากับกิจกรรมของชุมชน 
๕) กิจกรรมทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการอ่านและการเรียนรู้ไปในทางที่ดีข้ึนแก่

กลุ่มเป้าหมายหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๖) เป็นกิจกรรมที่ คํา นึง ถึงธรรมชาติการเรียนรู้  ความสนใจ  ความต้องการ 

ความสามารถและบริบทของกลุ่มเป้าหมายเป็นสําคัญ 
๗) กิจกรรมมีความท้าทายในระดับที่กลุ่มเป้าหมายสามารถทําได้สําเร็จ เกิดความ

ภาคภูมิใจ อาจมีรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ บ้างตามสมควร 
๘) เป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครองและครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามกําลั ง

ความสามารถ 
๙) เป็นกิจกรรมที่ครูและนักเรียนร่วมกันวางแผน ลงมือปฏิบัติ ติดตามและประเมนิผล

กิจกรรมร่วมกัน 
๑๐) เป็นกิจกรรมที่ยุวทูตการอ่านสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยตนเองโดยมีครูเป็น

ผู้สนับสนุน 
๑๑) เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีการดําเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ไม่ใช่งานใหม่

หรือเป็นภาระ 
 

๓. บทบาทของชุมชนยุวทูต/ ทูตการอ่านและสถานศึกษาต้นแบบในการหนุนเสริมให้
เกิดนครแห่งการอ่านท่ีใช้แนวคิด“อ่านสร้างสุข” เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนและประชาชน
ในพ้ืนท่ี 

ผู้ปกครอง : ให้การสนับสนุนการส่งเสริมการอ่าน โดยจัดมุมรักการอ่านเป็นการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการอ่านในบ้านพ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังหรืออ่านหนังสือร่วมกบัลกูทัง้ทีบ่า้นและ
ที่โรงเรียนการซื้อหนังสือให้ลูกอ่าน ใช้เวลาวันละประมาณ ๒๐ นาที ในการอ่านหนังสือกับลูกส่งเสริมบุตร
หลานและเยาวชนให้อ่านหนังสืออย่างต่อเน่ือง สม่ําเสมอและให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมของโรงเรียน 



๑๑๔ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

ชุมชน : ชุมชนให้ความร่วมมือในการดําเนินงานเครือข่ายการส่งเสริมการอ่านร่วมจัด
กิจกรรมและประสานความร่วมมือกับคนในชุมชนและองค์กรภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคมอย่าง
ต่อเน่ืองให้การสนับสนุนการจัดทํามุมหนังสือในชุมชน ช่วยจัดเก็บสถิติการอ่านสนับสนุนงบประมาณและ
ของรางวัลพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการสืบสานภูมิปัญญา 

 

ครู : เป็นตัวอย่างในการสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก มีความรู้เท่าทันความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีสามารถนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการส่งเสริมการอ่านมีการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านและผลิตสื่อในการส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายจัดหาหนังสือดีที่น่าอ่านสื่อใหม่ที่น่าสนใจ จัด
บรรยากาศห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุด
ต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยสร้างสรรค์และมีชีวิตชีวาการพัฒนากิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของ
นักเรียนและชุมชนอย่างแท้จริงวางแผนการดําเนินงานในชุมชนเพื่อสร้างต้นแบบด้านการอ่านให้เห็นอย่าง
เป็นรูปธรรมและนําไปสู่การปฏิบัติในชุมชน สู่การเป็นชุมชนอ่านสร้างสุข 

 

ผู้บริหาร : ให้ความสําคัญและให้การสนับสนุนการส่งเสริมการอ่านเป็นนโยบายสาํคัญ
อย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอจัดหางบประมาณสนับสนุนการอ่านและจัดซื้อสื่อไอทีเพื่อให้บริการแก่นักเรียนและ
บุคลากรกําหนดแผนในการดําเนินงานระยะยาวระหว่างสถานศึกษากับเครือข่ายมีการติดตามเป็นระยะ
อย่างต่อเน่ือง บริหารจัดการให้มีการทํางานเชิงบูรณาการในการลงไปทํากิจกรรมในชุมชน  

ยุวทูตการอ่าน : รู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ออกแบบและจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านที่น่าสนใจ สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนจูงใจให้คนสนใจการอ่านและอยากมีส่วนร่วม เชิญชวน
ให้ผู้อื่นเห็นความสําคัญและรักการอ่านขยายจํานวนยุวทูตการอ่านให้มีจํานวนเพิ่มข้ึน และให้มีส่วนร่วมใน
การทํากิจกรรมในชุมชนอย่างทั่วถึง  
 

๔. บทเรียนความสําเร็จและเคล็ดลับ 
 

ความสําเร็จ/เคล็ดลับในการทํางาน เจ้าของบทเรียนได้กล่าวถึงประสบการณ์ของตน ดังน้ี 
- ทั้งผู้บริหาร ครู ผู้นําชุมชนและนักเรียนยุวทูตการอ่านต้องทําตัวเป็นแบบอย่างใน

การลงมือทําจริง เรียนรู้จริง พร้อมเปิดรับแนวคิดใหม่ในการจัดกิจกรรม  
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือโดยดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
- ศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายว่าสนใจอ่านหนังสือประเภทไหน สนใจทํา

กิจกรรมอะไร 
- จุดประกายความคิดให้คิดและทําในสิ่งที่ดีเพื่อเผยแพร่ให้กับนักเรียนในโรงเรียน/

คนในชุมชน 
- รู้จักขอความช่วยเหลือ เช่น ขอบริจาคหนังสือ ขออาสาสมัครช่วยงาน 



 

๑๑๕ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

- การออกแบบกิจกรรมต้องสร้างความประทับใจในกิจกรรมกิจกรรมต้องสนุกทุกคน
จึงจะสนใจ  

- การแนะนําหรือเลือกหนังสือดีให้เพื่อนอ่าน เมื่ออ่านแล้วดีและเห็นดีด้วยจะบอกต่อ
ปากต่อปาก 

- ในการจัดกิจกรรมอาจมีของรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เป็นแรงจูงใจบ้างบางครัง้ 
- เปิดโอกาสและเปิดพื้นที่ให้แสดงความสามารถ แสดงความคิดเห็น สื่อสารสิ่งที่ทํา 
- สร้างขวัญและกําลังใจให้ตัวเองและเพื่อนรว่มงานเสมอ 

 

๕. สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการ/สิ่งท่ีค้นพบ 
 

การพัฒนาตนเอง 
การเข้าร่วมโครงการฯทําให้ได้รับความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการและจากการจัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่างๆ ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน ทําให้ยุวทูตการอ่านได้พัฒนาตนเองให้เป็นคน
กล้าคิด กล้าพูด กล้าทํา กล้าแสดงออก มีความอดทนต่อความยากลําบากและอุปสรรคต่างๆ และรู้จักใช้วิธี
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผนและหาทางแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
รับผิดชอบท้ังต่อตนเองและผู้อื่น รู้จักบทบาทการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีเรียนรู้ที่จะทํางานเป็นทีม ช่วยเหลอื
กันอย่างกัลยาณมิตร อ่านหนังสือคล่องข้ึน สามารถจับประเด็นหรือใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านได้ และมี
นิสัยรักการอ่าน  

 

ความรู้สึก/ความตระหนัก 
ทูต/ยุวทูตการอ่านและคณะทํางานเห็นความสําคัญ ประโยชน์และคุณค่าของการอ่าน 

สนุกกับการอ่านที่ทําให้รู้ศัพท์ที่ไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินมาก่อนและพบว่ามีความสุขจากการอ่าน มีความอ่ิมเอิบ
ใจความสุขใจเมื่อเห็นทุกคนมีความสุขและมีกําลังใจมากข้ึนจากการท่ีได้เข้าไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
อยากสนับสนุนการอ่านให้กับคนรอบข้างและบุคคลทั่วไปทุกครั้งที่มีโอกาส และเกิดแรงบันดาลใจในการ
เป็นนักเขียน เพราะการเขียนทําให้ได้ใช้จินตนาการและความรู้สึกที่ต้องการสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเรื่องราว 
ที่เขียน 

 

สิ่งท่ีได้เรียนรู้และแนวทางแก้ไขปัญหา - อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น 
- การนําเทคนิควิธีการท่ีได้รับจากการอบรมมาปรับใช้กับพื้นที่ของตนเองได้การนํา

ทักษะความรู้ที่ได้รับไปขยายผลกับเด็ก เยาวชน นักศึกษา  ผู้สนใจ 
- การเชิญชวนให้เด็กและเยาวชนให้หันมาสนใจการอ่านหนังสือและจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้จากการอ่านถือว่าเป็นการทําบุญที่ดี 



๑๑๖ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

- เมื่อหนังสือไม่เพียงพอกับความต้องการ แก้ปัญหาโดยการเชิญชวนให้คนบริจาค
หนังสือ ขอรับบริจาคหนังสือที่ไม่อ่านแล้วจากนักเรียนและผู้ปกครอง  เพื่อนํามาให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน
และคนในชุมชนได้อ่านต่อไป 

- การท่ีเยาวชนไม่สนใจการอ่าน สนใจสื่อเทคโนโลยีมากกว่า แก้ปัญหาโดยการสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการอ่าน ทําการอ่านให้เป็นเรื่องง่าย สนุก น่าสนใจ  

- การนําความรู้ที่ได้จากการอ่านมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ   
- การอ่านทําให้เกิดความเพลิดเพลินและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
- นักเรียนต้องเรียนและทํากิจกรรมต่างๆ ทําให้มีเวลาค่อนข้างจํากัด แก้ปัญหา 

โดยการหาเวลาว่างหรือเวลาพักกลางวันให้นักเรียนในโรงเรียนได้มีเวลาทํากิจกรรมร่วมกันในการอ่าน
หนังสืออย่างน้อยวันละ ๓๐ นาที และนําการอ่านสอดแทรกเข้าไปในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดข้ึน 

- การจัดกิจกรรมในวันเสาร์-อาทิตย์ นักเรียนที่บ้านไกลไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้
เน่ืองจากต้องข้ึนรถรับ-ส่ง แก้ปัญหาโดยการเลี่ยงการจัดกิจกรรมในวันเสาร์อาทิตย์ แต่หาเวลาว่างอื่นๆ มา
จัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียน เช่น เวลาพักกลางวัน 

- ได้เรียนรู้และเห็นมุมมองความคิดที่แตกต่างหลากหลายของแต่ละบุคคล ซึ่งบางคน
อ่านหนังสือไม่ออกแต่ก็ยังพยายามที่จะอ่านหนังสือให้ได้  แตกต่างจากบางคนที่อ่านหนังสือออกแต่กลับ
ไม่ให้ความสนใจในการอ่าน การปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่านด้วยความจริงใจและจริงจัง ทําให้เด็กที่ไม่ชอบ
อ่านหนังสือหันมาอ่านหนังสือ 

- นําความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงกิจกรรมที่องค์กรและสถานศึกษา
จัดข้ึนไปประยุกต์ใช้ในทางที่ดีงามถูกต้องเหมาะสม และพัฒนาบ้านเกิดตนเอง 

- ทําให้เยาวชนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์หันมาศึกษาเล่าเรียน เป็นตัวแทนแข่งขัน
ในด้านต่างๆ   

- เรียนรู้วิธีการสร้างเครือข่าย โดยชักชวนเพื่อนๆ ที่รักการอ่านเหมือนกันมาเป็น
เครือข่าย  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑๗ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
และมอบธงสัญลกัษณ์ “นครแห่งการอ่าน” 

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘  ณ ห้องโลตัส ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิรกิิติ ์
    
 

เปิดเวทีอ่านสร้างแรงบันดาลใจ  
การอ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ “ชีวิตกระทบชีวิต” จากชีวิตคนๆ หน่ึง เพื่อผลักดันชีวิตหลายๆ คน 
โดย  ดร.กุลชาติจุลเพ็ญ : ไล่ตงจิ้นเมืองไทย ด็อกเตอร์จากกองขยะ  

 

ประเด็นสําคัญ 
 การอ่านเป็นแนวทางการดําเนินชีวิต ต้องพยายามทําให้ดีที่สุด ฉะน้ันคําพูด
ที่ว่า “ทําดีที่สุดแล้ว” คือคําพูดที่ทําให้คุณ “หยุดความพยายาม” เวลาสอนเด็กไม่
ควรตัดสินด้วยคะแนน หักคะแนนไม่เรื่อยๆ แต่ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้แก้ไขสิ่งที่ตน
ทําจนถูกต้องทั้งหมดแล้วค่อยให้คะแนนคือสอนแต่สิ่งที่ถูกน่ันเอง  

ตนเองมีชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้ เติบโตมาจากครอบครัวที่แตกแยก ย้ายออก
จากบ้านทําให้ชีวิตขาดที่พึ่ง พบปัญหาและอุปสรรคมากมาย กลายเป็นคนที่มีชีวิต
อิสระ ไม่สนใจเรื่องใดๆ เอาแต่เล่น เที่ยวกับเพื่อน ไม่เรียนหนังสือ ใช้ชีวิตอยู่เช่นน้ัน
ได้ไม่นานก็กลับมาอยู่กับแม่ แม่เป็นผู้ให้ชีวิตอีกครั้ง ครอบครัวทําอาชีพเก็บขยะ 
ยากจนแต่จนยาก เป็นชีวิตหาเช้ากินคํ่า เมื่อกลับมาอยู่กับแม่จึงทําให้ได้เรียนรู้ว่า
การหนีปัญหาไม่ได้แก้ปัญหา ข้อดีของความเศร้าคือการด้ินรนหาความสุข จากน้ันมาก็ได้เปลี่ยนความคิด 
เมื่อเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยน จุดเปลี่ยนของชีวิต เริ่มแรกคือคิดไปเรียนการไม่โทษชะตาและยอมรับ
ความจริง รู้จักครองตน ศึกษาหาความรู้ เพื่อเอาปัญญาไปต่อสู้ชีวิต เป็นหนทางที่ดีที่สุด 

การศึกษา การอ่านสร้างจินตนาการและวิจารณญาณ การเรียนรู้คือประตูสู่ความสําเร็จ จงมุ่งมั่น
เพื่อให้ถึงจุดมุ่งหมาย โอกาสมาพร้อมกับภาระและความรับผิดชอบเสมอ ความกลัวทําให้คุณคุมขัง
ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง แต่ความหวังจะทําให้คุณเป็นอิสระ เคยได้เข้าไปให้ความรู้กับคนที่ถูกคุมขัง  
เราต้องให้กําลังใจคนเหล่าน้ัน เขาถึงจะรู้สึกว่าตนเองมีอิสระในด้านความคิด จิตใจ แม้ร่างกายจะถูกคุมขัง  

“ขยะน้อยค่านัก แต่ใช่ว่าจะด้อยราคา” คนที่มีอาชีพเก็บขยะก็สามารถดํารงชีวิตอยู่อย่างคนดีได้
ความพยายามต้องทําเรื่อยๆ จึงจะประสบความสําเร็จ เราต้องฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงหรือฝันใกล้ๆ แล้วไป 
ทีละก้าวอย่างมั่นคง อย่าสิ้นหวังหากยังมีชีวิตอยู่บนโลกรู้มากรู้น้อย ยังไม่เท่ารู้ถูก รู้ผิด ต้องแข่งกับตนเอง
ให้ได้ ฉะน้ันถ้าอยากเป็นมืออาชีพต้องฝึกฝน ต้องศึกษาหาความรู้ ต้องอ่านมากๆ จุดสุดยอดของชีวิต ไม่ใช่
จุดสิ้นสุดของชีวิต ชีวิตต้องเดินต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆ   

คติประจําใจ คือ ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้คุณคน 
ข้อคิดประจําตัว คือ คิด ทํา นําเสนอ ถ้าทําได้เช่ือว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จในชีวิต 



๑๑๘ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

 
หนู ฟอร์มาลีน นักวาดการ์ตูนช่ือดัง มอบภาพเขียนจากเรื่องเล่า 
“การอ่านหนังสือ เปิดโอกาสสง่ต่อความรูสู้่ชุมชน/เครือข่าย” 

แก่ทูตการอ่าน นางสาวเนตรทราย  ธรรมสัตย์ 

ปฏิบตักิารส่งเสริมการอ่าน “คบเดก็สร้างภาพ : เวที Ignite Best Practice” 
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
เล่าเรื่องโดย  : ยุวทูตการอ่านจากสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
เล่าภาพโดย   : นักการ์ตูนวัยรุ่นช่ือดัง   
เล่าดนตรีโดย : ด.ช.พลศิษฎ์ โสภณสิริ (น้องโอม)  

รางวัลชนะเลิศการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗   
ดําเนินรายการโดย : นายวรัชญ์ วานิชวัฒนากุล  ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ NBT 

 

เร่ืองท่ี ๑ 
เล่าเรื่องโดย นางสาวเนตรทราย ธรรมสัตย์โรงเรียนนารีนุกลู ๒ 

จังหวัดอบุลราชธานี 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 

เล่าภาพโดย นายเอกรฐั มิลินทะภาส (หนู ฟอร์มาลีน) 
เล่าดนตรโีดย เด็กชายพลศิษฎ์ โสภณสิริ  
 
เร่ืองเล่าเร้าพลัง 
 จุดเริ่มต้นของการเป็นยุวทูตการอ่าน เริ่มแรกตนเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือ แต่เมื่อได้เข้ามาร่วม
กิจกรรมของห้องสมุด อบรมยุวทูตการอ่าน ก็ทําให้รู้จักหนังสือ สื่อให้คนภายนอกได้รู้จักหนังสือด้วย 
การแนะนําหนังสือ การท่ีเราจะแนะนําหนังสือให้คนภายนอกรู้จักเราต้องอ่านก่อน 
 กิจกรรมเด่นที่ทําคือกิจกรรมคาราวานตัวหนอนสัญจรสร้างสุข เป็นกิจกรรมที่ทํานอกโรงเรียนกับ
โรงเรียนเครือข่ายและชุมชนใกล้เคียง ลักษณะของกิจกรรมก็จะมีการเล่านิทาน การฝึกการเป็นผู้นํา การทาํ
หนังสือเล่มเล็ก การนําสิ่งที่เราอ่านหรือรู้มาแบ่งปันให้กับเด็ก เป็นต้น 
 การทํากิจกรรมทําให้เรามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นการทําจากใจ ต้องเสียสละเวลาส่วนตัว  
เราเป็นคนทําเราก็มีความสุข ซึ่งมีคุณครูคอยเป็นกําลังใจให้การเป็นยุวทูตการอ่านทําให้ได้รับโอกาสเป็นนัก
จัดรายการวิทยุกระจายเสียงอีกกิจกรรมคือสื่อส่งเสริมการอ่านหน่ึงสมองสองมือ กิจกรรมน้ีต้องอ่านก่อน
แล้วจึงนําความรู้ที่ได้มาจัดทําสื่อต้องขอขอบคุณคุณครูที่มอบโอกาสและประสบการณ์ดีๆ มากมาย 



 

๑๑๙ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

เร่ืองท่ี ๒ 

เล่าเรื่องโดย เด็กหญิงวรรณพร แก้ววันนา โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล จงัหวัดอุบลราชธานี 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) 
เล่าภาพโดย นายไตรภัค ศุภวัฒนา (หมู) 
เล่าดนตรโีดย เด็กชายพลศิษฎ์ โสภณสิริ  
 
เร่ืองเล่าเร้าพลัง 
 ความประทับใจกิจกรรมของห้องสมุด กิจกรรมแรกคือ
กิจกรรมถนนคนเรียน กิจกรรมน้ีจะเป็นกิจกรรมที่ทุกกลุ่มสาระจะนํา
กิจกรรมมารวมอยู่บนถนนสายเดียวกัน กิจกรรมจะมีทุกเดือน แต่ละเดือนจะมีเน้ือหาของกิจกรรมไม่ซ้ํากัน 
ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่ทุกคนต้องอ่านก่อนถึงจะตอบปัญหาได้ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับของ
รางวัลตอบแทนกิจกรรมเหล่าน้ีทําให้คนที่ไม่ชอบอ่านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาสนใจการอ่าน และยัง
สร้างวินัยให้กับตนเองยุวทูตการอ่านที่เข้าร่วมกิจกรรมบ่อยครั้งจะได้รับแจกผ้าพันคอสีม่วง ทําให้หลายคน
มีกําลังใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

สิ่งหน่ึงที่สําคัญต่อการอ่านคือบรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่าน ถ้าบรรยากาศไม่เอื้อต่อการอ่านก็ไม่มี
ใครอยากอ่าน มีการเปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนศึกษาหาความรู้ สถานศึกษาเป็นต้นแบบอ่านสร้างสุข 
อีกกิจกรรมคือกิจกรรมพาเด็กอ่าน ทําหุ่นมือ นอกจากน้ียังมีกิจกรรมที่นําเอาค่านิยม ๑๒ ประการเข้ามาไว้
ในกิจกรรมด้วย มีการทําต้นไม้แห่งความดีทั้งหมดน้ีทําให้โรงเรียนมียุวทูตการอ่านเพิ่มข้ึน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

หมู ไตรภัค นักวาดการ์ตูนช่ือดัง มอบภาพเขียนจากเรื่องเล่า  
“การอ่านทําให้คนเปลี่ยนแปลง เส้นทางการอ่าน เส้นทางความรู้” 

แก่ยุวทูตการอ่าน เด็กหญงิวรรณพร  แก้ววันนา 



๑๒๐ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

เดอะดวง นักวาดการ์ตูนช่ือดัง มอบภาพเขียนจากเรื่องเล่า  
“เริม่ต้นจากการอ่าน อยากให้ทุกคนอ่าน แล้วต่อยอดออกไป การอ่านทําลายทุกกําแพง” 

แก่ยุวทูตการอ่าน เด็กหญงิหฤทัย  แก้วมั่น 

เร่ืองท่ี ๓ 
เล่าเรื่องโดย เด็กหญิงหฤทัย แก้วมั่น โรงเรียนวัดปากบ่อ กรุงเทพฯ 
  สํานักงานการศึกษา กรงุเทพมหานคร 
เล่าภาพโดย นายวีระชัย ดวงพลา (เดอะดวง) 
เล่าดนตรโีดย เด็กชายพลศิษฎ์ โสภณสิริ  
 
เร่ืองเล่าเร้าพลัง 

รู้สึกดีใจที่ ไ ด้เ ข้าร่วมโครงการ  ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ได้แสดงความคิดเห็นกับเพื่อนต่างโรงเรียน 
เป็นการเปิดโลกจินตนาการ การอ่านทําให้สนุกทําให้เกิด
จินตนาการไปกับหนังสือได้รับแต่งต้ังให้เป็นแกนนํายุวทูต
การอ่าน หลังจากน้ันก็คิดว่าจะทําอย่างไรให้คนหันมาสนใจ
การอ่าน ภารกิจแรกก็คือหาทีมงาน โดยเริ่มจากการชวน
เพื่อนรอบข้าง เมื่อเพื่อนมาเข้าร่วมกับเรา เพื่อนก็ชวนเพ่ือนชวนรุ่นพี่ที่รู้จักมาเข้าร่วม พวกเราร่วมกันทํา
กิจกรรมจนเครือข่ายขยายเพิ่มมากข้ึน มีอาสาสมัครจัดฐานเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งในชุมชนก็มีหลายเช้ือชาติ
หลายศาสนา มีการทําภารกิจเพื่อสังคม เช่น อ่านหนังสือให้คนตาบอดฟัง เป็นต้น โดยส่วนตัวเป็นคนชอบ
การอ่านอยู่แล้ว ต้ังแต่เข้ามาเป็นยุวทูตการอ่านไม่เคยพบปัญหาในการทํากิจกรรม สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด
ก็เพิ่มมากข้ึนอีกกิจกรรมได้ทําคือกิจกรรมดีเจน้อย เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กที่สนใจไปจัดรายการวิทยุชุมชน 
  

  



๑๒๑สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

เร่ืองท่ี ๔ 
เล่าเรื่องโดย นางสายยุทธ  รัตนวิสุทธิพันธ์ กศน. อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
เล่าภาพโดย คุณมุนินทร์ สายประสาท (การ์ตูนมุนิน) 
เล่าดนตรโีดย เด็กชายพลศิษฎ์ โสภณสิริ  

เร่ืองเล่าเร้าพลัง 
เริ่มต้นจากบ้านหลังเล็กในชุมชน ซึ่งเป็นร้านขาย

ของชําและขายกาแฟผู้นําชุมชนมาขอความร่วมมือให้เปิดเป็น
ห้องสมุด ซึ่งในห้องสมุดน้ันมีการจัดมุมเทิดพระเกียรติ ๖๐ 
พรรษา สมเด็จพระเทพฯ ห้องสมุดน้ีได้รับหนังสือพิมพ์จาก 
กศน. เป็นประจํา จึงเกิดความคิดข้ึน เช่น เมื่อห้องสมุดมีร้าน
ขายของชําและขายกาแฟก็นําเอาฝาขวดต่างๆ และหนังสือพิมพ์เก่าๆ มาตัดเป็นตัวหนังสือให้เด็กที่มา
ห้องสมุดเล่นผสมคํา และได้นําไปใช้ทํากิจกรรมในชุมชนด้วย ทําเป็นเกมใส่ตะกร้าไว้ให้เด็กที่สนใจเข้ามา
เล่น เด็กที่เข้ามาเล่นจะได้รับรางวัล  

 นอกจากกิจกรรมจัดให้ในชุมชน ได้เอาไปใช้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมด้วย โดยนําแผ่นการ์ดอวยพร
ต่างๆ บัตรเชิญ แผ่นพับ มาตัดเป็นบัตรคําให้เด็กเล่น ทําอย่างน้ีทุกวัน กิจกรรมน้ีมีประโยชน์กับเด็กมาก 
เมื่อกลับมาบ้านก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอ่าน การผลิตสื่อบ่อยๆ ในอนาคตอาจได้เห็นเด็กอนุบาลพา
คุณยายอ่านหนังสือก็เป็นได้ดีใจที่ได้พบคนดี คนรักการอ่านเหมือนกัน  

มุนิน นักวาดการ์ตูนช่ือดัง มอบภาพเขียนจากเรื่องเล่า  
“เปิดบ้านอาสาเป็นห้องสมุด” แก่ทูตการอ่าน คุณสายยุทธ รัตนวิสุทธิพันธ์ 



๑๒๒ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

พิธีมอบถ้วยพระราชทานฯ  และมอบรางวัล 
ดําเนินรายการ โดย  : นายโรจกร ธูปศรี  และ นางสาวเยาวลักษณ์ กันนิกา 

 
รายงานภาพรวมโครงการ “สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข” 
          โดย นางสุดใจ  พรหมเกิด  ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  

การอ่านเป็นขุมทรัพย์แห่งปัญญาของผู้คนและสังคม 
เป็นเครื่องมือและกลไกสําคัญในการพัฒนาสมองและศักยภาพ
ของมนุษย์การจะปลูกฝังให้เกิดพฤติกรรมการอ่าน มีการอ่าน
อยู่ในวิถีชีวิตจนเป็นวัฒนธรรม ต้องเริ่มต้นด้วยการได้สัมผัส
ความสุข ความเพลิดเพลินและความรื่นรมย์จากการอ่าน จึง
เป็นที่มาของโครงการอ่านสร้างสุข ที่ขับเคลื่อนจากโรงเรียนสู่
โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ในปีที่ ๓ น้ี 
คณะกรรมการดําเนินโครงการฯ รู้สึกเป็นพระกรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม เมื่อคณะกรรมการฝ่าย
กลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติ
เห็นชอบ ให้โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข เข้าร่วมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ 

จากการนิเทศติดตามประเมินผลโครงการฯ โดยคณะกรรมการฯ พบว่า เมื่อมีระยะเวลาดําเนินงาน
อย่างต่อเน่ืองนานเท่าไหร่ ก็ย่ิงพบความสําเร็จและความงอกงามมากข้ึนเท่าน้ัน ทั้งในตัวผู้เรียน ครู 
คณะทํางานและเครือข่ายในชุมชนในตัวผู้เรียน พบว่าเด็กที่ เข้าร่วมโครงการฯ รักการอ่านมากข้ึน  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูข้ึน ในกลุ่มยุวทูตและทูตการอ่าน ไม่เพียงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนเท่าน้ัน 
แต่ยังเห็นคุณค่าจากการทํางานจิตอาสา ได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย เด็กเล็กๆ ทั้งในโรงเรียนและ
ชุมชนฯลฯ  ทําให้รู้จักการบริหารจัดการเวลา ทั้งเพื่อการเรียน การพัฒนาตนเอง งานอาสาและงานบ้าน  
ในชุมชนต่างดีใจที่พบว่ากระบวนการน้ี ทําให้เด็กๆ ติดเกมน้อยลง ลดความก้าวร้าว การทะเลาะวิวาท
น้อยลง ทําให้ชุมชนร่วมกันสอดส่อง ชักชวนบุตรหลานให้สนใจการอ่านมากข้ึน บางครอบครัวเห็น
ประโยชน์การพัฒนาอาชีพจากการอ่าน มีการค้นพบอาชีพใหม่ๆ จากการอ่านในโรงเรียนพบแนวทางสําคัญ
ว่า หากจะแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กวัยเรียน ครอบครัวต้องอ่านหนังสือให้ลูกฟัง 
ต้ังแต่เล็กๆ จึงร่วมกับชุมชนจัดซื้อหนังสือมอบให้ครัวเรือนที่มีลูกก่อนวัยเรียน ทําให้เกิดการทํางานแบบ
บูรณาการจากหลากหลายบุคคลและองค์กร ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคส่วนสาธารณสุข  
ภาคการศึกษา ชมรมต่างๆ ในชุมชน ฯลฯ  และสื่อมวลชนให้ความสนใจติดตามรายงานข่าวหลายโรงเรียน



 

๑๒๓ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

กลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานที่สามารถขยายแนวคิดของยุทธศาสตร์ “อ่านสร้างสุข”ได้กว้างขวางมากข้ึน  
ผลสําคัญเหนืออื่นใดคือสัมพันธภาพที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงาน ทั้งในระดับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
หวังเป็นอย่างย่ิงว่า ยุทธศาสตร์ “อ่านสร้างสุข” จะเป็นพลังสําคัญในการถักทอและร่วมสร้างสังคมแห่ง 
การเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความสุขความเกื้อกูล และเป็นกําลังหลักในการหนุนเน่ือง “นครแห่งการอ่าน” ใน
โอกาสต่อๆ ไป 

 

เสวนา 
“๖ นครแห่งการอ่าน ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี” 

โดย ผู้แทนจาก ๖ นครแห่งการอ่าน ดังน้ี 
ดร.มิ่งขวัญ  กิตติวรรณกร ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการ กรงุเทพมหานคร 
นายชูเกียรติ  บุศยรัตน์ หัวหน้าสํานักงานจงัหวัดอบุลราชธานี จังหวัดอบุลราชธานี   
นายบุญสง่  ทองเช่ือม ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
นายฤทธิพงศ์  เตขะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลาํปาง จังหวัดลําปาง  
นายอาคม  สุขพันธ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย   
นายณรงค์  วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี ่ จังหวัดกระบี่   

 
 

นายอาคม  สุขพันธ์   ปลัดจังหวัดเชียงราย 

เมื่อพูดถึงเชียงรายแล้วปัญหายาเสพติดเป็น
ปัญหาสําคัญซึ่งส่งผลกระทบกับสถาบันครอบครัว
อย่างมาก เพื่อแก้ปัญหาน้ีให้หมดไปจังหวัดเชียงราย
ให้ความสําคัญกับการศึกษาและถือเป็นเรื่องที่สําคัญ 
นโยบายของทุกหน่วยราชการจึงเน้นในเรื่องการศึกษา
เป็นหลักโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานในการแก้ไขปัญหา 
เมื่อพื้นฐานครอบครัวดี เด็กๆ ก็จะเติบโตเป็นบุคลากรที่ดีในอนาคต การส่งเสริมการอ่านเป็นโอกาส 
ที่ครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของลูกหลานจังหวัดเชียงรายมีประชากร
ประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ คน ส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมืองและมีบางส่วนที่เป็นชาวไทยภูเขา จําเป็นที่จะต้องให้
ทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองค์กรธุรกิจของจังหวัดเชียงรายมาระดมพลัง
ในการช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการอ่านอย่างจริงจังและอยากให้เมื่อพูดถึงการอ่านแล้วทุกคนจะนึก
ถึงจังหวัดเชียงราย  



๑๒๔ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

ทางจังหวัดมีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเน่ืองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครเชียงราย องค์การบริหารส่วนตําบลต่างๆ รวมไปถึงกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เราก็มีส่วนร่วมกันในการประชาสัมพันธ์ว่าเรื่องการอ่านเป็นเรื่องที่สําคัญ โดยเฉพาะเราเน้นการ
อ่านที่ชุมชน หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ห่างไกล สิ่งหน่ึงที่ต้องดําเนินการในเรื่องของกายภาพก็คือเพิ่มพื้นที่การอ่าน  
มีแหล่งอ่านหนังสือที่หลากหลาย เช่น สร้างห้องสมุดตามที่ต่างๆ ที่ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากย่ิงข้ึน  

 
ดร.มิ่งขวัญ  กิตติวรรณกร  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการ กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดที่แตกต่างไปจาก ๕ จังหวัดที่มาในที่น้ี มีผู้คนที่หลากหลายอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ในการดําเนินการเรื่องการอ่านน้ันกรุงเทพมหานครได้รับคัดเลือกจากองค์การยูเนสโกให้
เป็นเมืองหนังสือโลกในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้ดําเนินการส่งเสริมและจัดกิจกรรมภายใต้
โครงการน้ีมากมาย เพื่อส่งเสริมให้คนกรุงเทพมหานครได้รักการอ่าน ในด้านการอ่านของกรุงเทพมหานคร
น้ันจะมีหน่วยงานหลักที่ดําเนินงานในการสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นนครแห่งการอ่านอยู่ ๒ หน่วยงาน 
คือสํานักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว ซึ่งจะดําเนินการในส่วนของของประชาชนที่จะส่งเสริมให้
ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้อ่านหนังสือ โดยมีห้องสมุดประชาชน มีห้องสมุดเคลื่อนที่ มีบ้านหนังสือซึ่งเป็น
บ้านที่จัดเป็นบ้านเล็กๆ สําหรับในชุมชนที่เด็กๆ จะได้ไปร่วมกิจกรรมการอ่าน ทางกรุงเทพมหานคร  
จะพยายามจัดหาหนังสือที่เหมาะสมกับเยาวชน และคนในชุมชนน้ันๆ อันน้ีก็คือส่งเสริมทั่วไป 

ในส่วนของสํานักงานศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งรับผิดชอบโรงเรียน ๔๓๘ โรงเรียน หลายปีที่ผ่าน
มาเราได้ดําเนินการร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และร่วมดําเนินโครงการโรงเรียนรักการอ่าน  
ซึ่งตอนน้ีโรงเรียนของเราทั้งหมดได้รับป้ายโรงเรียนรักการอ่านเรียบร้อยแล้ว โดยเรามีแนวทางที่จะให้
โรงเรียนได้ทํากิจกรรมรักการอ่าน และยังคงดําเนินโครงการอย่างต่อเน่ือง  

นักเรียนของกรุงเทพมหานครมีถึง ๓๐๐,๐๐๐ กว่าคน ส่วนใหญ่ย้ายตามผู้ปกครองมาจาก
ต่างจงัหวัด ซึ่งเป็นโอกาสสําคัญที่เราจะ โดยใช้เครือข่ายของโรงเรียน ๘๐ เครือข่ายทั่วกรุงเทพมหานครเป็น
ฐานในการพัฒนาการอ่านให้กับนักเรียนสร้างเด็กของเราให้เป็นเยาวชนที่รักการอ่าน ส่งเสริมทุกวิถีทางและ
ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะส่งเสริมในเรื่องของการอ่าน
เพื่อให้เด็กของเรานอกจากรักการอ่านแล้ว บางส่วนยังมีปัญหาเรื่องการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ก็ได้พยายาม
ส่งเสริมและแก้ปัญหาควบคู่กันไปกับการสรา้งวิสัยทัศน์การอ่าน  
 
 
 
 
 
 



 

๑๒๕ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 

จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดเล็กๆ มีพลเมืองประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ คน ในภาคการเกษตรที่กระบี่มีพืช
เศรษฐกิจ คือ ปาล์มและสวนยาง และมีช่ือเสียงระดับโลกเรื่องการท่องเที่ยว สําหรับการท่องเที่ยวสามารถ
สร้างรายได้เป็นลําดับที่ ๔ ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ชลบุรี อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์
การเจริญเติบโตของจังหวัดกระบี่พบว่าเมื่อ ๕ ปีที่แล้วกับวันน้ีเราโตข้ึนเท่าตัวและในอีก ๕ ปีหน้าเรา 
จะโตมากกว่าน้ี ซึ่งแน่นอนประเด็นปัญหาคือเราจะรองรับความเจริญน้ีอย่างไร แนวทางที่กระบี่ยึดมาเรา
ตลอดคือยึดแนวทางสีเขียว 

สังคมของเราจะมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากข้ึน เมื่อกระบี่เจริญเติบโตข้ึนเรื่อยๆ แต่ในขณะทีเ่รา
ยังมีคนอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ มันจะมีประโยชน์อะไรกับการที่วิสัยทัศน์ที่เราต้ังไว้คือกระบี่เป็นเมือง
น่าอยู่ผู้คนน่ารัก เพราะฉะน้ันสิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญที่จังหวัดกระบี่ดําเนินการก็คือ กําหนดวิสัยทัศน์ของ
จังหวัดกระบี่ในปี ๒๐๒๐ เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เป็นเขตเกษตรอุตสาหกรรมย่ังยืนกับ
สังคมน่าอยู่ ปรับตัวเข้าสู่บริบทสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง  

กระบี่เรามีวาระอยู่ ๒ วาระ พอถามว่า “นครแห่งการอ่าน” ในความหมายของกระบี่คืออะไร นคร
แห่งการอ่านในความหมายของกระบี่ไม่ได้หมายความว่าการอ่านเป็นแค่วิธีการ แต่หมายถึงการตอบโจทย์
วิสัยทัศน์ปี ๒๐๒๐ อย่างน้อย ๔ ประการด้วยกัน นครแห่งการอ่านในความหมายของกระบี่ คือ  
ประการที่ ๑ กระบี่เมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ประการที่ ๒ กระบี่ดีมีอนาคตประการที่ ๓ กระบี่ 
มีความหลากหลายที่เราสร้างประการที่ ๔ กระบี่ลดความเหลื่อมล้ําเพื่อสร้างความสุข 

ในการขับเคลื่อนเรื่องน้ีสิ่งที่เรามีอยู่แล้วคือเรามีกรอบแนวทางวาระของกระบี่อยู่ ๒ วาระที่มาตอบ
โจทย์วิสัยทัศน์ ในขณะเดียวกันเมื่อได้รับการสนับสนุนจาก สสส. และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทําให้ภาพในการ
ขับเคลื่อนน้ีชัดเจนย่ิงข้ึน เรามีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานในการส่งเสริมการอ่าน ทั้งในส่วนที่ อบจ. ได้จัดข้ึน
มีโครงการโรงเรียนหนูพันตาซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ใน ๒ เทศบาล ในขณะเดียวได้ร่วมมือกับ Tk park ด้วย  
น่ีคือการเช่ือมโยงกันในส่วนโครงสร้างพื้นฐาน แต่สิ่งสําคัญที่เรากําลังจะทําก็คือหารือกับทางหน่วยงาน
เสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัด ในเดือนพฤษภาคมปีหน้าเราจะกําหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอ่านให้ชัด
ข้ึนว่าเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร ในขณะเดียวกันในส่วนของการขับเคลื่อนก็มีกลไก ซึ่งเราให้ทาง กศน. 
เป็นหน่วยงานหลักในการที่จะบูรณาการทุกภาคส่วน ซึ่งเราก็ได้เปิดตัวไปแล้วที่จังหวัดกระบี่ มีคนร่วมงาน
ประมาณ ๓,๐๐๐ กว่าคน  

 

 



๑๒๖ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

ในเรื่องของงบประมาณ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ต้ังงบประมาณปี ๒๕๕๘ ไว้ประมาณ ๓ ล้าน
บาท ซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นการร่วมมือกับทาง สสส. ที่สามารถทําให้การขับเคลื่อนเดินหน้าไปได้ด้วยดี ขณะน้ี
หน่วยงานเสริมสร้างพัฒนาการอ่านได้ดําเนินการไว้แล้วก็คือเรามี Best Practice เรื่องของกองทุน
หมุนเวียนหนังสือในมัสยิด ในหมู่บ้าน  

สําคัญก็คือว่าการที่จะให้ทุกฝ่ายมาให้ความสําคัญกับเรื่องการอ่าน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญของ
การดํารงชีวิตของคนของเยาวชนในจังหวัดกระบี่ เราคิดว่าการที่เราจะพัฒนาไปสู่ความย่ังยืนต้องเริ่มที่
พัฒนาการศึกษาเป็นรากฐานสําคัญ เราเช่ือมั่นว่าไม่ว่าอดีตจะอย่างไร เราสามารถที่จะทําให้กระบี่เป็นเมือง
ที่น่าอยู่ได้ 

 

นายบุญส่ง  ทองเชื่อม ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

แนวทางการดําเนินงานเรื่องของการส่งเสริมการอ่านของจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นมี
ประชากรถึง ๒ ล้านคน มี  ๒๖ อําเภอ แล้วก็มีจํานวนผู้ที่ไม่รู้หนังสือก็ค่อนข้างมาก การขับเคลื่อนเรื่องนคร
แห่งการอ่าน มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และผู้อํานวยการ กศน.จังหวัดขอนแก่น เป็นเลขาฯ  
ซึ่งทําให้การขับเคลื่อนต้องบูรณาการประสานกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านในทุกรูปแบบ  

จากการท่ีได้ประชุมกันในระดับนโยบายวางแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดท่าน
ใช้คําว่า ต้องใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ในการสร้างวิสัยทัศน์การอ่าน โดยจะเริ่มจากครอบครัวเล็กๆ 
แล้วก็ส่งต่อข้ึนมาในระดับชุมชน ในระดับหมู่บ้าน ในระดับอําเภอและจังหวัด ท่านผู้ว่ายังบอกว่าในเรื่อง
ของการขับเคลื่อนน้ีจะไม่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงเป็นพระเอก แต่ต้องมีการบูรณาการกันทุกภาคสว่นที่
อยู่ในจังหวัดขอนแก่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนมูลนิธิต่างๆ ขอนแก่นมีมูลนิธิไทยสร้างสรรค์ 
มูลนิธิบ้านลูกรัก มีมูลนิธิอีกหลากหลาย ทําอย่างไรจะดึงคนเหล่าน้ีเข้ามามีส่วนร่วมในการวางยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการอ่านด้วยกัน  

หลังจากที่พวกเรามีการพูดคุยกันแล้วก็ได้มีการบูรณาการการทํางานร่วมกัน โดยมี กศน. เป็นตัว
ขับเคลื่อนหลัก กศน. จะมีพลังมากในชุมชน เพราะว่าเรามีครู กศน. ที่ประจําอยู่ในระดับตําบล ระดับ
หมู่บ้าน กลุ่มน้ีสามารถที่จะขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่าน รวมทั้งบูรณาการกับโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  

นอกจากน้ียังมีภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งเมื่อพูดถึงการส่งเสริมการอ่านมักจะมองไปที่เด็กเล็ก หรือ
มองไปที่โรงเรียน แต่สําหรับประเทศไทยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เราเคยต้ังคําถาม
ไหมว่าสังคมผู้สูงอายุ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย ความสามารถในการอ่านเป็นอย่างไร ไม่ใช่ว่า 
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เขาอ่านออกเขียนได้ เพียงแต่กาลเวลาทําให้ลืมวิธีการอ่านไปแล้ว กศน. ก็ขับเคลื่อน



 

๑๒๗ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

ประเด็นน้ีร่วมกับองค์กรหลักของจังหวัดส่งเสริมภูมิปัญญาเหล่าน้ีให้กลับมาเป็นครู มาให้ความรู้กับเด็ก 
ส่งเสริมให้ภูมิปัญญาเกิดในบ้านตัวเอง ที่เราเรียกว่าบ้านหนังสือในชุมชน มีหนังสือพิมพ์เข้าไปสนับสนุน 
ขณะน้ีเราทําได้ประมาณ ๕๐% ของหมู่บ้านที่มีทั้งหมดทั่วประเทศ มีประมาณ 40,000 หมู่บ้านแล้วที่
ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการใช้สื่อที่เป็นปัจจุบันให้เขาเกิดความอยากที่จะอ่าน รวมถึงมี
เอกสารความรู้ต่างๆ ส่งเข้าไปในชุมชนน้ันๆ ด้วย เมื่อมีหนังสือดีๆ มีครอบครัวดี มีชุมชนที่เข้มแข็ง  
ก็มีโอกาสที่จะผลักดันให้เรื่องของการส่งเสริมการอ่านน้ันเป็นรูปธรรมย่ิงข้ึน 

จากการท่ีเราได้ร่วมกับ สสส. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งหลาย จัดกิจกรรมสถานศึกษาต้นแบบ
ชุมชนอ่านสร้างสุขและกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด ทุกภาคส่วนก็ร่วมกันขับเคลื่อน อาทิ ชุมชนใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่น ก็ใช้วิธีบูรณาการกับเทศบาลจัดกิจกรรมร่วมกัน มีรถเคลื่อนที่ มีโครงการต่างๆ 
เช่น โครงการหนังสือติดล้อ 

จังหวัดขอนแก่นมีบุคคลที่มีช่ือสียงมากมาย มีดารา นักร้องช่ือดังมากมาย อาทิเช่น คุณต๊ิก ชีโร่ 
นักร้องช่ือดัง คุณกิตติ  สิงหาปัด ผู้ประกาศข่าว คุณซิโก้ โค้ชฟุตบอลทีมชาติซึ่งในงานน้ีก็ได้เชิญคุณมุนินทร์ 
นักวาดการ์ตูน ซึ่งเป็นชาวจังหวัดขอนแก่น โดยจะนําบุคคลที่มีช่ือเสียงเหล่าน้ีมาเป็นไอดอลในการส่งเสริม
การอ่าน มาร่วมประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างแรงจูงใจด้วย 

ยุทธศาสตร์น้ีเราดําเนินการเชิงรุกเข้าไปถึงในพื้นที่อย่างจริงจัง ผลจากการสํารวจ พบว่า จํานวน
ผู้ใช้บริการของห้องสมุดประชาชนของทั้งระดับจังหวัด อําเภอ หรือบ้านหนังสือในชุมชน มีคนเข้ามาใช้
บริการมากข้ึน ลดปัญหาการว่างงานได้มากข้ึน หนังสือที่มีในห้องสมุดไม่ได้มีแค่เพียงหนังสือพิมพ์ มีทั้ง
หนังสือบันเทิงและสาระความรู้ หนังสือส่งเสริมอาชีพ เช่น เทคโนโลยีชาวบ้าน ส่งเสริมสุขภาพ เช่น หนังสือ
ใกล้หมอ แต่ที่ได้รับความนิยมที่สุดคือ “คู่สร้างคู่สม”  

ในการทํางานร่วมกันหลายภาคส่วน ท่านผู้ว่าฯ ได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมอ่าน ทุกครั้งที่มี
อําเภอเคลื่อนที่มีการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาชีพ ส่งเสริมความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ ในส่วนของกศน. ก็
ให้นําเรื่องการส่งเสริมการอ่านไปร่วมกิจกรรมด้วย อําเภอเคลื่อนที่ นอกจากนายอําเภอพบปะประชาชน 
สร้างขวัญและกําลังใจแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพควบคู่ไปกับส่งเสริมการเรียนรู้อีกด้วย 
 
นายชูเกียรติ  บุศยรัตน์  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ที่สําคัญของจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานีเป็นเมืองแห่งนักปราชญ์ เรามีผู้ที่มี
ช่ือเสียงไม่ว่าจะมาเป็นพระสายปฏิบัติ ศิลปิน นักร้อง นักแสดงช่ือดัง เมื่อเราไม่ใช่เมืองธรรมดาเราเป็นเมือง
นักปราชญ์ คนที่อยู่ในเมืองก็ต้องเป็นนักปราชญ์ด้วย ดังน้ันเมื่อเราปลูกฝังแนวคิดน้ีไม่ว่าจะด้วยการสื่อสาร
ผ่านงานเขียนให้เขาอ่านหรือทําเป็นเพลง ย่อมทําให้คนอุบลฯ ส่วนใหญ่มีความภาคภูมิใจในความเป็นอุบลฯ



๑๒๘ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

ซึมซับความเป็นนักปราชญ์ซึ่งการเป็นนักปราชญ์น้ีก็ต้องมีความสามารถด้านการอ่าน ให้ความสําคัญกับการ
อ่าน ซึ่งคนอุบลฯ มีความเช่ือในหลักการน้ี 

นอกจากความเป็นเมืองนักปราชญ์แล้ว อุบลฯ มีชายแดนที่เป็นชายแดนทางบกซึ่งสามารถเดินข้าม
ไปมากับประเทศเพื่อนบ้านได้ถึง ๒ ประเทศ คือ สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ในการที่จะก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนชาวอุบลฯ ก็ต้องมีความรู้ เราปลูกฝังประชาชนพี่น้องชาวอุบลฯ ด้วยว่าเราต้องมีความ
พร้อมน้ี 

เมืองอุบลฯ มีห้องสมุดประชาชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และมีแหล่งอ่านหนังสือตามหมู่บ้านหรือใน
ชุมชนต่างๆ รวมทั้งมีห้องสมุดเคลื่อนที่ ซึ่งทําให้การอ่านของคนในชุมชนของเด็กนักเรียนมีเพิ่มมากข้ึน 
แม้แต่ในโรงเรียนก็สนับสนุนให้มีมุมหนังสือมุมอ่าน น่ีคือเรื่องของการสร้างพื้นที่ 

ในการดําเนินงานสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่านของจังหวัดอุบลฯ มีการจัดงานสัปดาห์การอ่าน
หนังสือ ๑๐ วันประมาณเดือนสิงหาคม มีเครือข่ายร่วมจัดงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาสังคมใน
งานมีเน้ือหาทั้งที่เป็นวิชาการและเรื่องของการสร้างอาชีพ พร้อมๆ กับเตรียมความรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 
 

นายฤทธิพงศ์  เตขะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 

ในเรื่องของศักยภาพของลําปางก็ถือว่าเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ ได้รับคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน 
เมืองรักการอ่าน และเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ ๑,๓๐๐ ปี มีแหล่งธรรมชาติสวยงาม มีโรงพยาบาล
ช้างที่ใหญ่สุดในประเทศ 

แนวคิดการพัฒนาผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรเรื่องการอ่าน 
เมื่อก่อนประสบปัญหาการอ่านมาก แต่หลังจากที่ได้มีการขับเคลื่อนการอ่านอย่างเป็นระบบก็ทําให้ปัญหา
น้อยลงไป เราก็มุ่งหวังว่าลําปางจะเป็นสังคมแห่งการอ่านการเรียนรู้อย่างย่ังยืนประชาชนทุกช่วงวัย  
ทุกสาขาอาชีพ สามารถเข้าถึงและรับบริการด้านการอ่านอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และหวังว่าหลังจากอ่าน
เป็นแล้ว ประชาชนจะสามารถวิเคราะห์เป็น นําความรู้ที่ได้จากการอ่านไปเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  

ในด้านการเตรียมศักยภาพของบุคลากรรองรับการก้าวเข้าสู่อาเซียนหลังจากที่ทุกภาคส่วนของ
จังหวัดลําปางเห็นพ้องต้องกัน จึงได้กําหนดเป็นวาระสําคัญของจังหวัด เราประกาศไปแล้วต้ังแต่ปี ๒๕๕๓ 
มีการลงนามของทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ เอกชน ท้องถ่ิน วิสาหกิจ องค์กรทางศาสนา แล้วมาทํางาน
ร่วมกัน รวมทั้งสิ้น ๗๓ องค์กร แสดงให้เห็นว่าทุกภาคส่วนสัญญาว่าจะร่วมดําเนินการเรื่องส่งเสริมการอ่าน 
ต้ังแต่ระดับครอบครัว สถานศึกษา องค์กร และชุมชนอย่างต่อเน่ืองมีการแต่งต้ังคณะกรรมการทุกระดับ  
ทั้งระดับจังหวัด อําเภอ และท้องถ่ิน เพื่อขับเคลื่อน ประสานงานตามแผนนโยบายให้เป็นรูปธรรม 



 

๑๒๙ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

ในเรื่องของการพัฒนาช่องทางการอ่าน มีการพัฒนาร่วมกันทั้งจังหวัด กระจายให้เข้าไปสู่หลายๆ 
ส่วน ทั้งจังหวัด ทั้งอําเภอ แล้วก็มุมการอ่านประจําหมู่บ้าน มีการจัดต้ังอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในชุมชน 
มีชุมชนรักการอ่าน แล้วก็มีชมรมรักการอ่านในทุกหมู่บ้าน  

อีกกลุ่มหน่ึงซึ่งเราให้ความสําคัญคือกลุ่มผู้สูงอายุ และเด็กที่มีปัญหาทางสมอง กลยุทธ์ในการให้
กลุ่มต่างๆ ได้รับการกระตุ้นในการอ่านอย่างถูกต้องตรงน้ีสําคัญ ตอนน้ีมีกว่า ๒๐๐ โครงการวิจัย  
ซึ่งโครงการวิจัยได้ขยายไปสู่เป้าหมายอย่างชัดเจน  

ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๓ มาถึงปัจจุบัน เรามีผลสัมฤทธ์ิที่เป็นรูปธรรม มีรางวัลต่างๆ ที่ได้รับ อันน้ีเป็น
ส่วนสําคัญของการส่งเสริมการอ่าน ทั้งรางวัลชมเชยสถานศึกษาที่น่าภาคภูมิใจคือผล O-Net ปี พ.ศ.๒๕๕๗ 
ในภาพรวมถือว่าประสบความสําเร็จ ค่าเฉลี่ยทุกภาควิชาทุกกลุ่มวิชา เราสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
คะแนนกระจายตัวกันอยู่ทุกส่วนรวมทั้งชนบทด้วย เพราะฉะน้ันก็ถือว่าเป็นผลโดยตรงจากการที่เราได้
พัฒนาการอ่าน 

การอ่านมีความสําคัญกับคนทุกช่วงวัย ทุกอาชีพ แม้กระทั่งอาชีพเกษตรกรต้องมีการวางแผนเรื่อง
ปุ๋ย เรื่องยา ถ้าเขาอ่านออกก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูล ภาพเหล่าน้ีคือภาพแห่งความต้ังใจมุ่งมั่นของคน
ลําปาง ตอนน้ีลําปางมียุทธศาสตร์ที่จะต้องขับเคลื่อนต่อไป ซึ่งเรามั่นใจว่าลําปางจะประสบความสําเร็จตาม
แผนที่วางไว้อย่างแน่นอน 

 

 

 

 
 
 
 

  



๑๓๐ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

พิธีมอบธงสญัลกัษณ์ ๖ นครแห่งการอ่าน 
โดย  ดร.พิชัย  สนแจ้ง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานัก นายกรัฐมนตรี 

 

นครแห่งการอ่าน เป็นนครที่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้าถึงบริการการอ่านอย่างทั่วถึง  
ทุกที่และเท่าเทียม เป็นสังคมที่มีสื่ออ่านที่เพียงพอ ทุกคนเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าและใช้ความรู้ใน
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต จากการสํารวจภาวะสุขภาพคนไทยครั้งล่าสุด ในปี พ.ศ.๒๕๕๑–๒๕๕๒  
การประเมินพัฒนาการเด็กช่วงปฐมวัย พบว่า เด็กอายุ ๑๘-๒๓ เดือน จํานวนร้อยละ ๑ (๔ คนจากจํานวน
ทั้งหมด ๒๕๙ คน) ยังพูดไม่ได้ เด็กอายุ ๑๘–๒๓ เดือนที่พูดเป็นคําได้แล้ว พบว่า ๖๘ คน ไม่พูดเอง มักพูด
ตามเป็นส่วนใหญ่ หมายความว่าจํานวนหน่ึงในกลุ่มน้ีอาจมีความเข้าใจภาษาค่อนข้างล่าช้า และจากผลการ
สํารวจการพัฒนาการเด็กปฐมวัยของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย ปี พ.ศ.๒๕๕๐ พบว่าพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัยเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.๒๕๔๒ และปี พ.ศ.๒๕๔๗ พบว่า พัฒนาการเด็กปฐมวัยภาพรวม
ปกติหรือสมวัยลดลง และพัฒนาการด้านภาษาเป็นปัญหามากกว่าด้านอื่นๆ ปัญหาพัฒนาการด้านภาษา  
จึงเป็นปัญหาหน่ึงที่สําคัญควรหาแนวทางเพื่อแก้ไข (กรมอนามัย, ๒๕๕๓) 

การสํารวจพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทั่วประเทศอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒–๒๕๕๒ 
ของกรมอนามัย พบว่า เด็กไทยมีพัฒนาการทางภาษาล่าช้าเฉลี่ยร้อยละ ๒๐ เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขในกลุ่ม
ประเทศที่พัฒนาแล้วเฉลี่ยร้อยละ ๕-๑๕ เท่าน้ัน ซึ่งวิธีการท่ีสามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาให้ดีข้ึน รวมถึง
พัฒนาทักษะด้านอื่นๆ อาทิ การสื่อสาร การพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม คือ “การอ่านหนังสือกับลูก”   

หนังสือและการอ่านจึงเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเมื่อเด็กอ่านหนังสอื
หรือฟังเรื่องราวจากหนังสือจะซึมซับแบบอย่างและบรรทัดฐานของสังคมที่สะท้อนรูปแบบให้เห็นทั้งการ
กระทํา ข้อพึงปฏิบัติ คุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงแบบแผน กฎเกณฑ์ และค่านิยมต่างๆ ที่ปรากฏใน
หนังสือ เด็กจะค่อยๆ เรียนรู้ เลียนแบบ และสะสมไปทีละเล็กละน้อย จนกระทั่งยึดเป็นแนวปฏิบัติ 
เมื่อเจริญวัยข้ึน 

การอ่านหนังสือจึงเป็นการปูพื้นฐานความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ ซึ่งมีส่วนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมในการกําหนดทิศทางของสังคมอนาคต การส่งเสริมให้เด็กมีประสบการณ์ร่วมกับหนังสือต้ังแต่วัย
แรกเริ่มของชีวิต ซึ่งเป็นวัยที่รับรู้และรับสิ่งแวดล้อมได้รวดเร็วที่สุด และเป็นช่วงวัยที่สมองพัฒนาสูงสุด หาก
ผู้ใหญ่ได้ช่วย “เลือกสรร” หนังสือที่ เหมาะสมให้กับเด็ก จะช่วยสร้างภูมิ คุ้มกันและทักษะชีวิตให้ 
แก่เด็กได้ 

 

 



 

๑๓๑ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

“การอ่าน” ยังก่อเกิดต่อการวางรากฐานของการคิด การวิเคราะห์ การสร้างจินตนาการ รวมถึง
การรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Empathy) บ่มเพาะความเกื้อกูลในวัยเติบโต ดังน้ัน การที่จะสร้างนครแห่ง 
การอ่านได้จะต้องใช้ยุทธศาสตร์ ๓ ดี ที่เป็นการสร้างเมืองสื่อสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นในระดับจังหวัด 
อําเภอ ตําบลหรือชุมชนเล็กๆ โดยเริ่มด้วยหลักการ ๓ ดี อันประกอบด้วย ๑) สื่อดี ๒) พื้นที่ดี และ ๓) ภูมิดี 

 สื่อดี จึงเป็นสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์สําหรับทุกคน น่ันหมายความว่า ผู้คนจะได้รับและได้ใช้
สื่อที่เหมาะสมกับการพัฒนาในแต่ละช่วงวัย ทั้งเด็ก เยาวชน และครอบครัวมีโอกาสเข้าสื่อดีได้ โดยไม่จํากัด
โอกาส เวลาและสถานที่ “สื่อ” ในที่น้ีหมายถึง สื่อทุกประเภท ทั้งสื่อมวลชน สื่อท้องถ่ิน สื่อพื้นบ้าน 
ปราชญ์ท้องถ่ินและสื่อใหม่ 

 พื้นที่ดีพื้นที่สร้างสรรค์หรือพื้นที่สุขภาวะ หมายถึง พื้นที่ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการออกแบบและใช้
ประโยชน์ร่วมกัน เป็นพื้นที่ที่บุคคล ครอบครัวและชุมชนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สานสร้างความสัมพันธ์ 
ที่ดีต่อกัน เสริมพลังซึ่งกันและกัน “พื้นที่ดี” ในที่น้ีอาจเป็นได้ทั้งพื้นที่สร้างสรรค์ทางกายภาพและพื้นที่
สร้างสรรค์ทางความคิด 

 พื้นที่สร้างสรรค์ทางกายภาพ หมายถึง พื้นที่สาธารณะที่มีความปลอดภัย เป็นพื้นที่ที่จัดให้บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลมาใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือใช้ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นประจํา เช่น การจัด
สวนหย่อมให้เป็น “พื้นที่ออกกําลังกาย” การจัดลานวัดเป็น “ลานแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม” การจัด
สนามกีฬาให้เป็น “ตลาดนัดอาหารปลอดภัย” การจัดห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็น “แหล่งเรียนรู้โลก
กว้าง” ที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปใช้ได้อย่างไม่มีข้อจํากัดด้านโอกาสและเวลา เป็นต้น 

 พื้นที่สร้างสรรค์ทางความคิด หมายถึง การจัดให้มีเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนทางความคิด ทั้งอย่าง
เป็นทางการ เช่น การประชุมหารือเป็นวาระประจํา และอย่างไม่เป็นทางการ เช่น สภากาแฟ เป็นต้น 
เพื่อให้บุคคลหลากหลายกลุ่ม เพศ วัย ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน
ในบ้านเมืองหรือในชุมชน ตลอดจนแลกเปลี่ยนถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาอันเอื้อต่อความสุขและการ
พัฒนาในแต่ละช่วงวัยของทุกคน 

 ภูมิดี หมายถึง ภูมิปัญญาในการฉลาดรู้เรื่องสื่อ ซึ่งหมายถึงการเท่าทันสื่อ เท่าทันตนเอง เท่าทัน
สังคม มีทักษะในการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อันจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง ครอบครัวและ
ชุมชนในการป้องกันภัยรอบด้านและสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างเหมาะสม นอกจากน้ี  
คําว่า “ภูมิดี” ยังหมายรวมถึง การใช้ภูมิปัญญาของทุกฝ่ายในชุมชน ในการมีส่วนร่วมปกป้องดูแลและสร้าง
ชุมชนร่วมกัน 



๑๓๒ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

 การมี “สื่อดี” ก็เหมือน “ต้นนํ้า” ที่ไปทําให้เกิดกระบวนการของการจัดการด้าน “พื้นที่” ใน
ชุมชนหรือสังคมน้ันๆ จนทําให้เกิด “พื้นที่ดี” อันเปรียบได้กับกลางนํ้า และท้ายที่สุดทั้งสื่อดีและพื้นที่ดีก็ทํา
ให้ผู้คนมีภูมิปัญญาที่เป็นด่ังภูมิคุ้มกันไม่ให้ตกไปสู่อบายทั้งปวง ซึ่งเปรียบได้กับ “ปลายนํ้า”ในทางกลับกัน 
การท่ีบุคคลและชุมชนมีภูมิปัญญาและภูมิคุ้มกันที่ดีพวกเขาก็จะเป็น “นวัตกร” หรือผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม 
ที่ทําให้เกิด “สื่อดี” และ “พื้นที่ดี” ต่อไป 

เมืองสื่อสร้างสรรค์ จะต้องรองรับความต้องการการสื่อสารและวิถีชีวิตที่แตกต่างหลากหลาย 
ของคนทุกกลุ่มทุกประเภท ครอบคลุมทั้ง ๓ วัย คือ เด็กและเยาวชน คนวัยทํางาน และผู้สูงอายุ  
คนทั้งสามวัยสามารถที่จะสื่อสารกันเองได้เป็นอย่างดี มีโอกาสในการเข้าถึงสื่อดี พื้นที่สร้างสรรค์ และ 
เจริญปัญญาได้ตามความต้องการ ความถนัดและความสนใจ 

          ทุกคนเป็นพลังในการสร้างเมืองสื่อสร้างสรรค์และ “นครแห่งการอ่าน” ได้ โดยการร่วมสร้าง 
ร่วมเสพ เผยแพร่ สนับสนุนสื่อดีและพื้นที่สีขาวดังที่กล่าวมาแล้ว  การที่จะทําให้จังหวัดเป็นนครแห่ง 
การอ่านได้ ผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จะต้องทํางานควบคู่กันไปจึงจะทํา
ให้เกิด “นครแห่งการอ่าน” ได้ 
 
  



 

๑๓๓ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

คํากล่าวในพิธปีิด 
โดย ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

งานประกาศผลโครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข 
ในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘  ณ ห้องโลตัส ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 

เรียน ดร.พิชัย สนแจ้ง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสาํนักนายกรัฐมนตรี       
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้ว่าราชการจังหวัดลาํปาง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบ่ี และ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนทุกท่าน 

หนังสือและการอ่าน ถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก เมื่อเด็ก
อ่านหนังสือหรือฟังเรื่องราวจากหนังสือจะซึมซับถึงแบบอย่างและบรรทัดฐานของสังคมที่สะท้อนรูปแบบ
ให้เห็นทั้งการกระทํา ข้อพึงปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงแบบแผนกฎเกณฑ์ และค่านิยมต่างๆ ที่
ปรากฏในหนังสือ เด็กจะค่อยๆ เรียนรู้เลียนแบบและสะสมไปทีละเล็กละน้อย จนกระทั่งยึดเป็นแนวปฏิบัติ
เมื่อเติบโต 

การอ่านหนังสือจึงเป็นการปูพื้นฐานความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ ซึ่งมีส่วนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมในการกําหนดทิศทางของสังคมอนาคต  

การสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน นับเป็นหน่ึงในกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง ๓ ดี 
ได้แก่ สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี ของ สสส. ในการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน และขยายพื้นที่ ๓ ดี ให้มี
เพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ 

สําหรับโครงการสถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุขปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดําเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นปีที่ ๓ แล้ว 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ช่วง ๒-๓ ปี ที่ผ่านมา ทั้งผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิทางเรียนที่สูงข้ึน 
สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างนักเรียน ครู และชุมชนโรงเรียนกลายเปน็แหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนใกล้เคียงได้เข้ามา
ค้นคว้า สืบค้นข้อมูลข่าวสาร-ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และมีการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาห้องสมุด
จากองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)  

เกิดยุวทูตการอ่านที่มีความรู้ความสามารถออกแบบ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกว่า  
๖,๑๑๕ คน เกิดครูแกนนําส่งเสริมการอ่าน ๓๖๐ คน เกิดแกนนําชุมชนส่งเสริมการอ่าน ๖๐ คน เกิด
สถานศึกษาต้นแบบด้านการส่งเสริมการอ่าน จํานวน ๑๑๗ โรงเรียน เกิดมุมการอ่าน พื้นที่การอ่านที่
หลากหลายทั้งในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง เกิดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีสีสัน 



๑๓๔ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

ปัจจัยสําคัญที่ทําให้โรงเรียนประสบความสําเร็จในการส่งเสริมการอ่าน เพราะผู้บริหารโรงเรียน
ให้ความสําคัญกับการส่งเสริม บุคลากรเห็นความสําคัญและให้ความร่วมมือ  

การมีงบประมาณเพียงพอ มีความพร้อมในด้านห้องสมุด-แหล่งเรียนรู้ มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
อย่างต่อเน่ือง 

ส่วนนักเรียนก็ให้ความสนใจและกระตือรือร้นร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และมีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมอ่านกับคนในชุมชนและหรือหน่วยงานภายนอก 

นอกจากน้ี งานจะประสบความสําเร็จไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมืออย่างดีย่ิงจากทุกฝ่าย  
ต้องขอขอบคุณ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักการศึกษา (กทม.) สํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สถ.) แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 

ขอขอบคุณทุกโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู และนักเรียนทุกคน ในการมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านน้ี 

สําหรับการดําเนินโครงการในปีที่ ๓ ได้ค้นหาโรงเรียนที่มีศักยภาพในการเป็นโรงเรียนต้นแบบ
ส่งเสริมการอ่าน และสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคีต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
แกนนําครู นักเรียน สร้างเครือข่ายโรงเรียน-สถานศึกษาอ่านสร้างสุข จํานวนไม่น้อยกว่า ๖๐ แห่ง  

จนทําให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเป็นสถานศึกษา-ชุมชนอ่านสร้างสุข ที่
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นตัวอย่างแก่สถานศึกษาอื่นๆ 

มีนวัตกรรม “อ่านสร้างสุข” และแนวทางดําเนินงานอ่านสร้างสุขที่เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน ครอบครัว บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน ที่มีสัมพันธภาพท่ีดี มีความร่วมมือในการสร้าง
ความสุขในชุมชนร่วมกัน 

ในปี ๒๕๕๘  โครงการฯ ยังได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วม “โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างย่ิงต่อการปลูกฝัง และ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนสืบเน่ืองต่อไป 

 
ขอบคุณครับ 
 
 

 

 
 



๑๓๕สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 





๑๓๗ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 





๑๓๙ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

การถอดบทเรียน : 

การดําเนินโครงการ “สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข”  

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

บทนํา 
ด้วยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแผนงานสร้างเสริม

วัฒนธรรมการอ่าน ได้จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน (สถ.) และสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร  
จัดโครงการ “สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข” ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นําไปสู่การหนุนเสริมให้
เกิดสถานศึกษาต้นแบบที่ใช้แนวคิด “อ่านสร้างสุข”เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกด้าน รวมถึง
บุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนครอบครัวและชุมชน เพื่อร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ รวมถึงให้
สถานศึกษาเป็นตัวอย่างต้นแบบ “อ่านสร้างสุข” เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขยายและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือให้เกิดสถานศึกษาอ่านสร้างสุขทั่วประเทศต่อไป 

ในการดําเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมทั้งผู้บริหาร ครู ผู้นําชุมชน และแกนนําเยาวชนให้ความ
สนใจและนําสิ่งที่เรียนรู้ไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนอย่างหลากหลาย รวมถึงการสง่เสรมิ
การอ่านในชุมชน ด้วยการดึงครอบครัว ชุมชน นักศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ผู้นํา
ท้องถ่ิน ฯลฯ มาร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยทั้งผู้บริหาร ครู ผู้นําชุมชน และแกนนําเยาวชน
ทําหน้าที่เป็นตัวนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ การถอดบทเรียนครั้งน้ีจึงเป็นการถอด
บทเรียนจากการดําเนินงานสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุขที่มีผลการดําเนินงานดีเด่นใน
โครงการ 

การศึกษาบทเรียนและความสําเร็จของการดําเนินโครงการ “สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่าน
สร้างสุข” ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ดังน้ี 

๑. เพื่อถอดบทเรียนให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีจากการดําเนินโครงการ“สถานศึกษาต้นแบบชุมชน
อ่านสร้างสุข” ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่ผ่านการทดลองปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําครู นักเรียน สร้างเครือข่ายโรงเรียนสถานศึกษาชุมชนอ่านสร้างสุข  

๒. เพื่อนําเสนอผลการถอดบทเรียนเป็นแนวทางดําเนินงานอ่านสร้างสุขที่เสริมสร้างพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน ครอบครัว บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน ที่มีสัมพันธภาพท่ีดี มีความร่วมมือใน
การสร้างความสุขในชุมชนร่วมกัน 

๓. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการขยายผลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



๑๔๐ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

เจ้าของบทเรียน  :   โรงเรียนวัดปากบ่อ สํานักงานเขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 
  โรงเรียนประชาอทุิศ (จันทาบอนุสรณ์) สํานักงานเขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร 
 โรงเรียนมัธยมปรุณาวาส สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 โรงเรียนบ้านบัวมล (เจรญิราษฏร์อทุิศ) สํานักงานเขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร 
 โรงเรียนประชานิเวศน์ สํานักงานเขตจตุจักร กรงุเทพมหานคร 
 

 

บทเรียนและความสําเร็จ 
 
๑. โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ 

การอ่านสร้างการเรียนรู้ “กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน”เป็นกลไกสนับสนุนการเรียนรู้และ
เอื้อให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจึงมีความสําคัญ 
ในการสนับสนุนให้ความสัมพันธ์และการเรียนรู้พัฒนาเพิ่มพูนข้ึนและเกิดได้เร็วข้ึน   

 

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการอ่านสร้างสุขในโรงเรียน  
กิจกรรมทําเป็นกิจวัตรประจําวัน 
 กิจกรรมยุวทูตชวนเพื่อนอ่านเป็นกิจกรรมที่จัดทุกวันช่วงพักกลางวัน โดยยุวทูตจะ

ชวนเพ่ือนๆ ที่ยังอ่านหนังสือไม่คล่องมาอ่านหนังสือด้วยกันเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่ถ้าเพื่อนอ่านไม่ถูก 
ยุวทูตก็จะช่วยแนะนําและสอนสะกดคําให้อ่านได้ถูกต้องคล่องข้ึน 

 กิจกรรมอ่านทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา  นักเรียนจะนําหนังสือเรียนหรือหนังสือที่ตน
สนใจและช่ืนชอบมาน่ังอ่านบริเวณรอบๆ สนาม ทุกเช้าก่อนเข้าแถวทํากิจกรรมหน้าเสาธง  

 

บันทึกการอ่าน 
 กิจกรรมหนังสือเล่มโปรดจากครูให้หนูอ่านเป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารครูและบุคลากร

แนะนําหนังสือเล่มโปรดคนละ ๑ เล่มต่อภาคเรียนและคัดเลือกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้ความรู้ 
คนละ ๕ เรื่องให้นักเรียนอ่านในช่วงเช้าวันละ ๓๐ นาที และทําบันทึกการอ่าน 

 

สร้างสรรค์ผลงาน 
 กิจกรรมเล่าไปพับไปเป็นกิจกรรมที่โดยยุวทูตการอ่านเลือกหนังสือ เป็นสื่อ 

ในการถ่ายทอดเรื่องราวและต่อยอดด้วยการสร้างผลงานที่มีคุณภาพและมีความคิดสร้างสรรค์  
 



๑๔๑ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

ค่ายสร้างสรรค์ 
 กิจกรรมค่ายพี่น้องชวนกันรักการอ่านเป็นกิจกรรมในรูปแบบค่ายรักการอ่านมีฐาน

กิจกรรมต่างๆ ที่ยุวทูตการอ่านมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดกิจกรรมในบรรยากาศที่เป็นกันเองได้ทั้ง
ความรู้ความสนุกสนานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่กับน้อง 
 

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอ่านสร้างสุข ในโรงเรียนและ
ชุมชน/เครือข่าย  

เกม/กิจกรรม 
 กิจกรรมแรลลี่เครือข่ายอ่านสร้างสุขเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นฐานความรู้โดยความ

ร่วมมือของคนในชุมชน จํานวน ๘ ฐาน ฐานที่ ๑ สโนไวท์ทายคํา ฐานที่ ๒ กงล้อมหัศจรรย์ ฐานที่ ๓ 
บุปผานานาคํา ฐานที่ ๔ นิทานหรรษาฐานที่ ๕ ภาษาดนตรีฐานที่ ๖ เรียงถ้อยร้อยคํากลอนฐานที่ ๗ 
เซียมซีช้ีชะตาอ่านภาษาด้วยบทกลอนฐานที่ ๘ อักษรซ่อนคํา  

 

ห้องสมุดเคลื่อนท่ี 
 กิจกรรมเรียนรู้ที่บ้านผ่านครูคนแรกเป็นกิจกรรมที่พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ

ส่งเสริมการอ่านที่บ้านเช่ือมโยงจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่โรงเรียน เช่นการอ่านหนังสือร่วมกันกับลูก
ช่วยกันตอบปัญหาจากเรื่องที่อ่านแสดงบทบาทสมมติเล่นเกมการอ่าน ทําหนังสือเล่มเล็กค้นคว้าจาก
อินเทอร์เน็ตร่วมกัน 

 กิจกรรมยอดนักอ่านเป็นกิจกรรมที่ให้ยุวทูตการอ่านและนักเรียนทั่วไปยืมหนังสือ
ห้องสมุดไปให้บุคคลต่างๆ ในครอบครัวชุมชนได้อ่านตามความต้องการของชุมชน 

 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 
 กิจกรรมอ่านสร้างสรรค์แบ่งปันคนตาบอด เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนอาสามาอ่าน

หนังสือให้คนตาบอดฟัง ผ่านแอพพลิเคช่ัน Read for the Blind 
 กิจกรรมยุวทูตส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชนเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนที่เรียนดี มีจิตอาสา 

มาทําหน้าที่นําน้องๆ และเพื่อนๆ ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ ช่วยทําให้เพื่อนและน้องสามารถ 
อ่านหนังสือได้และอ่านคล่องข้ึน 

 กิจกรรมใจสบายผ่อนคลายด้วยการอ่านเป็นกิจกรรมที่รับสมัครนักเรียนที่มีจิตอาสา
มาอ่านหนังสือให้กับผู้ป่วยเด็กผู้ใหญ่คนชราและคนพิการฟังในวันหยุด 

 
 
 



๑๔๒ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

มุมอ่านสร้างสุข 
 กิจกรรมช้ันหนังสือสู่ประตูบ้านเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการอ่านใน

บ้านเช่น การซื้อหนังสือให้ลูกอ่าน พ่อแม่ใช้เวลาวันละประมาณ ๒๐ นาทีอ่านหนังสือกับลูกทั้งที่บ้าน
และที่โรงเรียน 

 

 ผลสําเร็จที่เกิดข้ึน 
 

๑) นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ การอ่านเริ่มเข้ามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวัน สนใจที่จะซื้อหนังสืออ่านด้วยตนเอง
พัฒนาตนเองให้อ่านหนังสือได้คล่องข้ึน จํานวนนักเรียนที่อ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง ลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนความสําเร็จและความภาคภูมิใจที่ได้ทําประโยชน์ต่อส่วนรวม
ผ่านการอ่าน ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากย่ิงข้ึน ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียนให้มีความเสียสละมีนํ้าใจต่อผู้อื่น และมีจิตสาธารณะ 

๒) ยุวทูตการอ่านมีจํานวนเพิ่มข้ึนมีความกล้าแสดงออกมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  
มีภาวะความเป็นผู้นํารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีทักษะการนําเสนอมีทักษะในการจัดการและ
การดําเนินกิจกรรมมีทักษะการทํางานเป็นทีมสามารถสื่อการได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกคนมีเครือข่าย
ในห้องเรียนมีการขยายผลทํากิจกรรมสู่ชุมชนอย่างต่อเน่ือง เห็นประโยชน์ของการอ่านและร่วม
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อโรงเรียนและชุมชน  

๓) โรงเรียนได้รับการช่ืนชมจากผู้ปกครองและคนในชุมชนเครือข่ายผู้ปกครององค์กร
ภาคธุรกิจ ผู้นําชุมชน และชุมชน สนับสนุน ให้ความร่วมมือและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาทิ 
ห้องเรียนพ่อแม่กิจกรรมครอบครัวเป็นฐานสร้างบ้านอ่านสร้างสุขค่ายรักการอ่าน แรลลี่เครือข่ายอ่าน
สร้างสุข 

๔) ห้องสมุดของโรงเรียนได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้ได้มาตรฐานรองรับการเข้าใช้
บริการของนักเรียนและชุมชนมีความสะอาดบรรยากาศส่งเสริมการอ่านมีการจัดป้ายนิเทศส่งเสริม
การอ่านตามโอกาสและวันสําคัญต่างๆ  

๕) ครูได้พัฒนากิจกรรมใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
๖) ผู้ปกครองเห็นความสําคัญของการอ่านมี เวลาทํากิจกรรมการอ่านร่วมกัน

ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีข้ึนเด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่นเกิดความประทับใจในการอ่านทําให้รักหนังสือ
รักการอ่านและรักชุมชน ลดปัญหาเด็กติดเกมทะเลาะวิวาทและปัญหายาเสพติดเกิดความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างโรงเรียนวัดและบ้าน  
 
 
 



๑๔๓ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

๒. ปัจจัยที่สนับสนุนให้การดําเนินโครงการประสบความสําเร็จมีอะไรบ้าง  
โครงการ “สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข” ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สามารถ

ดําเนินการสําเร็จลุล่วง นําไปสู่การหนุนเสริมให้เกิดสถานศึกษาต้นแบบที่ใช้แนวคิด “อ่านสร้างสุข” 
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกด้าน รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนครอบครัวและชุมชน
เน่ืองจากมีการบริหารจัดการที่ดี มีการสร้างนวัตกรรมการอ่านเพื่อขับเคลื่อนและสร้างพลวัตรแห่ง 
การอ่านของชุมชนให้มีความต่อเน่ืองย่ังยืน ภายใต้ปัจจัยสําคัญดังน้ี 

 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้การดําเนินโครงการประสบความสําเร็จ 
 

สถานศึกษา/ผู้ดําเนินโครงการ (ผู้บริหาร ครู ผู้นําชุมชนและแกนนํายุวทูตการอ่าน)  
มีการสํารวจวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียนและชุมชนก่อนเพื่อนําข้อมูลที่ได้มา
วางแผนการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของนักเรียนและชุมชนมีความ 
สัมพันธ์ที่ดีและได้รับความไว้วางใจจากครอบครัวและชุมชน จึงได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน
เป็นอย่างดี 

กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมการอ่านน่าสนใจจัดข้ึนภายใต้ความสัมพันธ์ที่กลุ่มเป้าหมาย
รู้สึกสบายเป็นอิสระไม่ได้ถูกกระตุ้นอย่างจงใจเพื่อให้อ่านแต่อ่านในบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เป็น
มิตรตามสบายรู้สึกว่าสามารถเปิดอ่านหนังสือได้โดยไม่วิตกว่าจะถูกตําหนิหรือต้องอ่านให้ครบตาม
จํานวนช่ัวโมงที่ถูกกําหนด 

ยุวทูตการอ่าน มีบทบาทหน้าที่ ในการ ขับเคลื่ อนกิจกรรมส่ง เสริมการอ่านสู่
กลุ่มเป้าหมาย และมีความสามารถในการสร้างเครือข่าย ชักชวนสมาชิกให้เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง 

กลุ่มเป้าหมาย (นักเรียน) รักการอ่านเพิ่มมากข้ึน อ่านคล่องข้ึน เป็นสิ่งสะท้อนความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ทําให้ทุกคนมีกําลังใจผลักดัน เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ 

ผู้บริหารสถานศึกษา กําหนด“การส่งเสริมการอ่าน”เป็นนโยบายหลักของสถานศึกษา 
และให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ มีการประชุมวางแผนประสานงานติดตามการดําเนินงาน 
หาแนวทางแก้ไขปัญหาและประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามโครงการ 
มีความรัก ความสามัคคีร่วมมือร่วมใจเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่านและ
แก้ไขปัญหาการอ่านร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพื่อขับเคลื่อนสังคม
แห่งการรักการอ่านร่วมกัน จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นแบบอย่างที่ดีใน



๑๔๔ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

ด้านการอ่านและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ครูบรรณารักษ์มีความรับผิดชอบในงานการพัฒนา
ห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน และมีความคิดสร้างสรรค์ 

 

ครอบครัว/ผู้ปกครอง  รับรู้ถึงสภาพปัญหาการอ่านของบุตรหลานและเข้ามามีส่วนร่วม
ช่วยแก้ไข เห็นความสําคัญของการอ่านให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนและปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่าน  

 

คณะกรรมการสถานศึกษา การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของ คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนโดยมีการกําหนดยุทธศาสตร์สนับสนุนงบประมาณการ
ขยายผลไปยังโรงเรียนในเขตพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง 

 

ชุมชน/เครือข่าย เห็นความสําคัญของการอ่าน มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านและเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการอ่าน มีการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือใน
การขับเคลื่อนและสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในโครงการสถานศึกษาต้นแบบ
ชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา ๒๕๕๗–๒๕๕๙  

 

ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนในชุมชนเข้ามาศึกษาค้นคว้า สืบค้น
ข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เป็นห้องสมุดที่ดีตามมาตรฐาน หนังสือดีมีคุณภาพและ
บรรยากาศภายในห้องสมุด/สถานศึกษาเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 

หน่วยงานภายนอก ภาครัฐและเอกชนที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมด้านวิชาการ
ด้านการเงิน 
 

๓. ชุมชนยุวทูต/ทูตการอ่านและสถานศึกษาต้นแบบควรมีบทบาทอย่างไรในการหนุน
เสริมให้เกิดนครแห่งการอ่านที่ใช้แนวคิด“อ่านสร้างสุข” เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ 

 บทบาทของผู้ปกครองและชุมชน 
ผู้ปกครอง : ให้การสนับสนุนการส่งเสริมการอ่าน โดยจัดมุมรักการอ่านเป็นการ

สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการอ่านในบ้านพ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังหรืออ่านหนังสือร่วมกับลูก 
ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนการซื้อหนังสือให้ลูกอ่าน ใช้เวลาวันละประมาณ ๒๐ นาที ในการอ่านหนังสือ 
กับลูก 

ชุมชน : สร้างพฤติกรรมให้เกิดการเลียนแบบพ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังผู้ใหญ่/ 
พ่อแม่อ่านหนังสือเป็นกิจวัตรประจําวันชุมชนให้ความร่วมมือในการดําเนินงานเครือข่ายการส่งเสริม
การอ่านร่วมจัดกิจกรรมและประสานความร่วมมือกับคนในชุมชนและองค์กรภาครัฐ เอกชนและภาค
ประชาสังคมอย่างต่อเน่ือง 

 



๑๔๕ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

 บทบาทของสถานศึกษา (ครูและผู้บริหาร) 
ครู : มีความรู้เท่าทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสามารถนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ 

ในการส่งเสริมการอ่านเป็นตัวอย่างในการสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กมีการพัฒนาการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านให้มีความหลากหลายและผลิตสื่อในการส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายมีการบันทึก
การอ่านอย่างต่อเน่ือง 

ผู้บริหาร : ให้ความสําคัญและให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นนโยบาย
สําคัญอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ 

 

 บทบาทของยุวทูต/ทูตการอ่าน 
ยุวทูตการอ่าน : นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันเป็นผู้นําในการถ่ายทอดความรู้ 

เชิญชวนให้ผู้อื่นเห็นความสําคัญและรักการอ่านมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๖ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

เจ้าของบทเรียน  :  โรงเรียนนารีนุกลู ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙  
(อุบลราชธานี) 

  โรงเรียนบ้านดอนสงู สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตราด  
  โรงเรียนวัดทุง่สว่าง สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต ๑ 
  โรงเรียนจักรคําคณาทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 

เขต ๓๕  (ลําพูน) 
  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สงขลา เขต ๑ 
 
 

บทเรียนและความสําเร็จ 
 

๑. โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ 
การอ่านสร้างการเรียนรู้ “กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน”เป็นกลไกสนับสนุนการเรียนรู้และ

เอื้อให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจึงมีความสําคัญ 
ในการสนับสนุนให้ความสัมพันธ์และการเรียนรู้พัฒนาเพิ่มพูนข้ึนและเกิดได้เร็วข้ึน   

 

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการอ่านสร้างสุขในโรงเรียน  
 

กิจกรรมทําเป็นกิจวัตรประจําวัน 
 กิจกรรมรักอ่านสานสุข เป็นกิจกรรมการอ่านและทําบันทึกการอ่านในตอนเช้า 

ก่อนเรียนคาบแรกและในช่วงเวลาว่าง โดยมีครูที่ปรึกษาครูบรรณารักษ์และยุวทูตการอ่าน 
ในแต่ละห้องเรียนคอยดูแล 

 กิจกรรมมหัศจรรย์ยามเช้าเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งโรงเรียนดําเนินการ 
อย่างน้อยวันละ ๑๐ นาที ก่อนเรียนทั้งครูและนักเรียนอ่านก่อนเรียนเพื่อเป็นการฝึกสมาธิและมีเวลา
ในการอ่านอย่างสม่ําเสมอต่อเน่ือง 

 

บันทึกการอ่าน 
 กิจกรรมลิขิตขานบันทึกความเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเขียนบันทึก

ความรู้จากการอ่านลงในสมุด อาทิ ช่ือผู้แต่งช่ือเรื่องประเภทของหนังสือเรื่องย่อและข้อคิดเห็นจาก
เรื่องที่อ่านสมุดบันทึกการอ่านน้ีนักเรียนจะเขียนบันทึกทุกวันส่งให้ผู้ปกครองลงนามรับทราบส่งให้ครู
ที่ปรึกษาตรวจสัปดาห์ละครั้งเมื่อครบกําหนดส่งครูที่ปรึกษาจะคัดเลือกยอดนักอ่านประจําห้อง



๑๔๗ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

คณะกรรมการแต่ละระดับจะคัดเลือกยอดนักอ่านของระดับช้ันโดยดูจากจํานวนหนังสือทีเ่ด็กอา่นและ
คุณภาพในการเขียนบันทึกเพื่อมอบเกียรติบัตรให้ในวันวิชาการ 

เกม/กิจกรรม 
 กิจกรรม Stars of knowledge เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับสุภาษิตสํานวนไทยทําคฑาดาว

พร้อมติดหมายเลขในดาวทั้งสองด้าน นําซีดีที่ใช้แล้วด้านหน่ึงติดตัวเลขอีกด้านหน่ึงวาดภาพสํานวน
ไทยนักเรียนอ่านใบความรู้และจับคฑาดาว เมื่อได้หมายเลขใดก็จับซีดีที่หมายเลขตรงกับคฑาดาว 
แล้วทายว่าเป็นสํานวนอะไรพร้อมบอกความหมายสํานวนไทย ใครตอบถูกจะมีตราดาวประทับ 
เป็นคะแนนในสมุดบันทึก 

 กิจกรรมมหัศจรรย์การอ่านเป็นการจัดกิจกรรมตอบปัญหาจากวงล้อที่ประกอบ 
ไปด้วยคําถามจากกลุ่มสาระต่างๆ แยกระดับหากเป็นในโรงเรียนจะแยกระดับ ม.ต้น ม.ปลาย หากใช้
นอกโรงเรียนจะนําไปใช้กับนักเรียนระดับช้ันประถม 

 กิจกรรมอิงลิชแคมป์ Read aloud เป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะการฟังเกี่ยวกับการออก
เสียง Phonics จากเพลง ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงตัวอักษร A – Z และฝึกการสร้างคําศัพท์จาก
บัตรคํา อ่านประโยค อ่านนิทาน อ่านบทความ 

 กิจกรรมแนะนําหนังสือดีที่น่าอ่าน... ผ่านเฟสบุ๊ค เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนยืมหนังสือ
จากห้องสมุดไปอ่าน แล้วเลือกวรรคทอง คําคมที่โดนใจ สะดุดใจ สร้างแรงบันดาลใจ แนะนําผ่าน
เฟสบุ๊คของตน แล้วเชิญชวนเพื่อนๆ มากดไลค์ หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมสัปดาห์ละเล่ม 

สร้างสรรค์ผลงาน 
 กิจกรรมสร้างงานสร้างสุขสนุกกับการอ่าน (หน่ึงสมองสองมือ)ให้นักเรียนอ่าน

หนังสือตามที่ตนเองต้องการและนําความรู้ที่ได้จากการอ่านมาผลิตช้ินงานเช่นการผลิตสื่อส่งเสริมการ
อ่านในรูปแบบต่างๆ มีการประกวดช้ินงานที่ได้จากการอ่านและจัดแสดงผลงานที่ห้องสมุด 

ค่ายสร้างสรรค์ 
 กิจกรรมเข้าค่ายหนังสือเล่มเล็กเป็นการจัดค่ายทั้งโรงเรียนให้ทําหนังสือเล่มเล็กใน

ทุกรายวิชาโดยมีครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ร่วมกันดูแลและมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้คอย
เป็นพี่เลี้ยงให้คําแนะนําและดูแลการจัดทํา มีครูเป็นที่ปรึกษา 

 กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนคนรักหนังสือเป็นการจัดค่ายอบรมยุวทูตการอ่านที่มาจาก
ห้องเรียนต่างๆ เพื่อปลูกฝัง ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้กับยุวทูต 
การอ่าน ให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 
 
 



๑๔๘ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 
 กิจกรรมหนังสือดี...ที่หนูรักขอบริจาคหนังสือดีๆ จากนักเรียนและครูแล้วยุวทูตการ

อ่านจะนําหนังสือที่ได้รับบริจาคมาจัดนิทรรศการแนะนําหนังสือดี...ที่หนูรักโดยบอกถึงช่ือหนังสือ 
ผู้แต่งเน้ือเรื่องโดยย่อประโยชน์ที่ได้จากหนังสือและเชิญชวนเพื่อนๆ อ่านหนังสือ 

 กิจกรรมแชทได้อ่าน แชร์ได้บุญ เมื่ออ่านข้อความในเฟสบุ๊คและแสดงความคิดเห็น
แล้ว ยังสามารถช่วยกันแชร์ต่อไปนอกกลุ่มสมาชิกแล้วยังได้ขยายเรื่องราวดีๆ สู่ผู้อ่านต่อๆ ไป 

 

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอ่านสร้างสุข ในโรงเรียนและ
ชุมชน/เครือข่าย  

 

บันทึกการอ่าน 
 กิจกรรมครอบครัวสร้างสุขปลูกปัญญานักเรียนนําหนังสือไปให้ครอบครัวอ่านแล้ว

บันทึกการอ่านร่วมกันในครอบครัวเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีใน
ครอบครัวด้วย 

 อ่านแล้วกดแซทกดไลท์ได้กําไร...สร้างกุศลเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนอ่านหนังสือแล้ว
แนะนําให้ญาติผู้ใหญ่อ่านหรืออ่านให้ฟัง สรุปความและนําลงเฟสบุ๊ค เผยแพร่ แนะนําหนังสือดี 
ที่น่าอ่านบางครอบครัวที่มีผู้สูงอายุซึ่งไม่ถนัดในการใช้เครื่องมือสื่อสารหรือเทคโนโลยีลูกหลานก็จะ
ช่วยสอน  

ห้องสมุดเคลื่อนท่ี 
 กิจกรรมกระเป๋าหนังสือสู่ชุมชนยุวทูตการอ่านนําหนังสือที่น่าสนใจและตรงความ

ต้องการไปให้บริการตามจุดต่างๆ ในหมู่บ้าน หากต้องการหนังสือเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งแก่ยุวทูต 
การอ่านได้ จะได้นําไปบริการในครั้งต่อๆ ไป   

 กิจกรรม Books Delivery เป็นกิจกรรมที่งานห้องสมุดจะไปจัดมุมหนังสือที่วัด  
บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ องค์การบริหารส่วนตําบล สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก เพื่อให้บุคคลที่มาใช้บริการ
ในชุมชนน้ันได้ใช้ประโยชน์โดยคัดเลือกหนังสือที่เหมาะสมและเปลี่ยนหนังสือทุกสองสัปดาห์ 

 กิจกรรมหนังสือยักษ์ รักการอ่าน เป็นการจัดทําหนังสือส่งเสริมการอ่านขนาดใหญ่ 
ขนาด ๕๐×๓๐ เซนติเมตร โดยเน้ือหาในเล่มคัดเลือกความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ  
พระราชประวัติสมเด็จพระเทพฯ กีฬาอาเซียน ผลไม้น่ารู้ เป็นต้น แล้วนําหนังสือน้ีไปให้บริการเวลา 
ที่มีกิจกรรมในชุมชน 
 
 
 



๑๔๙ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 
 กิจกรรมเพาะกล้านักอ่านเป็นกิจกรรมที่จัดให้กับนักเรียนก่อนวัยเรียนที่ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กและนักเรียนระดับช้ันอนุบาลในโรงเรียนเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านอีกทั้งทําความเข้าใจกับ
ผู้ปกครองเรื่องความสําคัญของการอ่านเพื่อให้ผู้ปกครองสนับสนุนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับ 
เด็กก่อนวัยเรียน 

 กิจกรรม “แม่อ่าน ลูกอิ่ม” จัดหาและเลือกซื้อหนังสือที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย แล้วนํา
หนังสือไปมอบให้ครอบครัวเด็กปฐมวัย ครอบครัวละ5 เล่ม โดยเป็นครอบครัวที่พ่อแม่ผู้ปกครอง
พร้อมที่จะอ่านหนังสือให้บุตรหลานฟัง  

 กิจกรรมงานวัดหนังสือ เป็นการนําหนังสือไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้บริการ
หนังสือสําหรับผู้มาติดต่อธุระ มาทําบุญทุกวันพระและวันสําคัญทางศาสนาสําหรับเด็กเล็ก ยุวทูต 
การอ่านจะให้บริการอ่านหนังสือให้น้องฟัง 

 

เกม/กิจกรรม 
 กิจกรรมคาราวานตัวหนอนสัญจรสร้างสุขเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนอก

สถานที่ของยุวทูตส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนเห็น
ความสําคัญของการอ่าน 

 กิจกรรมตามรอยอักษราเจ้าฟ้านักอ่านเป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
และเด็กๆ ในชุมชนหันมาสนใจบทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีโดยใช้เกมทายคําใบ้บทพระราชนิพนธ์ 

 

 กิจกรรมหน้าต่างแห่งปัญญาเป็นการจัดกิจกรรมตอบปัญหาจากหน้าต่างบานใหญ่
สีสันสะดุดตาที่ประกอบไปด้วยคําถามจากกลุ่มสาระต่างๆ ระดับช้ันประถมศึกษา 

 กิจกรรมขบวนรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน ออกแบบข้อความส่งเสริมการอ่าน ประโยชน์
ของการอ่าน จัดทําเป็นป้ายขบวนส่งเสริมการอ่าน แล้วเดินไปตามถนน ร่วมในงานแข่งขันกีฬาสีของ
โรงเรียนทุกปี  

 

มุมอ่านสร้างสุข 
 กิจกรรมมุมหนังสือบ้านอัจฉริยะเป็นกิจกรรมจัดทํามุมหนังสือในชุมชนโดยความ

ร่วมมือจากครู กศน. นักศึกษา กศน. และยุวทูตการอ่าน ซึ่งในแต่ละจุดที่มีมุมหนังสือจะมีนักเรียน 
กศน. หรือเจ้าของสถานที่เป็นผู้ดูแล 
 
 
 



๑๕๐ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

เสียงตามสาย 
 กิจกรรม Sound of Knowledge (เสียงจากหนังสือ) เป็นการจัดกิจกรรมโดยยุวทูต

การอ่านจัดกิจกรรมเสียงตามสายเพ่ือแนะนําหนังสือและเกร็ดความรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจผ่านทางสถานี
วิทยุในหมู่บ้าน (ทุกหมู่บ้านจะมีหอกระจายข่าว) 

 โรงเรียนเริ่ม.. ชุมชนร่วม... เป็นกิจกรรมที่เชิญชวนให้เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทาง
ทางการศึกษาของโรงเรียน ผู้ปกครองและคนในชุมชนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดเปิดโอกาสให้เสนอ
รายช่ือหนังสือที่ต้องการอ่านเข้าห้องสมุดนักเรียนที่ทําหน้าที่ยุวทูตการอ่านแนะนําหนังสือที่ชอบผ่าน
สื่อออนไลน์และเสียงตามสายในหมู่บ้าน 

 

ผลสําเร็จที่เกิดข้ึน 
 

๑) นักเรียนเห็นความสําคัญของการอ่านสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและมี
นิสัยรักการอ่านใฝ่เรียนใฝ่รู้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนมีพัฒนาการด้านการอ่านดีข้ึนมีความสนใจ
การอ่านมากข้ึน มีความสามารถในการเขียน คิดวิเคราะห์และมีนิสัยการจดบันทึก รู้จักอ้างอิงความรู้
แสดงความคิดเห็นความประทับใจ ทําให้เกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆ  

๒) ยุวทูตการอ่านเป็นผู้มีบุคลิกมั่นคง อบอุ่น เป็นมิตร มีปฏิภาณไหวพริบดี มีความ
ภาคภูมิใจ รู้สึกว่าตนเองมีความสามารถ มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความสามารถในการตัดสินใจกล้า
คิดและทําในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม กล้าแสดงออกและมีความเป็นผู้นําทํางานด้วยจิตอาสามีความ
เสียสละและมีความสุขในการทํางานรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นยุวทูตการอ่านที่ดีช่วยเหลือดูแล
โรงเรียนเครือข่ายให้ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้มีประสิทธิภาพเกิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

๓) ผู้ปกครองรับทราบความก้าวหน้าและปัญหาการอ่านของนักเรียนทําให้เห็น
ความสําคัญของการอ่านและส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนอ่านหนังสือมากข้ึนมีความพึงพอใจที่ยุว
ทูตการอ่านนํากิจกรรมส่งเสริมการอ่านไปจัดให้เด็กๆ ในหมู่บ้านและเด็กๆ ก็มีความพึงพอใจสามารถ
ดึงเด็กๆ ออกจากการมั่วสุม การติดเกมดูทีวีและการพนันซึ่งกําลังแพร่ระบาดในชุมชน ผู้ปกครอง
ภูมิใจที่เห็นบุตรหลานทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทําให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนใน
ครอบครัว ลดช่องว่างระหว่างวัย ผู้สูงอายุได้รับความสนใจและกําลังใจจากลูกหลาน 

๔) คณะครูเห็นความสําคัญของการอ่านทําให้การอ่านเป็นวิถีชีวิตของบุคลากรใน
โรงเรียน ส่งผลให้ได้รับความร่วมมือด้วยดีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบูรณาการกับการจัดการ
เรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระและมีส่วนในการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดมากข้ึน 

๕) สถิติการใช้บริการห้องสมุดและสถิติการยืมหนังสืออยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจส่งผลให้
ห้องสมุดเป็นห้องสมุดที่มีชีวิตบุคลากรมีนิสัยรักการอ่าน 



๑๕๑ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

๖) ผู้บริหารเห็นความสําคัญของการอ่านจึงส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านมากข้ึน 

๗) โรงเรียนเป็นที่รู้จักของชุมชนมากย่ิงข้ึนได้รับความร่วมมือจากชุมชนโดยมิต้องรอ้งขอ
เช่น การบริจาคหนังสือโรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยโรงเรียนเปิดให้ชุมชนมาใช้
บริการห้องสมุดได้ตามความสมัครใจ 

๘) โรงเรียนเครือข่ายมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของยุวทูตการ
อ่านเพราะส่งเสริมให้เด็กๆ สนใจในการอ่านมากข้ึนเข้าห้องสมุดมากข้ึนยุวทูตโรงเรียนเครือข่าย 
มีแนวทางในการจัดทํากิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากข้ึนสามารถจัดทําสื่อส่งเสริมการอ่านได้ 
บางโรงเรียนยังสามารถต่อยอดการจัดกิจกรรมไปถึงการได้รับรางวัลจากการแข่งขัน เช่น การทํา
หนังสือเล่มเล็กการพูดการเล่านิทานการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านฯลฯ 

๙) การดําเนินกิจกรรมมุมหนังสือบ้านอัจฉริยะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากเจ้าของ
สถานที่จึงจัดมุมหนังสือได้มากกว่าจํานวนจุดที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้คนในชุมชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้
อ่านหนังสือมากข้ึน มีหนังสือที่หลากหลายตามบริบทท้องถ่ินทั้งสาระและความบันเทิงตลอดจน
ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพทําให้ชุมชนเห็นความสําคัญของการอ่านและให้ความร่วมมือในการ
บริจาคเงินซื้อหนังสือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง 
 

๒. ปัจจัยที่สนับสนุนให้การดําเนินโครงการประสบความสําเร็จมีอะไรบ้าง  
โครงการ “สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข” ปีการศึกษา ๒๕๕๗สามารถ

ดําเนินการสําเร็จลุล่วง นําไปสู่การหนุนเสริมให้เกิดสถานศึกษาต้นแบบที่ใช้แนวคิด “อ่านสร้างสุข” 
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกด้าน รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนครอบครัวและชุมชน
เน่ืองจากมีการบริหารจัดการที่ดี มีการสร้างนวัตกรรมการอ่านเพื่อขับเคลื่อนและสร้างพลวัตรแห่ง 
การอ่านของชุมชนให้มีความต่อเน่ือง ย่ังยืน ภายใต้ปัจจัยสําคัญดังน้ี 

 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้การดําเนินโครงการประสบความสําเร็จ 
 

สถานศึกษา/ผู้ดําเนินโครงการ (ผู้บริหาร ครู ผู้นําชุมชนและแกนนํายุวทูตการอ่าน) 
การทุ่มเทแรงกาย แรงใจของคณะผู้ดําเนินโครงการ ผู้บริหาร ผู้นําชุมชน ครูบรรณารักษ์ และยุวทูต
การอ่าน ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างสม่ําเสมอ นอกจากน้ียังดําเนินโครงการสถานศึกษา
ต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุขไปพร้อมๆ กับแนวทางห้องสมุดมีชีวิตของ สพฐ. 

 

กิจกรรม มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน เพื่อ
นํามาปรับปรุงการให้บริการและจัดกิจกรรมที่เหมาะสม 

 



๑๕๒ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

ยุวทูตการอ่าน ยุวทูตการอ่านเป็นแกนนําในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ชักชวนและประชาสัมพันธ์ให้มีการอ่านทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย (นักเรียน) นักเรียนมีความภาคภูมิใจในโรงเรียนที่มีกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านทั้งในโรงเรียนและในชุมชน ส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้นในเรื่องการอ่านและการเข้าร่วม
กิจกรรม 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรในโรงเรียนในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในการจัดการเรียนการสอน จัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ นอกจากน้ียังร่วมกับนักเรียนวางแผนและปฏิบัติ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายภายในห้องเรียนของตนเอง 

ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ความสําคัญและให้การสนับสนุนการดําเนินงานด้านการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
ดําเนินงาน มีโครงการและแผนในการปฏิบัติงานชัดเจน รวมถึงการติดตามและประเมินผลอย่าง
ต่อเน่ือง 

ครอบครัว/ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนบุตรหลานให้มีนิสัย
รักการอ่าน เป็นนักอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน รวมถึงช่วยดูแลการอ่าน การบันทึกการอ่าน ลงนาม
รับทราบบันทึกการอ่าน พร้อมให้ข้อคิดข้อเสนอแนะผ่านสมุดบันทึกการอ่านให้ครูที่ปรึกษารับทราบมี
ส่วนร่วมในทุกกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียน 

ชุมชน ร่วมเป็นสมาชิกนักอ่าน ร่วมเป็นจุดรับคืนหนังสือของชุมชน รวมถึงเสนอแนวคิด
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร่วมออกแบบกิจกรรมที่จะทําให้เกิดนิสัยรักการอ่านในชุมชน 

เครือข่าย การร่วมมืออันดีระหว่าง โรงเรียน ครอบครัวและชุมชน ตลอดจนการได้รับ
แรงสนับสนุนจากองค์กรทางการศึกษา องค์กรภาครัฐ และองค์กรธุรกิจเอกชนเช่นโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก วัด องค์การบริหารส่วนตําบล หน่วยงาน
จากสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหน่วยงานจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินทําให้เกิดความหลากหลายของกิจกรรมและเกิดแนวคิดใหม่ๆ และกิจกรรมดีๆ ข้ึนมา
มากมายสนับสนุนหนังสือและสื่ออื่นๆ เพื่อเป็นรางวัลการอ่าน 
 

๓. ชุมชนยุวทูต/ทูตการอ่านและสถานศึกษาต้นแบบควรมีบทบาทอย่างไรในการหนุน
เสริมให้เกิดนครแห่งการอ่านที่ใช้แนวคิด“อ่านสร้างสุข” เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก
เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ 

 บทบาทของผู้ปกครองและชุมชน  
ผู้ปกครอง : ส่งเสริมบุตรหลานและเยาวชนให้อ่านหนังสืออย่างต่อเน่ือง สม่ําเสมอ 
ชุมชน : ให้การสนับสนุนการจัดทํามุมหนังสือในชุมชน ช่วยจัดเก็บสถิติการอ่าน 



๑๕๓ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

 บทบาทของสถานศึกษา (ครูและผู้บริหาร) 
ครู : จัดหาหนังสือดีที่น่าอ่าน จัดหาสื่อใหม่ที่น่าสนใจ จัดบรรยากาศห้องสมุดและ

แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้มากข้ึน พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดต้นแบบของ
แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยสร้างสรรค์และมีชีวิตชีวา 

ผู้บริหาร : จัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อสื่อไอทีเพื่อให้บริการแก่นักเรียน
และบุคลากร 
 

 บทบาทของยุวทูต/ทูตการอ่าน  
ยุวทูตการอ่าน : ออกแบบและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่น่าสนใจ ตรงกับความ

ต้องการของกลุ่มเป้าหมายขยายจํานวนยุวทูตการอ่านให้มีจํานวนเพิ่มข้ึน และให้มีส่วนร่วมในการทํา
กิจกรรมในโรงเรียนและในชุมชนอย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

เจ้าของบทเรียน  :  โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  
จังหวัดอบุลราชธานี 

  โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่ากอ่ สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จงัหวัดเชียงราย 
  โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่
  โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า สงักัดเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
  โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นจงัหวัดสรุาษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  

อบจ.สรุาษฎร์ธานี  
  โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม สงักัดเทศบาลเมอืงลําพูน จังหวัดลําพูน 
 

บทเรียนและความสําเร็จ  
 
๑. โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ 
 การอ่านสร้างการเรียนรู้ “กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน”เป็นกลไกสนับสนุนการเรียนรู้และ
เอื้อให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจึงมีความสําคัญใน
การสนับสนุนให้ความสัมพันธ์และการเรียนรู้พัฒนาเพิ่มพูนข้ึนและเกิดได้เร็วข้ึน   
 

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการอ่านสร้างสุขในโรงเรียน  
 

กิจกรรมทําเป็นกิจวัตรประจําวัน 
 กิจกรรมถนนคนเรียน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้จาก8กลุ่มสาระการเรียนรู้และ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมทุกวันพุธที่สามของเดือน ระหว่างเวลา 07.00 - 08.30 น. เช่น
อ่านเพื่อรู้เปิดประตูสู่อาเซียน ถนนสายเรียนรู้สู่งานประเพณีออกพรรษา อ่านเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ 

 กิจกรรมสามนาทีมีสาระเป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับทุกคนในโรงเรียนเพือ่ได้รบั
ความรู้จากข่าวสารประจําวันโดยมีตัวแทนยุวทูตตัวแทนนักเรียนนําเสนอข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้
ประจําทุกวัน 

เกม/กิจกรรม 
 กิจกรรมปลูกฝังน้องรักเป็นนักอ่านยุวทูตการอ่านจะทําหน้าที่ดูแลน้องในการส่งเสริม

ทักษะการอ่านและการเรียนรู้ เช่น เชิญชวนน้องๆ เข้าห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือแนะนําน้องให้เข้า 
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้ทุกกิจกรรมที่โรงเรียนจัดข้ึน โดยให้พี่ๆ ต้ังแต่ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จับคู่กับน้องต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 



๑๕๕ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

เสียงตามสาย 
 กิจกรรมเยาวชนยอดนักสืบเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้

ด้วยตนเองโดยศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น เอกสารตําราในห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต เพื่อนํา
ความรู้ที่ได้มาตอบคําถามที่ยุวทูตการอ่านได้ประชาสัมพันธ์ตอนทํากิจกรรมหน้าเสาธงผ่านเสียงตาม
สายในโรงเรียนโดยมีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และมอบเกียรติให้เยาวชนยอดนักสืบประจํา
สัปดาห์ และมีเกียรติบัตรมอบให้เยาวชนยอดนักสืบประจําป ี

ห้องสมุดเคลื่อนท่ี 
 ห้องสมุดเคลื่อนที่ภายในโรงเรียนยุวทูตการอ่านนําหนังสือใส่ตะกร้าไปวางไว้ในที่ที่มี

นักเรียนน่ังจํานวนมาก ช่วงแรกนักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจหนังสือที่ยุวทูตนําไปบริการแต่ยุวฑูต
ยังคงปฏิบัติทุกวันกระทั่งนักเรียนหันมาอ่านหนังสือกันมากข้ึนภายในห้องเรียนมีการประกวดมุม
หนังสือทุกช้ันเรียนทําให้นักเรียนมีความใกล้ชิดกับหนังสือและหันมาอ่านหนังสือในเวลาว่างกันมาก
ย่ิงข้ึน 

 กิจกรรมอิงลิชแคมป์ Read aloud เป็นกิจกรรมฝึกทักษะการฟัง การอ่านออกเสียง
Phonics จากเพลง  ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงตัวอักษร A-Z และฝึกการสร้างคําศัพท์จากบัตรคํา
อ่านประโยคอ่านนิทานอ่านบทความ 

 กิจกรรมรักการอ่านก้าวทันโลกให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ จาก
อินเทอร์เน็ต โดยฝึกให้อ่านใน Facebook และสอดแทรกความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

บันทึกการอ่าน 
 กิจกรรม Buddy  Readingให้นักเรียนอ่านหนังสือแล้วทําบันทึกการอ่าน โดยมีรุ่นพี่

ช่วยเหลือดูแลน้องและช่วยพาน้องอ่าน  นักเรียนช้ัน ป.6 คู่กับ ป.1  ช้ัน ป.5 คู่กับ ป.3 ช้ัน ป.4 คู่
กับ ป.2 

 กิจกรรมยอดนักอ่าน  นักเรียนอ่านหนังสือที่เลือกแล้วบันทึกลงในสมุดบันทึกการ
อ่านนําสมุดบันทึกมาแลกแสตมป์กับเจ้าหน้าที่ของห้องสมุด 10 เรื่องแลกแสตมป์ได้ 1 ดวง  สะสมได้
ครบแล้วนํามาแลกรับรางวัลและเกียรติบัตร ประกาศผลยอดนักอ่านที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
ห้องสมุดทุกสัปดาห์ 

 

ละคร/การแสดง 
 กิจกรรมอ่านสนุกปลุกจินตนาการเป็นกิจกรรมที่จัดในช่วงพักกลางวันยุวทูตการอา่น

จะนําเน้ือเรื่องจากการอ่านหนังสือมาเล่าหรือแสดงบทบาทสมมุติ เมื่อเล่าจบจะมีข้อคิดจากเรื่องที่ฟัง
และมีคําถามให้ผู้ฟังช่วยกันตอบ  

 



๑๕๖ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

ค่ายสร้างสรรค์ 
 กิจกรรมสานสัมพันธ์แบ่งปันการอ่าน เป็นกิจกรรมพัฒนายุวทูตการอ่านให้รู้ถึง

บทบาทหน้าที่ของการเป็นยุวทูตการอ่าน และเรียนรู้วิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากการปฏิบติั
กิจกรรมในฐานต่างๆ เช่นฐานการแสดงละครหุ่น ฐานการทํานิทานแผ่นเดียว ฐานการทําสื่อการอ่าน 
หลังจากผ่านการอบรมแล้วนักเรียน ยุวทูตการอ่านจะเป็นผู้นําในการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์แบ่งปัน
การอ่านในสถานศึกษาอื่นๆ  
 
 

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอ่านสร้างสุข ในโรงเรียนและ
ชุมชน/เครือข่าย  

 

เกม/กิจกรรม 
 กิจกรรมหนังสือดีอ่านแล้วรวยจัดกิจกรรมให้กับชุมชนในวันหยุด โดยการสอบถาม

ความต้องการของคนในชุมชน เมื่อทราบความต้องการก็ได้นําหนังสือหรือข้อมูลต่างๆ จาก
อินเตอร์เน็ตมาให้อ่าน แล้วฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะและนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน หรือ
นําไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง 

 กิจกรรมหนังสือสานรัก (ระดับช้ันอนุบาล) เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองอ่านหนังสือ
ให้ลูกฟัง ทํากิจกรรมการอ่านร่วมกับลูก  

 กิจกรรมนําความรู้สู่ชุมชน เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหลากหลายรปูแบบสูชุ่มชน เช่น 
กิจกรรมครกความรู้สู่อาเซียน กิจกรรมโมเดลกระดาษ กิจกรรมบ้านหนังสืออัจฉริยะ กิจกรรมเกมบันได
แห่งความดี กิจกรรมครอบครัวอ่านบ้านอุ่น เป็นต้น 

 กิจกรรมโคมตุงความรู้สู่ชุมชนเป็นการนําเอาศิลปหัตถกรรมล้านนามาเป็นสื่อในการ
ให้ความรู้แก่ประชาชนโดยจัดทําแผ่นความรู้ต่างๆ ติดในแต่ละด้านของโคมและใส่ในแต่ละช่องของตุง
แล้วนําไปประดับตามบ้านหรือร้านค้าในชุมชนเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้อ่านมีการเปลี่ยนแผ่น
ความรู้ทุกสัปดาห์ 

 

ห้องสมุดเคลื่อนท่ี 
 ห้องสมุดโรงเรียนสู่ชุมชน นักเรียนยุวทูตการอ่านจะนําหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ไป

บริการในชุมชนต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและนักเรียนได้อ่านหนังสือในเวลาว่างมี
การเดินรณรงค์ส่งเสริมให้คนในชุมชนมาอ่านหนังสือ เพื่อให้เกิดประโยชน์ตนเองและครอบครัวและ
นําไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ 

 



๑๕๗ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

 กิจกรรมหน่ึงต่อห้าพากันอ่านเป็นกิจกรรมที่นําแนวคิดในการจัดกิจกรรมมาจาก
ระบบขายตรง (Direct  Sale) ที่ได้ผลเป็นอย่างดี หน่ึงต่อห้า ยุวทูตการอ่านหน่ึงคนต้องหาคนอ่าน
หนังสือที่อยู่ในชุมชนห้าคน ซึ่งยุวทูตจะเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด คอยนําหนังสือจากห้องสมุดของ
โรงเรียนไปบริการถึงบ้านผู้อ่าน เป็นการบริการที่ส่งตรงถึงผู้อ่าน มีการบันทึกสถิติผู้อ่านและบันทึก
ความรู้ที่ได้รับจากการอ่าน ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดียุวทูตการอ่านที่มีสถิติการนํา
หนังสือไปให้ชุมชนอ่านมากที่สุดจะได้รับรางวัล 

มุมอ่านสร้างสุข 
 กิจกรรมครอบครัวนักอ่านให้ผู้ปกครองจัดมุมหนังสือในบ้านสร้างพื้นที่การอ่านให้

เกิดข้ึนและนําหนังสือจากโรงเรียนสู่บ้านอย่างน้อย 3 เล่มต่อสัปดาห์ 

เสียงตามสาย 
 กิจกรรมดีเจน้อยกระจายข่าวสู่ชุมชนเป็นกิจกรรมที่ให้ยุวทูตได้นําเสนอข่าวสาร

ความรู้ที่น่าสนใจให้กับคนในชุมชนได้รับรู้ข่าวสารและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยกระตุ้นให้คนใน
ชุมชนที่ฟังข่าว สนใจติดตามข่าวสารและค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อมาอ่านให้ได้รับความรู้เพิ่มข้ึน 

 

ผลสําเร็จที่เกิดข้ึน 
 

1) นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพมีสุขภาพจิตสุขภาพอนามัยที่ดีกล้า
แสดงออกมีความภาคภูมิใจในตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างในการทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ มีนํ้าใจ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้ฝึกทักษะการอ่านและร่วมกิจกรรมกันอย่างมีความสุข เกิดสัมพันธภาพอัน
ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และมีนิสัยรักการอ่าน 

2) ยุวทูตการอ่าน มีทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น มี
ทักษะการทํางานเป็นทีม มีความเป็นผู้นําตามวิถีประชาธิปไตย มีความกระตือรือร้นในการทํางาน มีความ
สามัคคี สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความ
เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตสาธารณะ มีความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถนําความรู้และประสบการณ์ไป
ใช้ในชีวิตประจําวัน  

3) กิจกรรมดึงดูดความสนใจ ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ฝึกให้รู้จักคิด
วิเคราะห์  

4) เกิดภาคีเครือข่ายด้านการอ่านในวงกว้าง จํานวนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 
มีจํานวนเพิ่มข้ึน ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 



๑๕๘ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

5) ครูและบุคลากรในโรงเรียน มีระบบการทํางานที่เข้มแข็ง ทุกคนตระหนักในหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการร่วมพัฒนาโดยยึดผู้เรียนและชุมชนเป็นเป้าหมายหลักด้วยการให้บริการและ
ประสานสัมพันธ์ที่ดีคํานึงถึงผลประโยชน์ของโรงเรียนเป็นหลัก 

6) สถานศึกษามีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ได้รับการสนับสนุนการดําเนินงานจากภาครัฐและภาคเอกชนมีแผนงานและโครงการปฏิบัติการ
ส่งเสริมการอ่านในและนอกสถานศึกษาอย่างชัดเจนมีการขยาย ประสานและเช่ือมโยงภาคีเครือข่าย
อย่างต่อเน่ืองเกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในแต่ละสังกัดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่
ชุมชน 

7) ผู้ปกครองเห็นความสําคัญของการปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่านต้ังแต่เล็ก โดยเริ่มจาก
บ้านสู่โรงเรียน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการเรียนที่ดีในระดับช้ันต่อไป นํามาซึ่งสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียนความศรัทธาและไว้วางใจ 

8) คนในชุมชนมีปฏิสัมพันธ์กันมากข้ึน ได้อ่านหนังสือและพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน ใช้เวลาว่างอ่านหนังสือและให้ความสําคัญกับการอ่านช่ืนชมกิจกรรมภายใต้โครงการ 
ที่โรงเรียนจัดข้ึนเกิดความรู้และทักษะจากการฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่นําสู่ชุมชนและสามารถนําไปใช้ใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน อีกทั้งนําไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 

 

๒. ปัจจัยที่สนับสนุนให้การดําเนินโครงการประสบความสําเร็จมีอะไรบ้าง  
โครงการ “สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข” ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สามารถ

ดําเนินการสําเร็จลุล่วง นําไปสู่การหนุนเสริมให้เกิดสถานศึกษาต้นแบบที่ใช้แนวคิด “อ่านสร้างสุข” 
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกด้าน รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนครอบครัวและชุมชน
เน่ืองจากมีการบริหารจัดการที่ดี มีการสร้างนวัตกรรมการอ่านเพื่อขับเคลื่อนและสร้างพลวัตรแหง่การ
อ่านของชุมชนให้มีความต่อเน่ือง ย่ังยืน ภายใต้ปัจจัยสําคัญดังน้ี 
 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้การดําเนินโครงการประสบความสําเร็จ 
 

สถานศึกษา/ผู้ดําเนินโครงการ (ผู้บริหาร ครู ผู้นําชุมชนและแกนนํายุวทูตการอ่าน)  
มีการจัดต้ังคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อร่วมประชุมหารือและ
วางแผนในการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม กิจกรรมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีความ
น่าสนใจ มีความต่อเน่ืองและสามารถพัฒนาทักษะการอ่านและใช้การอ่านเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
อย่างมีความสุขกิจกรรมเป็นสื่อในการสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครองทําให้
เกิดความรักและศรัทธาในการทํางานยินดีให้ความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยความศรัทธาและไว้วางใจ



๑๕๙ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

ก่อนจัดกิจกรรมมีการสํารวจข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนในชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนด
พื้นที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน 

ยุวทูตการอ่าน ยุวทูตการอ่านมีศักยภาพและความสามารถรอบด้าน สามารถเป็นแกนหลกั
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง 

กลุ่มเป้าหมาย (นักเรียน) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีและยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ผู้ปกครอง การเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักการอ่านจัดบรรยากาศในบ้านให้เหมาะ
สําหรับการอ่าน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมมือร่วมใจกันในการ
สนองนโยบายของผู้บริหารเพื่อพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  
มีการกําหนดแผนงานและโครงการปฏิบัติการส่งเสริมการอ่านไว้อย่างชัดเจนมีการระดมความคิดใน
การจัดกิจกรรมที่เร้าใจท้าทายความสนใจความสามารถของผู้เรียนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง
นอกจากน้ียังมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ 

ผู้บริหารระดับท้องถ่ิน/ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารกําหนดให้การส่งเสริมการอ่าน
เป็นนโยบายหลักของสถานศึกษาเอาใจใส่ในการพัฒนา มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลให้การสนับสนุนและ
ติดตามการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมออํานวยความสะดวกแก่คณะทํางานเพื่อให้งานทุกอย่างดําเนินไปได้
อย่างราบรื่นและประสบความสําเร็จ 

 

ชุมชน เครือข่าย ชุมชนยอมรับการเปลี่ยนแปลง ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจการ
สนับสนุนด้านอุปกรณ์อาคารสถานที่และบุคลากรในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชนทําให้ทุก
กิจกรรมประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี 
 อาคารสถานท่ี บรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่านและเรียนรู้เช่น บรรยากาศทางกายภาพ
ภายในโรงเรียนห้องสมุดศูนย์สารสนเทศอาเซียนศูนย์การเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวห้องศูนย์การเรียนรู้
งานอาชีพต่างๆ ทําให้ผู้ปกครองตลอดจนบุคคลในชุมชนได้เรียนรู้ตามความถนัดและสนใจ ทําให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้ง่าย 
 
 



๑๖๐ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

๓. ชุมชนยุวทูต/ทูตการอ่านและสถานศึกษาต้นแบบควรมีบทบาทอย่างไรในการหนุน
เสริมให้เกิดนครแห่งการอ่านที่ใช้แนวคิด“อ่านสร้างสุข” เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ 

 

 บทบาทของผู้ปกครองและชุมชน  
ผู้ปกครอง : ส่งเสริมและสนับสนุนการอ่านของบุตรหลานและให้ความร่วมมือใน 

ทุกกิจกรรมของโรงเรียน 
ชุมชน : มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม สนับสนุนงบประมาณและของรางวัล 

 

 บทบาทของสถานศึกษา (ครูและผู้บริหาร) 
ครู :การพัฒนากิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของนักเรียนและชุมชนอย่างแท้จริง 
ผู้บริหาร: การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ให้ความสําคัญ

กับการส่งเสริมการอ่านเป็นฐานในการพัฒนาคน พัฒนาสังคม พัฒนาชาติบ้านเมือง โดยจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนให้มากข้ึน กําหนดแผนในการดําเนินงานระยาวมีการติดตามเป็นระยะ 
อย่างต่อเน่ือง และบริหารจัดการให้มีการทํางานแบบบูรณาการ 
 

 บทบาทของยุวทูต/ทูตการอ่าน  
ยุวทูตการอ่าน : รู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง แสดงความสามารถ ความถนัด 

เฉพาะด้านของตนเองและพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ  

 
 

 
 

 
  



๑๖๑ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

เจ้าของบทเรียน  :   กศน. อําเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
  กศน. อําเภอห้างฉัตร  จังหวัดลําปาง 
  กศน. อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
  กศน. อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
  กศน. อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  
 

บทเรียนและความสําเร็จ  
 

๑. โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ 
 การอ่านสร้างการเรียนรู้ “กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน”เป็นกลไกสนับสนุนการเรียนรู้และ
เอื้อให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจึงมีความสําคัญใน
การสนับสนุนให้ความสัมพันธ์และการเรียนรู้พัฒนาเพิ่มพูนข้ึนและเกิดได้เร็วข้ึน   

 

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอ่านสร้างสุข ในโรงเรียนและ
ชุมชน/เครือข่าย  

เกม/กิจกรรม 
 กิจกรรมหนังสือที่เธอถือมา จัดพื้นที่แลกเปลี่ยนหนังสือที่แต่ละคนถือมาเพื่อบอกเลา่

เรื่องราวและแลกเปลี่ยนกันอ่าน โดยจะมีการนําหนังสือออกไปแนะนําหน้าเวที เพื่อให้คนที่อยากอ่าน
หนังสือได้รู้ข้อมูลและขอยืมหนังสือไปอ่านก่อนจะนํามาคืนในการจัดงานครั้งต่อไป เน้นหนังสือดี  
หายาก และน่าสนใจ 

 กิจกรรมถนนหนังสือมือสอง จัดพื้นที่ให้เป็นพื้นที่จําหน่ายหนังสือมือ ๒ โดยเน้น
จําหน่ายราคาถูก เน้นให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้เลือกซื้อหนังสือติดมือไปอ่านที่บ้าน โดยคนที่จะเข้า

จําหน่ายน้ันไม่ได้เน้นร้านหนังสือเป็นหลัก  
 กิจกรรมบันทึกนักเดินทาง (walk rally ยกกําลังสอง) กิจกรรมปั่นจักรยานไปเรียนรู้

สถานที่ต่างๆ ในชุมชนที่ควรรู้จัก โดยจัดเป็นฐานกิจกรรม ๓ ฐาน ฐานที่ ๑ คือ ห้องสมุดบ้านดิน  
ฐานที่ ๒ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ และ ฐานที่ ๓ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต 

 กิจกรรม ๑ ป้าย ๑ สุภาษิตโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดคําสุภาษิตที่จะ
นํามาติดไว้หน้าบ้านของตนเอง มีการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้แต่ละบ้านร่วมกันคิดสุภาษิตคําเมือง 
โดยประกาศเสียงตามสาย แล้วร่วมกันจัดทําป้ายสุภาษิต คนที่ผ่านหน้าบ้านได้อ่านคําสุภาษิตล้านนา
ที่น่าสนใจ  



๑๖๒ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

 กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์พากันเข้าวัด แต่ละครอบครัวร่วมทํากิจกรรม มีพ่อ แม่
และลูก พากันเข้าวัดในวันพระเพื่อเรียนรู้บทสวดมนต์แผ่เมตตา บทสวดมนต์แปลล้านนาร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมและพุทธศาสนาล้านนาไทย 

 การพัฒนาอาชีพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทูตการอ่านถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เยาวชนลูกหลานในชุมชน มีความรู้ในเรื่องของการตีมีด โดยจัดทําบ้านของทูตการอ่านเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการตีมีด เพื่อให้คนในชุมชนได้มาศึกษาเรียนรู้และเป็นการสืบสานภูมิปัญญาให้คงไว้ 
สู่ลูกหลาน 

 กิจกรรมอ่านเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีของชุมชนแบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิดเวทีชุมชน
เพื่อสํารวจความคาดหวัง/สิ่งที่ต้องการแก้ไขแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้ชุมชนมีการจัดการ 
เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของครอบครัวและชุมชน  

 กิจกรรม“พริตต้ี (Pretty) ส่งเสริมการอ่าน” การอ่านการเชิญชวนให้ผู้ร่วมกิจกรรม
อ่านหนังสือแนะนําหนังสือที่ดีและเป็นประโยชน์ที่น่าอ่านแบบตัวต่อตัว มีการแต่งกายที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะที่โดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจ 

 กล่องความรู้กินได้หรือชุดประมวลความรู้ กล่องความรู้กินได้เป็นนวัตกรรมที่ช่วย
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้ด้านการทํามาหากิน ในลักษณะการอ่าน การดูภาพประกอบ  
ดูตัวอย่าง ของจริง ของจําลอง เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง อ่านก่อนเรียนอาชีพกับวิทยากร หรือเรียน
กับวิทยากรแล้วอ่านทบทวน หรืออ่านและทดลองทําเอง   

 Info graphic แฟ้มความรู้“เปิดเบิ่งเปิดอ่านเปิดเบิ่ง” คัดเลือกเน้ือหาและเรื่องที่เป็น
ประโยชน์นํามาจัดใส่ในแฟ้มให้ผู้รับบริการได้อ่านข้อมูลความรู้ เหมาะสําหรับผู้ที่ไม่ชอบอ่านข้อความ
ยาวๆ ภาพสีสันสวยงามและข้อความสั้นๆ ใน info graphic  สามารถเชิญชวนให้อยากอ่านทั้งเด็ก
และผู้ใหญ่   

บันทึกการอ่าน 
 กิจกรรมเล่านิทานให้ลูกฟัง  ครอบครัวต้นแบบร่วมทํากิจกรรม เล่านิทานให้ลูกฟัง 

โดยให้ผู้ปกครองเล่านิทานหรือเรื่องเล่าให้ลูกฟัง และบันทึกการเล่าลงสมุดบันทึกการอ่านเกี่ยวกับ
ข้อคิดที่ได้รับ สิ่งที่นํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน แล้วให้เด็กนํานิทานมาเล่า แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ 
ทุกวันเสาร์  

 

ห้องสมุดเคลื่อนท่ี 
 โครงการหนังสือติดล้อให้บริการส่งเสริมการอ่านเชิงรุกนําสื่อออกบริการประชาชน

เคลื่อนที่สู่ชุมชนในรูปแบบรถจักรยานยนตร์พ่วงข้างนําสื่อหนังสือวารสารนิตยสารและกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านออกให้บริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชนทุกสถานที่ 



๑๖๓ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

 โครงการหนังสือแซ่บจัดพื้นที่การอ่านในสถานที่สาธารณะ นําสื่อออกให้บริการ 
ทุกประเภท เช่น นิยาย นิทาน อาหาร สุขภาพ ธรรมะ และนิตยสาร วารสาร ทุกแห่งจะมีอาสาสมัคร
ดูแลความเรียบร้อย สับเปลี่ยนหมุนเวียนสื่อทุกสัปดาห์ 

 ห้องสมุด ย้ิม เคลื่ อนที่ นํ าความรู้ ดีสู่ ชุมชนเป็นกิจกรรมห้องสมุดเคลื่ อนที่  
จัดบรรยากาศสถานที่ให้บริการให้มีความหลากหลายและน่าสนใจร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย  

 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 
 โครงการหนังสือข้างเตียงให้บริการส่งเสริมการอ่านกับผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความจําเป็นทางด้านสุขภาพรวมถึง
ประชาชนที่สนใจ 

 หนังสือเล่มน้ีพี่ให้น้อง แต่ละคนนําหนังสือมาเพื่อร่วมบริจาค ส่งต่อไปให้คนอื่นได้

อ่าน โดยหนังสือทั้งหมดจะนําไปส่งต่อให้กับพื้นที่ห่างไกลที่อยากจะมีหนังสืออ่าน โดยเฉพาะบ้าน
หนังสือชุมชน หรือบ้านหนังสืออัจฉริยะ ที่มีในชุมชน ในหมู่บ้าน โดยให้ติดช่ือผู้บริจาคเพื่อจะได้เป็น 
ที่ระลึก และได้รับการขอบคุณจากผู้อ่าน 

 ธนาคารหนังสือ Book Bank กิจกรรมรับฝากหนังสือเพื่อให้สมาชิก Book Bank 
ท่านอื่นๆ สามารถยืมไปอ่านให้เกิดประโยชน์ได้และสมาชิกเจ้าของหนังสือสามารถถอนหนังสือ
กลับคืนได้ตามความต้องการ 

 

สร้างสรรค์ผลงาน 
 กิจกรรมเกมพื้นบ้าน ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนถ่ายทอดความรู้การประดิษฐ์ของเล่นจาก

วัสดุท้องถ่ิน เช่น ก๊อปแก๊ปโกงกางม้าก้านกล้วย ปืนก้านกล้วย โทรศัพท์กระป๋อง 
 

เสียงตามสาย 
 กิจกรรมสาระน่ารู้สู่ชุมชน รวบรวม เรียบเรียง เรื่องราวที่น่าสนใจและสอดคล้องกับ

วิถีชีวิตของประชาชน แล้วประสานงานกับหอกระจายข่าวในพื้นที่ที่สนใจจะนําสาระน่ารู้สู่ชุมชนไป
อ่านผ่านหอกระจายข่าว เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน 

 

ค่ายสร้างสรรค์ 
 กิจกรรมอบรมทูตการอ่าน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้มีจิตอาสาฯ ทั้งนักศึกษา 

กศน. และประชาชนทั่วไปที่มีจิตอาสาในการส่งเสริมการอ่านขยายผลยุวทูตการอ่านที่มีอยู่เดิมให้เพิ่ม
มากข้ึน 

 



๑๖๔ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

นิทรรศการ 
นิทรรศการคุยเฟื่องเรื่องผ้าและแนวกินอีสาน  ทูตการอ่านและเครือข่ายจัดนิทรรศการ

เรื่องคุยเฟื่องเรื่องผ้าและแนวกินอีสาน ผู้มาชมนิทรรศการอ่านข้อมูลความรู้ ดูการสาธิต และเรียนรู้สู่
การปฏิบัติ   
 

ผลสําเร็จที่เกิดข้ึน 
๑) ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน  
๒) ทูตการอ่านมีจิตอาสา มีทักษะการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคนในชุมชนเข้าร่วม

กิจกรรมมีความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นภูมิปัญญาใน
ชุมชนในการสืบสานภูมิปัญญาการตีมีดให้กับลูกหลานในชุมชน ได้เรียนรู้ และเป็นการพัฒนาตนเอง 
ทําให้ชุมชนเห็นความสําคัญในการสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

๓) กิจกรรมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ป่วยและผู้ดูแล รวมถึงแพทย์ที่ให้การ
รักษา เพราะทําให้ผู้ป่วยผ่อนคลาย มีความสุขกับการอ่านและเสริมความสุขให้ผู้ป่วยมะเร็งระยะ
สุดท้าย 

๔) เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียน ครู และชุมชน คนในชุมชนได้รับประโยชน์ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขเพิ่มมากข้ึน 

๕) เกิดการแลกเปลี่ยนหนังสือหรือมีคนอยากอ่านหนังสือเพิ่มข้ึน นอกจากจะรับบริการ
การอ่านแล้วผู้รับบริการก็มาเป็นผู้ให้บริการหนังสือเล่มที่ชอบอ่านแบ่งปันให้ผู้อื่นด้วยผู้แนะนําหนังสอื
มีความสุขที่จะให้ผู้รับมีความสุขที่ได้อ่านหนังสือที่ดี 

๖) ร้านค้า นักเขียน เจ้าของหนังสือ เห็นความสําคัญของการอ่าน และเปิดโอกาสให้คน
ในชุมชนเข้าถึงหนังสือหรือซื้อหนังสือได้ในราคาที่ถูกลง  

๗) เด็กๆ จากครอบครัวรายได้น้อยและด้อยโอกาสในชุมชน ได้มีโอกาสอ่านหนังสือดีๆ 
ผ่านกิจกรรมการบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้กับห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ในชุมขน 

๘) เยาวชนในชุมชนสามารถท่องบทสวดมนต์ได้ มีการสร้างนวัตกรรมในการเผยแพร่
บทสวดมนต์ ให้สามารถนําไปเรียนรู้ด้วยตนเอง 

๙) เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา สถานศึกษาขยายพ้ืนที่ส่งเสริม
การอ่าน มีทูตการอ่านในชุมชนเพิ่มมากข้ึนสถานศึกษาและชุมชนเกิดความร่วมมือเป็นเครือข่าย 
การอ่านและมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และศูนย์บริการ
ข้อมูลจังหวัดมีเจตจํานงที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  

๑๐)  คนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสืบสานแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 
ในชุมชนสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนเกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ข้ึนในชุมชน คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
ดีข้ึน ชุมชนมีความสุขมากข้ึนและเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นๆ ทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดอื่นๆ  



๑๖๕ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

๑๑)  ผู้สูงอายุและลูกหลานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน เป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ของคน 
ในชุมชนเยาวชนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของการประดิษฐ์ของเล่น มีความความสุขจากการละเล่น 
ของเล่นพื้นบ้านที่ไม่ค่อยมีให้เห็นในปัจจุบัน   

๑๒)  ประชาชนมองเห็นช่องทางการทํามาหากิน ได้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา 
ต่อยอดสินค้าและบริการให้เป็นที่ต้องการของลูกค้ามากย่ิงข้ึน 
 

๒. ปัจจัยที่สนับสนุนให้การดําเนินโครงการประสบความสําเร็จมีอะไรบ้าง  
โครงการ “สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข” ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สามารถ

ดําเนินการสําเร็จลุล่วง นําไปสู่การหนุนเสริมให้เกิดสถานศึกษาต้นแบบที่ใช้แนวคิด “อ่านสร้างสุข” 
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกด้าน รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนครอบครัวและชุมชน
เน่ืองจากมีการบริหารจัดการที่ดี มีการสร้างนวัตกรรมการอ่านเพื่อขับเคลื่อนและสร้างพลวัตรแห่ง 
การอ่านของชุมชนให้มีความต่อเน่ือง ย่ังยืน ภายใต้ปัจจัยสําคัญดังน้ี 

 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้การดําเนินโครงการประสบความสําเร็จ 
 

กิจกรรม กิจกรรมน่าสนใจ ออกแบบกิจกรรมและจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาของชุมชนจูงใจให้คนสนใจการอ่านและอยากมีส่วนร่วมมากย่ิงข้ึน มีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเน่ืองสม่ําเสมอ 

ยุวทูตการอ่าน ดําเนินการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้วยการใช้ “สื่อ” ที่เหมาะสม
กับแต่ละกลุ่มเป้าหมายยุวทูตการอ่านสามารถดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วย
ตนเอง  

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนได้รับบริการสื่อการอ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่าง
สะดวกสบายไม่ต้องเดินทางมาห้องสมุดฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการการ
ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ที่ตนเอง ครอบครัวและชุมชนจะได้รับ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในองค์กรและผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในการ
สร้างสังคมการอ่านและตระหนักในการนํา PDCA CYCLCLE มาใช้ในการขับเคลื่อนปฏิบัติงาน 

 

ผู้บริหารระดับท้องถ่ิน/ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสําคัญกับ
การส่งเสริมการอ่านของประชาชนการทํางานเชิงบูรณาการที่เข้าใจและเข้าถึงสภาพปัญหาและความ
ต้องการของสถานศึกษาการมีเครือข่ายคณะทํางานที่เข้มแข็ง ประกอบด้วย ผู้นําระดับจังหวัด ผู้นํา
ระดับท้องถ่ิน เครือข่ายการอ่าน นักอ่าน นักเขียนฯ ร่วมมือ ร่วมใจร่วมกันสร้างสังคมการอ่าน  
สร้างนครแห่งการอ่าน 



๑๖๖ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

ชุมชน/เครือข่าย บุคลากรและเครือข่ายในพื้นที่รวมทั้งผู้นําชุมชนมีศักยภาพ เข้มแข็ง  
มีความมุ่งมั่นต้ังใจจริง ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนมีการแต่งต้ังคณะกรรมการด้านการ
ส่งเสริมการอ่านของแต่ละชุมชนมีการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และศูนย์บริการข้อมูลของจังหวัดทําให้เกิดการขับเคลื่อนการอ่านร่วมกัน มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา
และความต้องการของชุมชนเช่ือมโยงกับกิจกรรมอ่านสร้างสุขเครือข่ายให้การสนับสนุนทั้ง
งบประมาณและสถานที่ในการจัดกิจกรรมคนในชุมชนเห็นความสําคัญของสัมพันธภาพระหว่างเด็ก
กับผู้สูงอายุ เห็นความสําคัญของการสืบสานภูมิปัญญา เห็นความสําคัญของการบริจาค การให้สื่อการ
อ่านที่ดีกับเด็ก 

 

 สถานท่ี/แหล่งเรียนรู้ การเห็นคุณค่าและความน่าสนใจของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ควร
จะสืบสานให้กับลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้บริการการอ่านและการ
เรียนรู้สู่อาชีพที่หลากหลาย ทําให้มีช่องทางการอ่านเพิ่มข้ึนให้ผู้สนใจเลือกอ่านได้ตามต้องการผู้ที่ไม่
ชอบอ่านข้อความยาวๆ ภาพสีสันสวยงามและข้อความสั้นๆ ใน Info graphic  สามารถเชิญชวนให้
อยากอ่านทั้งเด็กและผู้ใหญ่อยู่ในความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ปัจจุบันกําลังเป็นที่นิยมในโลกของ 
Social Network   

 

๓. ชุมชนยุวทูต/ทูตการอ่านและสถานศึกษาต้นแบบควรมีบทบาทอย่างไรในการหนุน
เสริมให้เกิดนครแห่งการอ่านที่ใช้แนวคิด“อ่านสร้างสุข” เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก
เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ 

 

 บทบาทของผู้ปกครองและชุมชน  
ชุมชน : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ให้คนในชุมชนได้เรียนรู้และเป็นการสืบสานภูมิ

ปัญญาให้คงไว้สู่ลกูหลาน 

 บทบาทของสถานศึกษา (ครูและผู้บริหาร) 
ครู : วางแผนการดําเนินงานในชุมชนเพื่อสร้างต้นแบบด้านการอ่านให้เห็นอย่างเป็น

รูปธรรมและนําไปสู่การปฏิบัติในชุมชนสู่การเป็นชุมชนอ่านสร้างสุขได้ 
ผู้บริหาร : การมีส่วนร่วมในการวางแผนการดําเนินการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง

สถานศึกษากับเครือข่ายทํางานเชิงบูรณาการงานของส่วนราชการในการลงไปในชุมชน การสนับสนุน
งบประมาณส่งเสริมการอ่าน 
 

 บทบาทของยุวทูต/ทูตการอ่าน  
ยุวทูตการอ่าน : ออกแบบและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่น่าสนใจ สอดคล้องกับ

สภาพปัญหาของชุมชนจูงใจให้คนสนใจการอ่านและอยากมีส่วนร่วม ขยายจํานวนยุวทูตการอ่านให้ 
มีจํานวนเพิ่มข้ึน และให้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมในชุมชนอย่างทั่วถึงมีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเน่ืองสม่ําเสมอ 



๑๖๗ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

ลักษณะของโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบผลสําเร็จ  
 

- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบผลสําเร็จมีการเช่ือมโยงการอา่นเข้าไปกบักจิกรรม
อื่นได้อย่างกลมกลืน ไม่ได้มุ่งไปที่เรื่องการอ่านโดยตรงแต่ดําเนินการผ่านกิจกรรมอื่นๆ ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสนใจอยู่ก่อนหรือมีความหมายกับกลุ่มเป้าหมาย แล้วจึงโยงการอ่านเข้ามาเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่ืนชอบหรือสนใจอยู่แล้ว 

- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบผลสําเร็จเป็นกิจกรรมที่มีความเหมาะสมตาม
ลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีการวิเคราะห์บริบทเพ่ือออกแบบกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม  

- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบผลสําเร็จเป็นกิจกรรมที่ส่งผลทางจิตใจแก่
กลุ่มเป้าหมาย เช่น ความเพลิดเพลิน สุขใจ ภูมิใจ โดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายที่ไม่คุ้นเคยกับการอ่าน
หรือเห็นว่าการอ่านเป็นเรื่องน่าเบื่อมาก่อน   

- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบผลสําเร็จมีการเช่ือมโยงการอ่านเข้ากับกิจกรรม
ของชุมชน 

- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบผลสําเร็จเป็นกิจกรรมที่ทําให้เกดิการเปลีย่นแปลง
ด้านการอ่านและการเรียนรู้ไปในทางที่ดีข้ึนแก่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบผลสําเร็จเป็นกิจกรรมที่คํานึงถึงธรรมชาติการ
เรียนรู้ ความสนใจ ความต้องการ ความสามารถและบริบทของกลุ่มเป้าหมายเป็นสําคัญ 

- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบผลสําเร็จเป็นกิจกรรมที่มีความท้าทายในระดับที่
กลุ่มเป้าหมายสามารถทําได้สําเร็จ เกิดความภาคภูมิใจ อาจมีรางวัล มีใบประกาศเกียรติคุณ บ้างตาม
สมควร 

- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบผลสําเร็จเป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครองและครอบครัว 
มีส่วนร่วมในกิจกรรม ตามกําลังความสามารถ 

- กจิกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบผลสําเร็จเป็นกิจกรรมที่ครูและนักเรียนร่วมกัน
วางแผน ลงมือปฏิบัติ ติดตามและประเมินผลกิจกรรมร่วมกัน 

- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบผลสําเร็จเป็นกิจกรรมที่ยุวทูตการอ่านสามารถ
ขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้สนับสนุน 

- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบผลสําเร็จเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีการ
ดําเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ไม่ใช่งานใหม่ หรือภาระที่น่าเบื่อ 
  





๑๖๙ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 





๑๗๑ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

งานประกาศผลโครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอา่นสร้างสุข 
ในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
 

วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
 
 

 
 

กล่าวต้อนรับ  
โดย นางสุดใจ  พรหมเกิด  ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 

 
 

   
 

 
 

กรรมการบริหารแต่ละสังกัด 
จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

และถอดบทเรียน ครู ผู้นําชุมชนและนักเรียน 
และคัดเลือกผู้แทนแต่ละสังกัดเพ่ือนําเสนอผล 



๑๗๒ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

   
 

 
 

   
 

ผู้แทนแต่ละสังกัด สกัดผลสําเร็จของการดําเนินงานฯ นําเสนอผล ณ เวทีรวม 



๑๗๓ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

 
 

   
 

 
 

ผู้แทนแต่ละสังกัด สกัดผลสําเร็จของการดําเนินงานฯ นําเสนอผล ณ เวทีรวม (ต่อ) 



๑๗๔ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

 
 

 
 

 
 

เปิดเวทีอ่านสร้างแรงบันดาลใจ  
โดย  ดร.กุลชาต ิจุลเพ็ญ ; ไล่ตงจ้ินเมืองไทย ด็อกเตอร์จากกองขยะ 



๑๗๕ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

ปฏิบตักิารส่งเสริมการอ่าน “คบเดก็สร้างภาพ : เวที Ignite Best Practice” 
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

    
 

   
 

     
 



๑๗๖ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

  
 

  
 

  
 

เล่าเร่ือง   
โดย  ยุวทูตการอ่านจากสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.),
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา- 
ตามอัธยาศัย (กศน.), กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) 
และ สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

เล่าภาพ  
โดย  นักการ์ตูนวัยรุ่นชื่อดัง หนู ฟอร์มาลีน: เอกรัฐ มิลินทะภาส,  
   การ์ตูนมุนนิ: มุนินทร์ สายประสาท, หมู: ไตรภัค ศุภวัฒนา  

และ เดอะดวง: วีระชัย ดวงพลา 
เล่าดนตรี  
โดย  ด.ช.พลศษิฎ ์โสภณสิริ (น้องโอม) รางวัลชนะเลศิ 

การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย คร้ังที่ ๑๗ 



๑๗๗ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

พิธกีารมอบถ้วยพระราชทานฯ  และมอบรางวัล 
 

 
 

ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้  
และถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 
 

 
 

การแสดงพิธีเปิด   “ยกกําลังสุขด้วยการอ่าน กับ  ครูนกเล็ก” 



๑๗๘ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

 

 
 

ชมวีดีทัศน์  “เปิดร้ัวโรงเรียน สู่ประตูชุมชน : ก้าวย่างวิถีอ่านสร้างสุข” 
กล่าวรายงานภาพรวมโครงการ “สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข” 

โดย นางสุดใจ พรหมเกิด  ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 
 
 

 
 

เสวนา  

“๖ นครแห่งการอ่าน ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 

โดย 
ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดขอนแก่น,จังหวัดลําปาง, 
จังหวัดเชียงราย, จังหวัดกระบี่ และผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 



๑๗๙ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 

พิธีมอบธงสัญลักษณ์ “นครแห่งการอ่าน” 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

พิธีมอบธงสัญลักษณ์ ๖ นครแห่งการอ่าน และมอบแนวทางดําเนินงาน 
“นครแห่งการอ่าน : ยุทธศาสตร์ ๓ ดี เพ่ือพัฒนาเด็กและครอบครัวเต็มพ้ืนท่ี” 

โดย  ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 



๑๘๐ เปิดโลกอ่านสร้างสุขจากโรงเรียนสู่ชุมชน 

พิธีการมอบถ้วยพระราชทานฯ  และมอบรางวัล 
 

  
 

  
 

 
 

พิธีรับมอบถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ 
หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

และ กล่าวปิดงาน 
โดย ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ 

ผู้จัดการกองทุนสนับสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  



๑๘๑ สถานศึกษาต้นแบบ  ชุมชนอ่านสร้างสุข 





โครงการ “สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข” 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ความเป็นมา

การอ่านเป็นทักษะพื้นฐานท่ีส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต	 เพราะในชีวิตประจ�าวันทุกคนต้องใช้การอ่านเพื่อการด�ารง

ชีวิต	 เช่น	 การอ่านคู่มือการท�างาน	 การอ่านรายละเอียดสินค้าและยารักษาโรค	 เป็นต้น	 ยิ่งไปกว่านั้น การอ่านส�าคัญ

ต่อการพัฒนาและแก้ปัญหาสังคม	 เพราะการอ่านหนังสือดีย่อมได้รับค่านิยมที่ดีๆ	 หากผู้อ่านน�าความรู้และค่านิยมที่ดี

มาใช้พัฒนาตนเองทั้งด้านสติปัญญาและจิตใจไม่เพียงผู้อ่านจะได้รับประโยชน์	 เช่น	 สามารถวินิจฉัยความถูกต้องของ

เรื่องต่างๆ	สามารถเข้าใจสถานการณ์และแก้ปัญหาได้ทันท่วงที	สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม	ฯลฯ	สังคมโดยรวมยังได้

รบัพฒันาจากผูอ่้านทีน่�าความรูม้าใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อสังคมอกีด้วย	ด้วยเหตุนีใ้นปี	พ.ศ. ๒๕๕๔ องค์การสหประชาชาติ

จึงเสนอให้ประเทศสมาชิกรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศอ่านออกเขียนได้

การปลูกฝังให้ประชาชนในประเทศอ่านหนังสือจนเป็นนิสัยนั้น	 เริ่มต้นได้ภายในครอบครัวและเมื่อเข้าสู่สถาบัน

การศึกษา ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการสะสมประสบการณ์และความรู้การอ่านถือเป็นทักษะที่ส�าคัญอย่างมาก เนื่องจาก

กิจกรรมในสถานศึกษากว่า	 ร้อยละ	๙๐	ต้องอาศัยการอ่าน	 โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอน	ดังนั้นผู้เรียนต้องมี

ความสามารถด้านการอ่าน	 นอกเหนือจากน้ี	 การอ่านยังท�าให้ผู้เรียนมีความคิดกว้างขวางขึ้นและมีทักษะการคิดเป็น 

ขั้นตอน

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านจึงได้จัดท�า

บันทึกข้อตกลง	(MOU)	ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	กระทรวงศึกษาธิการ	ส�านักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	(สถ.)	และส�านัก

การศกึษากรงุเทพมหานคร	ด�าเนินโครงการ	“อ่านสร้างสขุ”	ในโรงเรยีน/สถานศึกษาขึน้ต้ังแต่ปี	พ.ศ.๒๕๕๕	ซึง่ผลด�าเนนิ

โครงการ	๒	ปีที่ผ่านมา	เกิดผลส�ำเร็จที่ส�ำคัญ อำทิ ผลส�ำเร็จในผู้เรียน โดยผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น/ 

ได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรแข่งขันหนังสือเล่มเล็กประดับประเทศ ฯลฯ และผลส�ำเร็จในระดับสถำนศึกษำ คือ เกิด

สัมพันธภำพทีด่รีะหว่ำงนกัเรยีน คร ูและชมุชน/โรงเรียนได้เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนใกล้เคยีงได้เข้ำมำค้นคว้ำ

สบืค้นข้อมูลข่ำวสำร-ควำมรูต่้ำงๆ ทีเ่ป็นประโยชน์/ผูบ้รหิำรได้รบัรำงวลักำรอ่ำนยอดเยีย่ม ครรูกักำรอ่ำนยอดเย่ียม/

มีกำรสนับสนุนงบประมำณพัฒนำห้องสมุดจำกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล (อบต.) ฯลฯ	 โดยปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้

โรงเรียนประสบความส�าเร็จในการส่งเสริมการอ่านได้แก่	 ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมบุคลากรเห็น

ความส�าคัญและให้ความร่วมมือ	มีงบประมาณเพียงพอ	มีความพร้อมในด้านห้องสมุด	-	แหล่งเรียนรู	้มีกิจกรรมส่งเสริม

การอ่านอย่างต่อเนื่อง นักเรียนให้ความสนใจและกระตือรือร้นร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน	และมีการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือส่งเสริมอ่านกับคนในชุมชน	และหรือหน่วยงานภายนอก

จากความส�าเร็จดังกล่าวจึงท�ามาสู่ทิศทางการด�าเนินโครงการในปีที่	 ๓	 นี้	 ในการค้นหาโรงเรียนที่มีศักยภาพ

ในการเป็นโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมการอ่าน	และสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคีต่างๆ	เข้ามามีส่วนร่วม	ภายใต้

โครงการ	“สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข”	ปีการศึกษา	๒๕๕๗

โครงการ “สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข” 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ความเป็นมา

การอ่านเป็นทักษะพื้นฐานที่ส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต	 เพราะในชีวิตประจ�าวันทุกคนต้องใช้การอ่านเพื่อการด�ารง

ชีวิต	 เช่น	 การอ่านคู่มือการท�างาน	 การอ่านรายละเอียดสินค้าและยารักษาโรค	 เป็นต้น	 ยิ่งไปกว่านั้น การอ่านส�าคัญ

ต่อการพัฒนาและแก้ปัญหาสังคม	 เพราะการอ่านหนังสือดีย่อมได้รับค่านิยมที่ดีๆ	 หากผู้อ่านน�าความรู้และค่านิยมที่ดี

มาใช้พัฒนาตนเองทั้งด้านสติปัญญาและจิตใจไม่เพียงผู้อ่านจะได้รับประโยชน์	 เช่น	 สามารถวินิจฉัยความถูกต้องของ

เรื่องต่างๆ	สามารถเข้าใจสถานการณ์และแก้ปัญหาได้ทันท่วงที	สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม	ฯลฯ	สังคมโดยรวมยังได้

รบัพฒันาจากผูอ่้านทีน่�าความรูม้าใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อสังคมอกีด้วย	ด้วยเหตุนีใ้นปี	พ.ศ. ๒๕๕๔ องค์การสหประชาชาติ

จึงเสนอให้ประเทศสมาชิกรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศอ่านออกเขียนได้

การปลูกฝังให้ประชาชนในประเทศอ่านหนังสือจนเป็นนิสัยนั้น	 เริ่มต้นได้ภายในครอบครัวและเมื่อเข้าสู่สถาบัน

การศึกษา ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการสะสมประสบการณ์และความรู้การอ่านถือเป็นทักษะที่ส�าคัญอย่างมาก เนื่องจาก

กิจกรรมในสถานศึกษากว่า	 ร้อยละ	๙๐	ต้องอาศัยการอ่าน	 โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอน	ดังนั้นผู้เรียนต้องมี

ความสามารถด้านการอ่าน	 นอกเหนือจากน้ี	 การอ่านยังท�าให้ผู้เรียนมีความคิดกว้างขวางขึ้นและมีทักษะการคิดเป็น 

ขั้นตอน

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านจึงได้จัดท�า

บันทึกข้อตกลง	(MOU)	ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	กระทรวงศึกษาธิการ	ส�านักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	(สถ.)	และส�านัก

การศกึษากรงุเทพมหานคร	ด�าเนนิโครงการ	“อ่านสร้างสขุ”	ในโรงเรยีน/สถานศึกษาขึน้ต้ังแต่ปี	พ.ศ.๒๕๕๕	ซึง่ผลด�าเนนิ

โครงการ	๒	ปีที่ผ่านมา	เกิดผลส�ำเร็จที่ส�ำคัญ อำทิ ผลส�ำเร็จในผู้เรียน โดยผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น/ 

ได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรแข่งขันหนังสือเล่มเล็กประดับประเทศ ฯลฯ และผลส�ำเร็จในระดับสถำนศึกษำ คือ เกิด

สมัพันธภำพทีด่รีะหว่ำงนกัเรยีน คร ูและชมุชน/โรงเรียนได้เปิดเป็นแหล่งเรยีนรู้ให้กบัชุมชนใกล้เคยีงได้เข้ำมำค้นคว้ำ

สบืค้นข้อมูลข่ำวสำร-ควำมรูต่้ำงๆ ทีเ่ป็นประโยชน์/ผูบ้รหิำรได้รบัรำงวลักำรอ่ำนยอดเยีย่ม ครรูกักำรอ่ำนยอดเย่ียม/

มีกำรสนับสนุนงบประมำณพัฒนำห้องสมุดจำกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล (อบต.) ฯลฯ	 โดยปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้

โรงเรียนประสบความส�าเร็จในการส่งเสริมการอ่านได้แก่	 ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมบุคลากรเห็น

ความส�าคัญและให้ความร่วมมือ	มีงบประมาณเพียงพอ	มีความพร้อมในด้านห้องสมุด	-	แหล่งเรียนรู	้มีกิจกรรมส่งเสริม

การอ่านอย่างต่อเนื่อง นักเรียนให้ความสนใจและกระตือรือร้นร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน	และมีการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือส่งเสริมอ่านกับคนในชุมชน	และหรือหน่วยงานภายนอก

จากความส�าเร็จดังกล่าวจึงท�ามาสู่ทิศทางการด�าเนินโครงการในปีที่	 ๓	 นี้	 ในการค้นหาโรงเรียนที่มีศักยภาพ

ในการเป็นโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมการอ่าน	และสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคีต่างๆ	เข้ามามีส่วนร่วม	ภายใต้

โครงการ	“สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข”	ปีการศึกษา	๒๕๕๗

สถานศึกึษาต้้นแบบ  ชุุมชนอ่า่นสร้้างสุข      ๑๘๓ 

โครงการ “สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข” 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ความเป็นมา

การอ่านเป็นทักษะพื้นฐานที่ส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต	 เพราะในชีวิตประจ�าวันทุกคนต้องใช้การอ่านเพื่อการด�ารง

ชีวิต	 เช่น	 การอ่านคู่มือการท�างาน	 การอ่านรายละเอียดสินค้าและยารักษาโรค	 เป็นต้น	 ยิ่งไปกว่านั้น การอ่านส�าคัญ

ต่อการพัฒนาและแก้ปัญหาสังคม	 เพราะการอ่านหนังสือดีย่อมได้รับค่านิยมที่ดีๆ	 หากผู้อ่านน�าความรู้และค่านิยมที่ดี

มาใช้พัฒนาตนเองทั้งด้านสติปัญญาและจิตใจไม่เพียงผู้อ่านจะได้รับประโยชน์	 เช่น	 สามารถวินิจฉัยความถูกต้องของ

เรื่องต่างๆ	สามารถเข้าใจสถานการณ์และแก้ปัญหาได้ทันท่วงที	สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม	ฯลฯ	สังคมโดยรวมยังได้

รบัพฒันาจากผูอ่้านทีน่�าความรูม้าใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อสังคมอกีด้วย	ด้วยเหตุนีใ้นปี	พ.ศ. ๒๕๕๔ องค์การสหประชาชาติ

จึงเสนอให้ประเทศสมาชิกรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศอ่านออกเขียนได้

การปลูกฝังให้ประชาชนในประเทศอ่านหนังสือจนเป็นนิสัยนั้น	 เริ่มต้นได้ภายในครอบครัวและเมื่อเข้าสู่สถาบัน

การศึกษา ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการสะสมประสบการณ์และความรู้การอ่านถือเป็นทักษะที่ส�าคัญอย่างมาก เนื่องจาก

กิจกรรมในสถานศึกษากว่า	 ร้อยละ	๙๐	ต้องอาศัยการอ่าน	 โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอน	ดังนั้นผู้เรียนต้องมี

ความสามารถด้านการอ่าน	 นอกเหนือจากน้ี	 การอ่านยังท�าให้ผู้เรียนมีความคิดกว้างขวางขึ้นและมีทักษะการคิดเป็น 

ขั้นตอน

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านจึงได้จัดท�า

บันทึกข้อตกลง	(MOU)	ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	กระทรวงศึกษาธิการ	ส�านักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	(สถ.)	และส�านัก

การศกึษากรงุเทพมหานคร	ด�าเนนิโครงการ	“อ่านสร้างสขุ”	ในโรงเรยีน/สถานศึกษาขึน้ต้ังแต่ปี	พ.ศ.๒๕๕๕	ซึง่ผลด�าเนนิ

โครงการ	๒	ปีที่ผ่านมา	เกิดผลส�ำเร็จที่ส�ำคัญ อำทิ ผลส�ำเร็จในผู้เรียน โดยผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น/ 

ได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรแข่งขันหนังสือเล่มเล็กประดับประเทศ ฯลฯ และผลส�ำเร็จในระดับสถำนศึกษำ คือ เกิด

สมัพันธภำพทีด่รีะหว่ำงนกัเรยีน คร ูและชมุชน/โรงเรียนได้เปิดเป็นแหล่งเรยีนรู้ให้กบัชุมชนใกล้เคยีงได้เข้ำมำค้นคว้ำ

สบืค้นข้อมูลข่ำวสำร-ควำมรูต่้ำงๆ ทีเ่ป็นประโยชน์/ผูบ้รหิำรได้รบัรำงวลักำรอ่ำนยอดเยีย่ม ครรูกักำรอ่ำนยอดเย่ียม/

มีกำรสนับสนุนงบประมำณพัฒนำห้องสมุดจำกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล (อบต.) ฯลฯ	 โดยปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้

โรงเรียนประสบความส�าเร็จในการส่งเสริมการอ่านได้แก่	 ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมบุคลากรเห็น

ความส�าคัญและให้ความร่วมมือ	มีงบประมาณเพียงพอ	มีความพร้อมในด้านห้องสมุด	-	แหล่งเรียนรู	้มีกิจกรรมส่งเสริม

การอ่านอย่างต่อเนื่อง นักเรียนให้ความสนใจและกระตือรือร้นร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน	และมีการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือส่งเสริมอ่านกับคนในชุมชน	และหรือหน่วยงานภายนอก

จากความส�าเร็จดังกล่าวจึงท�ามาสู่ทิศทางการด�าเนินโครงการในปีที่	 ๓	 นี้	 ในการค้นหาโรงเรียนที่มีศักยภาพ

ในการเป็นโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมการอ่าน	และสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคีต่างๆ	เข้ามามีส่วนร่วม	ภายใต้

โครงการ	“สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข”	ปีการศึกษา	๒๕๕๗

โครงการ “สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข” 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ความเป็นมา

การอ่านเป็นทักษะพื้นฐานท่ีส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต	 เพราะในชีวิตประจ�าวันทุกคนต้องใช้การอ่านเพื่อการด�ารง

ชีวิต	 เช่น	 การอ่านคู่มือการท�างาน	 การอ่านรายละเอียดสินค้าและยารักษาโรค	 เป็นต้น	 ยิ่งไปกว่านั้น การอ่านส�าคัญ

ต่อการพัฒนาและแก้ปัญหาสังคม	 เพราะการอ่านหนังสือดีย่อมได้รับค่านิยมที่ดีๆ	 หากผู้อ่านน�าความรู้และค่านิยมที่ดี

มาใช้พัฒนาตนเองทั้งด้านสติปัญญาและจิตใจไม่เพียงผู้อ่านจะได้รับประโยชน์	 เช่น	 สามารถวินิจฉัยความถูกต้องของ

เรื่องต่างๆ	สามารถเข้าใจสถานการณ์และแก้ปัญหาได้ทันท่วงที	สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม	ฯลฯ	สังคมโดยรวมยังได้

รบัพฒันาจากผูอ่้านทีน่�าความรูม้าใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคมอกีด้วย	ด้วยเหตุนีใ้นปี	พ.ศ. ๒๕๕๔ องค์การสหประชาชาติ

จึงเสนอให้ประเทศสมาชิกรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศอ่านออกเขียนได้

การปลูกฝังให้ประชาชนในประเทศอ่านหนังสือจนเป็นนิสัยนั้น	 เริ่มต้นได้ภายในครอบครัวและเมื่อเข้าสู่สถาบัน

การศึกษา ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการสะสมประสบการณ์และความรู้การอ่านถือเป็นทักษะที่ส�าคัญอย่างมาก เนื่องจาก

กิจกรรมในสถานศึกษากว่า	 ร้อยละ	๙๐	ต้องอาศัยการอ่าน	 โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอน	ดังนั้นผู้เรียนต้องมี

ความสามารถด้านการอ่าน	 นอกเหนือจากน้ี	 การอ่านยังท�าให้ผู้เรียนมีความคิดกว้างขวางขึ้นและมีทักษะการคิดเป็น 

ขั้นตอน

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านจึงได้จัดท�า

บันทึกข้อตกลง	(MOU)	ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	กระทรวงศึกษาธิการ	ส�านักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	(สถ.)	และส�านัก

การศกึษากรงุเทพมหานคร	ด�าเนนิโครงการ	“อ่านสร้างสขุ”	ในโรงเรยีน/สถานศึกษาขึน้ต้ังแต่ปี	พ.ศ.๒๕๕๕	ซึง่ผลด�าเนนิ

โครงการ	๒	ปีที่ผ่านมา	เกิดผลส�ำเร็จที่ส�ำคัญ อำทิ ผลส�ำเร็จในผู้เรียน โดยผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น/ 

ได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรแข่งขันหนังสือเล่มเล็กประดับประเทศ ฯลฯ และผลส�ำเร็จในระดับสถำนศึกษำ คือ เกิด

สมัพันธภำพทีด่รีะหว่ำงนกัเรยีน คร ูและชมุชน/โรงเรียนได้เปิดเป็นแหล่งเรยีนรู้ให้กบัชมุชนใกล้เคยีงได้เข้ำมำค้นคว้ำ

สบืค้นข้อมูลข่ำวสำร-ควำมรูต่้ำงๆ ทีเ่ป็นประโยชน์/ผูบ้รหิำรได้รบัรำงวลักำรอ่ำนยอดเยีย่ม ครรูกักำรอ่ำนยอดเย่ียม/

มีกำรสนับสนุนงบประมำณพัฒนำห้องสมุดจำกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล (อบต.) ฯลฯ	 โดยปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้

โรงเรียนประสบความส�าเร็จในการส่งเสริมการอ่านได้แก่	 ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมบุคลากรเห็น

ความส�าคัญและให้ความร่วมมือ	มีงบประมาณเพียงพอ	มีความพร้อมในด้านห้องสมุด	-	แหล่งเรียนรู	้มีกิจกรรมส่งเสริม

การอ่านอย่างต่อเนื่อง นักเรียนให้ความสนใจและกระตือรือร้นร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน	และมีการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือส่งเสริมอ่านกับคนในชุมชน	และหรือหน่วยงานภายนอก

จากความส�าเร็จดังกล่าวจึงท�ามาสู่ทิศทางการด�าเนินโครงการในปีที่	 ๓	 นี้	 ในการค้นหาโรงเรียนที่มีศักยภาพ

ในการเป็นโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมการอ่าน	และสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคีต่างๆ	เข้ามามีส่วนร่วม	ภายใต้

โครงการ	“สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข”	ปีการศึกษา	๒๕๕๗

สถานศึกึษาต้้นแบบ  ชุุมชนอ่า่นสร้้างสุข      ๑๘๓ 



วัตถุประสงค์

๑.	 เพื่อหนุนเสริมให้เกิดสถานศึกษาต้นแบบที่ใช้แนวคิด	“อ่านสร้างสุข”	เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกด้าน	
รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษา	ตลอดจนครอบครัวและชุมชน	เพื่อร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ

๒.	 เพื่อให้สถานศึกษาเป็นตัวอย่างต้นแบบ	“อ่านสร้างสุข”	และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขยาย-สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือให้เกิดสถานศึกษาอ่านสร้างสุขทั่วประเทศต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้ำหมำยหลัก :	 สถานศึกษาทั้งในและนอกระบบ ที่มีความพร้อมในการโรงเรียนต้นแบบ-ชุมชนอ่าน 
สร้างสุข จากสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 ส�านักการศึกษา (กทม.) ส�านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)	และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	(สถ.)

กลุ่มเป้ำหมำยรอง : ครอบครัวและชุมชนรอบๆ	สถานศึกษา

เป้าหมายโครงการ

สถานศึกษาต้นแบบสังกัดละ	๑๕	แห่ง

ระยะเวลาด�าเนินการ 

ปีการศึกษา	๒๕๕๗	เดือนเมษายน	๒๕๕๗	–	เดือนเมษายน	๒๕๕๘

คุณลักษณะของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

๑. มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยน และมีการใช้แนวคิด	 (Concept)	 “อ่านสร้างสุข”
เพื่อพัฒนาผู้เรียน	ชุมชน	เครือข่ายในทุกด้าน

๒.	 มีความพร้อมพื้นฐานเชิงกายภาพ	เช่น	มีห้องสมุด-พื้นที่การอ่าน	มีบรรยากาศ	มีหนังสือ	และสื่ออ่านอย่าง
เพียงพอ	เป็นต้น

๓.	 มีความพร้อม	และมีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ	เช่น	ครูผู้บริหาร	ครูปฏิบัติ
การ	แกนน�านักเรียน	แกนน�าระดับชุมชน	ฯลฯ

๔.	 มีความพร้อมในการสร้างและการขับเคลื่อนเครือข่ายระดับชุมชน

แนวทางประเมินสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข

๑.	 มีนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายสม�่าเสมอ	ทั้งในโรงเรียน	ในชุมชน
๒.	 ใช้การอ่านเพื่อพัฒนาศักยภาพหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล	ครอบครัว	โรงเรียน	และชุมชน
๓. มีคณะกรรมการด�าเนินงานส่งเสริมการอ่านในระดับสถานศึกษา/ชุมชนที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	 และ

ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเป็นสถานศึกษา	 -	 ชุมชนอ่านสร้างสุข	 ท่ีสามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้	เป็นตัวอย่างแก่สถานศึกษาอื่นๆ

วัตถุประสงค์

๑.	 เพื่อหนุนเสริมให้เกิดสถานศึกษาต้นแบบที่ใช้แนวคิด	“อ่านสร้างสุข”	เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกด้าน	
รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษา	ตลอดจนครอบครัวและชุมชน	เพื่อร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ

๒.	 เพื่อให้สถานศึกษาเป็นตัวอย่างต้นแบบ	“อ่านสร้างสุข”	และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขยาย-สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือให้เกิดสถานศึกษาอ่านสร้างสุขทั่วประเทศต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้ำหมำยหลัก :	 สถานศึกษาทั้งในและนอกระบบ ที่มีความพร้อมในการโรงเรียนต้นแบบ-ชุมชนอ่าน 
สร้างสุข จากสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 ส�านักการศึกษา (กทม.) ส�านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)	และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	(สถ.)

กลุ่มเป้ำหมำยรอง : ครอบครัวและชุมชนรอบๆ	สถานศึกษา

เป้าหมายโครงการ

สถานศึกษาต้นแบบสังกัดละ	๑๕	แห่ง

ระยะเวลาด�าเนินการ 

ปีการศึกษา	๒๕๕๗	เดือนเมษายน	๒๕๕๗	–	เดือนเมษายน	๒๕๕๘

คุณลักษณะของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

๑. มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยน และมีการใช้แนวคิด	 (Concept)	 “อ่านสร้างสุข”
เพื่อพัฒนาผู้เรียน	ชุมชน	เครือข่ายในทุกด้าน

๒.	 มีความพร้อมพื้นฐานเชิงกายภาพ	เช่น	มีห้องสมุด-พื้นที่การอ่าน	มีบรรยากาศ	มีหนังสือ	และสื่ออ่านอย่าง
เพียงพอ	เป็นต้น

๓.	 มีความพร้อม	และมีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ	เช่น	ครูผู้บริหาร	ครูปฏิบัติ
การ	แกนน�านักเรียน	แกนน�าระดับชุมชน	ฯลฯ

๔.	 มีความพร้อมในการสร้างและการขับเคลื่อนเครือข่ายระดับชุมชน

แนวทางประเมินสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข

๑.	 มีนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายสม�่าเสมอ	ทั้งในโรงเรียน	ในชุมชน
๒.	 ใช้การอ่านเพื่อพัฒนาศักยภาพหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล	ครอบครัว	โรงเรียน	และชุมชน
๓. มีคณะกรรมการด�าเนินงานส่งเสริมการอ่านในระดับสถานศึกษา/ชุมชนที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	 และ

ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเป็นสถานศึกษา	 -	 ชุมชนอ่านสร้างสุข	 ท่ีสามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้	เป็นตัวอย่างแก่สถานศึกษาอื่นๆ

๑๘๔     เปิิดโลกอ่่านสร้้างสุุขจากโรงเรีียนสู่ชุุมชน 

วัตถุประสงค์

๑.	 เพื่อหนุนเสริมให้เกิดสถานศึกษาต้นแบบที่ใช้แนวคิด	“อ่านสร้างสุข”	เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกด้าน	
รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษา	ตลอดจนครอบครัวและชุมชน	เพื่อร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ

๒.	 เพื่อให้สถานศึกษาเป็นตัวอย่างต้นแบบ	“อ่านสร้างสุข”	และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขยาย-สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือให้เกิดสถานศึกษาอ่านสร้างสุขทั่วประเทศต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้ำหมำยหลัก :	 สถานศึกษาทั้งในและนอกระบบ ที่มีความพร้อมในการโรงเรียนต้นแบบ-ชุมชนอ่าน 
สร้างสุข จากสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 ส�านักการศึกษา (กทม.) ส�านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)	และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	(สถ.)

กลุ่มเป้ำหมำยรอง : ครอบครัวและชุมชนรอบๆ	สถานศึกษา

เป้าหมายโครงการ

สถานศึกษาต้นแบบสังกัดละ	๑๕	แห่ง

ระยะเวลาด�าเนินการ 

ปีการศึกษา	๒๕๕๗	เดือนเมษายน	๒๕๕๗	–	เดือนเมษายน	๒๕๕๘

คุณลักษณะของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

๑. มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยน และมีการใช้แนวคิด	 (Concept)	 “อ่านสร้างสุข”
เพื่อพัฒนาผู้เรียน	ชุมชน	เครือข่ายในทุกด้าน

๒.	 มีความพร้อมพื้นฐานเชิงกายภาพ	เช่น	มีห้องสมุด-พื้นที่การอ่าน	มีบรรยากาศ	มีหนังสือ	และสื่ออ่านอย่าง
เพียงพอ	เป็นต้น

๓.	 มีความพร้อม	และมีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ	เช่น	ครูผู้บริหาร	ครูปฏิบัติ
การ	แกนน�านักเรียน	แกนน�าระดับชุมชน	ฯลฯ

๔.	 มีความพร้อมในการสร้างและการขับเคลื่อนเครือข่ายระดับชุมชน

แนวทางประเมินสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข

๑.	 มีนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายสม�่าเสมอ	ทั้งในโรงเรียน	ในชุมชน
๒.	 ใช้การอ่านเพื่อพัฒนาศักยภาพหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล	ครอบครัว	โรงเรียน	และชุมชน
๓. มีคณะกรรมการด�าเนินงานส่งเสริมการอ่านในระดับสถานศึกษา/ชุมชนที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	 และ

ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเป็นสถานศึกษา	 -	 ชุมชนอ่านสร้างสุข	 ท่ีสามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้	เป็นตัวอย่างแก่สถานศึกษาอื่นๆ

วัตถุประสงค์

๑.	 เพื่อหนุนเสริมให้เกิดสถานศึกษาต้นแบบที่ใช้แนวคิด	“อ่านสร้างสุข”	เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกด้าน	
รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษา	ตลอดจนครอบครัวและชุมชน	เพื่อร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ

๒.	 เพื่อให้สถานศึกษาเป็นตัวอย่างต้นแบบ	“อ่านสร้างสุข”	และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขยาย-สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือให้เกิดสถานศึกษาอ่านสร้างสุขทั่วประเทศต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้ำหมำยหลัก :	 สถานศึกษาทั้งในและนอกระบบ ที่มีความพร้อมในการโรงเรียนต้นแบบ-ชุมชนอ่าน 
สร้างสุข จากสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 ส�านักการศึกษา (กทม.) ส�านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)	และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	(สถ.)

กลุ่มเป้ำหมำยรอง : ครอบครัวและชุมชนรอบๆ	สถานศึกษา

เป้าหมายโครงการ

สถานศึกษาต้นแบบสังกัดละ	๑๕	แห่ง

ระยะเวลาด�าเนินการ 

ปีการศึกษา	๒๕๕๗	เดือนเมษายน	๒๕๕๗	–	เดือนเมษายน	๒๕๕๘

คุณลักษณะของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

๑. มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยน และมีการใช้แนวคิด	 (Concept)	 “อ่านสร้างสุข”
เพื่อพัฒนาผู้เรียน	ชุมชน	เครือข่ายในทุกด้าน

๒.	 มีความพร้อมพื้นฐานเชิงกายภาพ	เช่น	มีห้องสมุด-พื้นที่การอ่าน	มีบรรยากาศ	มีหนังสือ	และสื่ออ่านอย่าง
เพียงพอ	เป็นต้น

๓.	 มีความพร้อม	และมีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ	เช่น	ครูผู้บริหาร	ครูปฏิบัติ
การ	แกนน�านักเรียน	แกนน�าระดับชุมชน	ฯลฯ

๔.	 มีความพร้อมในการสร้างและการขับเคลื่อนเครือข่ายระดับชุมชน

แนวทางประเมินสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข

๑.	 มีนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายสม�่าเสมอ	ทั้งในโรงเรียน	ในชุมชน
๒.	 ใช้การอ่านเพื่อพัฒนาศักยภาพหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล	ครอบครัว	โรงเรียน	และชุมชน
๓. มีคณะกรรมการด�าเนินงานส่งเสริมการอ่านในระดับสถานศึกษา/ชุมชนที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	 และ

ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเป็นสถานศึกษา	 -	 ชุมชนอ่านสร้างสุข	 ท่ีสามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้	เป็นตัวอย่างแก่สถานศึกษาอื่นๆ

๑๘๔     เปิิดโลกอ่่านสร้้างสุุขจากโรงเรีียนสู่ชุุมชน 



๒. มีนวัตกรรม	 “อ่านสร้างสุข” และแนวทางด�าเนินงานอ่านสร้างสุขที่เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	
ครอบครวั	บุคลากรทางการศึกษา	และชมุชนทีม่สีมัพนัธภาพทีด่	ีมคีวามร่วมมอืในการสร้างความสขุในชมุชน
ร่วมกัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้

คณะที่ปรึกษาโครงการฯ
๑.	 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.	 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๓.	 เลขาธิการส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(ส�านักงาน	กศน.)
๔.	 ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา	กรุงเทพมหานคร
๕. รศ.จุมพล รอดค�าดี	 กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และประธานคณะกรรมการบริหาร

แผนคณะที่	๕	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)
๖.	 รศ.ดร.วิลาสินี	อดุลยานนท	์ผู้อ�านวยการส�านักรณรงค์สื่อสารสังคม

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)

คณะกรรมการด�าเนินงาน

ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.)

๑.	 นายกุลธร	เลิศสุริยะกุล	 ข้าราชการเกษียณ	ส�านักงาน	กศน.

๒.	 ว่าที	่ร.อ.อาศิส	เชยกลิ่น ผูอ้�านวยการสถาบนัส่งเสรมิและพฒันานวตักรรมการเรยีนรู	้ส�านกังาน	กศน.

๓.	 นางสาวสุพัตรา โทวราภา	 ข้าราชการบ�านาญ	 สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้	 

ส�านักงาน	กศน.

๔. นางสาวนริสา	ณ	นคร	 ครูช�านาญการพิเศษ สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู	้ 

ส�านักงาน	กศน.

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร

๑.	 นางศกุนตลา	สุขสมัย		 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ	

ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	สพฐ.

๒.	 นายศตรรฆ	ประจงค์	 นักวิชาการศึกษาช�านาญการ

ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	สพฐ.

๓.	 นางสาวกาญจน์กฤษดิ์	ทานเจือ	 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	สพฐ.

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (สถ.)

๑.	 นางสาวแสงมณ	ีมีน้อย	 ผู้อ�านวยการส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น	

๒.	 นางนิภาวัลย	์เพ็ชร์ผึ้ง	 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา	

๓.	 นางสาวปริยาภรณ	์ชูทัพ	 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการศึกษา	กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา	

๒. มีนวัตกรรม	 “อ่านสร้างสุข” และแนวทางด�าเนินงานอ่านสร้างสุขที่เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	
ครอบครวั	บคุลากรทางการศึกษา	และชมุชนทีม่สีมัพนัธภาพทีด่	ีมคีวามร่วมมอืในการสร้างความสขุในชมุชน
ร่วมกัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้

คณะที่ปรึกษาโครงการฯ
๑.	 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.	 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๓.	 เลขาธิการส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(ส�านักงาน	กศน.)
๔.	 ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา	กรุงเทพมหานคร
๕. รศ.จุมพล รอดค�าดี	 กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และประธานคณะกรรมการบริหาร

แผนคณะที่	๕	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)
๖.	 รศ.ดร.วิลาสินี	อดุลยานนท	์ผู้อ�านวยการส�านักรณรงค์สื่อสารสังคม

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)
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ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.)

๑.	 นายกุลธร	เลิศสุริยะกุล	 ข้าราชการเกษียณ	ส�านักงาน	กศน.

๒.	 ว่าที	่ร.อ.อาศิส	เชยกลิ่น ผูอ้�านวยการสถาบนัส่งเสรมิและพฒันานวตักรรมการเรยีนรู	้ส�านกังาน	กศน.

๓.	 นางสาวสุพัตรา โทวราภา	 ข้าราชการบ�านาญ	 สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้	 

ส�านักงาน	กศน.
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ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	สพฐ.

๒.	 นายศตรรฆ	ประจงค์	 นักวิชาการศึกษาช�านาญการ

ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	สพฐ.
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๒.	 นางนิภาวัลย	์เพ็ชร์ผึ้ง	 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา	

๓.	 นางสาวปริยาภรณ	์ชูทัพ	 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการศึกษา	กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา	

สถานศึกึษาต้้นแบบ  ชุุมชนอ่า่นสร้้างสุข      ๑๘๕ 

๒. มีนวัตกรรม	 “อ่านสร้างสุข” และแนวทางด�าเนินงานอ่านสร้างสุขที่เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	
ครอบครวั	บคุลากรทางการศึกษา	และชมุชนทีม่สีมัพนัธภาพทีด่	ีมคีวามร่วมมอืในการสร้างความสขุในชมุชน
ร่วมกัน
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เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้

คณะที่ปรึกษาโครงการฯ
๑.	 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.	 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๓.	 เลขาธิการส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(ส�านักงาน	กศน.)
๔.	 ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา	กรุงเทพมหานคร
๕. รศ.จุมพล รอดค�าดี	 กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และประธานคณะกรรมการบริหาร

แผนคณะที่	๕	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)
๖.	 รศ.ดร.วิลาสินี	อดุลยานนท	์ผู้อ�านวยการส�านักรณรงค์สื่อสารสังคม

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)
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ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.)

๑.	 นายกุลธร	เลิศสุริยะกุล	 ข้าราชการเกษียณ	ส�านักงาน	กศน.

๒.	 ว่าที	่ร.อ.อาศิส	เชยกลิ่น ผูอ้�านวยการสถาบนัส่งเสรมิและพฒันานวตักรรมการเรยีนรู	้ส�านกังาน	กศน.

๓.	 นางสาวสุพัตรา โทวราภา	 ข้าราชการบ�านาญ	 สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้	 

ส�านักงาน	กศน.

๔. นางสาวนริสา	ณ	นคร	 ครูช�านาญการพิเศษ สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู	้ 
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๑.	 นางสาวแสงมณ	ีมีน้อย	 ผู้อ�านวยการส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น	

๒.	 นางนิภาวัลย	์เพ็ชร์ผึ้ง	 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา	

๓.	 นางสาวปริยาภรณ	์ชูทัพ	 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการศึกษา	กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา	

๒. มีนวัตกรรม	 “อ่านสร้างสุข” และแนวทางด�าเนินงานอ่านสร้างสุขที่เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	
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๑.	 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.	 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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คณะกรรมการด�าเนินงาน

ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.)

๑.	 นายกุลธร	เลิศสุริยะกุล	 ข้าราชการเกษียณ	ส�านักงาน	กศน.
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