
 

“อ่านวันน้ี เป็นเศรษฐีวันหน้า อ่านทุกหน้า เพิม่ปัญญา พาสุขเอย” 

 
 

ขออญัเชิญภาพของพระมหากษตัริยไ์ทย พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชฯ น้ี ปรากฏชดัแจง้
ขณะทรงเยาวว์ยั ทรงเป็นแบบอยา่งท่ีดีของพสกนิกรชาวไทยในการรักการอ่าน การศึกษาคน้ควา้ ในการ
สร้างพลงัทางความคิด  ทรงเป็นพระมหากษตัริยผ์ูท้รงอจัฉริยภาพ  ทรงเป็นพระมหากษตัริยท่ี์ยิง่ใหญ่ใน
โลก เป็น ๑ ใน๑๐ ของพระมหากษตัริยท่ี์ทัว่โลกยอมรับในความเป็นพระมหากษตัริยเ์หนือมหากษตัริย์
(King of King)  “ขอพระองคท์รงพระเจริญยิง่ยนืนาน”   

“การอ่านเป็นหวัใจส าคญัของการศึกษาและการพฒันาประเทศ เพราะการอ่านเป็นการเสริม
ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์ทั้งในดา้นองคค์วามรู้ ระบบความคิด จินตนาการ และการสร้างใหค้นมี
เป้าหมายในการด าเนินชีวติ ท าใหทุ้กคนเป็นคนดี มีสมาธิ มีสติ ซ่ึงเป็นรากฐานส าคญัในการเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บัสังคม และเป็นการพฒันาศกัยภาพในเชิงการแข่งขนัของประเทศต่อไปอีกดว้ย”  ในบทบาท
อนัทรงเกียรติท่ี ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ แต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการการ
แข่งขนัในงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี ๖๔   ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กิจกรรมยวุบรรณารักษส่์งเสริมการ
อ่าน นั้น ไดต้ั้งใจท าหนา้ท่ีน้ีอยา่งดียิง่  

กิจกรรมยวุบรรณารักษส่์งเสริมการอ่าน เป็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี ไดรั้บการบรรจุใหมี้การ
แข่งขนัในงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 63  ปีการศึกษา 2557  เป็นคร้ังแรก โดยเป็นกิจกรรมท่ีมี
วตัถุประสงคท่ี์ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน ใหมี้คุณลกัษณะของผูน้ าส่งเสริมการรักการอ่านของโรงเรียน เพื่อ
สร้างเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เกิดข้ึนทั้งโรงเรียน ดงันั้นการแข่งขนัยวุบรรณารักษส่์งเสริมการ
อ่าน จึงเป็นแนวทางหน่ึงในการพฒันาผูเ้รียนทั้งระบบในการสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านโดยผูเ้รียนเพื่อ
ผูเ้รียน   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  จึงแต่งตั้งคระกรรมการด าเนินการ



ตดัสินการแข่งขนัยวุบรรณารักษส่์งเสริมการอ่าน ปีการศึกษา 2557  ข้ึน และจดัการแข่งขนัในวนัท่ี 15 
ตุลาคม 2557  ณ โรงเรียนนิยมมิตรวทิยาคาร   

การแข่งขนัแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ซ่ึงไม่มี สถานศึกษาใดส่งทีมเขา้ร่วม
แข่งขนั ส่วนระดบัประถมศึกษาตอนปลาย มีสถานศึกษาเขา้แข่งขนั 2 ทีม ประกอบ ดว้ย ทีมยวุบรรณารักษ์
ของโรงเรียนบา้นวงัโรงใหญ่สามคัคี และโรงเรียนบา้นหนองห่าน(ประชาสามคัคี)  การแข่งขนัเป็นไปตาม
เกณฑก์ารแข่งขนัยวุบรรณารักษส่์งเสริมการอ่าน ของ สพฐ. งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 64  
ปีการศึกษา  2557   โดยใชส้ถานท่ี ณ ลานสไมล ์โรงเรียนนิยมมิตรวทิยาคาร โดยปรับเปล่ียนจาก หอ้งสมุด 
มาใช ้สถานท่ีลานโล่ง มีเหตุผล 2 ประการ คือ หน่ึง เพื่อการประชาสัมพนัธ์และสร้างแรงบนัดาลใจให ้
นกัเรียนและครูท่ีมาชม ไดท้ราบ และน าไปศึกษาพฒันางานของตนเองต่อไป และประการสุดทา้ย เพื่อการ
รักษามาตรฐานการตดัสินท่ีโปร่งใส ยติุธรรม มีผูช้มร่วมเป็นสักขีพยาน   โดยสามารถสรุปผลการแข่งขนั
กิจกรรมยวุบรรณารักษส่์งเสริมการอ่าน  ไดว้า่ ทีมยวุบรรณารักษส่์งเสริมการอ่านโรงเรียนบา้นหนองห่าน
(ประชาสามคัคี) ไดค้ะแนน  88.66  รางวลัเหรียญทอง  และโรงเรียนบา้นวงัโรงใหญ่สามคัคี ไดค้ะแนน  
86.33  รางวลัเหรียญทอง อนัดบัท่ี 2  ดงันั้นทมียวุบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านโรงเรียนบ้านหนองห่าน

(ประชาสามัคคี)  ได้เป็นตัวแทนของสพป.นม. 4 เข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อไป  
ความส าเร็จของโรงเรียนทั้งสองคร้ังน้ี ช้ีใหเ้ห็นวา่ สถานศึกษาใหค้วามส าคญักบัการด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
รักการอ่านดว้ยทีมยวุบรรณารักษอ์ยา่งเขม้แขง็ มองเห็นความร่วมมือร่วมแรงใจของบุคลากรทั้งโรงเรียน 
และยงัสามารถน าสู่ชุมชนไดอ้ยา่งน่าช่ืนชมมากท่ีสุด    
ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา   

1. ทีมยวุบรรณารักษส่์งเสริมการอ่านโรงเรียนบา้นหนองห่าน(ประชาสามคัคี)  
- ขอช่ืนชมในความชดัเจนในการน าเสนอ Best practice ท่ีมีล าดบัขั้นตอนชดัเจนตาม
กระบวนการ มองเห็นภาพความส าเร็จได ้
- เพื่อการพฒันา การน าเสนอของนกัเรียนท่ีตอ้งเพิ่มความสดใส มีชีวติ ชวนติดตาม   

2.ทีมยวุบรรณารักษส่์งเสริมการอ่านโรงเรียนบา้นวงัโรงใหญ่สามคัคี  
- ขอช่ืนชมในการน าเสนอของนกัเรียนท่ีเตม็ดว้ยความสดใส มีชีวติ น่าสนใจในการเปิด 
และปิดการน าเสนอ ท าไดดี้มาก 
- เพื่อการพฒันา การน าเสนอส่วนเน้ือหาท่ีเป็น Best practice  ไม่มีความชดัเจน และขาด 
ล าดบัขั้นตอน/ กระบวนการ ท่ีสามารถเช่ือมโยงสู่ความส าเร็จ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทสรุปทา้ยคร้ังน้ี คณะกรรมการก็ไดใ้หแ้นวทางในการพฒันาส าหรับทั้ง 2 ทีม และขอ 

เป็นก าลงัใจในการท างานของยวุบรรณารักษส่์งเสริมการอ่านและคุณครูท่ีเยีย่มมาก ขอมอบรางวลัแห่ง
ความส าเร็จ รางวลัเหรียญทอง ของการแข่งขนัยวุบรรณารักษส่์งเสริมการอ่าน  ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 
สพป.นม. 4 . ใหก้บัทั้ง 2โรงเรียน ในปีการศึกษา 2557   โปรดช่วยกนัสร้างสรรคเ์ยาวชน เพราะเยาวชนคือ
คนสร้างชาติ เด็กฉลาด ชาติเจริญ ตอ้งเร่ิมท่ีการส่งเสริมการรักการอ่านหนงัสือในวนัน้ี  ดุจดงัพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ไดก้ล่าวไวว้า่ 
....การจะเล่าเรียนหรือกระท าการใดๆ ให้ส าเร็จได้ด้วยดีโดยตลอดน้ัน  ขึน้อยู่กบัความตั้งใจจริงเป็นใหญ่ 
เพราะความตั้งใจจริงนี ้เป็นเคร่ืองมือส าคัญทีจ่ะช่วยก าจัดความเกยีจคร้าน ความอ่อนแอ และความท้อถอย
ได้อย่างดียิง่  จะปลูกฝังความเอาใจใส่  ความขยนัหมั่นเพยีร ความเข้มแข็ง  ให้เกดิเป็นนิสัย และนิสัยทีด่ี  ที่
ปลูกไว้แต่เยาว์วยั  จะเป็นคุณสมบัติติดตัวไปข้างหน้า  จะช่วยพาให้ตัวเององอาจ  สามารถเอาชนะอุปสรรค
ปัญหาต่างๆ ได้โดยตลอด  และประสบความส าเร็จ  ความเจริญรุ่งเรืองในชีวติต่อไป... 

การส่งเสริมการรักการอ่านให้นักเรียน เป็นการพฒันาคุณภาพการศึกษา ฉน้ันแล้วการจัดการศึกษา
ทีม่ีคุณภาพ อยู่ในมือของผู้บริหารและครูทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิง่ "กจิกรรมส่งเสริมรักการอ่าน"  เป็น
กจิกรรมส าคัญ ทีส่ร้างการนักอ่าน  "ปลูกฝังนิสัย" สู่หัวใจของคน เพือ่ส่งผลไปถึง "มือ"(การปฏิบัติ) ให้เกดิ
การเปลีย่นแปลงต่อไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ก็คือ เปลีย่นวธีิคิด เพื่อใหเ้ด็กมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้
ในอนาคต เพื่อกา้วเขา้สู่ยคุท่ีเรียกวา่ "เศรษฐกิจดิจิทลั" จึงมีความจ าเป็นท่ีเราจะตอ้งใชเ้วลาเป็นสิบๆ ปีเพื่อ
เตรียมเด็กของเราใหมี้ความพร้อม รวมทั้งเนน้ใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัดว้ย อีกประการส าคญั คือ สามารเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได ้ ดว้ยกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน “อ่านวันน้ี เป็นเศรษฐีวันหน้า อ่านทุกหน้า 
เพิม่ปัญญา พาสุขเอย” 

ธนิกา  กรีธาพล 
                                                                                            ครู โรงเรียนบา้นท่าเล่ือนสามคัคี (คส.๕ อุปถมัภ)์ 



 


