
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 

เรื่อง  การส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน 

………………………………………………………………………………… 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๔๒   มาตรา ๒๔  การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาและหน่วยงาน  ที่เก่ียวข้องด าเนินการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  คิดเป็น  ท าเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนา
ความรู้ในหลายๆด้าน  ท าให้นักเรียนมีความพร้อมและมีทักษะในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  อันจะเป็นประโยชน์
ทางด้านการศึกษา  สติปัญญา และการด ารงชีวิตในอนาคต  ซึ่งสอดคล้องกับกับกลยุทธ์โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 
ข้อ ๙  การส่งเสริม  สนับสนุนให้โรงเรียนน า Digital Technology  และสร้างนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัด
การศึกษา  และจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ  ความต้องการและความถนัด  สร้าง
สังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (การบริหารจัดการ 
สพม.๑๖)  ซึ่งการอ่านเป็นวิธีหนึ่งที่จะท าให้นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ จึง
ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน  ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การบันทึกการอ่าน 
  ๑.  การก าหนดประเภทของหนังสือ 
       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เขียนบันทึกการอ่านจาก
หนังสือตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ  กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    และแหล่งเรียนรู้อื่น 
  ๒.  การก าหนดจ านวนเรื่องจากหนังสือและสื่ออ่ืนๆ 
       ๒.๑  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ก าหนดให้บันทึกการอ่าน  ภาคเรียนละ  ๑๐  
เรื่อง  บันทึกจากหนังสือตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘ กลุ่มสาระ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ ๑  เรื่อง รวม ๘ เรื่อง 
โดยบันทึกจากหนังสือในวิชาพ้ืนฐาน  ถ้าภาคเรียนใดไม่ได้เรียนวิชาพ้ืนฐานในกลุ่มสาระใด ให้บันทึกจากวิชา
เพ่ิมเติม และบันทึกจากหนังสือหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืนตามความสนใจ จ านวน  ๒ เรื่องหรือมากกว่า 
       ๒.๒  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ก าหนดให้เขียนบันทึกการอ่าน  ภาคเรียนละ  
๑๕  เรื่อง  บันทึกจากหนังสือตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ ๑  
เรื่อง รวม ๘  เรื่อง  โดยบันทึกจากหนังสือในวิชาพ้ืนฐาน  ถ้าภาคเรียนใดไม่ได้เรียนวิชาพ้ืนฐานในกลุ่มสาระใด 
ให้บันทึกจากวิชาเพ่ิมเติม และบันทึกจากหนังสือหรือแหล่งเรียนรู้อื่นตามความสนใจ จ านวน  ๗  เรื่องหรือ
มากกว่า    



  ๓.  การส่งบันทึกการอ่าน 
      ๓.๑  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ส่งบันทึกการอ่านผ่าน
ระบบออนไลน์ ตามที่โรงเรียนก าหนดไปยังครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      ๓.๒  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒,๓,๕,๖ บันทึกการอ่านตามรูปแบบเดิม ส่งงาน
ห้องสมุดโดยผ่านครูที่ปรึกษา  
       ๓.๓  ครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้น าบันทึกการอ่านของนักเรียน ไปประเมินผลการ
อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในรายวิชาของตนเอง   
 

การประเมินผล         
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    
      ผลการประเมิน  ระดับ ๓  = ดีเยี่ยม บันทึกการอ่านได้   ๑๐  เรื่อง     
                   ระดับ ๒  = ดี  บันทึกการอ่านได้   ๙   เรื่อง 
        ระดับ ๑  = ผ่าน  บันทึกการอ่านได้   ๘   เรื่อง     
          ระดับ ๐  = ไม่ผ่าน บันทึกการอ่านได้ต่ ากว่า  ๘   เรื่อง       
 

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      ผลการประเมิน  ระดับ ๓  = ดีเยี่ยม บันทึกการอ่านได้   ๑๕  เรื่อง     
        ระดับ ๒  = ดี  บันทึกการอ่านได้   ๑๔  เรื่อง 
       ระดับ ๑  = ผ่าน  บันทึกการอ่านได้   ๑๓  เรื่อง     
             ระดับ ๐  = ไม่ผ่าน บันทึกการอ่านได้ต่ ากว่า  ๑๓ เรื่อง       
 
 

    ประกาศ  ณ วันที่  ๑๙  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 
   
 
 
     
                                                         (นายพนมไพร  วงษ์คลองเขื่อน)    
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 
 
 
 
 
 
 
 



(แบบบันทึกการอ่าน ม.๑) 
 

แบบบันทึกการอ่านและการเรียนรู้                  ครั้งที…่………. 
    
      อ่านวันที่……………………….เดือน…………………………………………………พ.ศ…………...…………………………… 
  ชื่อหนังสือ…………………………………………………ชื่อผู้แต่ง………………………………………………………….......... 
      ส านักพิมพ์…………………………………………………ปีที่พิมพ์…………………………………จ านวนหน้า……………… 
  ชื่อวารสาร…………………………………………………ชื่อบทความ/เรื่อง……………………………………………………. 
      ปีที่ออก……………………………………ฉบับที่ออก…………………………………วัน/เดือน/ปีที่ออก………………….. 
  เว็บไซต์………………………………………………………เรื่อง……………………………………………………………………… 
  สื่ออ่ืนๆ………………………………………………………เรื่อง……………………………………………………………………... 
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(แบบบันทึกการอ่าน ม.๔) 
 

แบบบันทึกการอ่านและการเรียนรู้                  ครั้งที…่………. 
    
      อ่านวันที่……………………….เดือน…………………………………………………พ.ศ…………...…………………………… 
  ชื่อหนังสือ…………………………………………………ชื่อผู้แต่ง………………………………………………………….......... 
      ส านักพิมพ์…………………………………………………ปีที่พิมพ์…………………………………จ านวนหน้า……………… 
  ชื่อวารสาร…………………………………………………ชื่อบทความ/เรื่อง……………………………………………………. 
      ปีที่ออก……………………………………ฉบับที่ออก…………………………………วัน/เดือน/ปีที่ออก………………….. 
  เว็บไซต์………………………………………………………เรื่อง……………………………………………………………………… 
  สื่ออ่ืนๆ………………………………………………………เรื่อง……………………………………………………………………... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระส าคัญที่ได้จากการอ่าน 
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ข้อคิด-ประโยชน์ที่ได้จากการอ่าน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

สิ่งที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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