
 

 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
        ห้องสมุดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหลากหลายรูปแบบเพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ 
รอบตัว และศึกษาค้นคว้า  อย่างต่อเนื่อง โดยให้คุณครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรม จึงได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านดังนี้  
          1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น กิจกรรมห้องสมุดหรรษา, ระบายสีและปริศนาพาสนุก, 
ค าถามประจ าเดือน, ทายค าสุภาษิต, เกมค าถาม...ยามเช้า, แผ่นเกม 8 กลุ่มสาระ, เกมปิงโก,      
สื่อเกมต่างๆ, SUDOKU และเกมบันไดงู “สะสมไว้...ใช้เล่าเรื่อง”, โดมีโน่กลุ่มสาระฯ, จิ๊กซอ,   
การ์ดเกมภาษาอังกฤษ และเกมคณิตศาสตร์ 
          2. กิจกรรมชมรมห้องสมุด และยุวบรรณารักษ์ จัดขึ้นเพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ห้องสมุดและช่วยเหลืองานห้องสมุด  
          3.  จัดป้ายนิเทศวันส าคัญต่างๆ ในแต่ละเดือน  
          4. นิทรรศการแนะน าหนังสือใหม่ หนังสือท่ีน่าสนใจ และแนะน าหนังสือท่ีนักเรียนยืมมาก
ท่ีสุดในแต่ละเดือน ( Popular Books) 
          5.  นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน  
          6. สอนวิชาการใช้ห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐาน รู้จักวิธีการใช้ห้องสมุดที่ถูกต้อง 
รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  
          7. กิจกรรม Library Club เป็นสมุดสะสมสติ๊กเกอร์การเข้าใช้ห้องสมุด และสะสมสติ๊กเกอร์
การยืมหนังสือ 
          8. กิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชน เช่น ร่วมกิจกรรมกับส านักพิมพ์ต่างๆ และหน่วยงานภายนอก  
          9. กิจกรรมสัปดาห์รักการอ่าน...จัดเป็นประจ าทุกปี เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
และบุคลากรภายในโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
          10. กิจกรรมค่ายรักการอ่าน ระดับประถมและมัธยมศึกษา จัดขึ้นเพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ตามความสนใจ   มีการจัดกิจกรรมฐานรักการอ่าน    
เชิญวิทยากรพูดเกี่ยวกับการอ่าน และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก  

 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 



กิจกรรมรักการอ่าน 
ระดับปฐมวัย 

          1. กิจกรรมเล่านิทานก่อนนอน ด าเนินการอ่านโดยครูประจ าชั้นเป็นผู้เล่านิทานก่อนนอน
ให้นักเรียนฟังวันละประมาณ 10 นาที ตั้งแต่เวลา 12.00-12.10 น. ตั้งแต่วันจันทร์-วันพฤหัสบดี 
(ยกเว้นวันศุกร์เนื่องจากนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัยกลับบ้านครึ่งวัน) และครูผู้เล่าจะต้องบันทึกชื่อ
เร่ือง คุณธรรมจริยธรรมท่ีจะสอดแทรกให้กับนักเรียนเป็นประจ าทุกวัน น าสมุดส่งฝ่ายวิชาการทุกๆ 
สิ้นเดือน และครูห้องสมุดรวบรวมสถิติเป็นประจ าทุกเดือน  
          2. กิจกรรมพ่อ-แม่อาสาเล่านิทานให้เด็กฟัง ด าเนินการโดยพ่อ-แม่อาสาในระดับปฐมวัยเล่า
นิทานให้นักเรียนฟังตั้งแต่เวลา 7.00-7.40 น. เป็นประจ าทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี และกิจกรรม 
Hand On ประจ าทุกวันพุธท่ี 2 ของเดือน ณ ห้องสมุดระดับปฐมวัย 
          3. กิจกรรมพี่อาสาเล่านิทาน ด าเนินการโดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                        
เล่านิทานให้น้องฟังทุกวันอังคาร และวันศุกร ์

ระดับประถมศึกษา  
         โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน Nanmeebooks Reading Club ปีท่ี 
20 กับ บริษัท นานมีบุ๊คส์   จ ากัด โดยให้นักเรียนอ่านหนังสือและบันทึกการอ่านดังนี้  

  ป.1-ป.2 นักเรียนอ่านหนังสือและบันทึกการอ่านจ านวน  23 เร่ือง  

-  ภาคเรียนท่ี 1 นักเรียนบันทึกการอ่านเรื่องท่ี 1-12  โดยครูท่ีปรึกษาตรวจบันทึกการ
อ่านเร่ืองท่ี 1-10  และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตรวจบันทึกการอ่านเรื่องท่ี 11-12   

 -  ภาคเรียนท่ี 2 นักเรียนบันทึกการอ่านเรื่องท่ี 13-23  โดยครูท่ีปรึกษาตรวจบันทึกการ
อ่านเร่ืองท่ี 13-21 และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตรวจบันทึกการอ่านเรื่องท่ี 22-23   

   ป.3-ป.6 นักเรียนอ่านหนังสือและบันทึกการอ่านจ านวน  33 เร่ือง  

  -  ภาคเรียนท่ี 1 นักเรียนบันทึกการอ่านเรื่องท่ี 1-17  โดยครูท่ีปรึกษาตรวจบันทึกการ
อ่านเร่ืองท่ี 1-11  และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตรวจบันทึกการอ่านเรื่องท่ี 12-17   

 -  ภาคเรียนท่ี 2 นักเรียนบันทึกการอ่านเรื่องท่ี 18-33  โดยครูท่ีปรึกษาตรวจบันทึกการ
อ่านเร่ืองท่ี 18-27 และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตรวจบันทึกการอ่านเรื่องท่ี 28-33 

* ผู้ปกครองเซ็นชื่อบันทึกการอ่านทุกเร่ือง 



ระดับมัธยมศึกษา 

         เร่ิมด าเนินกิจกรรมรักการอ่านในวันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  โดยครูห้องสมุดได้จัด
หนังสือ วารสาร ใส่กล่องรักการอ่านไว้ที่ห้องเรียนทุกห้องเพื่อให้นักเรียนได้อ่านหนังสือ วารสาร   
(มีการหมุนเวียนกล่องรักการอ่านทุกสิ้นเดือน)                                                                                    

 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา   ม.1-6 อ่านหนังสือ,  วารสาร, สิ่งพิมพ์  ในช่วงเช้า เวลา 
07.45-8.00 น. ก่อนเรียนคาบแรก โดยมีครูท่ีปรึกษาเป็นผู้ดูแล  นักเรียนบันทึกการอ่านในช่วงเวลา
ว่าง   ชั่วโมงเรียนวิชาห้องสมุด  และวิชาภาษาไทยก่อนเรียน  10 นาที    ภาคเรียนละ 23 เร่ือง   
(45 เร่ืองต่อปีการศึกษา) 

 นักเรียนส่งบันทึกการอ่านท่ีห้องสมุด 130 ปีฯ                                                
ทุกสิ้นเดือน เพ่ือให้ครูห้องสมุดตรวจและจัดเก็บสถิต ิ                                                   
เมื่อสิ้นภาคเรียนจะเก็บคะแนนในวิชาภาษาไทย 5 คะแนน  

 มีการคัดเลือกและมอบรางวัล                                                             
“บันทึกการอ่านยอดเย่ียม”  ห้องเรียนละ 1-3 รางวัล  

           จากการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเหล่านี้ท าให้โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้รับรางวัล 
“โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม” และ อาจารย์เสริมศรี  ไชยเศรษฐ์ อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย ได้รับรางวัล “ผู้บริหารรักการอ่านยอดเยี่ยม” ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ 
จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ประจ าปีการศึกษา 2549 และในระดับ
ปฐมวัย ได้รับรางวัล นักเรียน “ครู ผู้บริหาร โรงเรียนรักการอ่านยอดเย่ียม“ จากส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ประจ าปีการศึกษา 2551 และ ห้องสมุดได้รับโลห์รางวัลชนะเลิศ
การประกวด “จัดมุมส่งเสริมการอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์ เพ่ือความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์” จัดโดย
กรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2556  

  

  

 

 

งานห้องสมุด 


