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คํานํา  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
ได ส!งเสริมสนับสนุนให โรงเรียนจัดกิจกรรมส!งเสริมการอ!านหนังสือพระราชนิพนธ+ในสมเด็จพระ 
เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงเป2นท่ีประจักษ+โดยท่ัวกันว!า พระองค+ทรงพระปรีชาสามารถด านการประพันธ+ 
ได ทรงพระราชนิพนธ+วรรณกรรมประเภทต!าง ๆ อาทิ  สารคดี  บันเทิงคดี  บทความ ฯลฯ ท้ังเป2น
ร อยแก วและร อยกรอง ผลงานพระราชนิพนธ+มีคุณค!าทางวรรณศิลป7 แสดงถึงความเอาพระราชฤทัยใส!
ให ความสําคัญการใช ภาษาไทยและวรรณคดีไทย รวมท้ังสาระความรู และข อคิดในแง!มุมต!าง ๆ อย!าง
น!าสนใจยิ่ง  ในการนี้ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงได จัดทําเอกสาร “แนวทางการจัด
กิจกรรมส!งเสริมการอ!านหนังสือพระราชนิพนธ+ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” 
สําหรับครูบรรณารักษ+ หรือครูผู สอน หรือผู ท่ีเก่ียวข อง นําไปใช เป2นแนวทางจัดกิจกรรมส!งเสริม 
การอ!านหนังสือพระราชนิพนธ+ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือกระตุ น
และส!งเสริมให นักเรียนรู จักอ!านหนังสือพระราชนิพนธ+ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี อันจะเป2นประโยชน+ในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตลอดจนมีนิสัยรักการอ!าน     

แนวทางการจัด กิจกรรมส! ง เสริมการอ! านหนั งสื อพระราชนิพนธ+ ในสมเด็จพระ 
เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับนี้ มีเนื้อหาภายในเล!มประกอบด วย สาระสําคัญของ
หนังสือพระราชนิพนธ+ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดังรายชื่อต!อไปนี้ 

• กาวยประภา • ข ามฝ@Aงแห!งฝ@น 
• ข าวไทยไปญ่ีปุBน • คืนถ่ินจีนใหญ! 
• เจียงหนานแสนงาม • ชมช!อมาลตี 
• แดรCกคูล!า ผู น!ารัก • ต นน้ํา ภูผา และปBาทราย 
• ใต เมฆท่ีเมฆใต  • ทัศนะจากอินเดีย 
• ไทยเท่ียวพม!า • นามานุกรมวรรณคดีไทย เล!ม 1 
• นามานุกรมวรรณคดีไทย เล!ม 2 • นามานุกรมวรรณคดีไทย เล!ม 3 
• นามานุกรมวรรณคดีไทย เล!ม 4 • เบอร+ลินสิ้นกําแพง 
• ประพาสภาษา • ประพาสราชสถาน 
• ประพาสอุทยาน • ฟJKนภาษา ได อาหาร 
• มนต+รักทะเลใต  • ม!วนซ่ืนเมืองลาว 
• มหัศจรรย+ทุกวัน • มุ!งไกลในรอยทราย 
• เม่ือข าพเจ าเป2นนักเรียนนอก • ย่ําแดนมังกร 
• เย็นสบายชายน้ํา • เยือนถ่ินจีนโพ นทะเล 

 



 
• เยือนถ่ินอินเดียนแดง • รวมปาฐกถาฯ การศึกษากับการพัฒนา 
• รอยยิ้มหมีขาว • โรมันสัญจร 
• ลัดฟLาล!าวิชาหาอาจารย+ • ลาวใกล บ าน 
• ลาวตอนใต  • ลาวเหนือเม่ือปลายหนาว 
• ลุยปBาฝBาฝน • เล!าเรื่องเมืองฝรั่ง 
• สวนสมุทร • สิงคโปร+สัญจร   
• หวงเหออู!อารยธรรม • อนัมสยามมิตร 
• แอนตาร+กติกา : หนาวหน าร อน • “ไอรัก” คืออะไร? 

 สําหรับกิจกรรมส!งเสริมการอ!านหนังสือพระราชนิพนธ+ ได เสนอแนะตัวอย!างกิจกรรมต!าง ๆ 
ให สามารถเลือกนําไปจัดกิจกรรม หรือประยุกต+ใช ให เหมาะสมกับเวลา ระดับชั้น และบริบทของโรงเรียน  
กิจกรรมดังกล!าวประกอบด วยรายละเอียด ได แก! ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค+ สื่อและอุปกรณ+   
ข้ันตอนการจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผล และข อเสนอแนะ นอกจากนี้ ท ายเล!มยังเสนอแนะ
โปรแกรม Kahoot ท่ีสามารถใช ในการจัดกิจกรรมรักการอ!านหนังสือพระราชนิพนธ+ได อย!าง
สนุกสนาน และได รับความรู เพ่ิมมากข้ึน ตลอดจนยังมีแบบประเมินการจัดกิจกรรมส!งเสริมการอ!าน
หนังสือพระราชนิพนธ+เพ่ือใช ในการประเมินเพ่ือพัฒนากิจกรรมให บรรลุวัตถุประสงค+ทุกประการ  
และขอขอบคุณผู ท่ีมีส!วนร!วมในการจัดทําเอกสารฉบับนี้ให ลุล!วงไปด วยดี  
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 ขามฝงแหงฝน  

 

 

     การเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศอังกฤษ ระหว�างวัน ท่ี  
๔ ถึง ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๘ และเสด็จพระราชดําเนินทรงเป-ดงาน
สําคัญ ๒ งาน คือ งานด/านดนตรีไทยศึกษาท่ี SOAS มหาวิทยาลัย
ลอนดอน และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ/าอยู�หัว 
รัชกาลท่ี ๙  ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบั ติครบ ๕๐ ป;  ท่ี  ROYAL 
GEOGRAPHICAL SOCIETY นอกจากนี้  เสด็จพระราชดําเนินไปยัง
สถานท่ีสําคัญอ่ืน ๆ อาทิ  สวนพฤกษศาสตรHคิว พิพิธภัณฑHประวัติศาสตรH
ธรรมชาติ พิพิธภัณฑHดนตรี พระราชวังวินดHเซอรH ฯลฯ 

กิจกรรมเสนอแนะ : 
 

� หนังสือเล�มเล็กชวนฝPน มหัศจรรยHพระราชนิพนธH 
� พฤกษา นานาพันธุH 
� มัจฉา พาโชค 
� บันทึกการอ�านรูปแบบ ๓ ก (เกร็ดแก/วแสนกล กล�องวิเศษ แกนมหัศจรรยH) 

 
 
 

ขาวไทยไปญ่ีปุน 

 

     การเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศญ่ีปุTนตามคําเชิญของ
สถาบันวิจัยข/าวนานาชาติ เพ่ือทรงร�วมงาน JAPAN-IRRI DAY ท่ีนครโตเกียว 
และทรงบรรยายพิเศษเรื่องข/าวไทย โดยทรงบรรยายถึงประวัติข/าวไทย
ต้ังแต�สมัยโบราณ ความสํ าคัญของข/ าวต� อเศรษฐกิจของประเทศ  
พระราชกรณียกิจด/านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 วิถีชีวิตประเพณี และวัฒนธรรมต�าง ๆ  
ของไทยท่ีเก่ียวข/องกับข/าว การบรรยายครั้งนี้ทําให/ข/าวไทยเป]นท่ีน�าสนใจ 
และเป]นผลดีต�อการส�งออกข/าวของประเทศไทย 

กิจกรรมเสนอแนะ : � Annotation book (บรรณนิทัศนHหนังสือ) 
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คืนถ่ินจีนใหญ 

 

     การเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว�างวันท่ี 
๒๕ มิถุนายน ถึง ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ทรงร�วมพิธีส�งมอบฮ�องกง
กลับคืนเป]นของจีน พิธีประกาศต้ังคณะผู/บริหารเขตบริหารพิเศษฮ�องกง 
พิธีเฉลิมฉลองและงานเลี้ยงรับรองในโอกาสก�อต้ังเขตบริหารพิเศษ
ฮ�องกง ทรงเยือนสถานท่ีต�าง ๆ ในมณฑลกวางตุ/ง อาทิ เมืองซัวเถา 
เมืองแต/จิ๋ ว  ซ่ึงเป]นแผ�นดินบรรพบุรุษของคนไทยท่ี มี เชื้อสายจีน 
จํานวนมาก และได/เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรสถานท่ีต�าง ๆ 
ในเมืองอ่ืนท่ีสําคัญ อาทิ กวางโจว เสิ่นเจิ้น มาเกiา จงซาน จูไห� ฯลฯ  
 

กิจกรรมเสนอแนะ : 
 

� The Star Book สุดยอดนักอ�านนักเล�าเรื่องหนังสือเจ/าฟoา 
� เสียงสื่อสาร ชวนอ�านหนังสือ 

 
 
 

 

เจียงหนานแสนงาม 

 

     การเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว�างวันท่ี 
๒ ถึง ๑๔ เมษายน ๒๕๔๒ ในการเสด็จพระราชดําเนินครั้งนี้ทรงเยือน
ปPกก่ิง 4 วัน เจียงหนาน 7 วัน คุนหมิง 2 วัน ได/ทอดพระเนตรเรื่องราว
ต�าง ๆ ของแต�ละเมือง ท้ังด/านประวัติศาสตรH ศิลปวัฒธรรม การศึกษา 
ภาษา ศาสนา อุตสาหกรรม ฯลฯ ทรงเยือนสวนสาธารณะและ 
แหล�งท�องเท่ียวธรรมชาติท่ีผสมกลมกลืนกับแหล�งอารยธรรมของจีน 
ศิลปวัตถุโบราณของพิพิธภัณฑHต�าง ๆ ทรงพระราชนิพนธHถอดความ 
บทกวีนิพนธHของจีนบางช�วงบางตอน เป]นบทพรรณนาร/อยแก/วอย�างมี
วรรณศิลปr ประกอบการเล�าเรื่องในหนังสือ เช�น “ยอดหมู�บ	านกลางนํ้าแห�ง
เจียงหนาน” ตั้งอยู�ในทางตอนใต	ของมณฑลเจียงซู�ในเขตเมืองคุนซาน เสมือนหน่ึง
ดอกบัวลอยอยู�บนผิวนํ้า มีลําคลองสองสายไหลจากตะวันตกถึงตะวันออก และ 
ทิศเหนือถึงทิศใต	 ถนนหนทางและบ	านเรือนพอเหมาะพอเจาะ สะท	อนภาพเขียน
และกลอนของจีนในสมัยโบราณท่ีเขียนไว	ว�า “สะพานเล็กลําคลอง และบ	านเรือน
แม	ดูเรียบง�ายแต�เต็มไปด	วยลีลา” เป]นต/น 

กิจกรรมเสนอแนะ : � แคปซูลความรู/คู�หนังสือ 
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ชมชอมาลตี 

 

     การเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลีย 
ต้ังแต�วันท่ี  2 ถึง 16 ตุลาคม 2527 ทรงเล�าเรื่องวัฒนธรรมของ
ประเทศอินโดนี เซีย โดยสอดแทรกอารมณHและความรู/สึกท่ี มีต�อ
วัฒนธรรมอันงดงาม ทรงเปรียบวัฒนธรรมท่ีงดงามนี้เป]นดังเช�นดอกไม/ 
ทรงต้ังชื่อพระราชนิพนธHเล�มนี้ว�า “ชมช�อมาลตี” เพ่ือหมายถึงดอกไม/
ประจําชาติของประเทศอินโดนีเซีย  
 
 

กิจกรรมเสนอแนะ : � รูปรอยลีลาภาษาการอ�าน    
� รู/ไว/ได/รางวัล 
� เกมบอกใบ/ทายคํา  

 
 
 

แดรกคูลา ผูนารัก 

 

     การเสด็จพระราชดําเนินเยือนกลุ�มประเทศในทวีปยุโรป คือ 
โรมาเนีย สาธารณรัฐฮังการี สาธารณรัฐออสเตรีย เบลเยียม และ
สวิตเซอรHแลนดH ระหว�างวันท่ี ๑๓ ถึง ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗  
เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรสถานท่ีสําคัญ ๆ เช�น วัดโวโรเนต 
วัดโมลโดวิตา พิพิธภัณฑHประวัติศาสตรH เมืองซูจาว�า เป]นต/น มีเนื้อหา
กล�าวถึงประวัติศาสตรH ภูมิศาสตรH สถาปPตยกรรม การศึกษา และสภาพ
บ/านเมืองท่ีสวยงามน�าสนใจ 
 

กิจกรรมเสนอแนะ : � เรื่องเล�า ๙ บรรทัด 
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ตนนํ้า ภูผา และปาทราย 

 

     การเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว�างวันท่ี 
13 ถึง 27 สิงหาคม  2544 ทอดพระเนตร 3 พ้ืนท่ีสําคัญ ได/แก�  
มณฑลชิงไห� เขตปกครองตนเองหนิงเซ่ีย เขตปกครองตนเองทิเบต  
มหานครปPกก่ิง และมณฑลเหอเปTย ในพระราชนิพนธHทรงกล�าวว�า  
“…พ้ืนท่ีท้ัง 3 แห�งท่ีเป]นจุดหลักของการไปเยี่ยมเยือนครั้งนี้ มีลักษณะ
ทางภูมิศาสตรHท่ีโดดเด�นเรื่องภูเขาและท่ีราบสูง ท่ีราบสูงชิงไห� - ทิเบต
อยู�เหนือกว�าระดับน้ําทะเล 4,000-5,000 เมตร มีพ้ืนท่ี ประมาณ 2.3 
ล/ านตารางกิ โลเมตร เป] น ท่ี ราบสู งท่ี สู งสุ ดในโลก จนได/ สมญาว� า  
“หลังคาโลก” นอกจากนั้น ยังมีพ้ืนท่ีทะเลทราย มีปTาทราย และโอเอซิส
เขียวขจีในบางแห�ง ส�วนท่ีหนิงเซ่ียนั้นมีท่ีราบสูงดินเหลือง พ้ืนท่ีดังกล�าว
จึงเป]นดินแดนแห�งสีสันทางวัฒนธรรมท่ีน�าสนใจ  

กิจกรรมเสนอแนะ : � บันทึกรักการอ�าน 
� เกมบิงโก 
� เกมบอกชื่อหนังสือพระราชนิพนธH  
� ประกวด Infographics  
� ประกวด Mind Mapping 
� ประกวดโครงงานตามรอยพระราชนิพนธH 

 
 
 

ใตเมฆทีเ่มฆใต 

 

     การเสด็จพระราชดําเนินเยือนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระหว�างวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธH ถึง ๖ มีนาคม ๒๕๓๘ เสด็จพระราชดําเนิน
ไปยังมณฑลยูนนาน ซ่ึงมีความหมายว�า “เมฆใต/” มีประชากรหลากหลาย
เชื้อชาติอาศัยอยู�ร�วมกันเป]นจํานวนมาก  และทอดพระเนตรสถานท่ี
ท�องเท่ียวต�าง ๆ ทรงเยี่ยมสถาบันวิชาการท่ีน�าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑHยูนนาน 
โรงงานผลิตยานครคุณหมิง มหาวิทยาลัยยูนนาน  สวนพฤกษศาสตรH
สมุนไพร  สวนพฤกษศาสตรHเขตร/อนสิบสองปPนนา ฯลฯ  ซ่ึงเป]นแหล�ง
รวบรวมความรู/ท่ีสําคัญยิ่ง  

กิจกรรมเสนอแนะ : � PowerPoint ตามรอยมณฑลยูนนาน 
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ทัศนะจากอินเดีย 

 

      การเสด็จพระราชดําเนินเยือนอินเดีย ระหว�างวันท่ี 10 ถึง 28 
มี นาคม 2530 ทรงเยื อน เมื องสํ าคัญ ต� าง ๆ  ของอิ น เดี ย ต้ั งแต�  
นครกัลกัตตา เมืองโครักขปุระ ปPตนะ พาราณสี ศรีนาคารH และกรุงเดลี 
ทอดพระเนตรสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรH โบราณคดี ศาสนา  
และศิลปวัฒนธรรมหลายแห�ง อาทิ พิพิธภัณฑHสถานแห�งชาติกัลกัตตา 
เจดียHและสถูปในสาลวโนทยาน (สถานท่ีปรินิพพาน) ท่ี กุสินารา 
มหาวิทยาลัยนาลันทา มกุฏพันธนเจดียH  (สถานท่ีถวายพระเพลิง 
พระพุทธสรีระ) พิพิธภัณฑHนาลันทา วัดไทยนาลันทา ฯลฯ  

กิจกรรมเสนอแนะ : � หนังสือเล�มเล็กชวนฝPน มหัศจรรยHพระราชนิพนธH 

 

 
 
 

ไทยเทีย่วพมา 

 

     การเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพพม�า 
หรือสหภาพพม�าในปPจจุบัน เม่ือวันท่ี 21 ถึง 31 มีนาคม 2529  
ตามคํากราบทูลเชิญของท�าน อู เนวิน ประธานพรรคโครงการสังคมนิยม
พม�าในขณะนั้น ซ่ึงเป]นการเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศพม�า 
เป]นครั้งแรกของพระองคH เนื้อหาส�วนใหญ�ทรงเล�าถึงสภาพบ/านเมือง  
ภูมิประเทศ ความเป]นอยู�  โบราณวัตถุ โบราณสถานท่ีงดงามและ
ทรงคุณค�าทางประวัติศาสตรH วัฒนธรรม การพัฒนาประเทศ ฯลฯ 
สอดแทรกสาระน�ารู/พร/อมภาพประกอบจํานวนมาก 

กิจกรรมเสนอแนะ : � บิงโกความรู/ 
� ประกวดทําโปสเตอรHตามรอยเจ/าฟoา 
� เกมตบการHด 
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 เบอรลินส้ินกําแพง 

 

      การเสด็จพระราชดําเนินเยือนสหพันธHสาธารณรัฐเยอรมัน ระหว�าง
วันท่ี ๒๑ ถึง ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ซ่ึงมีพระราชกรณียกิจท่ีสําคัญ คือ
การเสด็จพระราชดําเนินทรงเป-ดนิทรรศการฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป; 
ณ Kurzentrum นครแฟรงกHเฟ-รHต ซ่ึงเป]นการจัดนิทรรศการครั้งแรก 
ในทวีปยุโรป และทรงเข/าร�วมในการประชุมวิชาการแผนท่ีเยอรมัน  
ทรงพบประธานาธิบ ดี  (Prof. Dr. Roman Herzog) แห� งสห พันธH
สาธารณรัฐเยอรมัน ท่ีนครเบอรHลิน ทอดพระเนตรสถานท่ีสําคัญ 
หลายแห�ง เช�น พิพิธภัณฑHศิลปะและหัตถกรรม สถาบันนาวิกศาสตรHทาง
ทะเลและอุทกศาสตรH พิพิธภัณฑHโนลเด อุทยานแห�งชาติ Hamburger 
Hallig  เบอรHลินตะวันออก เป]นต/น 

กิจกรรมเสนอแนะ : � ถอดบทเรียนโดยใช/ศาสตรHพระราชา 

 
 
 

ประพาสภาษา 

 

     การเสด็จพระราชดําเนินเยือนสหพันธHสาธารณรัฐเยอรมัน ระหว�าง
วันท่ี19 กุมภาพันธH ถึง วันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2545 เพ่ือทรงศึกษา
ภาษาเยอรมันท่ีเมืองเกิตติงเงน  ทรงร�วมกิจกรรมต�าง ๆ หลายแห�ง 
นอกจากเรื่องทรงพระอักษรยังได/ทอดพระเนตรเรื่องศิลปะและวัฒนธรรม  
วิชาการ เทคโนโลยีสมัยใหม� ตลอดจนสถานท่ีสําคัญ ๆ ในเมืองต�าง ๆ อาทิ 
ห/องสมุด รัฐสภา ปราสาทเก�า มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑH โรงงานทําตุiกตา ฯลฯ  
  
 

กิจกรรมเสนอแนะ : � สี่สหายพาทัวรH  
� ธงแห�งคําถาม 
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ประพาสราชสถาน 

 

     การเสด็จพระราชดําเนินเยือนกรุงนิวเดลีและรัฐราชสถาน ระหว�าง
วันท่ี 2 ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2544 รัฐราชสถาน (Rajasthan) เป]นรัฐ
ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย และมีขนาดใหญ�เป]นอันดับสองของ
อินเดีย รองจากรัฐมัธยประเทศ เมืองหลวง คือ ชัยปู ร (Jaipur)  
ทรงบันทึกเกร็ดประวัติศาสตรHอารยธรรมอันเก�าแก� ความงดงามทาง
สถาปPตยกรรม ประติมากรรม อาคารโบราณสถานท่ีสําคัญต�าง ๆ  
ท้ั งพิ พิธภัณฑH เมืองและพิ พิธภัณฑสถานแห� งชาติ อิน เดีย วัด  วั ง  
และอนุสรณH สถาน และโบราณสถานและโบราณวัตถุอันงดงาม 
ของอินเดีย  

กิจกรรมเสนอแนะ : � เรื่องดี ๆ ของเจ/าฟoา จิตอาสาบอกต�อ 
� หุ�นนี้มีท่ีมา 
� หนังสือเล�มเล็กชวนฝPน มหัศจรรยHพระราชนิพนธH 

 
 
 

ประพาสอุทยาน 

 

     การเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศอังกฤษ สก็อตแลนดH  
และสวิตเซอรHแลนดH  ระหว�างวัน ท่ี  4 ถึง 17 กรกฎาคม 2536  
โดยรัฐบาลอังกฤษเป]นเจ/าภาพ ทอดพระเนตรสวนพฤกษศาสตรH 
หลายแห�ง ท้ังในอังกฤษ สก็อตแลนดH และทัศนียภาพทางธรรมชาติ 
ท่ีงดงาม ทรงสอดแทรกเกร็ดความรู/เก่ียวกับพรรณไม/ธรรมชาติไว/ 
อย�างน�าสนใจ พร/อมท้ังภาพประกอบท่ีสวยงามเป]นจํานวนมาก 
น อ ก จ าก ผู/ อ� า น จ ะ ได/ รั บ ค ว าม เพ ลิ ด เพ ลิ น แ ล ะส าระค ว าม รู/ 
ด/านพฤกษศาสตรHแล/วยังได/ เรียนรู/ คําศัพทHภาษาอังกฤษในบริบท 
ด/านพฤกษศาสตรHอย�างครบถ/วนชัดเจน 

กิจกรรมเสนอแนะ : � Kahoot ตามรอยเสด็จ 
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ฟนภาษา ไดอาหาร 

 

     การเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศฝรั่งเศส เพ่ือเพ่ิมพูนความรู/ 
ด/านภาษาฝรั่งเศส ณ สถาบันภาษาตูแรน ท่ีเมืองตูรH ประเทศฝรั่งเศส 
ระหว�างวันท่ี ๑๔ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ หลังจากทรงสําเร็จการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยแล/ว โอกาสท่ีจะได/ใช/ภาษาฝรั่งเศสนั้นน/อยลง จึงทรง
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพ่ิมเติม และได/เสด็จพระราชดําเนินเยือนสถานท่ี
สําคัญต�าง ๆ ของประเทศฝรั่งเศส อาทิ โรงพยาบาลเด็กท่ีเมืองตูรH  
บ/านรับรองพิเศษสําหรับคนพิการทางสมอง เล แอะสH วิฟสH  และ 
ปราสาทหลวงแห�งเมืองอองบวซ  ฯลฯ 

กิจกรรมเสนอแนะ : � ปาแม�น ๆ แฟนพันธุHแท/  
� เขียนบันทึกประจําวัน ตามรอยเจ/าฟoายอดนักอ�าน 

 
 
 

มนตรักทะเลใต 

 

     การเสด็จพระราชดําเนินเยือนหมู� เกาะทะเลใต/  ระหว�างวัน ท่ี  
๑๕  ถึ ง ๒ ๕  เมษายน  ๒๕ ๓๙  เริ่ ม จากสิ งค โป รH สู� ป าปP วนิ ว กินี 
ราชอาณาจักรตองกา หมู�เกาะคุก สาธารณรัฐฟ-จิ และหมู�เกาะโซโลมอน 
เส ด็ จพ ระราช ดํ า เนิ น ไป ยั งส ถาน ท่ี สํ า คัญ ๆ  เช� น  Night Safari  
สวนพฤกษศาสตรHสิงคโปรH  รัฐสภา พิพิธภัณฑH สวนพฤกษศาสตรH 
หมู�บ/านบาราเกาในปาปPวนิวกีนี ฯลฯ ได/ทอดพระเนตรศูนยHวัฒนธรรม 
ของตองกา Tonga National Centre สถานีทดลองกระทรวงเกษตร
และปTาไม/ของตองกา เกาะคุก ฯลฯ และเสด็จพระราชดําเนินไปยัง
พิพิธภัณฑHฟ-จิ มหาวิทยาลัยแปซิฟ-กใต/ สถานท่ีต�าง ๆ ของหมู�เกาะ
โซโลมอน เป]นต/น 

กิจกรรมเสนอแนะ : � Mind Map ฝPงความคิด พิชิตการอ�าน 
� ตาไวได/แต/ม 
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มวนซ่ืนเมืองลาว 

 

     การเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ๔ ครั้ง ครั้งแรกเพ่ือทอดพระเนตรเมืองปากเซ เม่ือ ๑๑ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ครั้งท่ี ๒ ทรงประกอบพิธีถวายผ/าพระกฐินท่ีเวียงจันทรH 
และทอดพระเนตรกิจการและสถานท่ีต�าง ๆ ท่ีแขวงเชียงขวาง แขวง
หลวงพระบาง แขวงพงสาลี ระหว�าง ๑๖ ถึง ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ครั้งท่ี ๓ ตามเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
(ในขณะนั้น ) ไปทรงร�วมพิธีฌ าปนกิจศพท� านไกสอน พมวิหาน  
อดีตประธานประเทศ เม่ือ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕ และครั้งท่ี ๔ 
ระหว�างวันท่ี ๙ ถึง ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖ เพ่ือทรงประกอบพิธี
ถวายผ/าพระกฐินและทอดพระเนตรกิจการและสถานท่ีต�าง ๆ ในแขวง
เวียงจันทรH หลวงพระบาง บอลิคําไซ และคําม�วน 

กิจกรรมเสนอแนะ : � หน/ากาก...นักอ�าน   � ประกวดทําโปสเตอรHตามรอยเจ/าฟoา 
 
 
 

มหัศจรรยทุกวัน 

 

     การเสด็จพระราชดําเนินเยือนหมู� เกาะอันดามันและนิโคบารH 
ของประเทศอินเดีย ระหว�างวันท่ี ๑๙ ถึง ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙ โดย 
เรือหลวงสิมิลันจากท�าเรือจังหวัดภูเก็ตไปยังหมู�เกาะอันดามันและ 
นิโคบารH ประเทศอินเดีย เสด็จพระราชดําเนินไปทอดเพระเนตรสถานท่ี
ต�าง ๆ อาทิ อนุสรณHสถานแห�งชาติ Cellular Jail, Sippighat Farm,  
เกาะ Ross, Mayabunder, เกาะอันดามันเหนือ, ปTาชายเลนตามเกาะต�าง ๆ,  
พิพิธภัณฑH Samudrika, พิพิธภัณฑHมานุษยวิทยา, เกาะ Great Nicobar,  
Indira Point ซ่ึงเป]นจุดใต/สุดของเกาะอันดามันและนิโคบารH ฯลฯ  
ท/ายเล�มมีภาคผนวก คําอธิบายเก่ียวกับหมู�เกาะอันดามันและนิโคบารH
จากพิพิธภัณฑH Samudrika เมือง Port Blair  

กิจกรรมเสนอแนะ : � หนังสือเล�มเล็กชวนฝPน มหัศจรรยHพระราชนิพนธH 
� ตอบปPญหาล�ารางวัล 
� บันทึกการอ�านรูปแบบ ๓ ก (เกร็ดแก/วแสนกล กล�องวิเศษ แกนมหัศจรรยH)   
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มุงไกลในรอยทราย 

   

     การเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
จีนอย�างเป]นทางการ ครั้งท่ี ๒ ตามเส/นทางสายแพรไหมหรือทางภาค
ตะวันตกของจีน ระหว�างวันท่ี ๗ ถึง ๒๑ เมษายน ๒๕๓๓ เส/นทางสาย
แพรไหม (Silk Road) เป]นเส/นทางการค/าระหว�างประเทศยุคก�อน 
ซ่ึงดําเนินการโดยกองคาราวานติดต�อการค/าระหว�างจีนกับแคว/นต�าง ๆ    
ในเอเชียและยุโรป รวมท้ังแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท่ีน�าสนใจต�อการศึกษา
ค/นคว/าและการท�องเท่ียว มีภาพประกอบสี่สีสวยงาม ภาพวาดฝ;พระหัตถH 
และภาพการHตูนทําให/หนังสือน�าอ�านยิ่งข้ึน  

กิจกรรมเสนอแนะ : � The Scrapbook รักการอ�าน 
� Infographics รักการอ�าน สร/างสรรคHการเขียน 
� บรรณนิทัศนHจัดเป]นสื่อการอ�าน 
� เขียนบทประพันธHชวนกันอ�าน 

 
 
 

เม่ือขาพเจาเปนนักเรยีนนอก 

 

     การเสด็จพระราชดําเนินทรงศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยปPกก่ิง 
กรุงปPก ก่ิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว�างวัน ท่ี  ๑๔ 
กุมภาพันธH ถึง ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๔ ในคํานําทรงเล�าถึงการเสด็จ 
พระราชดําเนินไปทรงศึกษาในครั้งนี้ว�า “ข/าพเจ/าเรียนภาษาจีนมา  
20 ป;แล/ว  แต�ความรู/ยังไม�ก/าวหน/าเท�าท่ีควรท้ัง ๆ ท่ีสถานทูตจีนจัดครู
มาสอนเป]นประจํา จึงเกิดความคิดว�าถ/าข/าพเจ/าได/มาอยู�ในแวดวงคนจีน  
เรียนภาษาจีนอย�างเดียวไม�ต/องทํางานอ่ืนสักพักหนึ่ งน�าจะดี ข้ึน  
ปPญหาอยู�ท่ีว�าระยะหลัง ๆ นี้ การงานท่ีเมืองไทยค�อนข/างมาก จะปลีกตัว
มาได/นานสักเท�าไร เม่ือ 3 ป;ก�อนเคยไปสหรัฐอเมริกาเดือนหนึ่ง จึงคิดว�า
น�าจะอยู�จีนได/เหมือนกัน ได/ไปลองปรึกษากับใคร ๆ ท่ีเมืองจีน ท้ังทาง
มหาวิทยาลัยและคนอ่ืน ทุกคนต�างเห็นดีด/วย...” 

กิจกรรมเสนอแนะ : � วงล/อคําถาม  
� บิงโกยอดนักอ�าน 
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ย่ําแดนมังกร 

 

     การเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน อย�างเป]น
ทางการครั้ งแรก  ระหว� างวัน ท่ี  12 ถึ ง 19 พฤษภาคม 2524  
ตามคํากราบบังคมทูลเชิญของนายกรัฐมนตรี จ/าวจื่อหยาง ทรงเสด็จ
พระราชดําเนินทอดพระเนตรกิจการต�าง ๆ และทรงมีพระราชดําริว�า  
สิ่งท่ี ได/ทอดพระเนตรนั้น ถ/าได/ถ�ายทอดให/ชาวไทยได/รับรู/จะเป]น
ประโยชนHอย�างยิ่งต�อการพัฒนาประเทศ จึงได/ทรงพระวิริยะอุตสาหะ
บันทึกการเสด็จพระราชดําเนินครั้งนี้   ท/ายเล�มมีหมายกําหนดการ 
โดยละเอียด พระราชดํารัส ๓ องคH  คัดสําเนาพร/อมด/วยสุนทรพจนH  
ฯพณ ฯ จ/ าวจื่ อหยาง, ฯพณฯ หยู� ห มิ งเทา, ฯพณ ฯ หลิ วหมิ งฮุ ย  
ตีพิมพHในหนังสือ 

กิจกรรมเสนอแนะ : � แฟนพันธุHแท/รักการอ�าน 
� ประกวดทําโปสเตอรHตามรอยเจ/าฟoา 
� ขออ�านเรื่องนี้ให/คนดีได/ฟPง 

 
 
 

เย็นสบายชายนํ้า 

 

     การเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว�างวันท่ี 
14 ถึง 27 สิงหาคม 2539  เริ่มจากคุณหมิง ถึงฉงชิ่ง แล/วประทับเรือ
พระท่ีนั่งล�องไปตามแม�น้ําแยงซี ทอดพระเนตรโครงการสร/างเข่ือน 
ท่ีใหญ�ท่ีสุดในโลก  และทรงเยือนสถานท่ีสําคัญต�าง ๆ อาทิ ศูนยHแสดง
สินค/านานาชาตินครคุนหมิง สะพานข/ามแม�น้ําแงเจียง นครฉงชิ่ง  
พิพิธภัณฑHศิลปะถํ้า อนุสรณHสถาน หมู�บ/านจิตรกร สวนเอ�อหลิ่งหยวน  
โครงการเข่ือนซานเสีย ชมพิพิธภัณฑHปPกธงสามสี หอนกกระเรียนเหลือง 
พิพิธภัณฑHแห�งชาติหูเปTย มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปPกก่ิง  
มหานครเซ่ียงไฮ/ พิพิธภัณฑHหลู�ซุน ฯลฯ  

กิจกรรมเสนอแนะ : � หนังสือเล�มเล็กชวนฝPน มหัศจรรยHพระราชนิพนธH 
� China Quiz 
� บันทึกการอ�านรูปแบบ ๓ ก (เกร็ดแก/วแสนกล กล�องวิเศษ แกนมหัศจรรยH) 
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เยือนถ่ินจีนโพนทะเล 

 

     การเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว�างวันท่ี 
๑๔ ถึง ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ทอดพระเนตร ๔ พ้ืนท่ีสําคัญ ได/แก�  
เมืองปPกก่ิง เมืองฝูโจวในมณฑลฝูเจี้ยนหรือฮกเก้ียน เมืองเซ่ียเหมิน 
มณฑลไห�หนานหรือไหหลํา และเมืองก�วงโจวหรือกวางโจวในมณฑล
กวางตุ/ง เนื้อหากล�าวถึงสภาพภูมิศาสตรH ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน  
โบราณสถาน ศาสนสถาน พิพิธภัณฑHการศึกษา สภาพเศรษฐกิจ และ
สถานท่ีสําคัญอ่ืน ๆ  

กิจกรรมเสนอแนะ : � เกมพันธุHแท/จีนโพ/นทะเล 
� ประกวดวาดภาพระบายสีตามรอยพระราชนิพนธH 

 
 
 

เยือนถ่ินอินเดียนแดง 

 

     การเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว�างวันท่ี  
๖ ถึง ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔  ทรงบันทึกการเสด็จพระราชดําเนิน
ทอดพระเนตรกิจการและสถานท่ีต�าง ๆ ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มลรัฐต�าง ๆ 
อาทิ แมรี่แลนดH  เวอรHจิเนีย แมสซาชูเสตสH แอริโซนา แคลิฟอรHเนีย 
ฮาวาย เป]นต/น จากการท่ีทรงพระวิริยะอุตสาหะรวบรวมสาระและ
เกร็ดความรู/ด/ านต�าง ๆ เก่ียวกับประเทศนี้  ซ่ึ งเป]น ดินแดนแห� ง
ประวัติศาสตรHท่ีเป]นแหล�งรวมสรรพวิทยาและเทคโนโลยีอันทันสมัย  
จนได/ชื่อว�าเป]นประเทศมหาอํานาจท่ีสําคัญของโลก ทรงพระราชนิพนธH
เรื่องราวมากมายไว/ในหนังสือเล�มนี้ เพ่ือสารประโยชนHและความรู/ต�าง ๆ 
ท่ีน�าสนใจและทรงคุณค�า  

กิจกรรมเสนอแนะ : � บิงโกความรู/  
� ประกวดทําโปสเตอรHตามรอยเจ/าฟoา 
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รอยยิม้หมีขาว 

 

     การเสด็จพระราชดําเนินเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว�าง วันท่ี ๑๓ 
ถึง ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๖  ตามคําเชิญของรัฐสภารัสเซียในนามของ
สหพันธรัฐรัสเซีย ประเทศนี้เคยได/รับสมญานามว�าเป]น “ดินแดนหลัง
ม�านเหล็ก” และเป]นประเทศมหาอํานาจท่ีสําคัญของโลกประเทศหนึ่ง  
ท่ีมี พ้ืนท่ีกว/างใหญ� ไพศาลครอบคลุมดินแดนท้ังด/านตะวันตกและ
ตะวันออกของโลก จึงทําให/สหพันธรัฐรัสเซียกลายเป]นศูนยHรวมของ
วัฒนธรรมท้ังของตะวันตกและตะวันออกท่ีเต็มไปด/วยความหลากหลาย
ทางด/านศิลปวัฒนธรรม     
 

กิจกรรมเสนอแนะ : � Mind Map ฝPงความคิด พิชิตการอ�าน  
� แข�งขันติดคําตามรอยยิ้มหมีขาว 
� Road Map ตามรอยเสด็จ  

 
 
 

โรมันสัญจร 

 

     การเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศอิตาลี ระหว�างวันท่ี 3 ถึง 16 
เมษายน พ.ศ. 2531 ทรงร�วมเป]นคณะกรรมการหนังสือสําหรับเยาวชน
ระหว�างประเทศหรือ IBBY ณ ประเทศอิตาลี เพ่ือคัดเลือกผู/ท่ีสมควร
ได/รับรางวัล ฮันสH คริสเตียน แอนเดอรHสัน ซ่ึงเป]นรางวัลระดับนานาชาติ 
สําหรับผู/แต�งและผู/เขียนภาพประกอบหนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน
ยอดเยี่ยม นอกจากทรงเข/าร�วมการประชุมตัดสินหนังสือเด็กของ IBBY 
ได/เสด็จพระราชดําเนินไปในเมืองต�าง ๆ เช�น โบโลญญา เวนิส ป;ซ�า  
ฟลอเรนซH เนเป-ล เป]นต/น และเสด็จพระราชดําเนินไปเฝoาพระสันตะปาปา 
ท่ีนครวาติกัน  

กิจกรรมเสนอแนะ : � อ�าน...สะสมแต/มล�ารางวัล 
� แฟนพันธุHแท/รักการอ�าน 
� ประกวดทําโปสเตอรHตามรอยเจ/าฟoา 
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ลัดฟาลาวิชาหาอาจารย 

 

 

     การเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม 
และสวิตเซอรHแลนดH ระหว�าง ๘ ถึง ๓๐ มกราคม ๒๕๓๔ เนื้อหา
กล�าวถึงการเดินทางไปทรงศึกษาประวัติศาสตรHหลักสูตรสั้น ๆ ได/เสด็จ
พระราชดําเนินไปยังสถานท่ีต�าง ๆ อาทิ ร/านหนังสือ พิพิธภัณฑH 
สถาบันการศึกษา ห/องสมุดท่ีจัดเก็บหนังสือเก�า ห/องสมุดวิทยาศาสตรH
แหล�งประวัติศาสตรHและโบราณคดี ฯลฯ  

กิจกรรมเสนอแนะ : � ล�ารายชื่อหนังสือพระราชนิพนธH 
� Say “Yes” or “No” 
� บันทึกรักการอ�าน 

 
 
 

ลาวใกลบาน 

   

 

     การ เส ด็ จพระราช ดํ า เนิ น เยื อนสาธารณ รั ฐป ระชาธิป ไตย 
ประชาชนลาว ระหว�างวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ถึง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๗  
เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรกิจการและสถานท่ีต�าง ๆ เช�น
เวียงจันทนH แขวงไซยะบุลี เขตพิเศษเชียงฮ�อนหงสา แขวงบ�อแก/ว  
เป]นต/น และเสด็จพระราชดําเนินไปทรงประกอบพิธีทอดผ/าพระกฐิน  
ณ วัดจอมเขามณีรัตนH  ทอดพระเนตรโครงการศูนยHพัฒนาและบริการ
ด/ าน เกษ ตร ห ลั ก  22 ซ่ึ ง เป] น โครงก ารต ามพ ระราช ดํ าริ ขอ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ/าอยู�หัว รัชกาลท่ี 9 ท่ีพระราชทานแก�รัฐบาลและ
ประชาชนลาว 

กิจกรรมเสนอแนะ : � พจนานุกรม ๓ ภาษา 
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ลาวตอนใต 

 

     การเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ระหว�างวัน ท่ี  ๘  ถึง ๑๑ เมษายน ๒๕๓๙ เส ด็จพระราชดําเนิน
ทอดพระเนตรกิจการและสถานท่ีต�าง ๆ ในเมืองปากเซ  แขวงจําปาสัก  
แขวงเซกอง และทอดพระเนตรการดําเนินงานในมหาวิทยาลัยแห�งชาติ  
โรงเรียนต�าง ๆ ห/องสมุด โรงพยาบาล โครงการศูนยH พัฒนาและ 
การบริการด/านการเกษตรตามพระราชดําริ พร/อมท้ังพระราชทานสิ่งของ 
หนังสือ พระราชทานทรัพยHเพ่ือช�วยบรรเทาปPญหาของชาวบ/าน ซ่ึงทรงมี
ข/อวินิจฉัยถึงปPญหาและแนวทางพัฒนาในเรื่องต�าง ๆ นอกจากนี้  
ได/ทอดพระเนตรสถานท่ีสําคัญทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน 
วิถีชีวิตความเป]นอยู�ของประชาชนลาวในเมืองต�าง ๆ  

กิจกรรมเสนอแนะ : � หน/ากาก...นักอ�าน 
� คําภาษาลาว 
� True or False คําถามนี้มีรางวัล 

 
 
 

ลาวเหนือเม่ือปลายหนาว 

 

     การเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ระหว�างวันท่ี  ๒๑ ถึง ๒๔ มกราคม ๒๕๔๐ เสด็จพระราชดําเนิ น
ทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดําริ สถานศึกษา และสถานท่ีสําคัญ
ต�าง ๆ ในแขวงอุดมไซ แขวงหลวงน้ําทา และเมืองสิง อาทิ หอคํา น้ําตก
ตาดซอน  ศูนยHพัฒนาและบริการด/านการเกษตรห/วยซอน – ห/วยซ้ัว  
โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกําพร/า หลัก ๖๗ พระธาตุหลักเมือง วัดแซกดํา 
การผลิตเกลือสินเธาวH บ�อน้ํ าร/อน โรงเรียนอุดมของแขวงอุดมไซ  
ด�านบ�อเต็น บ�อหาน วัดหลวงเซียงไจ เรือนพระยาเซกอง ฯลฯ  
ทรงติดตามโครงการความร�วมมือไทย – ลาว เช�น การต้ังกองทุนสนับสนุน
ในด/านการพยาบาลสาธารณสุข การศึกษา อาหารโรงเรียน การส�งเสริม
อาชีพของเกษตรกร ฯลฯ 

กิจกรรมเสนอแนะ : � True or False คําถามนี้มีรางวัล 
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ลุยปาฝาฝน 

 

     การเสด็จพระราชดําเนินเยือนกรุงกัวลาลัมเปอรH และรัฐซาราวัก 
ประเทศมาเลเซีย ระหว�างวันท่ี ๑๑ ถึง ๑๕ เมษายน ๒๕๓๗  ทรงเข/าเฝoา 
สมเด็จพระราชาธิบดี และพระราชินีแห�งมาเลเซีย และทรงพบผู/นํา
รัฐบาลมาเลเซีย และเสด็จพระราชดําเนินไปยังเมืองคูชิงและเมืองมิริ 
ในรัฐซาราวัก เพ่ือทอดพระเนตรและทรงทัศนศึกษาสถานท่ีสําคัญทาง
ธรรมชาติและพฤกษศาสตรH  เช�น  สวนเกษตรท่ีใหญ�ท่ีสุด  พิพิธภัณฑH
ของปTาไม/ ชนิดของปTาไม/ เช�น ปTาชายเลน ปTาพรุ ปTาหินปูน ปTาดิบเขา 
ปTาไม/ยาง  ปTาริมแม�น้ํา ฯลฯ  ถํ้าหินงอกหินย/อย  เป]นต/น  

กิจกรรมเสนอแนะ : � นิทรรศการพันธุHไม/ตามรอยเสด็จ 
� สื่อสร/างสรรคHชื่อพันธุHไม/ตามรอยเสด็จ 

 
 

 

เลาเรื่องเมืองฝรั่ง 

 

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล�าถึง 
การเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสครั้งแรก ระหว�าง  
พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓ ตามคํากราบบังคมทูลอันเชิญของ
รัฐบาลฝรั่งเศส เสด็จพระราชดําเนินพร/อมด/วยสมเด็จพระเจ/าลูกเธอ  
เจ/าฟoาจุฬาภรณวลัยลักษณH อัครราชกุมารี ได/ทอดพระเนตรสถานท่ี
สําคัญต�าง ๆ อาทิ โมบิลิ เย นาซิอองนาล สภากาชาดของฝรั่งเศส 
พิพิธภัณฑHลูฟวรH ซองตรH ซีอองติฟ-ก โรงงานผลิตรถยนตHเรอโนลตH และ
พระราชวังแวรHซายสH ฯลฯ 
  

กิจกรรมเสนอแนะ : � พ่ีน�ารัก ชักชวนน/องอ�าน 
� เกมโบรกเกอรHการอ�าน 
� Big Book รักการอ�าน 
� หนังสือเล�มเล็กชวนฝPน มหัศจรรยHพระราชนิพนธH 
� รักการอ�านผ�านคิวอารHโค/ด 
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สวนสมุทร 

 

     การเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศฝรั่งเศส ระหว�างวันท่ี ๒๘ 
มิถุนายน ถึง ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ครั้งนี้พระองคHได/เสด็จพระราชดําเนิน
ไปยังสถานท่ีท่ียังไม�เคยทอดพระเนตร เช�น ศูนยHอนุรักษHพรรณพืช
แห�งชาติปอรHเกอรอลสH พิพิธภัณฑHประวัติศาสตรHธรรมชาติ สํานักกาชาด
ฝรั่งเศส เป]นต/น ทรงเยือนเขตอุตสาหกรรม เขตธุรกิจ และแหล�งท�องเท่ียว
ในเมืองอองเฟลอรH เมืองกองในแคว/นนอรHมังดีท่ีมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรHศิลปวัฒนธรรม และการเสด็จพระราชดําเนินเยือน
ประเทศฝรั่งเศสได/เสร็จสิ้นลงด/วยการลอดอุโมงคHใต/ท/องทะเล อันเป]น
ท่ีมาของคําว�า สวนสมุทร    

กิจกรรมเสนอแนะ : � สรุปใจความสําคัญด/วยทักษะ ๕ ข้ัน 

 
 
 

สิงคโปรสัญจร 

 

     การเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปรH ระหว�างวันท่ี ๒๓ 
ถึง ๒๘ มิถุนายน ๒๕๒๘ ตามคํากราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสิงคโปรH 
ทรงเข/าร�วมประชุมสภากาชาดและสภาซีกวงเดือนแดงของกลุ�มประเทศ
อาเซียนในฐานะผู/แทนฝTายไทย  ทรงบันทึกการเสด็จพระราชดําเนิน
เยือนสถานท่ีสําคัญต�าง ๆ มีภาพลายเส/นฝ;พระหัตถHและภาพพร/อม 
คําบรรยายเป]นภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว�า 300 ภาพ ให/สาระ
ความรู/เก่ียวกับชีวิตความเป]นอยู�  ศิลปะ ภาวะเศรษฐกิจ และสถานท่ี          
ท่ีน�าสนใจ 

กิจกรรมเสนอแนะ : � บิงโกความรู/ 
� ประกวดทําโปสเตอรHตามรอยเจ/าฟoา 
� ตารางหรรษา คําพาสนุก 
� เชาวนHไว ไหวพริบ 
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หวงเหออูอารยธรรม 

 

     การเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว�าง 
วันท่ี ๗ ถึง ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๓ ได/ทอดพระเนตรสถานท่ีต�าง ๆ อาทิ  
ถํ้าทางพุทธศาสนา พิพิธภัณฑHขงจื่อ เรือนจําโบราณ สุสานกวนอู  
วัดเซ�าหลิน ศาลเจ/าเปาบุ/นจิ้น ปTาจารึก ฯลฯ ทรงบันทึกเป]นจดหมาย 
14 ฉบับ ตามจํานวนวันของการเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในคราวนี้  และเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตร
สถานท่ีต�าง ๆ ท่ีน�าสนใจ ในมณฑลส�านซี มณฑลซานตง มณฑลเหอหนาน 
ท่ีแม�น้ําหวงเหอไหลผ�านและเป]นอู�อารยธรรมท่ีสําคัญของจีน  

กิจกรรมเสนอแนะ : � ตามรอยหวงเหอ อู�อารยธรรม 
� นิทรรศการผ�านเรื่องเล�า 
� ปริศนาภาพถ�าย 
� กระดาษหัวใจแชรHไปให/เพ่ือน 
� เกมเศรษฐีตามหาหวงเหอ 

 
 
 

อนัมสยามมิตร 

 

      การเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ระหว�างวันท่ี ๑๗ ถึง ๒๓ กุมภาพันธH ๒๕๓๖ ทรงพระราชนิพนธHไว/ 
เม่ือครั้งเสด็จพระราชดําเนินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทรงพบผู/นํา
ระดับสูงของรัฐบาลเวียดนาม และได/ทอดพระเนตรสถานท่ีสําคัญในกรุง
ฮานอย ท้ังพิพิธภัณฑHประวัติศาสตรH พิพิธภัณฑHศิลปะ สุสานโฮจิมินหH  
และสถานท่ีสําคัญอ่ืน ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ได/ทอดพระเนตรเมืองต�าง ๆ 
อาทิ เมืองเดียนเบียนฟู เมืองดานัง เมืองเว/ เมืองโฮชิมินหHซิต้ี ฯลฯ  
พร/อมภาพประกอบตลอดท้ังเล�ม ทําให/ทราบถึงภู มิหลัง ความรู/ 
ด/านประวัติศาสตรH สังคม วิถีชีวิต เศรษฐกิจ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   

กิจกรรมเสนอแนะ : � ประกวดทําโปสเตอรHตามรอยเจ/าฟoา 
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แอนตารกติกา : หนาวหนารอน 

 

     การเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศนิวซีแลนดH และแอนตารHกติกา 
ระหว�างวันท่ี ๑๗ ถึง ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ เป]นบันทึกเรื่องราว 
การเสด็จพระราชดําเนินไปยังสถานท่ีต�าง ๆ ของประเทศนิวซีแลนดH 
หรือข้ัวโลกใต/  ดินแดนแห�งความหนาวเย็นและทิวทัศนH อันงดงาม 
ทอดพระเนตรหน�วยงานต�าง ๆ ภายใน Scott Base พิพิธภัณฑHของศูนยH
แอนตารHกติการะหว�างประเทศ ถํ้าน้ําแข็ง Erebus Glacier Tongue 
ทอดพระเนตรนกเพนกวิน ซ่ึงทรงเล�าเหตุการณHว�าเป]นการเดินทางท่ีต/อง 
ผจญภัยครั้งยิ่งใหญ�สู� ดินแดนท่ีมีความแตกต�างทางภู มิศาสตรHและ
ภูมิอากาศ 

กิจกรรมเสนอแนะ : � Mind Map ฝPงความคิด พิชิตการอ�าน 
� เกมใบ/คํา 

 
 
 

“ไอรัก” คืออะไร? 

 

     การเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
สาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย ระหว�างวันท่ี ๓ ถึง ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๕ 
สองดินแดนท่ีมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีน�าสนใจ และถือ
เป]นต/นกําเนิดหนึ่งของอารยธรรมตะวันออกอันเก�าแก�ท่ีแผ�กระจาย 
ไปในหลายประเทศ ภาพประกอบแสดงถึงลักษณะทางภูมิประเทศ 
และสภาพทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตท่ีมีเอกลักษณH
เฉพาะท่ีน�าสนใจ 
 

กิจกรรมเสนอแนะ : � แฟนพันธุHแท/รักการอ�าน 
� ประกวดทําโปสเตอรHตามรอยเจ/าฟoา 
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นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๑ 

 

     หนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดท่ี ๑ รวบรวมคําศัพทHเฉพาะ    
ท่ีเป]นชื่อวรรณคดี จํานวนกว�า 300 เรื่อง เนื้อหามีรายละเอียดของ 
ผู/ แต� ง ส มัย ท่ีแต� ง ท่ี มาของเรื่อ ง รูปแบบ คําประพันธH  เรื่ อ งย� อ  
และความสําคัญของวรรณคดีไทยท่ีแต�งข้ึนต้ังแต�สมัยสุโขทัยจนถึงสมัย
รัตนโกสินทรH รัชกาลท่ี ๕ เพ่ือเป]นสื่อสนับสนุนให/นักเรียน นักศึกษา 
ครูผู/สอน และผู/สนใจท่ัวไป สามารถใช/เป]นแหล�งสืบค/นเพ่ือศึกษา
เพ่ิมเติมได/ 
 

กิจกรรมเสนอแนะ : � เกมรจนาเลือกคู�  
� เกมจับคู�ความสัมพันธH 
� เล�านิทาน “แก/วหน/าม/า” 
� แนะนําหนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดท่ี ๑ - 4 

 
 
 

นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๒ 

 

     หนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุด ท่ี  ๒ ชื่อผู/แต�ง รวบรวม
รายละเอียดชื่อผู/แต�งวรรณคดีจากผลงานท่ีปรากฏในนามานุกรม
วรรณคดีไทย ชุดท่ี ๑ ชื่อวรรณคดี จํานวน 203 ชื่อ มาจัดทําคําอธิบาย 
เรียบเรียงและจัดลําดับตามตัวอักษร ใช/คํานามเป]นชื่อเฉพาะ มีเนื้อหา
โดยสรุปเก่ียวกับประวัติผู/แต�งและผลงาน อธิบายวิธีการใช/นามานุกรมไว/
อย�างชัดเจน 
 

กิจกรรมเสนอแนะ : � แนะนําหนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดท่ี ๑ - 4 
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นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๓ 

 

     หนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดท่ี ๓ ชื่อตัวละคร ชื่อสถานท่ี 
และชื่อปกิณกะ โดยเรียบเรียงและจัดคําตามลําดับอักษร โดยใช/คําถาม
ท่ีเป]นชื่อเฉพาะมาต้ังเป]นคําศัพทHแล/วเขียนคําอธิบายเก่ียวกับคําศัพทH  
ชื่อตัวละคร ชื่อสถานท่ี และชื่อปกิณกะในวรรณคดีไทย มีเนื้อหาสรุป
เก่ียวกับบทบาท ลักษณะและความสําคัญของชื่อนั้น ๆ และบอกวิธีใช/ 
นามานุกรมวรรณคดี ชุดท่ี ๓ ท่ีบรรจุในกล�อง จํานวน 4 เล�ม 
 

กิจกรรมเสนอแนะ : � แนะนําหนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดท่ี ๑ - 4 
� ตัวละครท่ีชอบ 
 

 

 
 

นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๔ 

 

     หนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดท่ี 4 เป]นชื่อวรรณคดีไทยสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล/าเจ/าอยู�หัว รัชกาลท่ี ๖ นํามาจัดทํา
คําอธิบายให/ข/อมูลเก่ียวกับประเภทวรรณคดี ผู/แต�ง สมัยท่ีแต�ง ท่ีมาของ
เรื่อง รูปแบบคําประพันธH เรื่องย�อ และความสําคัญของเรื่อง พร/อม
ยกตัวอย�างบทประพันธHประกอบ โดยขอบเขตของเนื้อหาเป]นผลงานของ
กวีท่ีมีชีวิตอยู�ในรัชกาลท่ี ๖ และมีผลงานส�วนใหญ�อยู�ในรัชกาลนั้น 
อาจมีบางเรื่องท่ีแต�งก�อนหรือหลังรัชกาลนั้นบ/าง 

กิจกรรมเสนอแนะ : � แนะนําหนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดท่ี ๑ - 4 
� รู/รอบ รอบรู/ เรื่องของนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดท่ี ๔  
� เกมค/นคําทําเวลา 
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รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

การศึกษากับการพัฒนา เลม ๑ – ๓ 

 

     หนังสือรวมปาฐกถาพระราชนิพนธH ฯ การศึกษากับการพัฒนา  
เล�ม 1 - 3 เป]น 1 ใน 7 เรื่อง ของ “สื่อ 60 พรรษา” หนังสือเรื่องนี้มี
ท้ังหมด 3 เล�ม รวม 46 เรื่อง ทรงบรรยายเป]นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เรียงตามวัน เวลา เนื้อหากล�าวถึงความรู/ประกอบด/วยภาคทฤษฎีและ 
การปฏิบั ติจากประสบการณHตรง แสดงให/ เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ  
พระวิริย อุตสาหะสุดพ/นพรรณนาในการทรงงานด/ านการศึกษา 
อย�างต�อเนื่องยาวนาน เพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของไทยท้ังระบบในทุกมิติ จึงเป]นหนังสือท่ีเหมาะกับการเพ่ิมพูนความรู/
และมุมมอง เพ่ือใช/เป]นแนวทางพัฒนาการศึกษา 

กิจกรรมเสนอแนะ : � เรียนรู/ภาษาจากปาฐกถา 
� ทัศนะคนรุ�นใหม�กับการศึกษาไทยท่ียั่งยืน 

 

 
 

กาวยประภา  
Poetry of Light 

 

     รวมภาพถ�ายฝ;พระหัตถH สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม-
ราชกุมารี 2559 ถึง 2560 ท่ีบอกเล�าเรื่องราวต�าง ๆ ผ�านสายพระเนตร
ท้ังท่ีทรงประสบด/วยองคHเอง และสิ่งต�าง ๆ ท่ีอยู�ในความสนพระราชหฤทัย  
ซ่ึงทรงถ�ายทอด “กาวยประภา” เป]นภาพถ�ายฝ;พระหัตถHท่ีสวยงาม
ทรงคุณค�าทางศิลปะการถ� ายภาพ และทรงให/ความหมายของ  
“กาวยประภา” ดังความตอนหนึ่งในคํานําหนังสือเล�มนี้ว�า “...เม่ือ
กล�าวถึงแสง ก็ต/องนึกถึงสี เพราะคลื่นแสงทําให/เกิดสีต�าง ๆ ภาพถ�าย 
ท่ีสะท/อนให/เห็นสีท่ีประกอบกันเป]นภาพท่ีมีความหมาย เป]นความงาม 
ท่ีเรียงร/อยเป]นระเบียบเห็นได/ด/วยสายตา เป]นสื่อทําให/เข/าใจกัน ทําให/
จิตใจผ�องใส สร/างมิตรไมตรีระหว�างกัน การเรียงร/อยนั้นเรียกว�า กาวยะ 
แสงก็คือประภา นั่นเอง...”  

กิจกรรมเสนอแนะ : � นิทรรศการภาพถ�าย “กาวยประภา”   � ดนตรีกวีศิลปr 
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กิจกรรมสงเสริมการอาน 
หนังสือพระราชนพินธ 
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1 
Annotation book (บรรณนิทัศนหนังสือ) 

วัตถุประสงค� 
๑. เพ่ือสรุปสาระสําคัญและทบทวนความรู�จากหนังสือพระราชนิพนธ& 
๒. เพ่ือส(งเสริมนิสัยรักการอ(าน 
๓. เพ่ือให�นักเรียนมีทักษะในการนําเสนอผลงาน 
๔. เพ่ือให�นักเรียนมีความคิดสร�างสรรค&และการออกแบบชิ้นงาน 
๕. เพ่ือฝ4กฝนทักษะและกระบวนการทํางานเป5นกลุ(ม 

ส่ือและอุปกรณ� 
๑. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ข�าวไทยไปญ่ีปุ8น 
๒. กระดาษ สี ดินสอ 
๓. เครื่องคอมพิวเตอร& 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
1. ครูมอบหมายให�นักเรียนอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ข�าวไทยไปญ่ีปุ8น 
2. นักเรียนเขียนสรุปจากเรื่องท่ีอ(านและส(งตัวแทนเล(าเรื่องหนังสือพระราชนิพนธ&โดยใช�

หนังสือ ภาพวาด และภาพถ(าย ประกอบการเล(าเรื่อง 
3. นักเรียนออกแบบบรรณนิทัศน&แนะนําหนังสือ 
4. นักเรียนตกแต(งการแนะนําหนังสือให�สวยงามและนําเสนอชิ้นงาน 
๕. จัดนิทรรศการ แนะนําหนังสือ เรื่อง ข�าวไทยไปญ่ีปุ8น 
๖. รวบรวมบรรณนิทัศน&แต(ละห�อง จัดทําเป5นรูปเล(ม 

การวัดและประเมินผล 
๑. ตรวจความถูกต�อง ครบถ�วนของเนื้อหา 
๒. สังเกตวิธีการและรูปแบบการนําเสนอ 
๓. ความคิดสร�างสรรค&ปรากฏในผลงาน 

ข�อเสนอแนะ 
1. ครูควรแนะนําหนังสือพระราชนิพนธ&อ่ืน ๆ ตามความสนใจ 
2. ครูจัดกิจกรรมถามตอบด�วยปากเปล(า/บัตรคํา 
3. ครูจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมด�วย Kahoot ตามรอยเสด็จ 
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2 
Big Book รักการอาน  

วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือให�นักเรียนเล(าเรื่องราวจากหนังสือพระราชนิพนธ&ท่ีเก่ียวข�อง 
 2. เพ่ือให�นักเรียนสนุกสนานกับกิจกรรม Big Book รักการอ(าน  

ส่ือและอุปกรณ� 
 1. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง เล(าเรื่องเมืองฝรั่ง 
 2. อุปกรณ&สําหรับทํา Big Book รักการอ(าน หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง เล(าเรื่องเมืองฝรั่ง 
เช�น ฟ�วเจอร�บอร�ด/กระดาษ A4/กรรไกร/กระดาษสี และอุปกรณ�ตกแต�งอ่ืน ๆ 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
1. ยุวบรรณารักษ&ช(วยครูนําภาพประกอบในหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง เล(าเรื่องเมืองฝรั่ง 

มาสะสมใน Big Book รวมถึงข�อความโดนใจ แล�วนํามาเล(าให�ผู�เข�าร(วมกิจกรรมฟQง  
2. ต้ังคําถามตอนท�ายของหนังสือเพ่ือให�ผู�เข�าร(วมกิจกรรมตอบปQญหาชิงรางวัล 

 3. นักเรียนร(วมกันอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง เล(าเรื่องเมืองฝรั่ง และเล(าให�กันฟQง 
 4. แข(งขันวาดภาพเก่ียวกับหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง เล(าเรื่องเมืองฝรั่ง 
 5. มอบรางวัลสําหรับผู�มีผลงานดีเด(น 
 6. นําผลงานผู�ได�รับรางวัลจัดแสดงท่ีมุมหนังสือพระราชนิพนธ& 

การวัดและประเมินผล 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 

ข�อเสนอแนะ 
 กิจกรรม Big Book รักการอ(าน หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง เล(าเรื่องเมืองฝรั่ง สามารถใช�กับ
หนังสือพระราชนิพนธ&เรื่องอ่ืน ๆ ได� 
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3 
China Quiz  

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือส(งเสริมนิสัยการอ(าน 
 ๒. เพ่ือสร�างความตระหนักและเห็นคุณค(าของหนังสือพระราชนิพนธ& 
 ๓. เพ่ือฝ4กทักษะการจับใจความจากเรื่องท่ีอ(าน แล�วตอบคําถามได� 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง เย็นสบายชายน้ํา 
 ๒. ชุดคําถาม – คําตอบ (ตามจํานวนกลุ(ม) 
 ๓. นกหวีด 
 4. กระดาษปรู$ฟ หรือ กระดาษ A4 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ครูชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมและให�นักเรียนแบ(งกลุ(ม กลุ(มละ ๕ คน 
 2. ครูแจกซองคําถาม – คําตอบ ให�นักเรียนแต(ละกลุ(ม 
 3. ครูให�สัญญาณนกหวีด นักเรียนแต(ละกลุ(มเปWดซองคําถามและซองคําตอบ  
 4. นักเรียนจับคู(คําถามและคําตอบให�ถูกต�อง แล�วนําไปติดลงในกระดาษปรูXฟ  
 5.  กลุ(มใดทําถูกต�องและรวดเร็วท่ีสุดเป5นกลุ(มชนะ 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. สังเกตการร(วมกิจกรรม 
 ๒. ความถูกต�องในการจับคู(คําถามคําตอบ 

ข�อเสนอแนะ 
 ควรมีกิจกรรมให�หลากหลายและต(อเนื่อง 
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4 

Infographics รักการอาน สรางสรรคการเขียน 

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือให�นักเรียนเล(าเรื่องราวจากหนังสือพระราชนิพนธ& 
 ๒. เพ่ือให�นักเรียนสรุปเรื่องท่ีอ(านเป5น Infographics รักการอ(าน  

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง มุ(งไกลในรอยทราย 
 ๒. อุปกรณ�ทํา Infographics เช�น กระดาษ A4/ปากกา/สี และอุปกรณ�ตกแต�งอ่ืน ๆ  

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ครูแนะนําหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง มุ(งไกลในรอยทราย 
 2. นักเรียนศึกษาค�นหาวิธีการทํา Infographics และตัวอย(าง Infographics จนเข�าใจจาก
อินเทอร&เน็ต 
 3. นักเรียนนําความรู8 สาระท่ีได8 และความประทับใจในหนังสือพระราชนิพนธ� เรื่อง มุ�งไกลใน
รอยทราย มาจัดทําเป=น Infographics ในกระดาษ A4  
 4. นําผลงานของนักเรียนมาจัดแสดงเพ่ือเผยแพร(ผลงาน หรือเผยแพร(ผลงานทางสื่อออนไลน& 
เพ่ือหาสุดยอด Infographics รักการอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง มุ(งไกลในรอยทราย 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. การนําเสนอผลงาน 
 ๒. ตรวจผลงาน 

ข�อเสนอแนะ 
 1. กิจกรรม Infographics รักการอ(าน หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง มุ(งไกลในรอยทราย
สามารถนําไปจัดกิจกรรมหนังสือพระราชนิพนธ&เรื่องอ่ืนได� 
 2. การจัดทํา Infographics เป5นกิจกรรมส(งเสริมการอ(านสู(การสร�างสรรค&การเขียน 
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5 

Kahoot ตามรอยเสด็จ  

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือสรุปสาระสําคัญและทบทวนความรู�จากหนังสือพระราชนิพนธ& 
 ๒. เพ่ือใช�เทคโนโลยีสมัยใหม(กระตุ�นและส(งเสริมการอ(านอย(างสร�างสรรค& 
 3. เพ่ือเผยแพร(กิจกรรมการอ(านหนังสือพระราชนิพนธ&และกิจกรรมส(งเสริมการอ(าน  

ส่ือและอุปกรณ� 
1. หนังสือพระราชนิพนธ&ทุกเรื่อง 
2. โปรแกรม Kahoot  

 ๓. สมาร&ทโฟน/แท็บเล็ต/โน�ตบุ�ค 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ครูผู�สอนหรือคณะผู�จัดทํา ออกแบบคําถามจากหนังสือพระราชนิพนธ&  
  2. ส(งต(อ (Share) กิจกรรมเกมการศึกษาออนไลน&ผ(านสื่อต(าง ๆ 
 3. ให�นักเรียนอ(านหนังสือพระราชนิพนธ&อย(างต้ังใจ 
 4. เล(นเกมในห�องเรียนหรือในกิจกรรมชุมนุม 
 5. ส(งต(อ (Share) Kahoot Challenge ให�นักเรียนเล(นนอกเวลาเรียน และรายงานคะแนน 

การวัดและประเมินผล 
๑. ประเมินความพึงพอใจโดยใช�โปรแกรม Kahoot/Survey 
๒. วัดความรู�โดยใช�แบบทดสอบในรูปเกมการศึกษา Kahoot ประมวลผลอัตโนมัติ 

ข�อเสนอแนะ 
1. จัดแข(งขันได�ทุกระดับชั้น ระดับโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนท่ี  
2. เสริมแรงโดยการมอบรางวัล เช(น ทุนการศึกษา โล(รางวัล หรือเกียรติบัตร เป5นต�น 
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6 

Mind Map ฝงความคิด พิชิตการอาน  

วัตถุประสงค� 
๑. เพ่ือส(งเสริมการอ(านและการจับใจความสําคัญโดยสรุปเป5น Mind Map  
2. เพ่ือส(งเสริมให�นักเรียนสามารถทํางานเป5นกลุ(ม 
3. เพ่ือส(งเสริมการสร�างสรรค& Mind Map หลากหลายรูปแบบ 

ส่ือและอุปกรณ� 
๑. หนังสือพระราชนิพนธ&เรื่องท่ีได�คัดเลือกมาจัดกิจกรรม 
๒. กระดาษ ๑๐๐ ปอนด� ขนาด A4 
3. ดินสอ/ดินสอสี/สีเทียน/สีชอล&ก 
4. เครื่องคอมพิวเตอร&และอินเทอร&เน็ต 
5. ของรางวัล 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
๑. ครูชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม และแบ(งกลุ(มนักเรียนตามความเหมาะสม  
2. ครูให�นักเรียนแต(ละกลุ(มส(งตัวแทนจับสลากชื่อเมืองท่ีเสด็จพระราชดําเนินในหนังสือ   

พระราชนิพนธ&เรื่องท่ีได�คัดเลือกมาจัดกิจกรรม เช(น รอยยิ้มหมีขาว  มนต&รักทะเลใต� เป5นต�น 
๔. นักเรียนแต(ละกลุ(มอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& ตอนท่ีกลุ(มตนเองได�รับมอบหมาย และ

ศึกษาเพ่ิมเติมจากห�องสมุด หรืออินเทอร&เน็ต 
5. นักเรียนร(วมกันระบุข�อมูลเก่ียวกับสถานท่ีและสิ่งท่ีพระองค&ท(านประทับใจเพ่ือทําเป5น  

Mind Map (ร�างในกระดาษ A4) 
6. ครูและนักเรียนร(วมกันตรวจดูความถูกต�อง ปรับปรุง แก�ไข และเพ่ิมเติมสาระสําคัญ 
7. นักเรียนออกแบบ Mind Map ลงบนกระดาษ ๑๐๐ ปอนด& ขนาด A4  และตกแต�งชิ้นงาน

ให8มีรูปแบบท่ีสวยงาม น�าสนใจ 
8. นักเรียนแต(ละกลุ(มนําเสนอผลงาน Mind Map ท่ีจัดทําข้ึน 
9. ครูชื่นชม และมอบรางวัล  

การวัดและประเมินผล 
๑. ตรวจสอบความถูกต�องสาระสําคัญของ Mind Map    
๒. สังเกตพฤติกรรมขณะร(วมทํากิจกรรม  

ข�อเสนอแนะ 
       ๑. ครูควรจัดหาหนังสือให�พอเพียงและเหมาะสมกับนักเรียน 
      ๒. ควรจัดกลุ(มนักเรียนโดยคละความสามารถ การใช�เวลาปรับได�ตามความเหมาะสม 
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 PowerPoint ตามรอยเสด็จมณฑลยูนนาน  

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือให�นักเรียนเล(าเรื่องหนังสือพระราชนิพนธ&ท่ีเก่ียวข�องกับการเสด็จพระราชดําเนิน 

ไปสถานท่ีต(าง ๆ  
2. เพ่ือส(งเสริมนิสัยรักการอ(าน 
3. เพ่ือให�นักเรียนเขียนสรุปสาระสําคัญ ทบทวนความรู�จากหนังสือพระราชนิพนธ& 
4. เพ่ือใช�เทคโนโลยีกระตุ�นให�มีการส(งเสริมการอ(านอย(างสร�างสรรค& 

ส่ือและอุปกรณ� 
๑. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ใต�เมฆท่ีเมฆใต� 
๒. คอมพิวเตอร&/โปรแกรม PowerPoint 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
1. ครูแนะนําหนังสือพระราชนิพนธ&ท่ีเก่ียวข�องกับการเสด็จพระราชดําเนินไปสถานท่ีต(าง ๆ 

และนําสนทนาเก่ียวกับหนังสือในพระราชนิพนธ& เรื่อง ใต�เมฆท่ีเมฆใต� 
๒. แบ(งกลุ(มนักเรียนศึกษาหนังสือพระราชนิพนธ& 
๓. นักเรียนเขียนสรุปจากเรื่องท่ีอ(าน และจัดทํา PowerPoint เพ่ือนําเสนอ โดยมีรูปแบบ

ประกอบด�วยดนตรีและบทบรรยายเนื้อหาใน PowerPoint 
๔. นักเรียนนําเสนอผลงาน PowerPoint 
๕. นักเรียนแต(ละกลุ(มร(วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานกลุ(ม  

การวัดและประเมินผล 
1. ตรวจความถูกต�องครบถ�วนของเนื้อหา 
2. สังเกตวิธีการและรูปแบบการนําเสนอ 
3. มีความคิดสร�างสรรค&ปรากฏในผลงาน 

ข�อเสนอแนะ 
๑. ครูควรแนะนําหนังสือพระราชนิพนธ&ให�เหมาะสมและตามความสนใจ 
๒. ครูจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมตอบคําถามออนไลน&ด�วยโปรแกรม Kahoot 
๓. โรงเรียนท่ีไม(พร�อมในเรื่องระบบคอมพิวเตอร&และอินเทอร&เน็ต อาจปรับกิจกรรมเป5นการ

ออกแบบลงบนกระดาษและให�นําเสนอทีละแผ(นภาพประกอบการเล(าเรื่องในลักษณะคล�าย 
การนําเสนอแบบ PowerPoint 
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Road Map ตามรอยเสด็จ  

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือให�นักเรียนเล(าถึงหนังสือพระราชนิพนธ&ท่ีเก่ียวข�องกับการเสด็จพระราชดําเนินไปยัง

สถานท่ีสําคัญ ๆ   
2. เพ่ือส(งเสริมนิสัยรักการอ(าน 
3. เพ่ือให�นักเรียนเขียนสรุปสาระสําคัญจากเรื่องท่ีอ(าน  
4. เพ่ือให�นักเรียนมีทักษะในการนําเสนอผลงาน 
5. เพ่ือให�นักเรียนมีความคิดสร�างสรรค& 

ส่ือและอุปกรณ� 
        ๑. หนังสือพระราชนิพนธ&เรื่องท่ีได�คัดเลือกมาจัดกิจกรรม 
        ๒. กระดาษ ๑๐๐  ปอนด& 
 3. แผนท่ี  ภาพถ(าย ภาพวาดท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องท่ีอ(าน 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
      ๑. ครูแนะนําหนังสือพระราชนิพนธ&เรื่องท่ีได�คัดเลือกมาจัดกิจกรรม เช(น เรื่อง รอยยิ้มหมีขาว   
เรื่อง ใต�เมฆท่ีเมฆใต� เป5นต�น  และนําสนทนาเก่ียวกับหนังสือพระราชนิพนธ& 
 ๒. แบ(งกลุ(มนักเรียนศึกษาหนังสือพระราชนิพนธ& 
 ๓. นักเรียนศึกษาแผนท่ีท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องท่ีอ(าน 
 ๔. นักเรียนวาดเส�นทางเสด็จจากเรื่องท่ีอ(านและวาดสถานท่ีสําคัญตามรอยเสด็จ 
 ๕. นักเรียนวาดภาพ จัดหาภาพ พาหนะในการเดินทาง และกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีพระองค&ทรงปฏิบัติ 
ตกแต(งชิ้นงานให�สวยงาม 
 ๖. นักเรียนแต(ละกลุ(มนําเสนอชิ้นงาน และนําชิ้นงานท่ีนําเสนอไปจัดนิทรรศการ 

การวัดและประเมินผล 
๑. สังเกตรูปแบบการนําเสนอชิ้นงานสอดคล�องกับเรื่องท่ีอ(าน 
๒. ตรวจสอบความถูกต�องครบถ�วนของเนื้อหา 
๓. มีความคิดสร�างสรรค&ในการนําเสนอผลงาน 

ข�อเสนอแนะ 
๑. ครูควรแนะนําหนังสือพระราชนิพนธ&อ่ืนตามความสนใจของนักเรียน 
๒. ครูจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมตอบคําถามออนไลน&ด�วยโปรแกรม Kahoot 
๓. กิจกรรมอาจปรับได�ตามความเหมาะสมและบริบทของโรงเรียน  เช(น ออกแบบลงบน

กระดาษ นําเสนอเป5นแผ(นภาพ หรือ PowerPoint เป5นต�น 
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Say “Yes” or “No”  
วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือส(งเสริมการอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& 
 ๒. เพ่ือส(งเสริมนักเรียนค�นคว�าหาความรู�ด�วยตนเอง 
 ๓. เพ่ือส(งเสริมนักเรียนเป5นนักอ(านท่ีมีประสิทธิภาพ 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือพระราชนิพนธ&ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ๒. บัตรคํา              และ 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ครูประชาสัมพันธ&แนะนําให�นักเรียนรู�จักหนังสือพระราชนิพนธ&ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เก่ียวกับการเสด็จพระราชดําเนินไปยังสถานท่ีต(าง ๆ และนําสนทนาเก่ียวกับ       
หนังสือพระราชนิพนธ&ท่ีคัดเลือกมาทํากิจกรรม 
 2. นักเรียนลงความเห็นว(าต�องการรู�เรื่องอะไรในหนังสือพระราชนิพนธ& ให�นักเรียนผลัดกันอ(าน 
ถ�านักเรียนอ(านไม(ได� ครูอ(านให�นักเรียนฟQงพร�อมท้ังเปWดหนังสือให�นักเรียนเห็นภาพ 
 3. ครูตั้งคําถามจากเรื่องท่ีอ(านโดยให�นักเรียนตอบ Yes (ใช() หรือ No (ไม(ใช() 
 4. จับคู(นักเรียนแข(งกันตอบคําถามโดยการวางปuาย Yes หรือ No ไว�บนโตXะให�นักเรียน 
หยิบข้ึนมาชูปuายพร�อมพูด “Yes” หรือ “No” เช(น เมืองลอนดอนอยู(ในประเทศฝรั่งเศสใช(หรือไม( 
นักเรียนตอบ Yes หรือ No ภาพนี้พระองค&ทรงสกีใช(หรือไม( นักเรียนตอบ Yes หรือ No  
 5. ประกาศให�รางวัลผู�ชนะ และเชิญชวนนักเรียนอ(านหนังสือพระราชนิพนธ&เล(มอ่ืน ๆ 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. สังเกตความสนใจในการเข�าร(วมกิจกรรม 
 ๒. การแข(งขันความรู�รอบตัวของคําตอบ 

ข�อเสนอแนะ 
 ๑. การต้ังปQญหาต�องคํานึงถึงความรู�ความสามารถและความสนใจของนักเรียนแต(ละวัย 
 ๒. ปuาย Yes และ No อาจใช�ปuายเดียวกันได� โดยให�อยู(คนละด�าน 
 
 
 
 

 

Yes No 
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The Scrapbook รักการอาน  
วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือให�นักเรียนเล(าเรื่องราวจากหนังสือพระราชนิพนธ&ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ท่ีเก่ียวข�องกับเนื้อหาในหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง มุ(งไกลในรอยทราย 
 ๒. เพ่ือให�นักเรียนสรุปจากเรื่องท่ีอ(านเป5น Scrapbook รักการอ(าน จากหนังสือพระราชนิพนธ& 
เรื่อง มุ(งไกลในรอยทราย 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง มุ(งไกลในรอยทราย 
 ๒. อุปกรณ�ทํา Scrapbook เช�น กระดาษ A4/ปากกา/สี และอุปกรณ�ตกแต�งอ่ืน ๆ 
 3. อินเทอร&เน็ต 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ครูแนะนําการทําสื่อประกอบหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง มุ(งไกลในรอยทราย ให�แก(
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�นและตอนปลาย 
 2. ให�นักเรียนค�นหาวิธีการทํา Scrapbook และตัวอย(าง Scrapbook จากอินเทอร&เน็ต 
ให�เข�าใจเสียก(อน 
 3. ให�นักเรียนนําความรู� สาระท่ีได� และความประทับใจในหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง มุ(งไกล 
ในรอยทราย มาจัดทําเป5น Scrapbook รักการอ(าน จากหนังสือพระราชนิพนธ& 
 4. นําผลงานท่ีจัดทําเป5น Scrapbook รักการอ(าน จากหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง มุ(งไกล 
ในรอยทราย มาจัดแสดงเพ่ือเผยแพร(ผลงานหรือเผยแพร(ทางสื่อออนไลน&ต(าง ๆ เพ่ือหาสุดยอด 
Scrapbook รักการอ(าน จากหนังสือพระราชนิพนธ&  

การวัดและประเมินผล 
 ๑. การนําเสนอผลงาน 
 ๒. ตรวจผลงาน 

ข�อเสนอแนะ 
 กิจกรรม Scrapbook รักการอ(าน จากหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง มุ(งไกลในรอยทราย
สามารถนําไปจัดกิจกรรมร(วมกับหนังสือพระราชนิพนธ&เรื่องอ่ืน ๆ ได� 
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The Star Book สุดยอดนักอานนักเลาเร่ืองหนังสือเจาฟา  

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือส(งเสริมการอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& 
 ๒. เพ่ือส(งเสริมความรู�และการแสดงออก 
 ๓. พัฒนาทักษะ อ(าน คิด วิเคราะห& เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู�เรียน 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือพระราชนิพนธ&ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ๒. สมุดบันทึกการอ(านของนักเรียน  

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ครูแนะนําหนังสือพระราชนิพนธ&ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 2. นักเรียนแบ(งกลุ(ม กลุ(มละ ๕ คน ปรึกษากันในกลุ(มเพ่ืออ(านหนังสือ และเล(าให�กันฟQง 
 3. แต(ละกลุ(มหาตัวแทนออกมาเล(าเรื่องหนังสือ ประเด็นท่ีน(าสนใจ และความน(าสนใจของหนังสือ 
 4. ออกมาเล(าเรื่องจากหนังสือกลุ(มละ ๕ - ๑๐ นาที 
 5. แต(ละกลุ(มทําบันทึกการอ(านจากหนังสือท่ีมีการนําเสนอ 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. ทักษะการพูด การถอดบทเรียนความรู�จากหนังสือมาเล(าเรื่อง 
 ๒. สมุดบันทึกการอ(านของกลุ(ม 
 ๓. สังเกตพฤติกรรมกลุ(มเป5นรายบุคคล 

ข�อเสนอแนะ 
 1. ทําการแข(งขันจากรายห�องเรียนแล�วนําไปสู(การแข(งขันระดับชั้นเรียน 
 ๒. นําผู�ท่ีชนะการแข(งขันไปเผยแพร(ความรู�และนําเสนอความรู�หน�าเสาธง 
 ๓. ครูแนะนําทักษะการพูดให�เกิดความน(าสนใจ 
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True or False คําถามน้ีมีรางวัล  

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือกระตุ�นให�นักเรียนอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ลาวตอนใต� และ เรื่อง ลาวเหนือ
เม่ือปลายหนาว 
 ๒. เพ่ือสร�างความตระหนัก และเห็นคุณค(าของหนังสือพระราชนิพนธ& 
 ๓. เพ่ือฝ4กทักษะการสังเกต การคิดวิเคราะห&จากเรื่องท่ีอ(าน แล�วตอบคําถามได� 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ลาวตอนใต� และเรื่อง ลาวเหนือเม่ือปลายหนาว 
 ๒. เกม True or False 
 ๓. คอมพิวเตอร&สําหรับครู ๑ เครื่อง  
 ๔. โทรทัศน& ๑ เครื่อง 
 ๕. อุปกรณ&ฉายภาพ (Projector)  พร�อมจอ (ถ�ามี) 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 ๑. ให�นักเรียนอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ลาวตอนใต� และ เรื่อง ลาวเหนือเม่ือปลายหนาว 
 ๒. ครูเตรียม เกม “True or False คําถามนี้มีรางวัล” พร�อมติดต้ังคอมพิวเตอร&ต(อพ(วงกับ
โทรทัศน&หรืออุปกรณ&ฉายภาพ (Projector) พร�อมจอ 
 ๓. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเล(นเกม True or False คําถามนี้มีรางวัล ดังนี้ 
     ๓.๑ นักเรียนเลือกข�อคําถามท่ีต�องการตอบโดยการจับสลาก แล�วให�นักเรียนท่ีจับสลาก
อ(านโจทย&ข�อท่ีจับได�ว(า “จริง” หรือ “ไม(จริง”  
  ๓.๒ ครูเฉลยคําตอบ นักเรียนท่ีตอบคําถามถูกต�องจะได�ตอบคําถามข�อต(อไป (นักเรียนท่ี
ตอบไม(ถูกต�องสามารถร(วมเล(นเกม แต(จะไม(ได�คะแนน) 
     ๓.๓ ทําตามข�อ ๓.๑ และ ๓.๒ เพ่ือตอบคําถามจนครบ ๑๒ ข�อ  
 ๔. นักเรียนเล(นเกม True or False คําถามนี้มีรางวัล 
 ๕. สรุปคะแนนและครูมอบรางวัลให�กับนักเรียนท่ีตอบคําถามได�คะแนนมากท่ีสุด 

การวัดและประเมินผล 
 สังเกตการตอบคําถาม 

ข�อเสนอแนะ 
 สามารถปรับกติกาการเล(นเกมได�ตามความเหมาะสม 



  
แนวทางกิจกรรมสงเสริมการอานโดยใช�หนังสือพระราชนิพนธ� ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

36 
 

 

13 

กระดาษหัวใจแชรไปใหเพ่ือน  

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือให�นักเรียนได�เรียนรู�แหล(งอารยธรรมท่ีสําคัญของจีน 
 ๒. เพ่ือให�นักเรียนสามารถนําเทคโนโลยีไปใช�ประโยชน&ในการเรียนรู�  
 ๓. เพ่ือให�นักเรียนพัฒนาทักษะการอ(าน และสามารถสรุปเป5นความคิดของตนเองได� 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. โทรศัพท& อินเทอร&เน็ต สื่อออนไลน&ต(าง ๆ เช(น Facebook/Line/Youtube/Instagram 
 ๒. กระดาษหัวใจ กระดาษสีติดเป5นรูปหัวใจ หมุดปQกกระดาษ 
 ๓. ใบงานหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง หวงเหออู(อารยธรรม 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ครูอธิบายข้ันตอนการจัดกิจกรรม และเกณฑ&การให�คะแนนผู�ชนะกิจกรรม 
 2.  ครูเตรียมหนังสือพระราชนพินธ&สําหรับจัดกิจกรรม และแบ(งนักเรียนออกเป5นกลุ(ม กลุ(มละ ๗ คน 
 ๓. ให�นักเรียนแต(ละคนรับผิดชอบอ(านบทพระราชนิพนธ& (จดหมาย) คนละ ๒ ฉบับ แล�วให�
นักเรียนถ(ายรูปไว�เพ่ือนําไปอ(าน 
 ๔. กําหนดให�แต(ละคนในกลุ(มอ(านจดหมาย ๒ ฉบับ ประมาณ ๒๐ - ๓๐ นาที แล�วเขียนบันทึก 
 ๕. นําบันทึกการอ(านพิมพ&ส(งให�เพ่ือนในกลุ(ม โดยต้ังกลุ(มใน Line หรือ Facebook หรือสื่อ
ออนไลน&อ่ืนท่ีต�องการและส(งต(อให�เพ่ือนอ(าน นําคนท่ีอ(านในแต(ละกลุ(มมาแข(งขันกัน 
 ๖. ตัวแทนท่ีเป5นสุดยอดและอ(านครบท้ัง ๑๔ ฉบับ ในกลุ(มออกมาประกวดแข(งขันกัน คนท่ี
สามารถได�รูปหัวใจและบอกความรู�สึกหรือเล(าเรื่องได�ดีจะได�คะแนน หรือ นับจากการกด Like  
๑ คน ต(อ ๑ คะแนน 
 ๗. ผู�ชนะจะได�รับรางวัล และออกมาเล(าเรื่องให�เพ่ือน ๆ ฟQงอีกครั้ง พร�อมท้ังถ(ายรูปเพ่ือเป5น
ตัวอย(างการอ(าน ร(วมกันแชร&เพ่ือแสดงความชื่นชมผู�ได�รับรางวัล 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. การนําเสนอผลงานหน�าชั้นเรียน 
 ๒. สังเกตความร(วมมือและความต้ังใจของกลุ(ม 
 ๓. ใบความรู�และแบบบันทึกการอ(านรายบุคคล 

ข�อเสนอแนะ 
 1. กรณีหนังสือมีจํานวนไม(เพียงพออาจใช�วิธีการบันทึกภาพจากมือถือเพ่ือให�นักเรียนนําไปอ(าน 
 ๒. ครูให�คําแนะนําหลักการพูด และการแสดงความคิดเห็นท่ีต�องเป5นไปอย(างสร�างสรรค&
โดยเฉพาะในสังคมออนไลน& ท้ังนี้ แบบบันทึกการอ(านควรมีหลักเกณฑ&ในการเขียนท่ีชัดเจน 



  
แนวทางกิจกรรมสงเสริมการอานโดยใช�หนังสือพระราชนิพนธ� ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

37 
 

 

14 

เกมคนคําทําเวลา  

วัตถุประสงค� 
๑. เพ่ือส(งเสริมให�นักเรียนใช�หนังสืออ�างอิงประเภทนามานุกรมได�อย(างถูกต�อง รวดเร็ว 
๒. เพ่ือส(งเสริมให�นักเรียนอ(านหนังสือท่ีหลากหลาย 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดท่ี ๔ 
 ๒. นาฬิกาจับเวลา 
 ๓. ชุดคําถาม 
 ๔. ใบงานการใช�นามานุกรม 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ครูแนะนําวิธีการใช�หนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดท่ี ๔ ผ(านใบงานการใช�นามานุกรม 
 2. แบ(งกลุ(มนักเรียนเพ่ือเล(นเกมค�นคําทําเวลา 
 3. เริ่มเล(นเกมค�นคําทําเวลาโดยใช�ชุดคําถาม 

การวัดและประเมินผล 
 แบบบันทึกคะแนน 

ข�อเสนอแนะ 
 กิจกรรมสามารถปรับได�ตามความเหมาะสม 
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เกมจับคูความสมัพันธ  

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือส(งเสริมการอ(านหนังสือพระราชนิพนธ&ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ๒. เพ่ือจูงใจให�นักเรียนรักการอ(าน รู�จักใช�หนังสือเพ่ือการศึกษา และหาความเพลิดเพลินจากการอ(าน 
 ๓. เพ่ือส(งเสริมให�นักเรียนค�นคว�าหาความรู�ด�วยตนเอง 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดท่ี ๑ ชื่อวรรณคดี 
 ๒. แบบบันทึกคําประพันธ&/รายชื่อหนังสือ 
 ๓. บัตรคํารายชื่อหนังสือ 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 ๑. หนังสือพระราชนิพนธ&ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ๒. นักเรียนอ(านและศึกษาหนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดท่ี ๑ “ชื่อวรรณคดี” บันทึก 
ลงแบบบันทึกคําประพันธ&/รายชื่อหนังสือ 
 ๓. นักเรียนจัดทีมเข�าร(วมการแข(งขันครั้งละ ๓ คน โดยอนุญาตให�คละชั้นได� (จัดทีมตาม 
ความสมัครใจ) 
 ๔. ครูเขียนหัวข�อคําประพันธ& เช(น เพลงยาว กาพย& โคลง ละคร นิราศ ร(าย คําฉันท& ลิลิต 
เสภา บทเห( ไว�บนกระดานแล�วให�นักเรียนนําบัตรคํารายชื่อหนังสือไปติดท่ีหัวข�อคําประพันธ& 
ให�ถูกต�อง (ไม(อนุญาตให�นําแบบบันทึกมาดู) 
 ๕. ตัดสินมอบรางวัลให�แก(ทีมผู�ชนะ 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. การตัดสินใจในการเข�าร(วมกิจกรรม 
 ๒. ผลการแข(งขัน 
 ๓. แบบประเมินความพึงพอใจ 

ข�อเสนอแนะ 
 เม่ือหมดเวลาการแข(งขันควรให�นักเรียนมีส(วนร(วมเฉลยและบันทึกผลการแข(งขัน 
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เกมตบการด  

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือกระตุ�นให�นักเรียนสนใจอ(านหนังสือพระราชนิพนธ&ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือฝ4กสมาธิและความเร็วในการอ(านคําภาษาไทยของนักเรียน 
3. เพ่ือเสริมเจตคติท่ีดีด�านการอ(านหนังสือให�นักเรียน 

ส่ือและอุปกรณ� 
1. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ไทยเท่ียวพม(า 
2. บัตรคํา 
3. วิธีการเล(นเกมตบการ&ด 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจในการร(วมกิจกรรม 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ครูบรรณารักษ&ประชาสัมพันธ&กิจกรรมและจัดแสดงหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ไทยเท่ียวพม(า 
 2. ยุวบรรณารักษ&จัดเตรียมวิธีการเล(มเกมตบการ&ด บัตรคํา แบบสรุปคะแนนและแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

3. นักเรียนแบ(งกลุ(ม กลุ(มละ ๕ คน 
4. ครูบรรณารักษ&อธิบายและสาธิตวิธีการเล(นเกมตบการ&ด ดังนี้ 

๔.๑ ครูบรรณารักษ&แจกบัตรคํา กลุ(มละ ๑๕ ใบ ให�นักเรียนแต(ละกลุ(มวางบัตรคํากระจาย
บนโตXะ (หรือพ้ืน) และนั่งล�อมวงรอบบัตรคํา 

๔.๒ ครูบอกหัวข�อเนื้อหา เช(น เป5นชื่อต�นไม�ในสวนริมทะเลสาบยาร& แล�วครูเริ่มอ(านชื่อ
ต�นไม�ครั้งละ ๑ ชื่อ เม่ือนักเรียนได�ยินชื่อต�นไม�ใดให�รีบหยิบเอาบัตรคํานั้นมาเป5นของตน นักเรียนจะได� 
๑ คะแนน ต(อ 1 บัตร 

๔.๓ ครูบรรณารักษ&อ(านชื่อต�นไม�ต�นต(อไป นักเรียนรีบหยิบบัตรคํา ทํากิจกรรมซํ้า        
ข�อ ๔.๑ - ๔.๒ จนหมดบัตรคํา และร(วมกันสรุปคะแนน   

๔.๔ นักเรียนท่ีได�คะแนนมากท่ีสุดของกลุ(มยกบัตรคําให�เพ่ือนดู อ(านบัตรคําให�เพ่ือนอ(านตาม 
5. ครูบรรณารักษ&สรุปผลการทํากิจกรรมและมอบรางวัล 

การวัดและประเมินผล 
1. ตรวจผลงานนักเรียน 
2. สรุปคะแนนตามแบบ 
3. ตรวจสอบแบบสอบถาม 
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ข�อเสนอแนะ 
1. ครูบรรณารักษ&สามารถปรับเปลี่ยนหัวข�อของเนื้อหาให�เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นเรียน 
2. ควรใช�กิจกรรมกับหนังสือพระราชนิพนธ&เล(มอ่ืนเพ่ือกระตุ�นความสนใจอ(านมากข้ึน 
3. ตัวอย(างบัตรคําจากหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ไทยเท่ียวพม(า 

3.๑ ระดับประถมศึกษาป�ท่ี ๓ 
- บัตรคําชื่อต�นไม� ได�แก( ต�นมะม(วง ต�นโศก ต�นบุนนาค ต�นลั่นทม ต�นคูน ต�นมะปราง 

ต�นมะเฟ�อง ต�นพุทธรักษา ต�นหน�าวัว  ไม�ไผ( 
- บัตรคําชื่อสัตว& ได�แก( เสือโคร(ง นก เป5ด ลูกควายสองหัว นกยูง ฟาน หมูป8า ตัวนิ่ม 

เสือดาว กระรอกบิน กระทิง งูเหลือม กุ�ง ปู หอย 
3.๒ ระดับประถมศึกษาป�ท่ี ๖ 

- บัตรคําชื่อสิ่งของ  ได�แก(  ตุXกตา  เสื้อผ�าชนเผ(า นกสตัฟฟ�  หัวกะโหลกสัตว&  เครื่อง
ดนตรี อาวุธ รากไม� พันธุ&ไม� ตะกร�า เครื่องจักสาน 

- ชื่อบุคคล  ได�แก(  ธิดาพญามาร นางตัณหา นางราคา นางอรดี กองทัพพญามาร 
๓.3 ระดับมัธยมศึกษาป�ท่ี ๓ 

- ชื่อสถานท่ี ได�แก(  มิงคลาดอน เมืองย(างกุ�ง วัดกุโสดอ วัดเจาดอจี เมืองมัณฑเลย& 
เมืองพุกาม เมืองหงสาวดี วัดกัลยาณีสีมา วัดไจปุน มณฑลจักกาย เจดีย&สัพพัญ�ู เจดีย&ชเวซิกอน 
เจดีย&กุพยางจี เจดีย&ติโลมินโล เจดีย&อุบาลีสีมา 

4. ข�อมูลอ�างอิง  
หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ไทยเท่ียวพม(า 
4.1 ณ สวนริมทะเลสาบอินยาร& มีต�นไม�ร(มรื่น ได�แก( ต�นมะม(วง ต�นโศก ต�นบุนนาค ต�น

ลั่นทม ต�นคูน ต�นมะปราง ต�นมะเฟ�อง ต�นพุทธรักษา ต�นหน�าวัว 
4.2 ณ พิพิธภัณฑ&เมืองตองจี ในห�องพิพิธภัณฑ&วิทยาศาสตร&ธรรมชาติ รวบรวมสัตว&สตัฟฟ�

หลายชนิด เช(น เสือโคร(ง นกชนิดต(าง ๆ เป5ด ลูกควายสองหัว นกยูง ฟาน หมูป8า ตัวนิ่ม เสือดาว 
กระรอกบิน กระทิง งูเหลือม แมลงชนิดต(าง ๆ สัตว&ทะเล – กุ�ง ปู หอย 

4.3 ณ สถาบันพัฒนาชนเผ(า เมืองยวาถิจี เป5นโรงเรียนฝ4กหัดครู ในห�องพิพิธภัณฑ&ของ
โรงเรียนท่ีเก็บสิ่งของท่ัวไปอยู(ในห�องโถงใหญ( มีของสารพัด เช(น ตุXกตาแสดงการแต(งกายเผ(าต(าง ๆ 
เสื้อผ�าชนเผ(าต(าง ๆ นกสตัฟฟ� หัวกะโหลกสัตว& เครื่องดนตรี อาวุธ รากไม� พันธุ&ไม� ของจิปาถะ  
มีแม�กระท่ังแผ(นยางดิบ ตะกร�า เครื่องจักสาน เครื่องประดับ หนังสือ ฯลฯ 

4.4 ณ เจดีย&นันทมันยะ มีภาพธิดามาร ๑๒ คน แต(งกายด�วยเสื้อผ�าแบบต(าง ๆ อยู(ในวัยต(าง ๆ 
ฉันสงสัยว(าท่ีฉันเรียนมาธิดาพญามารท่ีมาผจญพระพุทธเจ�ามีเพียง ๓ คน คือ นางตัณหา นางราคา 
นางอรดี เท(านั้น 
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เกมบอกชื่อหนังสือพระราชนิพนธ  

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือให�นักเรียนรู�จักหนังสือพระราชนิพนธ& 
 ๒. เพ่ือให�นักเรียนบอกเล(าเรื่องราวในหนังสือพระราชนิพนธ& 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือพระราชนิพนธ&ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ๒. กระดาษ/ปากกา/ยางลบ/ดินสอ 
 ๓. กระดาษคําตอบ 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 ๑. ประชาสัมพันธ&ให�นักเรียนรู�ถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรม 
 2. รับสมัครนักเรียนเข�าร(วมกิจกรรมและกําหนด วัน เวลาในการแข(งขัน 
 3. อธิบายวิธีการแข(งขันให�ทุกคนเข�าใจ 
 4. จัดกิจกรรม 
  ๔.๑ ครูแจกกระดาษให�นักเรียนพร�อมจับเวลา 
  ๔.๒ นักเรียนจดรายชื่อหนังสือพระราชนิพนธ&ในห�องสมุดให�ได�มากท่ีสุดและถูกต�อง 
  ๔.๓ เม่ือหมดเวลาให�นักเรียนนําผลงานมาส(ง ครูตรวจรายชื่อหนังสือและนับจํานวน 
นักเรียนคนใดได�ชื่อหนังสือจํานวนมากและถูกต�องจะเป5นผู�ชนะ 
 5. ครูแจกเกียรติบัตรหรือรางวัล 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. สังเกตจากการเข�าร(วมการแข(งขัน 
 ๒. แบบสอบถาม 

ข�อเสนอแนะ 
 ๑. การแข(งขันนักเรียนจับคู(หรือแข(งขันเด่ียว 
 ๒. นักเรียนยุวบรรณารักษ&ช(วยจัดกิจกรรม 

    ๓. การจัดกิจกรรมจัดช(วงพักกลางวัน ชั่วโมงลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู� หรือสัปดาห&ห�องสมุด 
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เกมบอกใบทายคํา  

วัตถุประสงค� 
 ทายชื่อสถานท่ี อาหาร เครื่องดนตรี ฯลฯ ท่ีพบในหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ชมช(อมาลตี 

ส่ือและอุปกรณ� 
 บัตรคํา ชุดคําศัพท& ชื่อสถานท่ี อาหาร เครื่องดนตรี ฯลฯ 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ทําบัตรชุดคําศัพท& 
 2. นักเรียนจับคู(เล(นเกมทายคํา 

การวัดและประเมินผล 
 นับจํานวนคําท่ีทายได� 

ข�อเสนอแนะ 
 กิจกรรมสามารถปรับได�ตามความเหมาะสม 
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เกมบิงโก 

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือส(งเสริมให�นักเรียนอ(านหนังสือพระราชนิพนธ&ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
 ๒. เพ่ือให�นักเรียนบอกเล(าเรื่องราวหนังสือพระราชนิพนธ&ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 ๓. เพ่ือให�นักเรียนรู�จักเรื่องราวของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. กระดาษสําหรับเล(มเกมบิงโก 
 ๒. โจทย&คําถามเก่ียวกับหนังสือพระราชนิพนธ&ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ๓. ดินสอ/ปากกา/ยางลบ 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ประชาสัมพันธ&ให�นักเรียนรู�ถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรม 
 2. รับสมัครนักเรียนเข�าร(วมกิจกรรม กําหนดวัน เวลาในการแข(งขัน 
 3. อธิบายวิธีการแข(งขัน 
  ๓.๑ ครูแจกกระดาษท่ีมีตารางเกมบิงโกให�นักเรียน 
  ๓.๒ ครูอ(านคําถามให�นักเรียนฟQง เม่ือได�คําตอบแล�วทําเครื่องหมายลงในกระดาษบิงโก 
  ๓.๓ ทํากิจกรรมตามข�อ ๓.๒ ต(อไปจนมีผู�บิงโกก(อน คือ ผู�ชนะ 
 4. มอบรางวัลหรือเกียรติบัตร 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. สังเกตจากการเข�าร(วมกิจกรรมของนักเรียน 
 ๒. แบบสอบถาม 

ข�อเสนอแนะ 
 ๑. นักเรียนเข�าร(วมการแข(งขันจับคู(หรือเด่ียว 
 ๒. การจัดกิจกรรมจัดช(วงพักกลางวัน ชั่วโมงลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู�หรือในสัปดาห&ห�องสมุด 
 ๓. นักเรียนยุวบรรณารักษ&ช(วยจัดกิจกรรม  
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 เกมโบรกเกอรรกัการอาน 

วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือให�นักเรียนเล(าเรื่องราวจากหนังสือพระราชนิพนธ& 
 2. เพ่ือให�นักเรียนสนุกสนานกับการเล(นเกมโบรกเกอร&รักการอ(าน  

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง เล(าเรื่องเมืองฝรั่ง 
        ๒. เกมโบรกเกอร&รักการอ(าน หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง เล(าเรื่องเมืองฝรั่ง 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ยุวบรรณารักษ&แนะนําหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง เล(าเรื่องเมืองฝรั่ง ให�ผู�เข�าร(วมกิจกรรม
และนําสนทนา 
 2. นักเรียนร(วมกันอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง เล(าเรื่องเมืองฝรั่ง โดยเล(าให�เพ่ือนฟQง 
และต้ังประเด็นคําถามและตอบคําถามชิงรางวัล 
 3. ให�นักเรียนท่ีเข�าร(วมกิจกรรมเล(นเกมโบรกเกอร&รักการอ(าน หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง
เล(าเรื่องเมืองฝรั่ง โดยแบ(งนักเรียนเป5น 2 ฝ8าย โดยการเป8ายิงฉุบ ผู�ชนะจะได�เลือกปuายคะแนนตาม
ต�องการ และตอบคําถามเก่ียวกับหนังสือพระราชนิพนธ& “เล(าเรื่องเมืองฝรั่ง” คําตอบ มีท้ัง ใช( หรือ
ไม(ใช( ถ�าตอบถูกก็จะได�คะแนนตามปuายคะแนนท่ีตนเองเลือกไว�  แต(ถ�าตอบผิด คะแนนจะเป5นของ
อีกฝ8ายทันที เม่ือเกมจบ ใครได�คะแนนมากท่ีสุดเป5นฝ8ายชนะ 
 4. มอบรางวัลสําหรับผู�ชนะ 

การวัดและประเมินผล 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 

ข�อเสนอแนะ 
 สามารถนํากิจกรรมเกมโบรกเกอร&รักการอ(านไปใช�กับหนังสือพระราชนิพนธ&เรื่องอ่ืน ๆ ได� 
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เกมใบคํา  

วัตถุประสงค� 
๑. เพ่ือส(งเสริมนิสัยรักการอ(าน 
๒. เพ่ือให�นักเรียนสามารถถ(ายทอดเรื่องท่ีอ(านเป5นคําพูด ท(าทางได� 
3. เพ่ือให�นักเรียนมีความสามารถในการสรุปเรื่องท่ีอ(าน 

ส่ือและอุปกรณ� 
๑. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง แอนตาร&กติกา : หนาวหน�าร�อน 
๒. กระดาษแข็ง/ปากกาเคมี/ดินสอสี 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
1. นักเรียนแบ(งกลุ(ม กลุ(มละ 3 - 5 คน ศึกษาเนื้อหาจากหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง  

แอนตาร&กติกา : หนาวหน�าร�อน 
2. นักเรียนแต(ละกลุ(มเลือกคําจากเนื้อหาท่ีอ(าน แยกเป5นกลุ(มคํา เช(น กลุ(มคํานาม กลุ(มคํากริยา 

กลุ(มคําเก่ียวกับสถานท่ี กลุ(มคําเก่ียวกับพืช ฯลฯ 
3. นําคําท่ีเลือกมาจัดทําเป5นบัตรคํา อาจวาดภาพระบายสีประกอบพอสวยงามก็ได� 
4. ในการเล(นใบ�คํา ให�แต(ละทีมจับสลากเลือกชุดคํา ทีมละ 1 ชุดคํา ให�สมาชิกในทีมเป5นผู�ใบ� 

1 คน สมาชิกท่ีเหลือเป5นผู�ทาย ครูกําหนดเวลาการเล(นทีมละ 1 นาที หรือตามท่ีเห็นเหมาะสม  
เริ่มเล(นโดยให�ผู�ใบ�ออกมาอธิบายหรือแสดงท(าทางตามบัตรคําในชุดท่ีจับสลากได� แต(ห�ามออกเสียง
พยางค&ท่ีมีในคํานั้น และห�ามผู�ทายเห็นคําในบัตรคํานั้น สมาชิกท่ีเป5นผู�ทายฟQงคําอธิบายหรือสังเกต
ท(าทางผู�ใบ�แล�วให�ทายว(าหมายถึงอะไร ถ�าทายถูกจะได�คะแนน ผู�ใบ�ก็ใบ�คําต(อไป คําใดท่ีคิดว(ายาก 
ให�บอกผ(าน  

๕. รวบรวมคะแนนท่ีได� ทีมใดได�คะแนนมากกว(าเป5นผู�ชนะ 

การวัดและประเมินผล 
๑. สังเกตความถูกต�องของการใบ�คํา 
๒. สังเกตความสนใจของนักเรียนในการทํากิจกรรม 

ข�อเสนอแนะ 
ครูอาจทําแบบทดสอบให�นักเรียนฝ4กการอธิบายความหมายของคําเพ่ิมเติมก็ได� 
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22 
เกมพันธุแทจีนโพนทะเล  

วัตถุประสงค� 
       ๑. ส(งเสริมนักเรียนให�เป5นนักอ(านท่ีมีประสิทธิภาพ 
       ๒. เพ่ือให�นักเรียนรู�จักค�นคว�าด�วยตนเอง 
       ๓. เพ่ือให�นักเรียนรู�จักจดจํารายละเอียด หรือใจความสําคัญของรูปภาพและคําบรรยาย 

ส่ืออุปกรณ� 
๑. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง เยือนถ่ินจีนโพ�นทะเล 
2. ภาพประกอบการต้ังคําถาม 

        3. ชุดคําถาม 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
       ๑. จัดเป5นกิจกรรมห�องสมุดโดยแนะนําหนังสือและประชาสัมพันธ&เกณฑ&การแข(งขัน 
       ๒. การแข(งขันแบ(งเป5น ๒ รอบ รอบท่ี ๑ ทายปQญหาจากภาพ  และรอบท่ี ๒ ตอบคําถามจากเรื่อง 
       ๓. เลือกรูปภาพจากหนังสือมา ๑๐ รูป ต้ังคําถาม ๑๐ ข�อ 
       ๔. การตอบคําถามในแต(ละภาพใช�เวลาภาพละ ๓ วินาทีในการตอบหลังจากสิ้นสุดคําถาม 
(นักเรียนท่ีตอบแล�วสามารถตอบได�อีกในข�อคําถามต(อไป) 
       ๕. สรุปผู�ได�คะแนนสูงสุดเป5นผู�ชนะ (หากจํานวนคะแนนเท(ากันสามารถสํารองภาพพิเศษใน
การตอบคําถามตัดสิน) 
       ๖. มอบรางวัลให�กับผู�ชนะ 

การวัดและประเมินผล 
       ๑. จากการตอบทายปQญหาจากภาพและตอบคําถามจากเรื่องท่ีอ(าน 
       ๒. ดูจากการเข�าร(วมกิจกรรมของนักเรียนมีจํานวนมากน�อย 

ข�อเสนอแนะ 
       ๑. กติกาในการตอบครูอาจเพ่ิม – ลด ภาพหรือข�อคําถามได�ตามความเหมาะสม 
       ๒. การตอบคําถามในแต(ละภาพใช�เวลาภาพละ ๓ วินาทีในการตอบหลังจากสิ้นสุดคําถาม 
(นักเรียนท่ีตอบแล�วสามารถตอบได�อีกในข�อคําถามต(อไป) 
       ๓. ในการทํากิจกรรมหลักของการจดจํารูปภาพและตอบคําถามนักเรียนควรจับประเด็นให�เป5น 
       ๔. รูปภาพควรมีขนาดใหญ(พอท่ีนักเรียนสามารถมองเห็นได�อย(างชัดเจนทุกคน 
       ๕. รูปภาพอาจทําเป5น PowerPoint เพ่ือแสดงภาพในระบบคอมพิวเตอร& 
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23 

เกมรจนาเลือกคู   

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือส(งเสริมให�นักเรียนอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& 
 ๒. เพ่ือเป5นสื่อให�นักเรียนซาบซ้ึงในวรรณคดีไทย 
 ๓. เพ่ือให�นักเรียนสามารถสร�างองค&ความรู�จากการเล(นเกม 

ส่ือและอุปกรณ� 
 1. หนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดท่ี ๑ – ๓ 
 2. ชุดคําถาม 
 3. ตัวละครพร�อมคะแนนสําหรับเสี่ยงทาย 
 4. กระดานบันทึกคะแนน 
 5. วงล�อหมุน 
 6. พวงมาลัย (มาลัยกอม) 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ประชาสัมพันธ&กิจกรรมเกมรจนาเลือกคู( และเชิญชวนนักเรียนเข�าร(วมกิจกรรม 
 2. รับสมัครนักเรียนเข�าร(วมกิจกรรม 
 3. จัดกิจกรรมสัปดาห&ละ ๑ ครั้ง โดยสัปดาห&สุดท�ายของเดือนเป5นการแข(งขันรอบชิงชนะเลิศ 
วิธีการ ดังนี้ 
  3.1 แบ(งผู�เล(นเป5น ๒ ทีม ทีมละ ๔ คน (คละชั้น) 
  3.2 หาผู�เล(นก(อนโดยการเป8ายิงฉุบหรือโยนเหรียญเสี่ยงทาย (หัว-ก�อย) 
  3.3 ทีมท่ีได�เล(นก(อนหมุนวงล�อ เพ่ือเลือกชุดคําถาม 
  3.4 เม่ือได�ชุดคําถามแล�ว เสี่ยงเซียมซี เพ่ือสุ(มเลือกคําถาม 
  3.5 ตอบคําถามท่ีสุ(มได� หากตอบถูกจะมีสิทธิ์โยนพวงมาลัยเพ่ือรับคะแนน โดยคะแนนจะ
อยู(หลังตัวละครในวรรณคดีเรื่องต(าง ๆ แต(ละตัวละครจะมีช(วงคะแนนต้ังแต( ๐, ๑๐, ๒๐, ๓๐ 
คะแนน ซ่ึงพระสังข&ทอง/เงาะป8า = ๓๐ คะแนน ส(วนตัวละครอ่ืน ๆ เช(น ไกรทอง พระปW�นทอง เป5นต�น 
จะมีคะแนน ๐, ๑๐, ๒๐ คะแนน 
  3.6 บันทึกคะแนนลงบนกระดาน 
 4. ประกาศรางวัลท่ี ๑ – ๓ 
 5. มอบเหรียญและรางวัล 
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การวัดและประเมินผล 
 ๑. สังเกตการบันทึกรักการอ(านเก่ียวกับวรรณคดี 
 ๒. สังเกตการยืมหนังสือวรรณคดี 
 ๓. สังเกตการเข�าร(วมกิจกรรม 

ข�อเสนอแนะ 
 ผู�เข�าร(วมกิจกรรมแต(ละทีมควรมีผู�เล(นจากหลากหลายระดับชั้น (คละชั้น) 

หมายเหตุ  
 ตัวอย(างการสร�างตัวละครพร�อมคะแนน 
 ๑. เลือกตัวละครในวรรณคดีเรื่องต(าง ๆ ท่ีต�องการ ประมาณ ๑๐ – ๑๕ ตัวละคร 
 ๒. พิมพ&รูปตัวละครนั้น ๆ ติดลงบนขวด/แก�ว/แกนทิชชู (ท่ีวางอย(างม่ันคงได�) 
 ๓. พิมพ&รูปคะแนน ๐, ๑๐, ๒๐, ๓๐ ติดลงบนขวด/แก�ว/แกนทิชชู ด�านตรงข�ามกับท่ีติดตัว
ละครในข�อท่ี ๒  
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24 

เกมเศรษฐีตามหาหวงเหอ  

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือให�นักเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญจากหนังสือได� 
 ๒. เพ่ือส(งเสริมให�นักเรียนมีทักษะด�านการอ(าน การคิดวิเคราะห& มีความคิดสร�างสรรค&และ 
นําความรู�ไปต(อยอดทํากิจกรรมต(าง ๆ ได� 
 ๓. เพ่ือให�นักเรียนรู�จักแก�ปQญหา นําความรู�ท่ีได�ไปพัฒนาการอ(านได�อย(างมีประสิทธิภาพ 

ส่ือและอุปกรณ� 

 1. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง หวงเหออู(อารยธรรม 
 2. แผนผังแลนด&มาร&คจดหมาย ๑๔ ฉบับ รูปภาพ ๑๔ สถานท่ี 
 3. ลูกเต�าภาพสถานท่ีต(าง ๆ ในจดหมาย ๑๔ ฉบับ  
 ๔. แบบบันทึกการอ(าน 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
1. แบ(งกลุ(มนักเรียนออกเป5นกลุ(ม กลุ(มละ ๕ คน  
2. ให�นักเรียนแต(ละกลุ(มสรุปเรื่องราวในหนังสือ และนํามาเล(าสู(กันฟQง 
3. ครูนําแผนผังเกมเศรษฐีจัดวางให�แต(ละกลุ(ม แล�วให�เรียงลําดับก(อนหลัง 

 ๔. ทอดลูกเต�า ถ�าเจอแลนด&มาร&คฉบับใด ก็ให�เล(าเก่ียวกับจดหมายหรือสถานท่ีนั้น ๆ 
 ๕. ถ�าทอดลูกเต�าลงจุดใดให�ตอบคําถามของจุดนั้น ตอบถูกได�ไปต(อ ตอบผิดให�ลดลง 
 ๖. คนท่ีสามารถตอบได�ถูกทุกแลนด&มาร&ค และเข�าเส�นชัยก(อนเป5นผู�ชนะ 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. บันทึกการอ(าน 
 ๒. ผู�ชนะจะได�คะแนนเต็มและได�รับรางวัล 
 ๓. สังเกตพฤติกรรมการอ(านและการร(วมกิจกรรม 

ข�อเสนอแนะ 
 1. ครูควรอ(านเรื่องในหนังสือให�เข�าใจและรู�เรื่องสถานท่ีต(าง ๆ ได�ถูกต�องครบถ�วน 
 ๒. ถ�าในระดับประถมศึกษา นักเรียนสามารถเปWดหนังสืออ(านได�ตามกําหนดเวลา 
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ขออานเร่ืองน้ีใหคนดีไดฟง  

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือกระตุ�นให�นักเรียนสนใจและเข�าร(วมกิจกรรมการอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& 
2. เพ่ือให�นักเรียนอ(าน หรือฟQงหนังสือพระราชนิพนธ& 
3. เพ่ือเสริมสร�างทักษะการอ(าน การฟQง บุคลิกภาพ และความสัมพันธ&ของนักเรียน 

ส่ืออุปกรณ� 
1. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ย่ําแดนมังกร 
2. เครื่องขยายเสียงของโรงเรียน หรือเครื่องขยายเสียงของห�องเรียน (ถ�ามี) 
3. เวทีหรือสถานท่ีกระจายเสียงของโรงเรียน เช(น ห�องเรียน ห�องสมุด ห�องมัลติมีเดีย  

ระบบทีวีวงจรปWด เป5นต�น 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. โรงเรียนร(วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมการอ(าน(ให�ฟQง) โดยระบุวิธีดําเนินการ เวลา 
สถานท่ีและกิจกรรมต(อยอด  พร�อมกับกําหนดผู�รับผิดชอบดําเนินงาน   
  - อนุบาล - ป. ๒  ครูผู�รับผิดชอบเป5นผู�อ(านและจัดกิจกรรมต(อยอด 
  - ป. ๓ - ๔  อาสาสมัครนักอ(านรุ(นพ่ีท่ีอ(านหนังสือคล(องแคล(วชัดเจนเป5นท่ีรู�จักและ
เหมาะสมกับการเป5นตัวอย(างของรุ(นน�อง  เป5นผู�อ(านและจัดกิจกรรมต(อยอด 
  - ป. ๕ ข้ึนไป  นักเรียนอาสาสมัครท่ีมีความสามารถในการอ(านและกล�าแสดงออก  
เป5นผู�อ(านและจัดกิจกรรมต(อยอด 

2. ครูหรือนักเรียนผู�อ(าน  เกริ่นนําเก่ียวกับหนังสือพระราชนิพนธ&ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เล(มท่ีจะอ(านด�วยบรรณนิทัศน&อย(างย(อ จากนั้นระบุหน�าหรือตอนท่ีจะอ(าน
เฉพาะส(วนให�ผู�ฟQงทราบ พร�อมเง่ือนไขของกิจกรรมต(อยอดหลังการอ(านให�ฟQง 

3. ครูหรือนักเรียนผู�อ(าน  อ(านหนังสือส(วนท่ีเลือกไว�แล�วด�วยเสียงธรรมชาติหรืออ(านด�วย
เครื่องขยายเสียงตามเวลาและสถานท่ีท่ีโรงเรียนกําหนดให� 

4. นักเรียนท่ีร(วมกิจกรรมร(วมฟQงบรรณนิทัศน&พร�อมกัน จากนั้นเข�าร(วมกิจกรรมต(อยอดตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนด 

5. โรงเรียนท่ีมีความพร�อม  เช(น มีห�องกระจายเสียง หรือระบบมัลติมีเดียในการบันทึกเสียง  
ให�จัดทําวีดิทัศน&แต(ละตอนของการอ(านแล�วนํามาบันทึกเรียงลําดับเป5นชุด  เผยแพร(ให�แก(ชุมชน  
ผู�ปกครองและสาธารณชน 
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การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจและการเข�าร(วมกิจกรรมของนักเรียน 
2. ประเมินทักษะความสามารถในการอ(านของครูและนักเรียนผู�อ(าน 
3. ตรวจผลงาน หรือชิ้นงานจากกิจกรรมต(อยอดของผู�ฟQง 

ข�อเสนอแนะ 
1. กิจกรรมนี้ประยุกต&ใช�ได�กับหนังสือพระราชนิพนธ&เรื่องอ่ืน ๆ  โดยเลือกความยาวและ 

ความยากของเนื้อหา หน�าหรือตอนท่ีจะอ(านให�เหมาะสมกับวัยของนักเรียนผู�ฟQงด�วย   
2. การเลือกผู�อ(านหนังสือพระราชนิพนธ&สามารถปรับเปลี่ยนได�ตามบริบทของโรงเรียน      

เช(น นักเรียนผู�ฟQงในระดับชั้นอนุบาลและ ป.๑ ควรให�ครูอ(านให�ฟQงเพ่ือสร�างต�นแบบท่ีดีในการออก
เสียงและสร�างตัวอย(างการอ(านท่ีถูกต�อง 

3. ควรจัดกิจกรรมต(อยอดให�ผู�ฟQงทุกครั้ง  เพ่ือเสริมสร�างทักษะการฟQงของนักเรียนอย(างมี
สมาธิและมีประสิทธิภาพ โดยเลือกกิจกรรมต(อยอดท่ีผู�จัดกิจกรรมใช�เวลาน�อยและจัดหาวัสดุอุปกรณ&
ได�ไม(ยาก เช(น ตอบคําถาม แสดงท(าทางเลียนแบบ เขียนภาพลายเส�น หรือเป5นกิจกรรมท่ีผู�ฟQง
สามารถทําด�วยตนเองนอกเวลาเรียนได� เช(น วาดภาพระบายสี แต(งบทร�อยกรอง เขียนการ&ตูน ๔ ช(อง  
ส(งจดหมายหรือโปสการ&ดถึงตนเอง เป5นต�น 

4. โรงเรียนขนาดเล็กท่ีไม(มีครูบรรณารักษ& หรือครูมีไม(ครบตามจํานวนชั้นเรียน สามารถรวม
นักเรียนต(างระดับชั้นให�ฟQงร(วมกัน และเลือกกิจกรรมต(อยอดท่ีคละชั้นทํางานร(วมกันเป5นทีม 

5. ควรมีรางวัลท่ีระลึกสําหรับนักเรียนอาสาสมัครนักอ(าน  และนักเรียนผู�ฟQงท่ีมีผลงานถูกต�อง
ตามเง่ือนไข หรือสร�างสรรค&ชิ้นงานได�โดดเด(นจากกิจกรรมต(อยอด เพ่ือช(วยสร�างแรงบันดาลใจในการ
ยกระดับการพัฒนาความสามารถของนักเรียนต(อไป 
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เขียนบทประพันธชวนกันอาน  

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือให�นักเรียนเล(าเรื่องราวจากหนังสือพระราชนิพนธ& 
 ๒. เพ่ือให�นักเรียนฝ4กเขียนบทประพันธ&เชิญชวนให�อ(านหนังสือพระราชนิพนธ& 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง มุ(งไกลในรอยทราย 
 ๒. อุปกรณ&แต(งกลอน เช(น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ครูแนะนําหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง มุ(งไกลในรอยทราย ให�นักเรียนต้ังแต(ระดับ
ประถมศึกษาป�ท่ี 4 - มัธยมศึกษาป�ท่ี 6 
 2. ให�นักเรียนอ(านพระราชนิพนธ& เรื่อง มุ(งไกลในรอยทราย 
 3. ให�นักเรียนนําความรู� สาระท่ีได� บวกความประทับใจในหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง  
มุ(งไกลในรอยทราย และเขียนคําประพันธ&ประเภทร�อยแก�ว หรือร�อยกรองตามความเหมาะสมกับ
ระดับชั้นพร�อมวาดภาพประกอบ  
 4. มอบรางวัลสําหรับผลงานยอดเยี่ยม โดยเน�นเนื้อหาการเชิญชวน ความถูกต�องตาม     
ฉันทลักษณ& และวาดภาพประกอบสัมพันธ&กับเนื้อเรื่อง 
 5. นําเสนอผลงานท่ีได�รับรางวัล 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. การนําเสนอผลงาน 
 ๒. ตรวจผลงาน 

ข�อเสนอแนะ 
 1. กิจกรรม เขียนบทประพันธ&ชวนกันอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง มุ(งไกลในรอยทราย
สามารถนําไปจัดกิจกรรมกับหนังสือพระราชนิพนธ&เรื่องอ่ืน ๆ ได� 
 2. สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1 - 3 อาจให�เขียนข�อความ “ประทับใจ
มุ(งไกลในรอยทราย” หรือข�อความอ่ืน ๆ และวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ&สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 

 



  
แนวทางกิจกรรมสงเสริมการอานโดยใช�หนังสือพระราชนิพนธ� ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

53 
 

 

27 

เขียนบันทึกประจําวัน ตามรอยเจาฟายอดนักอาน  

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือให�นักเรียนเขียนบันทึกประจําวัน 
 ๒. เพ่ือให�นักเรียนฝ4กทักษะการเขียน 

ส่ือและอุปกรณ� 
 1. หนังสือพระราชนิพนธ& 
 2. สมุดบันทึก 
 3. ดินสอ ปากกา 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ประชาสัมพันธ&กิจกรรมเขียนบันทึกประจําวัน “ตามรอยเจ�าฟuายอดนักอ(าน” แก(นักเรียน 
 2. แจกสมุดบันทึกประจําวันให�แก(นักเรียนทุกระดับชั้น 
 3. นักเรียนบันทึกประจําวัน โดยใช�หนังสือพระราชนิพนธ&ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เป5นตัวอย(าง โดยนักเรียนจะต�องส(งบันทึกประจําวันทุกสัปดาห& 
 4. ครูประจําชั้นหรือครูบรรณารักษ&ตรวจสมุดบันทึกประจําวันของนักเรียน โดยมีเกณฑ&การให�
คะแนน ดังนี้ 
  4.1 เขียนสะกดคําได�ถูกต�อง ๔ คะแนน 
  4.2 ความสะอาดเรียบร�อยของสมุดบันทึก ๓ คะแนน 
  4.3 การตรงต(อเวลา ๓ คะแนน 
 ๕. มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก(นักเรียนท่ีมีคะแนนสูง ๓ อันดับ ของแต(ละระดับชั้น 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสอบถาม 
 ๒. ตรวจสมุดบันทึก 
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แขงขันติดคําตามรอยย้ิมหมีขาว 

วัตถุประสงค� 
๑. เพ่ือส(งเสริมให�นักเรียนอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง รอยยิ้มหมีขาว 
๒. เพ่ือให�นักเรียนรู�แพ� รู�ชนะ รู�อภัย 
3. เพ่ือให�นักเรียนสามารถทํางานเป5นทีมได� 

ส่ือและอุปกรณ� 
 1. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง รอยยิ้มหมีขาว 

2. กระดานแม(เหล็ก  
3. บัตรคําด�านหลังติดแผ(นแม(เหล็ก   
4. แบบบันทึกคะแนน 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
๑. ครูชี้แจงการเล(นเกมแข(งขันติดคําตามรอยยิ้มหมีขาว 
๒. นักเรียนแบ(งกลุ(มเป5น ๒ กลุ(ม กลุ(มละ จํานวนเท(า ๆ กัน 
๓. รับสมัครนักเรียนท่ีเหลือให�  คนท่ี ๑ เป5นคนขานชื่อ คนท่ี ๒ เป5นคนจดแต�มคะแนน 
๔. ครูติดบัตรคําชื่อเมืองบนกระดานแม(เหล็ก ในระยะห(างกันพอสมควร 
๕. นักเรียนเข�าแถวเป5น ๒ แถวตอนลึก เริ่มเล(น โดยให�นักเรียนท่ีขานชื่อเมือง ขานชื่อเมือง 

ท่ีติดบนกระดานแม(เหล็ก ๑ ชื่อ ผู�เล(นคนท่ี ๑ ของแต(ละกลุ(ม วิ่งไปหยิบบัตรคําชื่อสถานท่ี คนละ ๑ บัตร 
ติดให�ตรงกับชื่อเมืองนั้น แล�ววิ่งไปต(อท�ายแถว 

๖. ครูและนักเรียนร(วมกันตรวจสอบความถูกต�อง กลุ(มไหนติดถูก ได� ๑ คะแนน ติดผิดได�  
๐ คะแนน  

๗. นักเรียนท่ีทําหน�าท่ีจดบันทึก บันทึกแต�มคะแนน จดบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึก 
๘. เริ่มเล(นคนท่ี ๒,๓,๔ ตามลําดับ โดยทําเช(นเดียวกัน 
๙. เล(นจนบัตรคําชื่อสถานท่ีหมด ประกาศผลกลุ(มใดชนะ 
๑๐. มอบรางวัลกลุ(มชนะ เช(น ขนม ดินสอ ยางลบ และชื่นชมนักเรียนทุกคนท่ีร(วมกิจกรรม 

การวัดและประเมินผล 
  สังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะร(วมกิจกรรม 

ข�อเสนอแนะ 
 ๑. บัตรคําควรเป5นกระดาษแข็ง จะได�หยิบง(าย ไม(ขาด 
 ๒. เวลาสามารถปรับได�ตามความเหมาะสม 
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คําภาษาลาว  

วัตถุประสงค� 
 เพ่ือให�นักเรียนเรียนรู�และรู�จักคําต(าง ๆ ในภาษาลาวจากเรื่องท่ีอ(าน 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ลาวตอนใต� 
 ๒. หนังสือภาษาอาเซียน ภาษาลาว 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ให�นักเรียนเขียนภาษาลาวจากหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ลาวตอนใต� และแปลเป5น
ภาษาไทย 
 ๒. ค�นหาคําภาษาลาวในชีวิตประจําวันท่ีนักเรียนสนใจ แล�วแปลเป5นภาษาไทย 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. นําเสนอผลงาน 
 ๒. ตรวจผลงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
แนวทางกิจกรรมสงเสริมการอานโดยใช�หนังสือพระราชนิพนธ� ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

56 
 

 

30 

แคปซูลความรูคูหนังสือ  

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือส(งเสริมการอ(านแบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. เพ่ือส(งเสริมคุณลักษณะความรับผิดชอบของนักเรียน  
 ๓. เพ่ือให�นักเรียนคิดวิเคราะห&นําความรู�ท่ีได�จากการอ(านมาวิเคราะห& เห็นคุณค(าของบทกวี 

ส่ือและอุปกรณ� 
 1. หนังสือพระราชนิพนธ&ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 2. แบบบันทึกการอ(าน/แบบตอบคําถาม 
 3. กระติกน้ํา/สต๊ิกเกอร&/ปากกาเมจิก 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. นําอุปกรณ&กระติกน้ํามาตกแต(งให�สวยงามเป5นแคปซูล 
 2. นําบทความในหนังสือพระราชนิพนธ&มาใส(ในใบความรู� สร�างใบงาน และนําไปใช�ในชั้นเรียน 
 3. ให�นักเรียนนําหนังสือออกมาอ(าน แล�วตอบแบบสอบถามความรู�ท่ีได� 
 4. เม่ือนักเรียนตอบแบบสอบถาม และอ(านแล�วให�ออกมาเล(าเรื่องท่ีได�จากใบงาน 
 5. นําความรู�ท่ีได�ไปติดบอร&ดความรู� จากแคปซูลความรู� 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. สังเกตความสนใจ 
 ๒. แบบตอบคําถาม 
 ๓. แบบบันทึกการอ(าน 

ข�อเสนอแนะ 
 1. จัดให�มีการนําแคปซูลไปแต(ละห�องเรียนจนครบ 
 ๒. ครูควรดูและคอยกํากับดูแล เพ่ือให�ได�ประสิทธิผล 
 ๓. นําผลการจัดกิจกรรมไปเผยแพร(ต(อไป 
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เชาวนไว ไหวพริบ  

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือกระตุ�นให�นักเรียนสนใจอ(านหนังสือระราชนิพนธ& 
2. เพ่ือฝ4กสมาธิและทักษะการอ(านเร็วของนักเรียน 
3. เพ่ือส(งเสริมเจตคติท่ีดีด�านการอ(านหนังสือของนักเรียน 

ส่ือและอุปกรณ� 
1. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง สิงคโปร&สัญจร 
2. บัตรคํา 
3. รายละเอียดและวิธีการทํากิจกรรม 
4. เนื้อเพลงสุขใจไชโย 
5. เครื่องดนตรีและอุปกรณ&ทําจังหวะ 
6. แบบสอบถามความพึงพอใจในการร(วมกิจกรรม 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
1. ครูบรรณารักษ&ประชาสัมพันธ&กิจกรรมและจัดนิทรรศการนําเสนอหนังสือพระราชนิพนธ&

เรื่อง สิงคโปร&สัญจร 
2. ยุวบรรณารักษ&จัดเตรียมรายละเอียดและวิธีการทํากิจกรรมเชาวน&ไว  ไหวพริบ บัตรคํา 

แบบสรุปคะแนนและแบบสอบถามความพึงพอใจ 
3. นักเรียนแบ(งกลุ(ม กลุ(มละ ๑๐ คน ฝ4กร�องเพลงสุขใจไชโยประกอบท(าทาง 
4. ครูบรรณารักษ&แจกบัตรคํา กลุ(มละ ๑๕ แผ(น  อธิบายและสาธิตวิธีการทํากิจกรรมเชาวน&ไว  

ไหวพริบ ตามลําดับ ดังนี้ 
๔.๑ นักเรียนแต(ละกลุ(มวางบัตรคํากระจายบนพ้ืนและยืนล�อมวงรอบบัตรคํา 
๔.๒ ครูบรรณารักษ&บอกหัวข�อเนื้อหาว(าเป5นชื่อสถานท่ีในประเทศสิงคโปร& ได�แก( อิสตานา 

ค(ายชางงี ไชน(าทาวน&  เป5นต�น แล�วครูและนักเรียนร�องเพลงสุขใจไชโยพร�อมทําท(าทางประกอบ 
นักเรียนเดินเป5นวงกลมรอบบัตรคําเช(นเดียวกับการเล(นเก�าอ้ีดนตรี เม่ือครูหยุดเพลงและออกเสียงชื่อ
สถานท่ีใดให�นักเรียนหยุดเดินและรีบหยิบบัตรคําชื่อสถานท่ีนั้นมาเป5นของตน  

๔.๓ ครูบรรณารักษ&และนักเรียนเริ่มทํากิจกรรมซํ้าใหม(ต้ังแต(ร�องเพลง เดินรอบวง และ
อ(านออกเสียงชื่อสถานท่ี ทํากิจกรรมซํ้าจนหมดคําในกลุ(ม  แล�วสรุปคะแนน  ๑ คํา ได� ๑ คะแนน 
นักเรียนท่ีได�คะแนนมากท่ีสุดของกลุ(ม ยกบัตรคําให�เพ่ือนดูและอ(านคําให�เพ่ือนอ(านตาม 

4.4 นักเรียนทํากิจกรรมเชาวน&ไว  ไหวพริบ 
4.5 นักเรียนท่ีได�บัตรคํามากท่ีสุดของแต(ละกลุ(มแสดงบัตรคําและอ(านคํา 

5. ครูบรรณารักษ&สรุปผลการทํากิจกรรมและมอบรางวัล 
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การวัดและประเมินผล 
1. ตรวจผลงานนักเรียน 
2. สรุปคะแนนตามแบบ 
3. แบบสอบถาม 

ข�อเสนอแนะ 
1. ครูบรรณารักษ&สามารถเปลี่ยนหัวข�อของเนื้อหาให�มีระดับความยากง(ายเหมาะสมกับวัย

และระดับชั้นเรียน 
2. ควรปรับใช�กิจกรรมนี้กับหนังสือพระราชนิพนธ&เล(มอ่ืนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี 
3. การจัดกลุ(มนักเรียน จํานวนนักเรียนสามารถปรับได�ตามบริบทของโรงเรียน 
4. ตัวอย(างบัตรคําจากหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง สิงคโปร&สัญจร  

ชื่อสถานท่ี  เช(น ค(ายชางงี ไชน(าทาวน& ถนนออร&ชาร&ด เกาะเซนโตซ(า โรงแรมแมนดาริน 
โรงแรมแรฟเฟWลส& อิสตานา พิพิธภัณฑ&แมลง วัดอนันทเมตยาราม ศูนย&วิทยาศาสตร& สวนพฤกษศาสตร&  
สวนนก สะพานเชียรส& วัดโพธิ์ก๊ักสี พิพิธภัณฑ&หุ(นข้ีผึ้ง เป5นต�น 

เพลงสุขใจไชโย 

  สุขใจเรามาร�องไชโย  ไชโย 
  สุขโขเรามาร�องเฮฮา  เฮฮา 
  แล�วเรากอดคอซ�ายขวา  แล�วเรากอดคอซ�ายขวา 
  สนุกเฮฮา สามัคคี (เอ�า) สามัคคี (เอ�า) สามัคคี 
  โยกไปทางซ�าย ซ�าย ซ�าย ซ�าย ซ�าย 
  โยกไปทางขวา  ขวา ขวา ขวา ขวา 

เด�งมาข�างหน�า  หน�า หน�า หน�า หน�า 
เด�งไปข�างหลัง  หลัง หลัง หลัง หลัง 
สนุกเฮฮา สามัคคี (เอ�า) สามัคคี (เอ�า) สามัคคี 

ทาทางประกอบเพลง 

- ท(าไชโย  ท(ากอดคอ  
- คล�องแขนกันทําท(าโยกซ�าย ขวา หน�า หลัง  
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32 

ดนตรีกวีศิลป  

วัตถุประสงค� 
 เพ่ือให�นักเรียนตอบคําถามกับการอ(านปuายนิทรรศการ 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. เขียนบทกวีประกอบภาพถ(ายฝ�พระหัตถ&จากหนังสือ เรื่อง กาวยประภา 
 ๒. เครื่องดนตรีประกอบ 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. คัดเลือกภาพถ(ายฝ�พระหัตถ&จากหนังสือ เรื่อง กาวยประภา 
 2. แบ(งกลุ(มนักเรียนแต(งบทกวีประกอบภาพ 
 3. ขัดเกลาสํานวนโดยครูภาษาไทย 
 ๔. จัดนิทรรศการภาพถ(ายฝ�พระหัตถ&พร�อมอ(านบทกวีคลอด�วยเสียงดนตรี 

การวัดและประเมินผล 
 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต(อการเข�าร(วมกิจกรรม 

ข�อเสนอแนะ 
 เครื่องดนตรีท่ีใช�คลอไปกับการอ(านบทกวี อาจเป5นดนตรีไทยหรือสากลก็ได� เช(น จะเข� ขิม 
ขลุ(ย ระนาด กีตาร& 
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33 

ตอบปญหาลารางวัล  

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือส(งเสริมการอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& 
 ๒. เพ่ือสร�างความตระหนักให�นักเรียนเห็นคุณค(าของหนังสือพระราชนิพนธ& 

ส่ือและอุปกรณ� 
 1. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง มหัศจรรย&ทุกวัน 
 2. แผ(นปuายคําถาม ๑๕ คําถาม 
 3. กระดาษคําตอบ ๑๕ แผ(น 
 4. ปากกาเคมี 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
1. ครูให�นักเรียนแบ(งกลุ(ม กลุ(มละ ๗ คน โดยให�นักเรียนนั่งเป5นกลุ(ม 

 ๒. ครูอ(านคําถามและนําปuายคําถามติดบนกระดาน โดยให�นักเรียนเขียนคําตอบลงใน
กระดาษคําตอบ ให�เวลาข�อละ ๑ นาที เม่ือหมดเวลาข�อท่ี ๑ ครูติดปuายคําถามข�อท่ี ๒ ปฏิบัติเช(นนี้
จนครบ ๑๕ ข�อ  
 ๓. เฉลยคําตอบพร�อมกัน ให�ตัวแทนแต(ละกลุ(มถือปuายคําตอบของกลุ(มออกมายืนหน�าชั้นเรียน          
และเฉลยพร�อมกันทีละข�อจนครบ ๑๕ ข�อ 
 ๔. กลุ(มใดได�คะแนนมากท่ีสุดเป5นฝ8ายชนะ 
 ๕. มอบรางวัลให�กับกลุ(มผู�ชนะ  

การวัดและประเมินผล 
 ตรวจคําตอบ 

ข�อเสนอแนะ 
 ครูควรแนะนําให�นักเรียนอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& และสรุปเรื่องร(วมกันก(อนเล(นเกมตอบปQญหา 
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34 
ตัวละครชื่นชอบ  

วัตถุประสงค� 
       ๑. เพ่ือปลูกฝQงและส(งเสริมนิสัยรักการอ(าน 
       ๒. เพ่ือส(งเสริมด�านความคิดสร�างสรรค&และการแสดงออก 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดท่ี ๓  
 ๒. ใบงาน 
 ๓. ตัวอย(างการจัดทําแผ(นพับ/สื่อสไลด&สวยงามต้ังโชว& 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
       ๑. ให�นักเรียนศึกษาเนื้อหาต(าง ๆ ในนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดท่ี ๓ 
       ๒. เลือกตัวละครท่ีชื่นชอบมา ๑ ตัวละคร 
       ๓. เขียนใบงานสรุปพร�อมให�เหตุผลและวาดภาพระบายสีตัวละครท่ีเลือก 
       ๔. จัดทําแผ(นพับ/สื่อสไลด&สวยงามต้ังโชว&ได� 
       ๕. นําไปจัดนิทรรศการในโรงเรียน เช(น มุมห�องสมุด หรืองานกิจกรรมวันภาษาไทย วันสุนทรภู(  
สัปดาห&ห�องสมุด เป5นต�น 

การวัดและประเมินผล 
 ประเมินผลจากชิ้นงาน (ใบงาน) 

ข�อเสนอแนะ 
       ๑. ควรจัดเอกสาร แหล(งสืบค�นให�เพียงพอกับผู�เรียน 
       ๒. ควรเพ่ิมความน(าสนใจของรูปภาพโดยอาจทําเป5นภาพป�อปอัพหรือภาพสามมิติ 
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35 

ตามรอยหวงเหออูอารยธรรม  

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือให�นักเรียนจําลองหรือวาดภาพแผนท่ี เส�นทางการเสด็จพระราชดําเนินและ
ทอดพระเนตรสถานท่ีสําคัญในหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง หวงเหออู(อารยธรรม  
 ๒. เพ่ือให�นักเรียนสรุปและเล(าเรื่องราวสถานท่ีต(าง ๆ ท่ีสําคัญจากหนังสือพระราชนิพนธ& 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง หวงเหออู(อารยธรรม 
 ๒. แผนท่ีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
        ๓. แผนท่ีเส�นทางการไหลผ(านของแม(น้ําหวงเหอหรือฮวงโห ไปยังเมืองต(าง ๆ ของจีน 
 ๔. ภาพสถานท่ีสําคัญ 
 ๕. กระดาษเทา-ขาว 
 ๖. ปากกาเคมีสีต(าง ๆ หรือสีไม�  

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 ๑. ครูและนักเรียนสนทนาเนื้อหาเก่ียวกับหนังสือและเส�นทางการเสด็จพระราชดําเนินไปยัง
สถานท่ีสําคัญต(าง ๆ   
 ๒. ให�นักเรียนแบ(งกลุ(มออกเป5นกลุ(มละ ๓-๕ คน ร(วมกันศึกษาแผนท่ีต(าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
        ๓. นักเรียนร(วมกันจําลอง หรือวาดแผนท่ี สถานท่ีสําคัญของเมืองต(าง ๆ ท่ีเสด็จพระราชดําเนิน 
โดยนักเรียนสามารถนําภาพประกอบท่ีอยู(ในหนังสือ หรือวาดภาพสัญลักษณ&ต(าง ๆ ประกอบเพ่ิมเติม
ได� เช(น พิพิธภัณฑ& สุสาน ถํ้า ภูเขา เป5นต�น  
 ๔. ให�นักเรียนตัวแทนของแต(ละกลุ(มออกมานําเสนอผลงาน สถานท่ีเมืองสําคัญต(าง ๆ  
ท่ีเสด็จพระราชดําเนิน จากแผนท่ีจําลองของตนเอง และร(วมกันสรุปเติมเต็มกิจกรรมกลุ(ม  
        ๕. นําผลงานมาจัดแสดง เพ่ือให�นักเรียนชั้นอ่ืน ๆ ในโรงเรียนศึกษา และชื่นชม 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. การนําเสนอผลงาน 
 ๒. การตรวจผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน (ภาพแผนท่ีจําลอง) 

ข�อเสนอแนะ 
 1. ครูควรเสนอแนะให�นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมถึงจุดท่ีต้ังเมืองสําคัญต(าง ๆ ท่ีเสด็จพระราชดําเนิน
จากแผนท่ีจริงก(อน แล�วจึงจําลอง วาดลงบนแผนท่ีในกลุ(มของตนเอง 
 ๒. นักเรียนควรหาจุดเด(นของสถานท่ีสําคัญของเมืองต(าง ๆ ให�ได�ก(อน เช(น ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร&  สถานท่ีตั้ง แหล(งอารยธรรม เป5นต�น 
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ตารางหรรษา คําพาสนุก  

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือกระตุ�นความสนใจอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& 
2. เพ่ือฝ4กสมาธิและความเร็วในการอ(านคําภาษาไทย 
3. เพ่ือเสริมเจตคติท่ีดีด�านการอ(านหนังสือ 

ส่ือและอุปกรณ� 
1. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง สิงคโปร&สัญจร 
2. ตารางคํา 
3. รายละเอียดและวิธีการทํากิจกรรม 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจในการร(วมกิจกรรม 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
1. ครูบรรณารักษ&ประชาสัมพันธ&กิจกรรมและจัดแสดงหนังสือพระราชนิพนธ& 
2. ยุวบรรณารักษ&จัดเตรียมรายละเอียดและวิธีการทํากิจกรรมตารางหรรษา คําพาสนุก 

ตารางคํา แบบสรุปคะแนนและแบบสอบถามความพึงพอใจ 
3. นักเรียนแบ(งกลุ(ม กลุ(มละ 3-๕ คน 
4. ครูบรรณารักษ&แจกตารางคํา กลุ(มละ ๑ แผ(น  พร�อมดินสอสีกลุ(มละ ๕ สี แล�วอธิบายและ

สาธิตวิธีการทํากิจกรรมตารางหรรษา คําพาสนุก ดังนี้ 
๔.๑ นักเรียนแต(ละกลุ(มวางตารางคําบนโตXะและนั่งล�อมวงรอบตารางคํา 
๔.๒ ครูบรรณารักษ&บอกหัวข�อเนื้อหา เช(น เป5นชื่อสถานท่ีในประเทศสิงคโปร&  ได�แก(    

อิสตานา  ค(ายชางงี ไชน(าทาวน&  และเป5นชื่ออาหารท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 
ราชกุมารี เสวย ณ ประเทศสิงคโปร& ได�แก( ไก(ดําต�มยาจีน บะหม่ี บากูเต� หรือชื่อผลไม� ได�แก( ทุเรียน 
แตงโม สับปะรด เป5นต�น แล�วครูเริ่มอ(านชื่อสถานท่ีหรืออาหาร (ผลไม�) ครั้งละ ๑ ชื่อ เม่ือนักเรียน 
ได�ยินชื่อสถานท่ีหรืออาหาร (ผลไม�) คําใดให�รีบใช�ดินสอสีของตนวงรอบคําท่ีได�ยินลงในตาราง  
(กรณีเพ่ือนวงรอบคําแล�ว นักเรียนจะวงคํานั้นซํ้าอีกไม(ได�) นักเรียนท่ีวงรอบคํา ๑ วงจะได� ๑ คะแนน   

๔.๓ ครูบรรณารักษ&อ(านชื่อสถานท่ีหรืออาหาร (ผลไม�) ต(อไป นักเรียนรีบวงรอบคํา  
ทํากิจกรรมซํ้าข�อ ๔.๒ – ๔.๓ จนหมดคําในตาราง  แล�วร(วมกันนับโดยนับจากสีของนักเรียนแต(ละสี
ท่ีวงล�อมรอบคํา สีท่ีได�คํามากท่ีสุดเป5นผู�ชนะ 

๔.๔ นักเรียนท่ีได�คะแนนมากท่ีสุดของกลุ(มยกตารางคําให�เพ่ือนดูและอ(านคําให�เพ่ือนอ(านตาม 
5. นักเรียนทํากิจกรรมตารางหรรษา คําพาสนุก 
6. นักเรียนท่ีวงรอบคําได�มากท่ีสุดของแต(ละกลุ(มแสดงบัตรคําและอ(านคํา 
7. ครูบรรณารักษ&สรุปผลการทํากิจกรรมและมอบรางวัล 
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การวัดและประเมินผล 
1. ตรวจผลงานนักเรียน 
2. สรุปคะแนนตามแบบ 
3. แบบสอบถาม 

ข�อเสนอแนะ 
1. ครูบรรณารักษ&สามารถเปลี่ยนหัวข�อของเนื้อหาให�มีระดับความยากง(ายเหมาะสมกับวัยและ

ระดับชั้นเรียน 
2. ควรปรับใช�กิจกรรมนี้กับหนังสือพระราชนิพนธ&เล(มอ่ืนเพ่ือกระตุ�นความสนใจอ(านหนังสือ

พระราชนิพนธ& 
3. ตัวอย(างการจัดทําตารางคําเพ่ือใช�กับกิจกรรมของนักเรียน หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง 

ไทยเท่ียวพม(า 
3.1 ชื่อสถานท่ี  ได�แก(  บริษัทไทมส& ค(ายชางงี (๒ คํา) ไชน(าทาวน& (๕ คํา) ถนนออร&ชาร&ด 

(๓ คํา) เกาะเซนโตซ(า (๕ คํา) โรงแรมแมนดาริน อิสตานา (๒ คํา) พิพิธภัณฑ&แมลง วัดอนันทเมตยาราม 
ศูนย&วิทยาศาสตร& สวนพฤกษศาสตร& สะพานเชียรส& วัดโพธิ์ก๊ักสี รัฐสภา พิพิธภัณฑ&หุ(นข้ีผึ้ง  

3.2 ชื่ออาหาร/ขนม ได�แก(  ทองม�วน ช็อกโกแลตมุส (๒ คํา) บากูเต� (๔ คํา) ไก(เย็น (๓ คํา) 
อาหารฝรั่งเศส  ค็อกเทลกุ�ง (๒ คํา) เม็ดมะม(วงหิมพานต& โจXก  ไก(ดําต�มยาจีน ช็อกโกแลต อาหาร
ญ่ีปุ8น (๒ คํา) น้ําชา (๒ คํา) ขนมเค�ก  บาบิคิว ข�าวมันไก( เปาะเป��ยะ ข�าวผัด กะหรี่ไก( เปรี้ยวหวาน
ลูกชิ้นกุ�ง ซุปไก( เนื้อ บะหม่ี เก๊ียวน้ํา ไก( ไอศกรีม 

ตารางคํา 
บริษัทไทมส� ทองม�วน ช็อกโกแลตมุส คายชางง ี
ไชนาทาวน� บากูเต> ไกเย็น ทุเรียน 

ถนนออร�ชาร�ด อาหารฝรั่งเศส ค็อกเทลกุ�ง เกาะเซนโตซา 
โรงแรมแมนดาริน เม็ดมะมวงหิมพานต� 

โจBก ไกดําต�มยาจีน ไกเย็น ไชนาทาวน� 
คายชางง ี อิสตานา พิพิธภัณฑ�แมลง 
ไกเย็น ช็อกโกแลต อาหารญ่ีปุEน นํ้าชา 

เกาะเซนโตซา ขนมเค�ก ถนนออร�ชาร�ด บาบิคิว 
บากูเต> ข�าวมันไก เปาะเปFGยะ ทุเรียน 

อาหารฝรั่งเศส วัดอนันทเมตยาราม เกาะเซนโตซา 
มะมวง ช็อกโกแลตมุส สับปะรด แตงโม 

ศูนย�วิทยาศาสตร� เกาะเซนโตซา บากูเต> 
อาโวคาโด� ข�าวผัด สวนพฤกษศาสตร� 
ไชนาทาวน� นํ้าชา ค็อกเทลกุ�ง มะมวงสุก 

สะพานเชียรส� กะหรี่ไก เปรี้ยวหวานลูกชิ้นกุ�ง 
แตงโม วัดโพธิ์ก๊ักสี ช็อกโกแลตมุส แตงโม 
ซุปไก เน้ือ รัฐสภา ไชนาทาวน� 

ไชนาทาวน� บากูเต> บะหมี่ ถนนออร�ชาร�ด 
เกาะเซนโตซา เก๊ียวนํ้า ไก ไอศกรีม 
อาหารญ่ีปุEน พิพิธภัณฑ�หุนขี้ผ้ึง อิสตานา 
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37 

ตาไว ไดแตม  

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือส(งเสริมการอ(านโดยใช�หนังสือพระราชนิพนธ& 
 ๒. เพ่ือฝ4กทักษะการสรุปเรื่อง 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง มนต&รักทะเลใต� 
 ๒. ใบงาน 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
๑. ครูให�นักเรียนจับคู(กับเพ่ือน 

 ๒. สํารวจเนื้อหาในหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง มนต&รักทะเลใต� ท่ีอ(านแล�วใน ๒๐ นาที  
 ๓. เม่ือหมดเวลาท่ีกําหนด ครู แจกกระดาษสําหรับเขียนคําตอบให�นักเรียนเขียนชื่อกลุ(ม  
ชื่อสมาชิก 
 ๔. ครูอ(านข�อความ/คําตอบ/คําสําคัญท่ีต�องการให�นักเรียนหาคําตอบ นักเรียนช(วยกัน 
หาคําตอบเม่ือเจอคําตอบให�เขียนคําตอบ และกรอกข�อมูล เรื่อง…….....หน�า……… ท่ีมีคําตอบนั้น  

การวัดและประเมินผล 
 ตรวจผลงาน 
 เกณฑ� 
 คู(ท่ีส(งก(อนและถูกต�อง ได� ๒ คะแนน , คู(ท่ีส(งอันดับ ๒  และถูกต�องได� ๑ คะแนน และคู(ต(อจากนั้น 
ได� ๐.๕ คะแนน 

ข�อเสนอแนะ 
 กิจกรรมอาจจัดลักษณะรายบุคคล หรือกลุ(ม ๓ – ๕ คน 
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ตัวอยาง 
ใบงาน เกมตาไว ได�แต�ม 

********************************* 

๑. นักเรียนอ(านสํารวจเนื้อหา เรื่อง ลาวตอนใต� ภายในเวลา  ๒๐ นาที   
๒. ครูอ(านข�อความ หรือคําสําคัญท่ีต�องการให�นักเรียนหา   
๓. นักเรียนในแต(ละกลุ(มช(วยกันหาข�อความดังกล(าว เม่ือเจอ ให�กรอกข�อมูล เรื่อง หน�า 

และบรรทัด  เสร็จแล�วตัวแทนกลุ(มรีบวิ่งไปส(งครู  
 
ข�อความหรือคําสําคัญ 

 ๑. “มีโครงการผลิตเกลือไอโอดีน UNICEF มาช(วยสร�างโรงงานท่ีหลัก ๒๑” 
 เฉลย  ข�อ ๑ หนังสือ เรื่อง ลาวตอนใต�  หน�าท่ี ๑๙ บรรทัดท่ี ๕ นับจากบรรทัดล(าง  
 
 ๒. “อาหารวันนี้มี แพะตุ�น ไข(มด งูสิง” 
 เฉลย  ข�อ ๒ หนังสือ เรื่อง ลาวตอนใต�  หน�าท่ี ๑๒๔ บรรทัดท่ี ๒ นับจากบรรทัดบน  
 
 ๓. “ชาวบ�านพวกนี้ใช�เวลาว(างจากการทําเกษตรกรรมมาร(อนทอง” 
 เฉลย  ข�อ ๓ หนังสือ เรื่อง ลาวตอนใต�  หน�าท่ี ๖๓ บรรทัดท่ี ๔ นับจากบรรทัดบน  
 
 ๔. “ปลูกปอเทือง เพ่ือบํารุงดิน” 
 เฉลย  ข�อ 4 หนังสือ เรื่อง ลาวตอนใต�  หน�าท่ี ๒๖ บรรทัดท่ี ๔ นับจากบรรทัดบน  
 
 ๕. “จะต�องให�เด็กตามแขวง มีความรู�เท(าเด็กจากศูนย&กลางเวียงจันทน&ให�ได�” 
 เฉลย  ข�อ 5 หนังสือ เรื่อง ลาวตอนใต�  หน�าท่ี ๗๘ บรรทัดท่ี ๘ นับจากบรรทัดบน  
 
 ๖. “ตุย แปลว(า นอน” 
 เฉลย  ข�อ 6 หนังสือ เรื่อง ลาวตอนใต�  หน�าท่ี ๑๐๒ บรรทัดสุดท�าย  
 
 ๗. “วัฒนธรรม มีเอกลักษณ&ของ ๔ เผ(า คือ การถือผี” 
 เฉลย  ข�อ 7 หนังสือ เรื่อง ลาวตอนใต�  หน�าท่ี ๙๐ บรรทัดท่ี ๑๑ นับจากบรรทัดบน  
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(สําหรับตัดแจกนักเรียน) 
 
 

ชื่อกลุ(ม..............................ห�อง........ เลขท่ี....... 

ข�อ ๑ หนังสือเรื่อง....................................หน�าท่ี........บรรทัดท่ี.......... 
 
 

ชื่อกลุ(ม..............................ห�อง........ เลขท่ี........ 

ข�อ ๒ หนังสือเรื่อง....................................หน�าท่ี........บรรทัดท่ี.......... 
 
 

ชื่อกลุ(ม..............................ห�อง........ เลขท่ี........ 

ข�อ ๓ หนังสือเรื่อง....................................หน�าท่ี........บรรทัดท่ี.......... 
 
 

ชื่อกลุ(ม..............................ห�อง........ เลขท่ี........ 

ข�อ ๔ หนังสือเรื่อง....................................หน�าท่ี........บรรทัดท่ี.......... 
 
 

ชื่อกลุ(ม..............................ห�อง........ เลขท่ี........ 

ข�อ ๕ หนังสือเรื่อง....................................หน�าท่ี........บรรทัดท่ี.......... 
 
 

ชื่อกลุ(ม..............................ห�อง........ เลขท่ี........ 

ข�อ ๖ หนังสือเรื่อง....................................หน�าท่ี........บรรทัดท่ี.......... 
 
 

ชื่อกลุ(ม..............................ห�อง........ เลขท่ี........ 

ข�อ ๗ หนังสือเรื่อง....................................หน�าท่ี........บรรทัดท่ี.......... 
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38 

ถอดบทเรียนโดยใชศาสตรพระราชา  

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือนําศาสตร&พระราชามาบูรณาการกับการอ(าน 
 ๒. เพ่ือให�ผู�เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห&ท่ีหลากหลาย 
 ๓. เพ่ือให�นักเรียน เขียนสรุปความรู�จากเรื่องท่ีอ(าน 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง เบอร&ลินสิ้นกําแพง 
 ๒. วิดีทัศน&เก่ียวกับสถานท่ีและเรื่องราวในหนังสือพระราชนิพนธ& 
 ๓. ตัวอย(างการถอดบทเรียนโดยใช�ศาสตร&พระราชาบูรณาการกับการอ(าน 
 ๔. ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห(วง ๒ เง่ือนไข ๔ มิติ 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม  
 1. ครูแนะนําหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง เบอร&ลินสิ้นกําแพง ให�ผู�เรียนสนใจ 
 2. ครูอธิบายแนวทางการถอดบทเรียนโดยใช�ศาสตร&พระราชา (เศรษฐกิจพอเพียง) 
 3. แบ(งนักเรียนเป5นกลุ(ม กลุ(มละ ๕ คน ให�ศึกษาหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง เบอร&ลินสิ้นกําแพง 
 4. นักเรียนถอดบทเรียนหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง เบอร&ลินสิ้นกําแพง โดยใช�หลักการ 
ทรงงานของรัชกาลท่ี ๙ (เศรษฐกิจพอเพียง) ในการถอดบทเรียน ดังนี้ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

  

 

เง่ือนไขความรู� เง่ือนไขคุณธรรม 

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล�อม 

พอประมาณ มีภูมิคุ�มกันท่ีดี 

มีเหตุผล 
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 5. นักเรียนนําเสนอผลงานหน�าชั้นเรียน 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. การนําเสนอผลงานของนักเรียน 
 ๒. แบบประเมินการถอดบทเรียนด�วยศาสตร&พระราชา 

ข�อเสนอแนะ 
 ครูอธิบายและยกตัวอย(างการถอดบทเรียนโดยใช�ศาสตร&พระราชาอย(างหลากหลายและ
ชัดเจนให�ผู�เรียนเข�าใจอย(างละเอียดและคอยตรวจสอบความถูกต�องและให�คําแนะนําแก(ผู�เรียน 

 

39 

ทัศนะคนรุนใหมกับการศึกษาไทยท่ียั่งยืน  

วัตถุประสงค� 
              1. พูดแสดงทัศนะต(อการศึกษาไทยตามหนังสือ เรื่อง รวมปาฐกถาฯ การศึกษากับการพัฒนา 
เล(ม 1 – 3 

2. เสนอแนวทางพัฒนาการศึกษาตามความคิดเห็นของตนเอง 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือ เรื่อง รวมปาฐกถาฯ การศึกษากับการพัฒนา เล(ม 1 – 3 
 ๒. เวทีเสวนา  

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. คัดเลือกนักเรียนแต(ละระดับชั้นเรียนท่ีมีความสามารถด�านการพูด 
 2. มอบหมายให�นักเรียนอ(านหนังสือ เรื่อง รวมปาฐกถาฯ การศึกษากับการพัฒนา เล(ม 1 - 3 
 3. เลือกหัวข�อตามความถนัดและความสนใจ 
 ๔. ดําเนินกิจกรรม เวทีเสวนา หัวข�อ ทัศนะคนรุ(นใหม(กับการศึกษาไทย ทําอย(างไรจึงยั่งยืน 
 ๕. ผู�ดําเนินรายการสรุปแต(ละประเด็น 

การวัดและประเมินผล 
 ประเมินความพึงพอใจของผู�เข�าร(วมฟQงการเสวนา 

ข�อเสนอแนะ 
 กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเสวนาเป5นยอวาที โต�วาที หรืออ่ืน ๆ 
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ธงแหงคําถาม  

วัตถุประสงค�   
 ๑. เพ่ือส(งเสริมนิสัยรักการอ(าน การศึกษาค�นคว�าของนักเรียน   
 ๒. เพ่ือส(งเสริมความสามารถในการอ(านของนักเรียน 

ส่ือและอุปกรณ�   
 ๑. กระดาษสีเพ่ือทําธง 
 ๒. กาว 
 ๓. ไม�ทําเสาธงอันเล็ก ๆ 
 ๔. กระถาง 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม   
แจกกระดาษสีท่ีตัดเป5นผืนธงเล็ก ๆ ให�นักเรียน และนักเรียนต้ังคําถามจากหนังสือท่ีอ(านลงใน

กระดาษ แล�วนําผืนธงหลากสีมาทากาวติดกับด�ามไม�ไผ( รวบรวมปQกไว�ในถังทราย (ก(อนนําธงไปปQกใน
กระถาง ครูควรตรวจความถูกต�องของคําถามและคําตอบก(อนให�เรียบร�อย) นําคําถามท่ีนักเรียนต้ังไว� 
ไปใช�ในการถามนักเรียนท่ีสมัครเข�าร(วมตอบคําถามในช(วงเวลาว(าง โดยนักเรียนหยิบคําถามจากธง 
ในกระถาง และตอบคําถามตามท่ีจับได� ถ�าตอบได�มีรางวัล เช(น ขนม ดินสอ ปากกา ยางลบ เป5นต�น 

การวัดและประเมินผล 
ตรวจผลงานการต้ังคําถาม ความถูกต�องในการตอบคําถาม 

ข�อเสนอแนะ 
สามารถปรับกิจกรรมแข(งขันการตอบปQญหาเป5นทีม หรือรายบุคคลได�ตามความเหมาะสม

ควรประยุกต&การต้ังคําถาม สร�างสรรค&ข�อคําถามในลักษณะหลากหลายรูปแบบ 
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นิทรรศการผานเร่ืองเลา  

วัตถุประสงค�  
 1. เพ่ือให�นักเรียนสามารถจัดนิทรรศการและเล(าเรื่องราวจากการอ(านหนังสือพระราชนิพนธ&ได�
 ๒. เพ่ือให�นักเรียนสามารถสรุปสาระสําคัญจากเรื่องท่ีอ(านได� 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง หวงเหออู(อารยธรรม 
 ๒. สื่ออุปกรณ&สําหรับจัดปuายนิทรรศการ เช(น ภาพถ(าย ปuายนิทรรศการ ปuายนิ เทศ        
ภาพสถานท่ีเรื่องราวในหนังสือ สีเมจิก  สีไม� ฯลฯ 
 ๓. แบบบันทึกการอ(าน 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ครูและนักเรียนสนทนาเก่ียวกับเรื่องราวในหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง หวงเหออู(อารยธรรม 
 2. นักเรียนแต(ละคนศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม และคัดเลือกเรื่องราวท่ีนักเรียนประทับใจ 
สนใจ คนละ ๑ - ๒ เรื่อง เช(น การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยซานตง เรื่องของลัทธิเต�า ลัทธิขงจื้อ
ในจีน ความสําคัญของแม(น้ําหวงเหอ โมเดลการควบคุมน้ําแก�ปQญหาน้ํา วัตถุโบราณสมัยราชวงศ&  
ต(าง ๆ ท่ีขุดค�นพบ ด�านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผู�นําคนสําคัญของจีน สถานท่ีสําคัญ พิพิธภัณฑ& 
ศาลไคฟง (เปาปุuนจิ้น)  เป5นต�น 
 ๓. นักเรียนแต(ละคนศึกษาค�นคว�า รายละเอียดเรื่องราวท่ีคัดเลือก สนใจ ใส(ชื่อเรื่อง และสรุป
เรื่องราวบันทึกลงในแบบบันทึกการอ(าน โดยมีภาพประกอบ (ภาพถ(ายในหนังสือ หรือภาพวาด
ประกอบเพ่ิมเติม)  
 4. นักเรียนนําแบบบันทึกการอ(านของแต(ละคน นํามาจัดนิทรรศการภายในห�องเรียน/ชั้นเรียน 
โดยนักเรียนช(วยกันจัดหมวดหมู(เรื่องราว และร(วมกันตกแต(งนิทรรศการอย(างสวยงาม น(าสนใจ   
 5. นักเรียนใช�ช(วงเวลาว(าง ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนําเสนอผลงานของตนเองให�เพ่ือนภายใน
ห�องเรียน/ชั้นเรียนฟQง และเชิญชวนเพ่ือนนักเรียนชั้นอ่ืน ๆ ร(วมชมนิทรรศการ 
 6. นักเรียนเก็บผลงานใส(แฟuมสะสมงาน  

การวัดและประเมินผล 
 ๑. การนําเสนอผลงาน  
 ๒. การตรวจผลงาน/ชิ้นงานจากบอร&ดนิทรรศการ 

ข�อเสนอแนะ 
 ครูสามารถให�นักเรียนศึกษาค�นคว�าเพ่ิมเติมองค&ความรู�ต(าง ๆ ได�อย(างอิสระ เช(น สถานท่ี
สําคัญในอดีตเปรียบเทียบกับปQจจุบัน   
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นิทรรศการพันธุไมตามรอยเสด็จ 

วัตถุประสงค� 
๑. เพ่ือให�นักเรียนสามารถเรียนรู�พันธุ&ไม�ชนิดต(าง ๆ จากหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ลุยป8าฝ8าฝน 
๒. เพ่ือให�นักเรียนสร�างสรรค&รูปแบบการจัดนิทรรศการได�อย(างน(าสนใจ 

ส่ือและอุปกรณ� 
๑. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ลุยป8าฝ8าฝน 
๒. ฟWวเจอร&บอร&ดขนาดประมาณ ๕๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร 
๓. กระดาษสีต(าง ๆ  กระดาษแข็ง/ปากกาเคมี/อ่ืน ๆ  
4. คอมพิวเตอร&/อินเทอร&เน็ต/เครื่องพิมพ& 
5. แบบให�คะแนนของผู�เข�าชม 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
๑. นักเรียนแบ(งกลุ(ม กลุ(มละ ๓ - ๔  คน 
๒. แต(ละกลุ(มอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ลุยป8าฝ8าฝน บันทึกชื่อพันธุ&ไม�ต(าง ๆ  
๓. ให�นักเรียนแต(ละกลุ(มนําชื่อพันธุ&ไม�  ไปค�นหาภาพประกอบ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร&  

จากอินเทอร&เน็ต 
4. นักเรียนแต(ละกลุ(มนําข�อมูลมาจัดนิทรรศการท่ีครูเตรียมสถานท่ีไว� โดยมีแบบให�คะแนน

ของผู�เข�าชม ติดไว�ด�านล(างของนิทรรศการ  
๖. ครูกําหนดระยะเวลาในการจัดนิทรรศการ ประมาณ ๑-๒ วัน 
๗. นักเรียนแต(ละกลุ(มนําเสนอนิทรรศการในรูปแบบต(าง ๆ เช(น ประชาสัมพันธ&ปากเปล(า  

เสียงตามสาย โปสเตอร& ประกาศเชิญชวนหน�าเสาธง  เพ่ือเชิญชวนให�มีผู�เข�ามาชมนิทรรศการ 
๘. ผู�เข�าชมนิทรรศการให�คะแนนในแบบบันทึกด�านล(างของแต(ละนิทรรศการ 
๙. นักเรียนแต(ละกลุ(มจัดเก็บนิทรรศการ/นับคะแนน/สรุปผล/ชื่นชม/มอบรางวัล และ 

นํานิทรรศการไปจัดไว�ในห�องสมุด 

การวัดและประเมินผล 
๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะร(วมกิจกรรม 
๒. ตรวจสอบความถูกต�องของชื่อพันธุ&ไม� 
๓. คะแนนท่ีได�จากผู�ชมนิทรรศการ 

ข�อเสนอแนะ 
       ๑. การจัดกลุ(มแต(ละกลุ(มให�มีนักเรียนเก(ง กลาง อ(อน คละกัน 
 ๒. เวลาสามารถปรับได�ตามความเหมาะสม 
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นิทรรศการภาพถาย “กาวยประภา”  

วัตถุประสงค� 
๑. เพ่ือพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห& สังเคราะห& คัดเลือกภาพถ(ายจากหนังสือได� 
๒. เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานเป5นทีม 

ส่ือและอุปกรณ� 
๑. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง กาวยประภา (ภาพถ(ายฝ�พระหัตถ& สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ป� ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) 
 ๒. วัสดุในการจัดนิทรรศการ 
 ๓. ใบความรู�เรื่องการจัดนิทรรศการ 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ให�นักเรียนแบ(งกลุ(มศึกษา คัดเลือก ภาพถ(ายฝ�พระหัตถ&ในหัวข�อ “พระอัจฉริยภาพด�าน
การถ(ายภาพ” 
 2. ครูแนะนํา ให�ความรู� เก่ียวกับการจัดนิทรรศการ 
 3. ให�นักเรียนจัดนิทรรศการภาพถ(ายฝ�พระหัตถ& 

การวัดและประเมินผล 
๑. การสังเกต (แบบสังเกต) 
๒. การประเมิน (แบบประเมิน) 
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แนะนําหนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดท่ี ๑ – ๔  

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือให�นักเรียนรู�จักวิธีใช�หนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทยได�ถูกต�อง 
 ๒. เพ่ือให�นักเรียนใช�ค�นคว�าเรื่องราวต(าง ๆ ในวรรณคดีไทย 

ส่ือและอุปกรณ� 
 หนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดท่ี 1 - 4  

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ครูแนะนําหนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดท่ี 1 - 4 ให�นักเรียนรู�จัก 
 2. แบ(งนักเรียนออกเป5นกลุ(มแต(ละกลุ(มช(วยกันค�นคว�าชื่อท่ีครูกําหนด 
 3. นักเรียนออกมานําเสนอหน�าชั้น และกลุ(มอาจได�ชื่อเรื่องไม(ซ้ํากัน 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. สังเกตจากการทํากิจกรรมกลุ(ม 
 ๒. ตรวจผลงานท่ีครูให� 

ข�อเสนอแนะ 
 ๑. ทางโรงเรียนหรือห�องสมุดควรมีหนังสือให�นักเรียนจํานวนเพียงพอ  
 ๒. ครูควรกําหนดเรื่องท่ีค�นคว�า หลากหลาย จะได�ไม(ซ้ํากัน 
 ๓. ครูควรสําเนาเอกสารหรือให�นักเรียนสําเนาเอกสารตามท่ีกลุ(มตนเองได�แล�วสรุปเรื่องเด(น ๆ 
มานําเสนอหน�าชั้นเรียน 
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45 
บรรณนิทัศนจัดเปนสื่อการอาน  

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือให�นักเรียนสามารถเล(าเรื่องราวจากหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง มุ(งไกลในรอยทราย 
 ๒. เพ่ือให�นักเรียนสามารถจัดทําบรรณนิทัศน&เป5นสื่อการอ(านได� 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง มุ(งไกลในรอยทราย 
 ๒. กระดาษ A4 และกระดาษอ่ืน ๆ  
        ๓. ปากกา  สี และอุปกรณ&ตกแต(งอ่ืน ๆ  

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ยุวบรรณารักษ&แนะนําหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง  มุ(งไกลในรอยทราย ให�นักเรียนท่ีร(วม
กิจกรรมฟQง พร�อมแจกบรรณนิทัศน&หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง มุ(งไกลในรอยทราย 
 2. ยุวบรรณารักษ&ให�นักเรียนดูตัวอย(างสื่อรูปแบบต(าง ๆ เพ่ือให�นักเรียนเลือกตามใจชอบ 
 3. นักเรียนเข�ากลุ(มสื่อต(าง ๆ ตามท่ีเลือก โดยมียุวบรรณารักษ&เป5นผู�แนะนําการจัดทําสื่อ
รูปแบบต(าง ๆ   
 4. นําผลงานบรรณนิทัศน&จัดทําเป5นสื่อการอ(านมาจัดแสดง 
 5. มอบรางวัลให�นักเรียนท่ีจัดทําผลงาน 
 6. นักเรียนแนะนําเพ่ือน ๆ ให�มาอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง มุ(งไกลในรอยทราย 
การวัดและประเมินผล 
 ๑. การนําเสนอผลงาน 
 ๒. ตรวจผลงาน 
ข�อเสนอแนะ 
 กิจกรรมบรรณนิทัศน&จัดทําเป5นสื่อหนังสือพระราชนิพนธ&สามารถนําไปจัดกิจกรรมกับ
หนังสือพระราชนิพนธ&เรื่องอ่ืน ๆ ได� 
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บันทึกรักการอาน 

 วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือให�นักเรียนรู�จักคัดเลือกหนังสือท่ีเหมาะสมกับตนเอง 
 2. เพ่ือฝ4กทักษะการเขียน 
 3. เพ่ือให�นักเรียนเขียนสรุปเรื่องท่ีอ(านได� 

ส่ือและอุปกรณ� 
 1. หนังสือพระราชนิพนธ&ให�นักเรียนเลือกตามความสนใจ  
 2. สมุดบันทึกการอ(าน 
 3. สีและอุปกรณ&การวาดภาพ 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. จัดกิจกรรมแนะนําหนังสือพระราชนิพนธ& (แนะนําหนังสือใหม() 
 2. แนะนําหนังสือและสนทนาเก่ียวกับหนังสือพระราชนิพนธ&ท่ีเสด็จพระราชดําเนินไปยัง
สถานท่ีต(าง ๆ  
 3. ให�นักเรียนเลือกหนังสือท่ีตนเองสนใจ 
 4. ให�นักเรียนเลือกเรื่องหรือตอนหรือบทท่ีตนเองสนใจท่ีสุด (อนุบาลวาดภาพประกอบด�วย
ตามความชอบ) 
 5. บันทึกตอนท่ีตนเองชอบท่ีสุดในสมุดบันทึก 

การวัดและประเมินผล 
 1. ตรวจสอบบันทึกการอ(านของนักเรียน 
 2. สังเกตความสนใจ 

ข�อเสนอแนะ 
 1. แบบบันทึกการอ(านควรจัดทําเป5นรูปเล(ม สําหรับนักเรียนแต(ละคน 
 2. หนังสือท่ีนํามาให�นักเรียนเลือกต�องตรงกับความสนใจหรือตรงกับความต�องการและ 
วัยของเด็ก 
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บันทึกการอานรูปแบบ ๓ ก  
(เกร็ดแกวแสนกล กลองวิเศษ แกนมหัศจรรย) 

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือส(งเสริมให�นักเรียนมีนิสัยรักการอ(าน 
 ๒. เพ่ือให�นักเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอ(านได� 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือพระราชนิพนธ& 
 ๒. แบบบันทึกการอ(าน 
 ๓. กระดาษ ๑๐๐ ปอนด& 
 ๔. สติกเกอร&ใส 
 ๕. สีไม� 
 ๖. แก�วน้ําพลาสติก 
 ๗. กล(องกระดาษ 
 ๘. แกนม�วนพลาสติก 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. นักเรียนอ(านหนังสือพระราชนิพนธ&และบันทึกลงแบบบันทึกการอ(าน วันละ 1 ตอน 
 2. ครูตรวจบันทึกรักการอ(านของนักเรียน  
 3. ครูและนักเรียนร(วมกันสรุปสถานท่ีและกิจกรรมต(าง ๆ  
 ๔. ให�นักเรียนแต(ละกลุ(มเขียนสรุป วาดภาพและระบายสีลงในกระดาษ ๑๐๐ ปอนด& 
 ๕. นําภาพวาดท่ีเสร็จแล�วติดลงแก�วน้ํา กล(องกระดาษ หรือแกนม�วนพลาสติก 
 ๖. นําผลงานนักเรียนมาจัดนิทรรศการส(งเสริมการอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& ในห�องสมุด 
และให�รางวัลกับนักเรียน 
 ๗. พ่ีอ(านผลงานให�น�อง ๆ ป. ๑ – ๓ ฟQง เพ่ือขยายผลสู(น�อง ๆ กระตุ�นความสนใจให�น�องอ(าน
หนังสือพระราชนิพนธ&มากข้ึน 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. ตรวจแบบบันทึกการอ(าน 
 ๒. สังเกตการร(วมกิจกรรม 

ข�อเสนอแนะ 
 ควรมีเวลาให�นักเรียนได�อ(านหนังสือพระราชนิพนธ&นอกเวลาเรียน 
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บันทึกรักหนังสือพระราชนิพนธ  

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือให�นักเรียนรู�จักหนงัสือพระราชนิพนธ&ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ๒. เพ่ือให�นักเรียนฝ4กทักษะการเขียน 
 ๓. เพ่ือให�นักเรียนเขียนสรุปจากเรื่องท่ีอ(านได� 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือพระราชนิพนธ&เลือกเรื่องให�ความเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน 
 ๒. วีดิทัศน&เก่ียวกับสถานท่ีสําคัญต(าง ๆ ในหนังสือหรือจากอินเทอร&เน็ต 
 ๓. สมุดบันทึกรักการอ(านของโรงเรียน 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ครูแนะนําหนังสือพระราชนิพนธ&ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 2. ครูแนะนําวิธีการจดบันทึกในสมุดบันทึกรักการอ(าน 
 3. นักเรียนอ(านหนังสือพระราชนิพนธ&พร�อมท้ังสรุปลงในสมุดบันทึกรักการอ(าน 
 4. นักเรียนนําสมุดบันทึกรักการอ(านมาส(งครู 
 5. ครูแจกเกียรติบัตรหรือรางวัล 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. ตรวจสมุดบันทึกรักการอ(าน 
 ๒. สังเกตจากการเข�าร(วมกิจกรรมของนักเรียน 

ข�อเสนอแนะ 
 ๑. สมุดบันทึกรักการอ(านทางโรงเรียนควรจัดหามาแจกให�นักเรียน 
 ๒. ครูบรรณารักษ&กําหนดให�นักเรียนอ(าน ๔๐ เล(ม/ป�การศึกษา 
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บิงโกความรู  

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือกระตุ�นให�นักเรียนสนใจอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& 
2. เพ่ือฝ4กทักษะคิดหลากหลายให�กับนักเรียน  
3. เพ่ือเสริมสร�างทักษะการจําและไหวพริบในการแก�ปQญหา 

ส่ือและอุปกรณ� 
1. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง เยือนถ่ินอินเดียนแดง, เรื่อง ไทยเท่ียวพม(า และเรื่อง สิงคโปร&สัญจร 
2. ตารางบิงโก 
๓. รายละเอียดกิจกรรม 
๔. แบบพฤติกรรมการเล(นเกม 
2. แบบบันทึกการเข�าร(วมกิจกรรม 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
1. ประชาสัมพันธ&แจ�งรายละเอียดกิจกรรม 
2. ทีมงานยุวบรรณารักษ&จัดมุมแนะนําหนังสือพระราชนิพนธ& จัดปuายนิเทศสัปดาห&ละ 3 เล(ม  

เพ่ือให�นักเรียนเตรียมความพร�อมก(อนร(วมกิจกรรม 
3. จัดทําตารางบิงโก รายละเอียดเนื้อหากิจกรรม 
4. นักเรียนร(วมกิจกรรมตามวันเวลาท่ีกําหนด  
5. ครูมอบของรางวัลเพ่ือเป5นขวัญและกําลังใจ 

การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมการเล(นเกม 
 2. ตรวจบันทึกการเข�าร(วมกิจกรรม 

ข�อเสนอแนะ 
ควรจัดมุมแนะนําหนังสือพระราชนิพนธ& สัปดาห&ละ 3 เล(ม หรือมากกว(านั้น เพ่ือให�นักเรียน

ไปอ(านศึกษาหาความรู�ก(อนร(วมกิจกรรม  เช(น  บิงโกสถานท่ีท(องเท่ียว  บิงโกสัตว&  บิงโกวัด  เป5นต�น      
ซ่ึงปรากฏในหนังสือพระราชนิพนธ&แต(ละเรื่อง 
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บิงโกยอดนักอาน  

วัตถุประสงค�     
 1. เพ่ือส(งเสริมการอ(าน เกิดการเรียนรู� มีทักษะการจดจํา 
 2. เพ่ือฝ4กให�นักเรียนมีสมาธิ  
 3. เพ่ือให�นักเรียนสามารถเข�าใจวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชนชาวจีน 
 4. เพ่ือเผยแพร(หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง เม่ือข�าพเจ�าเป5นนักเรียนนอก 

ส่ือและอุปกรณ� 
 อุปกรณ&ท่ีใช�เล(น ใช�กระดาษทําเป5นสี่เหลี่ยมลูกบาศก& ด�านในก้ันเป5นช(องเล็ก ๆ จํานวนมาก
น�อยตามชนิดของบิงโก นําภาพเรียงลําดับกํากับไว�ทุกช(องไม(ให�ซํ้ากัน ตรงกลาง ช(องเว�นว(าง เป5นรูป
หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง เม่ือข�าพเจ�าเป5นนักเรียนนอก มีสลากบิงโกข�อความตรงกับภาพ พอดีกับ
จํานวนช(อง ให�ช(องกลางของกระดาษเป5นช(องเว�นว(างโดยขีดกากบาทไว�แทน 
      ๑. บิงโก  ฟWวเจอร&บอร&ดติดแผ(นบิงโก/กล(องใส(บัตรจับบิงโก            
 ๒. สื่อภาพจากหนังสือพระราชนิพนธ&/แผ(นข�อความติดบิงโก 
   ๓. อุปกรณ& กาว/เทปใส/แผ(นฟWวเจอร&บอร&ด/สติกเกอร&ใส 
       ๔. สื่องาน  แบบบันทึกการอ(าน 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
       ๑. ให�นักเรียนศึกษาหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง เม่ือข�าพเจ�าเป5นนักเรียนนอก  
 ๒. ให�นักเรียนนั่งเรียงเป5นกลุ(ม แบบโตXะประชุม กลุ(มละ ๑๕ - ๒๐ คน  
 ๓. แจกแผ(นบิงโกรูปภาพพร�อมแผ(นข�อความด�านหลังแผ(นกระดาษ 
 ๔. หัวโตXะจะมีกล(องบิงโกเพ่ือสุ(มจับแผ(นบิงโกเล็กข้ึนมา ภาพหรือข�อความ ท่ีความหมายตรงกัน 
 ๕. นักเรียนตรวจแผ(นบิงโกว(าได�ก่ีแผ(นจนครบ ๙ แผ(น  
 6. นักเรียนท่ีจับสลาก จับข้ึนมาจนมีคนชนะบิงโก ครบ ๓ แผ(น ถือว(าชนะ 

การวัดและประเมินผล 
     ๑. การบันทึกในแบบบันทึกการอ(าน 
 ๒. สังเกตการร(วมกิจกรรมกลุ(มบิงโก 

ข�อเสนอแนะ 
       ๑. เวลาท่ีจัดทําแผ(นบิงโกพยายามอ�างอิงเลขหน�าหนังสือท่ีได�นํามาทําบิงโกด�วย 
 ๒. แผ(นบิงโกตรงกลางจะเว�นว(างไว�เป5นรูปหนังสือพระราชนิพนธ& 
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ประกวด Infographics  

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือส(งเสริมให�นักเรียนเป5นนักอ(านท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือส(งเสริมให�นักเรียนฝ4กการสรุปใจความสําคัญโดยใช� Infographics 
 ๓. เพ่ือฝ4กความคิดสร�างสรรค& 

ส่ือและอุปกรณ� 

 1. หนังสือพระราชนิพนธ&เลือกเรื่องให�ความเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน 
 2. เครื่องคอมพิวเตอร& 
 3. ตัวอย(าง Infographics 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ประชาสัมพันธ&ให�นักเรียนรู�ถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรม 
 2. รับสมัครนักเรียนเข�าร(วมกิจกรรม กําหนดวัน เวลา ในการประกวด 
 3. อธิบายพร�อมยกตัวอย(าง Infographics ให�นักเรียนดู 
 4. ตรวจผลงานและประกาศผล 
 ๕. มอบเกียรติบัตร รางวัลหรือคะแนน 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสอบถาม 
 ๒. ตรวจผลงาน 

ข�อเสนอแนะ 
 ๑. กิจกรรมใช�ในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู� 
 ๒. จัดประกวดในงานสัปดาห&ห�องสมุด 
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ประกวด Mind Mapping  

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือส(งเสริมให�นักเรียนเป5นนักอ(านท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือฝ4กให�นักเรียนสรุปความจากการอ(านโดยใช� Mind Mapping 
 ๓. เพ่ือฝ4กความคิดสร�างสรรค& 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. กระดาษ ๑๐๐ ปอนด� ขนาด A4 
 ๒. สีไม� 
 ๓. ดินสอ/ยางลบ/ปากกาสีดํา 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ประชาสัมพันธ&ให�นักเรียนรู�ถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรม 
 2. รับสมัครนักเรียนเข�าร(วมกิจกรรม กําหนดวัน เวลาในการประกวด  
 3. อธิบายให�นักเรียนเข�าใจ นักเรียนส(งผลงาน 
 4. ครูตรวจ Mind Mapping และประกาศผล 
 ๕. มอบเกียรติบัตร รางวัลหรือคะแนน 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสอบถาม 
 ๒. ตรวจผลงาน 

ข�อเสนอแนะ 
 ๑. ใช�ชั่วโมงลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู� 
 ๒. จัดประกวดในงานสัปดาห&ห�องสมุด 
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ประกวดโครงงานตามรอยพระราชนิพนธ  

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือส(งเสริมให�นักเรียนรู�กระบวนการการทํางานเป5นกลุ(ม 
 ๒. เพ่ือส(งเสริมให�นักเรียนเป5นนักอ(านท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๓. เพ่ือให�เกิดความคิดสร�างสรรค& 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. ฟWวเจอร&บอร&ด 
 ๒. อินเทอร&เน็ต 
 ๓. ดินสอ ปากกาสี 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. แบ(งกลุ(มนักเรียน กลุ(มละ ๓ – ๔ คน 
 2. ให�นักเรียนแต(ละกลุ(มส(งตัวแทนมาจับสลากวันท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-
ราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (๑๒ วัน)  
 3. นักเรียนศึกษาค�นคว�าตามวันท่ีกลุ(มตัวเองจับสลากได� 
 4. นักเรียนแต(ละกลุ(มนําเสนอหน�าห�อง 
 ๕. นักเรียนแต(ละกลุ(มนําผลงานเผยแพร(สาธารณะ 
 ๖. ประกาศผล มอบเกียรติบัตร รางวัลหรือคะแนน 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบสอบถาม 
 ๒. ตรวจโครงงาน 

ข�อเสนอแนะ 
 ๑. ใช�ทําโครงงานในวิชาการสื่อสารและการนําเสนอ (IS2) 
 ๒. ห�องสมุดมีหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ต�นน้ํา ภูผา และป8าทราย หลาย ๆ เล(มไว�ให�บริการ 
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ประกวดทําโปสเตอรตามรอยเจาฟา  

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือกระตุ�นให�นักเรียนสนใจอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& 
2. เพ่ือส(งเสริมให�นักเรียนผลิตสื่อประชาสัมพันธ&ผลงานพระราชนิพนธ& 
3. เพ่ือพัฒนาความคิดสร�างสรรค&ของนักเรียน 

ส่ือและอุปกรณ� 
1. หนังสือพระราชนิพนธ&เลือกเรื่องให�ความเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน 
2. อุปกรณ&สําหรับการสื่อสาร เช(น เครื่องคอมพิวเตอร& โทรศัพท&มือถือ  
3. ระบบอินเทอร&เน็ตท่ีสามารถเชื่อมต(อ Social media 
๔. กระดาษวาดภาพขนาด A3 และดินสอสีหรือสีน้ํา  

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
1. ประชาสัมพันธ&รายละเอียดของกิจกรรมการประกวดทําโปสเตอร&ตามรอยเจ�าฟuานักอ(าน 

โดยจัดทําปuายประกาศเชิญชวน พร�อมท้ังบอกรายละเอียดของกิจกรรมไว�บริเวณหน�าห�องสมุดและ
ทางเพจเฟสบุXค (Facebook) ห�องสมุดโรงเรียน 

2. เปWดรับสมัครทีมนักเรียนท่ีสนใจสมัครและเข�าร(วมกิจกรรม ประเภททีม ทีมละ ๓ - ๕ คน 
3. เม่ือแต(ละทีมสมัครและเลือกหนังสือท่ีจะนําไปออกแบบได�แล�ว จะมีกําหนดระยะเวลาใน

การทําและส(งผลงานภายใน ๑ สัปดาห& โดยนําผลงานมาส(งท่ีห�องสมุด 
4. จัดส(งให�คณะกรรมการเพ่ือตรวจทานและพิจารณาความถูกต�องเหมาะสมก(อนส(งคืนแต(ละ

กลุ(มปรับปรุงแก�ไขหรือเผยแพร(ต(อไป 
5. แต(ละกลุ(มเผยแพร(ผลงานผ(านทางอินเทอร&เน็ตในระบบ Social media 
6. สรุปผลการประกวด 

6.1 สรุปยอดกดถูกใจผลงานท่ีได� 
6.๒ สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ 

การวัดและประเมินผล 
1. ประเมินผลงานของนักเรียน 
2. สังเกตพฤติกรรมการมีส(วนร(วมในกิจกรรม 
3. แจงนับจํานวนนักเรียนท่ีถูกใจและเข�าร(วมกิจกรรมของแต(ละกลุ(ม 

ข�อเสนอแนะ 
1. กรณีโรงเรียนท่ีระบบอินเทอร&เน็ตไม(พร�อมใช�งาน โรงเรียนสามารถประยุกต&ใช�สื่อท่ีเป5น

กระดาษหรือวัสดุอ่ืนท่ีมีอยู(ในท�องถ่ินนั้นได�ตามความเหมาะสม 
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2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมกําหนดได�ตามความเหมาะสมเพ่ือให�ได�จํานวนสถิติการยืม
หนังสือท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

3. ข้ันตอนการเผยแพร(ผลงานสามารถเปลี่ยนแปลงได�ตามความเหมาะสมหรือบริบทของ
โรงเรียน เช(น นําผลงานมาจัดบอร&ดแล�วใช�สติกเกอร&ติดผลงานเพ่ือเป5นคะแนนโหวตแทน 

 
 
 

 

ตัวอยางโปสเตอร�ประชาสัมพันธ�ของกิจกรรม 
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ประกวดวาดภาพระบายสีตามรอยพระราชนิพนธ  

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือส(งเสริมนิสัยรักการอ(าน 
 ๒. เพ่ือส(งเสริมทักษะความสามารถเฉพาะตัว 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือพระราชนิพนธ&เลือกเรื่องให�ความเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน 
 ๒. กระดาษวาดภาพ/สี 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ให�นักเรียนรู�จักหนังสือท่ีแนะนํา 
 2. ให�เวลานักเรียนได�อ(านดูภาพประกอบ/รับสมัคร 
 3. ประกวดวาดภาพระบายสีพร�อมบอกท่ีมาของภาพเป5นสถานท่ีใด สําคัญอย(างไร 
 4. ตัดสินประกาศผลประชาสัมพันธ&ผลงาน 

การวัดและประเมินผล 

 1. ประเมินจากผลงาน 
 2. ประเมินการตัดสินจากผลงาน 

ข�อเสนอแนะ 
 1. การจัดประกวดอาจแบ(งเป5นระดับช(วงชั้น 
 ๒. การใช�สีควรให�เหมาะสมตามวัยผู�เรียน 
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ปริศนาภาพถาย  

วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือให�นักเรียนเล(าเรื่องจากภาพถ(ายในหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง หวงเหออู(อารยธรรม  
 ๒. เพ่ือให�นักเรียนสามารถสรุปสาระสําคัญจากเรื่องท่ีอ(านได� 

ส่ือและอุปกรณ� 
 1. รูปภาพในหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง หวงเหออู(อารยธรรม จํานวน ๑๐ - ๒๐ ภาพ 
 ๒. อุปกรณ&ฉายภาพ (Projector) 
 ๓. แบบบันทึกการอ(าน  

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ครูสนทนาเก่ียวกับหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง หวงเหออู(อารยธรรม โดยเฉพาะภาพประกอบ
และเรื่องราวในหนังสือ 
 2. ครูนําภาพสําคัญในหนังสือ เช(น สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร& บุคคลสําคัญ ร(องรอย
อารยธรรมตามหนังสือ จํานวน ๑๐ – ๒๐ ภาพ เพ่ือใช�ในการแข(งขัน "ปริศนาภาพถ(าย” 
 ๓.  แบ(งกลุ(มนักเรียน กลุ(มละ ๓ – ๕ คน 
 ๔. ครูนําภาพปริศนา นําเสนอผ(านอุปกรณ&ฉายภาพ (Projector) ทีละภาพ เพ่ือให�นักเรียน 
แต(ละกลุ(ม ร(วมกันไขปริศนาเรื่องราวท่ีเก่ียวกับภาพ โดยให�เวลาภาพละ ๓ - ๕ นาที   
 ๕. ให�เวลานักเรียนแต(ละกลุ(ม รวบรวมความรู� เพ่ือบอกเล(าเรื่องราวเก่ียวกับภาพ บันทึกลงใน
แบบบันทึกการอ(าน ภายในเวลาท่ีกําหนด 
 ๖. เม่ือหมดเวลา ครูเก็บแบบบันทึก และให�ตัวแทนนักเรียน 1 คน ของแต(ละกลุ(มนําเสนอ
เรื่องราวเก่ียวกับภาพ ตามท่ีกลุ(มบันทึก นักเรียนท้ังหมดร(วมกันโหวดให�คะแนน กลุ(มท่ีนําเสนอได�
สมบูรณ&ท่ีสุด จะได�คะแนนในภาพนั้น (ภาพละ ๕ คะแนน) 
 ๗. เม่ือครบทุกภาพ นักเรียนร(วมกันสรุปคะแนนของกลุ(ม ร(วมกันชื่นชมกลุ(มท่ีชนะ  

การวัดและประเมินผล 
 การนําเสนอเรื่องราวเก่ียวกับภาพ 

ข�อเสนอแนะ 
 1. ครูควรจัดทําคําเฉลยเรื่องราวปริศนาภาพถ(าย ไว�อย(างครบถ�วน สมบูรณ& สามารถเฉลย
หรือเติมเต็มให�กับนักเรียนได� หรือ จัดทําคําเฉลยไว�ด�านหลังภาพ เพ่ือเปWดให�นักเรียนดูและตัดสินไป
พร�อม ๆ กันได� 
 2. ภาพท่ีครูคัดเลือก นํามาเป5นภาพปริศนา ควรมีเรื่องราว องค&ความรู�ท่ีสามารถให�นักเรียน
เล(าได�มากพอสมควร เพ่ือง(ายต(อการหาผู�ชนะ หรือเวลาตัดสิน 
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ปาแมน ๆ แฟนพันธุแท  

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือส(งเสริมการอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& 
 ๒. เพ่ือแนะนําหนังสือให�นักเรียนได�รู�จัก 
 ๓. เพ่ือให�นักเรียนเกิดความสนใจและส(งเสริมการอ(าน 

ส่ือและอุปกรณ� 
 1. หนังสือพระราชนิพนธ&ท่ีเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน 
 2. ชุดคําถาม 
 ๓. เปuาและลูกดอก 
 ๔. กระดานบันทึกคะแนน 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ประชาสัมพันธ&กิจกรรมปาแม(น ๆ แฟนพันธุ&แท�หนังสือพระราชนิพนธ&ในสมเด็จพระ 
เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 2. รับสมัครนักเรียนเข�าร(วมกิจกรรม ฯ และบอกเง่ือนไขกติกาในการทํากิจกรรม ดังนี้ 
  2.1 แบ(งผู�เล(นเป5น ๒ ทีม ทีมละ ๓ คน (คละชั้น) 
  2.2 หัวหน�าทีมออกมาปาลูกดอกประลองความแม(น ทีมใดปาตรงเปuาคะแนนมากท่ีสุดจะ
เป5นฝ8ายเล(นก(อน (๑-๑๐ จุดกลาง = ๑๐ คะแนน) 
  2.3 เลือกคําถามในชุดท่ีได� ๑ ชุดจะมี ๑๐ คําถาม แต(ละคําถามจะมีคะแนนแตกต(างกัน 
(หากท�ายคําถามมี x๒ = ได�เล(นใหม(อีกครั้ง) 
  2.4 หากตอบคําถามถูกต�องจะได�คะแนนตามท่ีระบุในคําถาม 
  2.5 ทีมท่ี ๒ ปฏิบัติตามข�อ 2.3 – 2.5 
  2.6 ทีมท่ีชนะจะได�เป5นแชมป�ประจําสัปดาห&ท่ีมีสิทธิ์แข(งขันในรอบชิงชนะเลิศของแต(ละเดือน 
 3. จัดกิจกรรมข้ึนสัปดาห&ละ ๑ ครั้ง สัปดาห&สุดท�ายของเดือนเป5นการแข(งขันรอบชิงชนะเลิศ 
 4. ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีได�รับรางวัลท่ี ๑ - ๓ พร�อมมอบเหรียญและรางวัล 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. สังเกตความสนใจในการเข�าร(วมกิจกรรมของนักเรียน 
 ๒. สังเกตการยืมหนังสือพระราชนิพนธ&ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ข�อเสนอแนะ 
 ๑. ควรจัดกิจกรรมนี้อย(างสมํ่าเสมอ 
 ๒. ผู�เข�าร(วมแข(งขันแต(ละทีมควรมีผู�เล(นหลากหลายระดับชั้นเรียน (คละชั้น) 
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พจนานุกรม ๓ ภาษา 

วัตถุประสงค� 
๑. เพ่ือส(งเสริมให�นักเรียนอ(านหนังสือดีมีคุณค(า (พระราชนิพนธ&) 
๒. เพ่ือให�นักเรียนฝ4กทักษะการสืบค�นข�อมูลอย(างสร�างสรรค& 
3. เพ่ือฝ4กฝนทักษะและกระบวนการทํางานเป5นกลุ(ม  
๔. เพ่ือเรียนรู�ภาษาของประเทศในกลุ(มสมาชิกอาเซียน 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ลาวใกล�บ�าน 
 ๒. กระดาษ A4/กระดาษทําปก/สันปกพลาสติก/กรรไกร 
 3. ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร&/สมาร&ทโฟน/แท็บเล็ต 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
1. มอบหมายให�นักเรียนอ(านหนังสือพระราชนิพนธ&  เรื่อง ลาวใกล�บ�าน 
2. นักเรียนรวบรวมคําศัพท& สํานวน ภาษาลาว ท่ีพบในหนังสือ 
3. ให�นักเรียนค�นหาความหมายของคําในภาษาลาวเป5นไทยและอังกฤษ 
4. สํารวจ คํา/สํานวน แล�วจดัเรียงตามหลักพจนานุกรม/เพ่ิมคําศัพท&  
5. ตกแต(งระบายสีให�สวยงาม/เย็บเล(มให�สวยงาม/นําเสนอ  

การวัดและประเมินผล 
๑. ประเมินความพึงพอใจในการอ(านโดยใช�โปรแกรม Kahoot/Survey 
๒. ให�นักเรียนประเมินผลงานของตนเอง/ประเมินผลงานเพ่ือน และกลุ(ม โดยใช�แบบประเมิน 
3. กระบวนการกลุ(ม 

ข�อเสนอแนะ 
1. ใช�การประกวดเพ่ือกระตุ�นความสนใจของนักเรียน 
2. ใช�วิธีการ Vote ลงคะแนน/หรือ กด Like เพ่ือประเมินการให�คะแนนนิยม Popular Vote 
3. ให�นักเรียนนําเสนอผลงานหน�าชั้นเรียนหรือเผยแพร(ทางสื่อออนไลน& (Post) เป5นวิดีโอ 
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พฤกษา นานาพันธุ 

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือให�นักเรียนสรุปเรื่องท่ีอ(านได� 
 ๒. นักเรียนสามารถสืบค�นข�อมูลจากหัวข�อท่ีกําหนดได�  

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ข�ามฝQ�งแห(งฝQน 
 ๒. ภาพสวนพฤกษศาสตร&คิว  

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. นักเรียนอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ข�ามฝQ�งแห(งฝQน แต(ละกลุ(มอ(านแล�วช(วยกันสรุป 
 ๒. นักเรียนค�นคว�าหาความรู�เก่ียวกับสวนพฤกษศาสตร&คิว (เป5นกลุ(ม) 
 ๓. แต(ละกลุ(มรวบรวมรายชื่อพันธุ&ไม� ต�นไม� ท่ีพบในสวนพฤกษศาสตร&คิว เขียนชื่อไทยและชื่อ
วิทยาศาสตร& พร�อมภาพประกอบ เพ่ือจัดทําเป5นสมุดภาพ กลุ(มละ ๒๐ ชนิด  
 ๔. นําเสนอหน�าชั้นเรียน 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. ตรวจผลงาน 
 ๒. การนําเสนอผลงาน 
 ๓. สังเกตพฤติกรรม 

ข�อเสนอแนะ 
 1. ผลงาน สมุดภาพท่ีได� สามารถนําไปจัดแสดงไว�ท่ีห�องสมุดเพ่ือให�นักเรียนชั้นอ่ืน ๆ ได�
ศึกษาค�นคว�า 
 ๒. ครูผู�สอนควรตรวจสอบความถูกต�องก(อนเผยแพร(ผลงาน 
 ๓.  ศึกษาแหล(งเรียนรู�นอกสถานท่ี ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
จังหวัดระยอง 
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พ่ีนารัก ชักชวนนองอาน 

วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือให�นักเรียนเล(าเรื่องราวท่ีเก่ียวกับหนังสือพระราชนิพนธ&ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เรื่อง เล(าเรื่องเมืองฝรั่ง 
 2. เพ่ือให�นักเรียนสร�างเครือข(ายพ่ีน( ารักชักชวนน�องอ(านหนั งสือพระราชนิพนธ&ใน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง เล(าเรื่องเมืองฝรั่ง 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง เล(าเรื่องเมืองฝรั่ง 
 ๒. แบบบันทึกการอ(าน 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ครูแนะนําหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง เล(าเรื่องเมืองฝรั่ง และนําสนทนา 
 2. นักเรียนร(วมกันอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง เล(าเรื่องเมืองฝรั่ง แล�วเล(าสู( กันฟQง  
ต้ังประเด็นคําถามและตอบคําถามชิงรางวัล 
 3. ให�นักเรียนท่ีเข�าร(วมกิจกรรมคิดวิธีสร�างเครือข(ายส(งต(อการอ(านแล�วนําเสนอต(อครู
บรรณารักษ&  
 4. กําหนดเวลาในการสร�างเครือข(าย เช(น 3 - 5 วัน แล�วให�นักเรียนแข(งขันกันหาเครือข(ายให�
ได�มากท่ีสุด 
 5. นํานักเรียนเครือข(ายของตนเองมาทํากิจกรรม บันทึกการอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง 
เล(าเรื่องเมืองฝรั่ง ในรูปแบบต(าง ๆ ให�น(าสนใจ  
 6. มอบรางวัลสําหรับผลงานดีเด(น 
 7. นําผลงานการเขียนบันทึกการอ(านมาจัดแสดงท่ีมุมหนังสือพระราชนิพนธ& 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. ตรวจผลงานการเขียนบันทึกการอ(าน 
 ๒. ตรวจผลงานการสร�างเครือข(ายหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง เล(าเรื่องเมืองฝรั่ง 
 ๓. แบบประเมินความพึงพอใจ 

ข�อเสนอแนะ 
 กิจกรรมเครือข(ายหนังสือพระราชนิพนธ& สามารถทําได�กับหนังสือทุกเล(ม หรือหาเล(ม 
ยอดนิยมท่ีมีเครือข(ายมากท่ีสุด 
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แฟนพันธุแทรักการอาน 

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือกระตุ�นให�นักเรียนสนใจอ(านหนังสือพระราชนิพนธ&  
2. เพ่ือฝ4กความกล�าพูดกล�าทําในสิ่งท่ีถูกต�อง 

ส่ือและอุปกรณ� 
1. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง “ไอรัก” คืออะไร?,  เรื่อง โรมันสัญจร และเรื่อง ย่ําแดนมังกร 
2. ปuายนิเทศ 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการตอบคําถาม 
4. แบบบันทึกคะแนนการตอบคําถาม 
5. แบบบันทึกการเข�าร(วมกิจกรรม 
6. ของรางวัล 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
1. จัดเนื้อหาท่ีน(าสนใจจากรายการโทรทัศน&แฟนพันธุ&แท�มาดัดแปลงเป5นกิจกรรม 
2. ประชาสัมพันธ&แจ�งรายละเอียดกิจกรรม 
3. จัดมุมแนะนําหนังสือพระราชนิพนธ& จัดปuายนิเทศสัปดาห&ละ 1 เล(ม 
4. ต้ังคําถามท่ีเหมาะสมกับช(วงวัย สัปดาห&ละ 10 คําถาม  
5. นักเรียนร(วมกิจกรรมตามวันเวลาท่ีกําหนด หากใครตอบได�ถูกต�องทุกข�อแสดงว(าเขาผู�นั้น 

คือแฟนพันธุ&แท�รักการอ(าน 
6. มอบของรางวัลเพ่ือเป5นขวัญและกําลังใจ 

การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมการตอบคําถาม 
2. ตรวจสอบคะแนนการตอบคําถาม 
3. แบบบันทึกการเข�าร(วมกิจกรรม 

ข�อเสนอแนะ 
1. เวลาจัดกิจกรรมตอบคําถามควรแยกเป5นระดับชั้นเรียน  
2. การต้ังคําถามควรเลือกประเด็นให�เหมาะสมกับทักษะความสามารถตามวัยของนักเรียน  
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มัจฉา พาโชค 

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือให�นักเรียนสรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอ(านได� 
 ๒. เพ่ือส(งเสริมการอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ข�ามฝQ�งแห(งฝQน 
 ๒. คอมพิวเตอร&/อินเทอร&เน็ต 
 ๓. ภาพปลา/คําศัพท& 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ครูให�นักเรียนแบ(งกลุ(ม กลุ(มละ ๕ คน 
 ๒. ครูแจกเนื้อหาตอนวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ให�นักเรียนแต(ละกลุ(ม และร(วมกันบอกชื่อปลา
ท่ีมีในเนื้อหาตอนดังกล(าว 
 ๓. ครูให�นักเรียนดูภาพปลาชนิดต(าง ๆ และทายชื่อปลา 
 ๔. นักเรียนจับสลากชื่อปลา แล�วทําใบงาน โดยเขียนชื่อปลา ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
พร�อมเก็บข�อมูล แหล(งท่ีมา ประโยชน& เพ่ือรวบรวมจัดทําเป5นสมุดภาพ 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. สังเกตพฤติกรรม 
 ๒. ตรวจผลงาน 
 ๓. การตอบคําถาม 

ข�อเสนอแนะ 
 ถ�าเวลาไม(พอ ให�นักเรียนไปค�นคว�าเพ่ิมเติมทําเป5นการบ�านและนัดหมายการส(งงานภายหลัง 
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รักการอานผานคิวอารโคด (QR Code) 

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือให�นักเรียนเล(าเรื่องราวจากหนังสือพระราชนิพนธ& 

 2. เพ่ือให�นักเรียนอ(านหนังสือพระราชนิพนธ&ผ(านคิวอาร&โค�ด 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง เล(าเรื่องเมืองฝรั่ง 
 ๒. อุปกรณ&ในการสร�างคิวอาร&โค�ดหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง เล(าเรื่องเมืองฝรั่ง 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ครูแนะนําหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง เล(าเรื่องเมืองฝรั่ง และนําสนทนา พร�อมแนะนํา 
การอ(านโดยใช�คิวอาร&โค�ด 
 2. นักเรียนร(วมกันอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง เล(าเรื่องเมืองฝรั่ง โดยใช�คิวอาร&โค�ด  
  ข้ันตอนท่ี 1  นําข�อมูลท่ีต�องการเผยแพร(ใน Google Drive ของ G-mail แล�วแชร&ให�เป5น 
สาธารณะ 
  ข้ันตอนท่ี ๒  คัดลอก (copy) ลิงค& Url ของ Google Drive ท่ีแชร& ไว� 
  ข้ันตอนท่ี 3  เข�าเว็บไซต& www.qr-code-generator.com 
  ข้ันตอนท่ี 4  นําลิงค&จากข�อ 2 ไปวางในช(อง Url ของเว็บท่ีกําหนดไว� กดปุ8ม Create QR 
code จะได� QR code ของข�อมูลท่ีเราต�องการจะเผยแพร( 
  ข้ันตอนท่ี 5  คัดลอก (copy) รูป QR code นําไปเผยแพร( 
 3. นักเรียนเขียนบันทึกการอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง เล(าเรื่องเมืองฝรั่ง ในรูปแบบต(าง ๆ 
ให�น(าสนใจ  
 4. มอบรางวัลสําหรับผลงานดีเด(น 
 5. นําผลงานการเขียนบันทึกการอ(านมาจัดแสดงท่ีมุมหนังสือพระราชนิพนธ& พร�อมสร�าง 
คิวอาร&โค�ดผลงานของตนเอง 

การวัดและประเมินผล 
ตรวจผลงานการเขียนบันทึกการอ(าน 

ข�อเสนอแนะ 
 ๑. กิจกรรมรักการอ(านผ(านคิวอาร&โค�ด สามารถทําได�กับหนังสือพระราชนิพนธ&ทุกเล(ม  
 ๒. นําคิวอาร&โค�ดมาทําเป5นท่ีค่ันหนังสือแจกให�นักเรียน เพ่ือให�นักเรียนสามารถนําติดตัวไป
แนะนําให�เพ่ือน ๆ อ(านผ(านโทรศัพท&มือถือ 
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รูปรอยลีลาภาษาการอาน 

วัตถุประสงค� 
 เพ่ือให�นักเรียนสามารถบอกวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซียจากการอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ชมช(อมาลตี 
 ๒. สื่อ CAI (ภาพและคําสําหรับการแข(งขัน) 
 ๓. แบบบันทึกคะแนน 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. อ(านจับใจความสําคัญในหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ชมช(อมาลตี 
 2. แบ(งกลุ(มนักเรียนกลุ(มละ 5 คน 
 3. แข(งขันจับคู(ทายภาพและคําท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรมในหนังสือ เช(น อาหาร ดนตรี การฟuอนรํา เป5นต�น 
 ๔. บันทึกคะแนนจากการแข(งขัน 

การวัดและประเมินผล 
 บันทึกคะแนนการแข(งขัน 

ข�อเสนอแนะ 
 กิจกรรมนี้สามารถต(อยอดให�นักเรียนศึกษาค�นคว�าเชิงลึก แล�วนํามาจัดนิทรรศการท่ีเก่ียวข�อง
กับวัฒนธรรมอาหารของประเทศอินโดนีเซีย 

ภาพบันทึกการเดินทางไปอินโดนีเซีย 
(จากหนังสือพระราชนิพนธ� เรื่อง ชมชอมาลตี) 

(อานเรื่องจากภาพ) 
 

1. ภาพท่ี 19 หน�า 16 
 

ภาพการประดับประดาอาคารด�วยทางมะพร�าวในงาน
เลี้ยงรัฐมนตรีกิจการสังคมของโรงแรมแมนดาริน
ประเทศอินโดนีเซีย 

2. ภาพท่ี 20 หน�า 18 
 

ภาพรับประทานอาหารเช�า มีข�าวบุหรี่ หรือท่ีชาว
อินโดนีเซีย เรียกว(า นาซิกะบุรี 

3. ภาพท่ี 26 หน�า 23 
 

ภาพประตูหมุนท่ีพิพิธภัณฑสถานแห(งชาติเป5นพิพิธภัณฑ&
เก(าท่ีชาวดัตช&สร�างข้ึนรูปนี้ถ(ายอย(างไร ไม(ทราบ ทําให�ดู
เหมือนถูกขังในกรงเลยนํามาให�ดูกันตลก ๆ 



  
แนวทางกิจกรรมสงเสริมการอานโดยใช�หนังสือพระราชนิพนธ� ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

97 
 

 

4. ภาพหน�า 23 
 

 

ภาพเครื่องหนีบหมาก อันแรกเป5นคร่ําทอง ลายสวยดี 

5. ภาพหน�า 26 
 

ภาพรูปจําลองหลังคาบ�านของชาวมินังกะเบา ซ่ึงเป5น
เผ(าพ้ืนเมือง อาศัยอยู(ตอนในของเกาะสุมาตรา ทําเป5น
หลังคาซ�อนกันเป5นชั้น ๆ อธิบายว(าหลังคาเหมือนเรือ 

6. ภาพท่ี 31 หน�า 28 
 

ภาพหุ(นกระบอกจากชวาตะวันตก อธิบายว(าหน�ากากท่ี
ตาแคบๆ เป5นสัญลักษณ&ของคนดี ตาโพลง สีหน�าแก( 
แสดงว(าเป5นฝ8ายไม(ดี 

7. ภาพท่ี 38 หน�า 38 
 

ภาพกล�วยพันหวี ต�นกล�วยท่ีเรียกว(า ป�ซังสรียู หรือ
กล�วยท้ังพัน มีหลายๆ หวีซ�อนกัน จนห�อยถึงดิน ต�อง
ขุดหลุมไว�โคนต�น มีไว�ประดับ กินไม(อร(อย 

8. ภาพท่ี 62 หน�า 61 
1. ภาพดาว 
 
 
2. ภาพโซ( 
 
 
3. ภาพต�นไทร 
 
4. ภาพหัวบันเต็ง 
 
 
5. ภาพข�าวและฝuาย 
 

 
๑. ดาว หมายถึง ให�ทุกคนเชื่อในพระเจ�าจะเป5นพวก
เจ�าศาสนาใดก็ได� แต(ให�เกียรติในความเชื่อของผู�อ่ืน จึง
เสมือนทุกคนมีพระเจ�าอันสูงสุดร(วมกัน 
๒. โซ หมายถึง เน�นความผูกพันฉันพ่ีน�องของชาวโลก
หรือประชาชาติต(าง ๆ จึงเปรียบเสมือนสายโซ(ซ่ึงคล�อง
เก่ียวประชาชาติต(าง ๆ ไว�ด�วยกัน 
๓. ต�นไทร หมายถึง ความเป5นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
อินโดนีเซีย 
๔. หัวบันเต็ง ควายป8าชนิดหนึ่งซ่ึงเป5นสัญลักษณ&ของ
ความกล� าหาญ  อิสรภาพ และการต(อสู�  ซ่ึ งเป5 น
คุณสมบัติของชาวอินโดนีเซีย 
๕. ข�าวและฝVาย หมายถึง ทุกคนเสมอภาคกันท้ังด�าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม คือให� ทุกคนมีกิน  
มีเครื่องนุ(งห(ม มีปQจจัยหลักท่ีจําเป5นในการดํารงชีวิต 

9. ภาพท่ี 67 หน�า 65 
 

ระบําหน�ากาก เป5นการแสดงระบําพ้ืนเมืองของชาว
อินโดนีเซียโดยผู�แสดงสวมหน�ากากตามบทบาทท่ีได�รับ 
 

10 ภาพท่ี 115 หน�า 115 
 
 

อูลอสหรือผ�าทอมือท่ีใช�ในพิธีต�อนรับ นํามาคลุมไหล( 

 



  
แนวทางกิจกรรมสงเสริมการอานโดยใช�หนังสือพระราชนิพนธ� ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

98 
 

 

     65 

รูรอบ รอบรู นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดท่ี ๔ 

วัตถุประสงค� 
๑. เพ่ือให�นักเรียนมีความรู� ความเข�าใจ เก่ียวกับนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดท่ี ๔ 
๒. เพ่ือให�นักเรียนอ(านหนังสืออย(างต(อเนื่องสมํ่าเสมอ 
๓. เพ่ือให�นักเรียนสรุปความจากเรื่องท่ีอ(านได� 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดท่ี ๔ 
 ๒. แบบบันทึกการอ(าน 
 ๓. ใบความรู�เรื่องนามานุกรม 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. กําหนดให�นักเรียนศึกษาหนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดท่ี ๔ 
 2. ครูแจกแบบบันทึกการอ(านพร�อมมอบหมายให�นักเรียนเขียนสาระสําคัญของหนังสือ 
 3. ให�นักเรียนนําแบบบันทึกการอ(านท่ีเขียนแล�วส(งให�ผู�ปกครอง/ครูท่ีปรึกษารับทราบ 
 ๔. บันทึกคะแนนจากการแข(งขัน 

การวัดและประเมินผล 
 ตรวจสอบแบบบันทึกการอ(านของนักเรียน 
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รูไวไดรางวัล 

วัตถุประสงค� 
 เพ่ือให�นักเรียนตอบคําถามจากการอ(านปuายนิทรรศการ 

ส่ือและอุปกรณ� 
๑. ปuายนิทรรศการความรู�จากหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ชมช(อมาลตี 
๒. กระดาษพร�อมปากกา 
๓. กล(องใส(สลาก 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. จัดนิทรรศการความรู�จากหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ชมช(อมาลตี 
 2. ต้ังประเด็นคําถาม 
 ๓. นักเรียนอ(านเรื่องแล�วตอบคําถาม 
 ๔. ใส(กล(อง 
 ๕. คัดเลือกคําตอบท่ีถูกต�อง แล�วจับสลากมอบรางวัลหน�าเสาธง 

การวัดและประเมินผล 
 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต(อการเข�าร(วมกิจกรรม 

ข�อเสนอแนะ 
๑.  บูรณาการไปยังห�องสมุดกลุ(มสาระวิชา 
๒. การจัดนิทรรศการความรู�แต(ละเรื่องอาจทําในรูปแบบของสื่อดิจิทัลบนเว็บไซต&ของโรงเรียน 
3. นักเรียนสามารถตอบคําถามผ(านเว็บไซต&ของโรงเรียนได� 
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เรียนรูภาษาจากปาฐกถา 

วัตถุประสงค� 
 เพ่ือให�นักเรียนสามารถบอกคําศัพท&ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษาในหนังสือ  
เรื่อง รวมปาฐกถาฯ การศึกษากับการพัฒนา เล(ม 1 - 3 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง รวมปาฐกถาฯ การศึกษากับการพัฒนา เล(ม 1 – 3 
 ๒. บัตรคําศัพท& 
 ๓. แบบบันทึกคะแนน 
 ๔. ใบงานหาความหมายของคําศัพท& 
 ๕. ของรางวัล 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 ๑. ครูกําหนดคําศัพท&ภาษาอังกฤษแบ(งเป5นชุดท่ี 1, 2, 3 จากหนังสือเรื่อง รวมปาฐกถาฯ 
การศึกษากับการพัฒนา เล(ม ๑ – ๓ (ใบงานหาความหมายของคําศัพท&) 
 2. นักเรียนหาความหมายภาษาไทย 
 3. แบ(งนักเรียนเป5นกลุ(ม แข(งขันกันทายคําศัพท& 
 ๔. บันทึกคะแนน มอบรางวัลให�นักเรียนท่ีชนะเลิศ 

การวัดและประเมินผล 
 แบบบันทึกคะแนนจากการบอกคําศัพท& 

ข�อเสนอแนะ 
 อาจใช�โปรแกรม Kahoot หรือ google form ในการแข(งขันก็ได� 
 

การเรียนรู�ภาษาจากปาฐกถา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
Find the meaning of the words given (1) 

Word Meaning 
1. Education Development  
2. Educational System  
3. Thai Society  
4. Education Reform  
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Word Meaning 
5. Government School / Private School  
6. Higher Education  
7. Basic Education  
8. Formal Education  
9. Project  
10. Agriculture for School Lunch  
11. Remote School  
12. Kindergarten  
13. School Botanical Garden  
14. General and Vocational Education  
15. Secondary  School / Primary School  
16. Government Welfare School  
17. Career  
18. Remote Area  
19. Rural School  
20. Goal of Education  

เรียนรู�ภาษาจากปาฐกถา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
Find the meaning of the words given (2) 

Word Meaning 
1.Street Children   
2. Equal Opportunity to Education  
3. Pregnant  
4. Health Education  
5. Personal Hygiene  
6. Nutrition  
7. Ministry of Education  
8. Accommodation  
9. Educator  
10. Buddhism   
11. Ethnic Group  
12. Deaf  
13. Blind  
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Word Meaning 
14. Disabilities  
15. Refugee  
16. Principal  
17. Local Wisdom  
18. Basic Infrastructure  
19. Organic Fertilizer  
20. Local Resource  

เรียนรู�ภาษาจากปาฐกถา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
Find the meaning of the words given (3) 

Word Meaning 
1. Handicraft  
2. Philosophy of Sufficiency Economy  
3. Home-Grown Vegetables  
4. Habitation  
5. Exemplify  
6. Information Technology  
7. Biotechnology  
8. Energy  
9. Conserve  
10. Alternative  
11. Ethnical Problem  
12. Illiteracy   
13. Declaration  
14. Tackle  
15. Agro-industry   
16. Irrigation  
17. Conservation   
18. Sustainable development  
19. Launch  
20. Assimilate  
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เร่ืองราวดี ๆ ของเจาฟา จิตอาสาบอกตอ 

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือให�นักเรียนเล(าเรื่องราวจากหนังสือพระราชนิพนธ&  
2. เพ่ือให�นักเรียนเขียนเล(าความประทับใจภาพในหนังสือพระราชนิพนธ& 

ส่ือและอุปกรณ� 
1. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ประพาสราชสถาน 
2. อินเทอร&เน็ต www.oknation.nationtv.tv.blog 
3. อุปกรณ&การทําหนังสือภาพประทับใจ 

๓.๑ กระดาษ 100 ปอนด� กระดาษ A4 
๓.๒ สี (สีไม� สีน้ํา สีชอล&ก เลอืกตามความถนัด) 
๓.3 สติกเกอร&ใส (สําหรับเคลือบปก) 
๓.4 เยื่อกาวสองหน�า กาวน้ํา และอุปกรณ&เครื่องเขียนต(าง ๆ  

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
1. ครูบรรณารักษ&แนะนําหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ประพาสราชสถาน ผ(าน QR code 

หรือ แนะนําผ(านอุปกรณ&ฉายภาพ (Projector)/จากหนังสือ หรืออ่ืน ๆ ตามบริบทของโรงเรียน 
2. ให�นั ก เรียนศึกษาภาพในหนั งสือจาก www.oknation.nationtv.tv blog สนทนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู�แล�วเลือกภาพประทับใจ พร�อมคําบรรยาย บอกเหตุผลท่ีประทับใจ  
3. จัดกิจกรรม “เรื่องดี ๆ ของเจ�าฟuา จิตอาสาบอกต(อ” โดยนําภาพผลงานความประทับใจ 

จากข�อ 2 ไปบอกต(อสมาชิกให�ได�มากท่ีสุด โดยจัดทําเป5นบันทึกรายชื่อ ใครได�รายชื่อมากท่ีสุด     
รับรางวัล “ยอดนักอ(าน...เรื่องดี ๆ ของเจ�าฟuา จิตอาสาบอกต(อ” 

4. แบ(งกลุ(มนักเรียนกลุ(มละ 3 คน เพ่ือจัดทําหนังสือภาพประทับใจแนวบันเทิงคดี นําไปวาง
ท่ีชั้นหนังสือพระราชนิพนธ&เป5นการช(วยเพ่ิมจํานวนหนังสือในห�องสมุดอีกด�วย 

5. ให�นักเรียนนําข�อความในหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ประพาสราชสถาน จากหน�า 2 ถึง 
หน�า 16 มาแยกข�อเท็จจริงและข�อคิดเห็น เป5นการบูรณาการกลุ(มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย 
การวัดและประเมินผล 
 1. ตรวจผลงานการเขียน ภาพประทับใจ 
 2. ตรวจใบงานการแยกข�อเท็จจริงและข�อคิดเห็น 
ข�อเสนอแนะ 
 กิจกรรมสามารถนําไปใช�กับหนังสือพระราชนิพนธ&เรื่องอ่ืนได� และส(งต(อ (share) ภาพประทับใจ 
สามารถใช�วิธีการท่ีหลากหลายได�ตามความคิดสร�างสรรค&ของเด็ก  
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เร่ืองเลา ๙ บรรทัด 

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือให8นักเรียนสามารถถ�ายทอดองค�ความรู8จากการอ�านได8 
 ๒. เพ่ือให8นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห� สังเคราะห�  

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือพระราชนิพนธ&เลือกเรื่องให�ความเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน 
 ๒. กระดาษขาว – เทา 
 ๓. ปากกาเมจิก 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 ๑. แบ�งนักเรียนเป=นกลุ�ม กลุ�มละ ๓ - ๔ คน ให8แต�ละกลุ�มเลือกหัวหน8ากลุ�มและศึกษาเนื้อหา
ของหนังสือ วางแผนการเขียนนิทานจากเนื้อหาท่ีอ�านให8ครบจํานวน ๙ บรรทัด 
 ๒. จัดทํารูปเล�มหนังสือนิทานเพ่ือวาดภาพประกอบระบายสีให8สวยงาม 
 ๓. นําเสนอผลงาน นําผลงานทุกกลุ�มมาจัดนิทรรศการ 
 ๔. โรงเรียนแต�งต้ังคณะกรรมการตรวจผลงาน กําหนดเกณฑ�การประกวด ประเมินตามเกณฑ� 
และให8รางวัล 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. สังเกตการทํางาน 
 ๒. ประเมินจากผลงาน 

ข,อเสนอแนะ 
 ครูสามารถแบ�งเนื้อหาให8นักเรียนแต�ละกลุ�มทํากิจกรรมได8 
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ลารายชื่อ หนังสือพระราชนิพนธ 

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือจูงใจให�นักเรียนอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& 
 ๒. เพ่ือส(งเสริมการอ(านให�มีความสุขกับการอ(าน 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือพระราชนิพนธ& เลือกเรื่องให�มีความเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน 
 ๒. แบบบันทึกรายชื่อหนังสือพระราชนิพนธ&ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ครูแนะนําหนังสือพระราชนิพนธ&ในการเสด็จพระราชดําเนินไปยังสถานท่ีต(าง ๆ  
 2. ครูนําสนทนาเก่ียวกับหนังสือพระราชนิพนธ&ท่ีนักเรียนสํารวจ 
 2. แบ(งกลุ(มนักเรียน กลุ(มละ 3 – 5 คน 
 3. นักเรียนสํารวจหนังสือพระราชนิพนธ&ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
และบันทึกการสํารวจในแบบบันทึก 
 4. ครูตั้งคําถามโดยเริ่มท่ีพยัญชนะตัวแรกของหนังสือ “ล” ให�นักเรียนส(งตัวแทนออกมาเขียน
ชื่อหนังสือลงบนกระดาน  เช(น  ลัดฟuาล(าวิชาหาอาจารย& “ท” ทัศนะจากอินเดีย “ร” รอยยิ้มหมีขาว  
เป5นต�น นักเรียนแต(ละกลุ(มส(งตัวแทนออกมาเขียนบนกระดาน 
 5. ครูบันทึกคะแนน ประกาศผลการหาผู�ชนะ มอบรางวัล 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. สังเกตความสนใจในการเข�าร(วมกิจกรรม 
 ๒. ผลการแข(งขัน 

ข�อเสนอแนะ 
 1. การแบ(งกลุ(มจัดให�มี ชาย – หญิง คละกัน 
 ๒. อธิบายวิธีการเล(น และสาธิตการเล(นให�ทุกคนเข�าใจ 
 ๓. ติดตามผลการเล(นว(านําไปสู(เปuาหมายของการอ(านหนังสือหรือไม( 
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เลานิทาน “แกวหนามา” 

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือให8นักเรียนส�งเสริมให8เด็กเกิดจินตนาการคล8อยตามเรื่องท่ีเล�าและกระตุ8นความอยากรู8 
 ๒. เพ่ือให8นักเรียนติดตามอ�านเรื่องอ่ืน ๆ ในหนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดท่ี ๑ ชื่อวรรณคดี 
 ๓. เพ่ือให8นักเรียนสามารถสร8างองค�ความรู8จากการเล�นเกม 

ส่ือและอุปกรณ� 
 หนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดท่ี ๑ ชื่อวรรณคดี 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
1. แนะนําหนังสือพระราชนิพนธ&ในการเสด็จพระราชดําเนินไปยังสถานท่ีต(าง ๆ และนําสนทนา

เก่ียวกับหนังสือพระราชนิพนธ& 
 2. ให�นักเรียนเลือกเรื่องท่ีนักเรียนอยากอ(าน โดยการยกมือลงคะแนน 
 3. ครูเล(าปากเปล(า โดยใช�น้ําเสียงและแสดงกิริยาท(าทางประกอบ และให�นักเรียนแสดง
ท(าทางประกอบร(วมกับครู 
 4. นักเรียนเล(าความรู�สึก ข�อคิด คติเตือนใจท่ีได�จากการฟQงนิทาน 
 5. นักเรียนวาดภาพตามจินตนาการประกอบเรื่อง 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. สังเกตความสนใจและความรู8สึก 
 ๒. ตรวจผลงานการวาดภาพ 

ข,อเสนอแนะ 
 ๑. ผู8เล�าเรื่องอ�านเรื่องให8ตลอด จดจําตัวละครและเหตุการณ�เพ่ือให8คุ8นเคยกับเรื่องท่ีจะเล�า 
 ๒. ความยาวของเรื่องท่ีเล�าให8เหมาะกับวัย/ความสนใจของนักเรียน 
 ๓. สถานท่ีควรเลือกท่ีเหมาะสมเพ่ือให8เด็กมีสมาธิในการฟ|ง 
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วงลอคําถาม 

วัตถุประสงค�     
       ๑. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช�หนังสือพระราชนิพนธ& 
 ๒. เพ่ือส(งเสริมนิสัยรักการอ(าน และนําความรู�ท่ีได�จากการอ(านไปใช�ในชีวิตประจําวัน 
 ๓. เพ่ือให�เกิดความเพลิดเพลิน จรรโลงใจ และพักผ(อนหย(อนใจด�วยการอ(าน 

ส่ือและอุปกรณ� 
        ๑. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง เม่ือข�าพเจ�าเป5นนักเรียนนอก 
    ๒. วงล�อคําถาม 
ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
   ๑. ให�นักเรียนอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง เม่ือข�าพเจ�าเป5นนักเรียนนอก 
 ๒. แบ(งนักเรียนเป5นกลุ(ม กลุ(มละ ๕ คน เพ่ือเล(นเกมวงล�อคําถาม 
           ๒.๑ ตัวแทนกลุ(มหมุนวงล�อคําถาม อ(านคําถามให�เพ่ือน ๆ ฟQง และตอบคําถามให�ถูกต�อง  
 ๒.๒ ครูบันทึกคะแนนของนักเรียนท่ีตอบถูกในแต(ละวงล�อท่ีหมุนได� (คะแนนแต(ละข�อไม(เท(ากัน)  
 ๒.๓ ตัวแทนกลุ(มสลับกันหมุนวงล�อและตอบคําถามจนครบทุกคน  
 ๒.๔ สรุปคะแนนของแต(ละกลุ(ม/มอบรางวัลแก(ทีมท่ีชนะ  
 ๒.๕ นักเรียนและครูร(วมกันสรุปความประทับใจท่ีมีต(อการอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& 
เรื่อง เม่ือข�าพเจ�าเป5นนักเรียนนอก 

การวัดและประเมินผล 
๑. การตอบคําถามจากการหมุนวงล�อคําถาม 
๒. การสรุปความประทับใจท่ีมีต(อการอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง เม่ือข�าพเจ�า 

เป5นนักเรียนนอก 

ข�อเสนอแนะ 
 ๑. ต้ังคําถามแต(ละข�อในวงล�อให�มีความยากง(ายตามระดับชั้นเรียนของผู�ตอบ 
 ๒. สรุปความประทับใจท่ีมีต(อการอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง เม่ือข�าพเจ�าเป5นนักเรียนนอก 
อาจใช�วิธีการประกวดคลิปสั้น ๆ ก็ได� 
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สรุปใจความสําคัญดวยทักษะ ๕ ข้ัน 

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือให�นักเรียนเล(าเรื่องราวจากหนังสือพระราชนิพนธ& 
 ๒. เพ่ือให�นักเรียนเขียนสรุปใจความโดยใช�ทักษะสรุปความ ๕ ข้ัน 
 ๓. เพ่ือให�นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห&ท่ีหลากหลาย 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง สวนสมุทร 
 ๒. วีดิทัศน&เก่ียวกับสถานท่ีและเรื่องราวในหนังสือพระราชนิพนธ& 
 ๓. ตัวอย(างการสรุปใจความสําคัญด�วยทักษะ ๕ ข้ัน 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
1. ครูแนะนําหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง สวนสมุทร ให�นักเรียนรู�เบื้องต�นก(อน 

 ๒. แบ(งนักเรียนออกเป5นกลุ(ม กลุ(มละ ๕ คน แล�วอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง สวนสมุทร 
 ๓. นักเรียนแต(ละกลุ(มช(วยกันสรุปใจความสําคัญด�วยทักษะ ๕ ข้ัน ดังนี้ 
  ๑) ใคร : 
  ๒) ทําอะไร : 
  ๓) ท่ีไหน : 
  ๔) เม่ือไหร( : 
  ๕) อย(างไร : 
 ๔. นักเรียนนําเสนอผลงานหน�าชั้นเรียน 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. การนําเสนอผลงานของนักเรียน 
 ๒. แบบประเมินการสรุปใจความสําคัญด�วยทักษะ ๕ ข้ัน  

ข�อเสนอแนะ 
 นําผลงานของแต(ละกลุ(มไปจัดนิทรรศการหน�าชั้นเรียนตัวเอง 
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สี่สหายพาทัวร 

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือให�นักเรียนอ(านเรื่องราวจากหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ประพาสภาษา 
2. เพ่ือให�นักเรียนนําผังความคิดท่ีได�จากการอ(านไปทํากิจกรรมต(อยอดได� 

ส่ือและอุปกรณ� 
        1. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ประพาสภาษา 

2. กระดาษปรู$ฟ  กระดาษ A4  
3. ปากกาเคมี  สีไม�  และอ่ืน ๆ 
4. อุปกรณ&การทําอาหาร 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ครูแนะนําหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ประพาสภาษา ผ(าน QR code หรือแนะนําผ(าน
อุปกรณ&ฉายภาพ (Projector) หรืออ่ืน ๆ ตามบริบทของโรงเรียน   
 ๒. ให�นักเรียนศึกษาหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ประพาสภาษา แล�วช(วยกันสรุปองค&ความรู� 
ท่ีได�จากการอ(าน และนํามาจัดหมวดหมู(  เช(น ความรู�ด�านภาษา ด�านอาหาร เป5นต�น 
 3. ให�แต(ละกลุ(มจับสลากเลือกหัวข�อเพ่ือเขียนแผนผังความคิดตามท่ีจัดหมวดหมู(ไว�แต(ละด�าน
ว(าได�รับความรู�อะไรบ�าง เช(น ภาษา การท(องเท่ียว วัฒนธรรม เป5นต�น  
 4. นํากิจกรรมท่ีได�จากผังความคิดไปพัฒนาต(อยอดจัดกิจกรรมและเผยแพร(  อาทิ  แบ(งกลุ(ม
แข(งขันการทําอาหาร (เมนูสาธิตไข(พระอาทิตย& , น้ําพริกพม(า) โดยให�ผู�ชมและคณะกรรมการเป5น
ผู�ให�คะแนนผู�เข�าแข(งขันแต(ละกลุ(ม ให�นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมพร�อมท้ังจัดทําเป5นสมุดรายการอาหาร 
นํากิจกรรมไปเผยแพร( ฯลฯ 
 5. ให�นักเรียนคิดกิจกรรมต(อยอดจากสิ่งท่ีได�จากผังความคิด และทํากิจกรรมด�านอ่ืน ๆ  

การวัดและประเมินผล 
 1. การนําเสนอผลงาน 
 2. การตรวจแผนผังความคิด/ผลงาน/ชิ้นงาน 
 3. การแข(งขันการทําอาหาร   

ข�อเสนอแนะ 
นักเรียนสามารถนําสูตร วิธีการท่ีได�จากการค�นคว�า ไปพัฒนาต(อยอดท่ีบ�าน หรือจัดทําเป5น

อาหารรับประทานเอง หรือจัดทําเป5นกิจกรรมหารายได�ระหว(างเรียนได� 
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สื่อสรางสรรคพันธุไมตามรอยเสด็จ 

วัตถุประสงค� 
๑. เพ่ือให�นักเรียนบอกพันธุ&ไม�ชนิดต(าง ๆ ในหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ลุยป8าฝ8าฝน 
๒. เพ่ือให�นักเรียนสร�างสรรค&ชิ้นงานมีความหลากหลาย/น(าสนใจ/สวยงาม 

ส่ือและอุปกรณ� 
๑. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ลุยป8าฝ8าฝน 
๒. กระดาษ A4 
๓. กระดาษสีต(าง ๆ  กระดาษแข็ง  
4. ปากกา ปากกาเคมี ดินสอสี  สีเทียน สีชอล&ก 
5. เครื่องคอมพิวเตอร& เครือข(ายอินเทอร&เน็ต และเครื่องพิมพ& 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
๑. ครูชี้แจงการจัดกิจกรรมแก(นักเรียน 
๒. นักเรียนแบ(งกลุ(ม กลุ(มละ ๒ - ๓  คน 
๓. แต(ละกลุ(มอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ลุยป8าฝ8าฝน แล�วบันทึกชื่อพันธุ&ไม�ต(าง ๆ  
๔. ให�นักเรียนแต(ละกลุ(มนําชื่อพันธุ&ไม�ไปค�นหาภาพประกอบ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร&  

จากอินเทอร&เน็ต 
๕. นักเรียนพิมพ&งานท่ีค�นคว�ามาจัดทําเป5นหนังสือเล(มเล็ก/หนังสือ PoP-Up/แผ(นพับ/โปส&เตอร& 

รวบรวมพันธุ&ไม�ในพระราชนิพนธ& 
๖. นักเรียนแต(ละกลุ(มตกแต(งชิ้นงานให�สวยงามน(าสนใจ  
๗. ครูตรวจชิ้นงาน/ชื่นชม/ให�รางวัล 
๘. นําผลงานไปนําเสนอในช(วงเวลาต(าง ๆ เช(น หน�าเสาธง หน�าชั้นเรียน จัดนิทรรศการ  

จัดวางบนชั้นหนังสือในห�องสมุด 

การวัดและประเมินผล 
๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะร(วมกิจกรรม 
๒. รูปแบบการสร�างสรรค&ชิ้นงาน 

ข�อเสนอแนะ 
       ๑. การจัดกลุ(มแต(ละกลุ(มให�มีนักเรียนเก(ง กลาง อ(อน คละกัน 
      ๒. เวลาสามารถปรับได�ตามความเหมาะสม 
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เสียงสื่อสาร ชวนอานหนังสือ 

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือให�นักเรียนเล(าเรื่องราวจากหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง คืนถ่ินจีนใหญ( 
 ๒. เพ่ือให�นักเรียนฟQงเรื่องราวของหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง คืนถ่ินจีนใหญ( 
 ๓. เพ่ือให�นักเรียนตอบคําถามจากหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง คืนถ่ินจีนใหญ( 

ส่ือและอุปกรณ� 
 ๑. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง คืนถ่ินจีนใหญ( 
 ๒. อุปกรณ&เสียงตามสาย 
 3. คําถาม-เฉลยคําตอบจากหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง คืนถ่ินจีนใหญ( 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ยุวบรรณารักษ&ส(งเสริมการอ(าน แนะนําหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง คืนถ่ินจีนใหญ( 
ให�นักเรียนในทุกระดับชั้นเรียนฟQงผ(านเสียงตามสายของโรงเรียนเป5นประจําทุกวัน ในช(วงเช�า  
หรือพักกลางวัน 
 2. กิจกรรมตอบคําถามจากหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง คืนถ่ินจีนใหญ( 
 3. มอบรางวัลแก(นักเรียนท่ีตอบคําถามได�ถูกต�อง  

การวัดและประเมินผล 
 ๑. การตอบคําถาม 
 ๒. แบบประเมินความพึงพอใจ 

ข�อเสนอแนะ 
 1. กิจกรรมตอบคําถามจากหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง คืนถ่ินจีนใหญ( สามารถนําไปจัด
กิจกรรมกับหนังสือพระราชนิพนธ&เรื่องอ่ืน ๆ ได� 
 ๒. คําถามอาจเพ่ิมความรู�เก่ียวกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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หนังสือเลมเลก็ชวนฝน มหัศจรรยพระราชนิพนธ 

วัตถุประสงค� 
 ๑. เพ่ือส(งเสริมการอ(านโดยใช�หนังสือพระราชนิพนธ& 
 ๒. เพ่ือฝ4กทักษะการทําหนังสือเล(มเล็ก 
 ๓. เพ่ือให�นักเรียนเขียนสรุปจากเรื่องท่ีอ(าน 

ส่ือและอุปกรณ� 
 1. หนังสือพระราชนิพนธ& เลือกเรื่องให�ความเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน 
 2. กระดาษ ๑๐๐ ปอนด& 
 3. สีไม� 
 4. เยื่อกาว 
 5. สติกเกอร&ใส 
 6. เทปโฟม 
 ๗. แบบบันทึกการอ(าน 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 ๑. ครูบรรณารักษ&ประชาสัมพันธ&ชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมให�นักเรียนทราบด�วยวิธีการท่ี
หลากหลาย เช(น หน�าเสาธง เว็บไซต& (Website) เฟสบุXค (Facebook) ติดประกาศหน�าห�องสมุด  
เป5นต�น 
 ๒. ประกาศรับสมัครผู�เข�าแข(งขันการจัดทําหนังสือเล(มเล็กเป5นทีม ทีมละ ๓ คน   
 ๓. ครูให�นักเรียนแต(ละทีมนําหนังสือพระราชนิพนธ&ไปอ(านนอกเวลาพร�อมท้ังสรุปเรื่องลงใน
แบบบันทึกการอ(าน 
 ๔. ครูให�นักเรียนแต(ละทีมลงมือทําหนังสือเล(มเล็กโดยใช�เวลา ๖ ชั่วโมง 
 ๕. ครูตรวจผลงานนักเรียน 
 ๖. ประกาศผลการแข(งขัน และมอบรางวัลระดับละ ๓ รางวัล 
 ๗. นําผลงานนักเรียนจัดแสดงในห�องสมุดของโรงเรียน 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. ตรวจหนังสือเล(มเล็ก 
 ๒. การนําเสนอผลงาน  

ข�อเสนอแนะ 
  ควรมอบหมายให�นักเรียนไปอ(านหนังสือพระราชนิพนธ&นอกเวลาเรียนและสรุปเรื่องท่ีอ(าน
เพ่ือนําความรู�ไปใช�ในการทําหนังสือเล(มเล็ก 
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หนากาก...นักอาน 

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือกระตุ�นความสนใจอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& 
2. เพ่ือฝ4กทักษะการพูดและความกล�าแสดงออกอย(างเหมาะสมของนักเรียน 
3. เพ่ือเสริมสร�างความคิดสร�างสรรค& แปลกใหม(ของนักเรียน 

ส่ือและอุปกรณ� 
1. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ม(วนซ่ืนเมืองลาว 
2. หน�ากากตามจินตนาการของนักเรียน  
3. เครื่องบันทึกเสียง 
4. แบบบันทึกการเข�าร(วมกิจกรรม 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ครูบรรณารักษ&ประชาสัมพันธ&กิจกรรมเพ่ือให�นักเรียนเข�าร(วมกิจกรรม 
 ๒. รับสมัครตัวแทนผู�รับสวมหน�ากาก จํานวน ๕ คน 
 ๓. ทีมงานบรรณารักษ&จัดเตรียมบทความสําหรับอ(าน ความยาวประมาณ ๑๐ บรรทัด  
จากหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ม(วนซ่ืนเมืองลาว 
 ๔. ตัวแทน ๑ ใน ๕ ท่ีสวมหน�ากากเป5นผู�อ(านพร�อมบันทึกเสียง  
 ๕. ตัวแทนสวมหน�ากากนําเสนอกิจกรรมตามวัน เวลา สถานท่ี ท่ีโรงเรียนกําหนด เช(น  
หน�าเสาธง ห�องสมุดโรงเรียน เป5นต�น 
 ๖. นักเรียนท่ีเข�าร(วมกิจกรรมฟQงเสียงการอ(านจากเสียงท่ีบันทึกไว� แล�วเลือกหน�ากากเจ�าของ
เสียงได�เพียง ๑ หน�ากาก เพ่ือทายว(าเป5นเสียงของหน�ากากท่ีเลือก    
 ๗. หน�ากากเจ�าของเสียงท่ีแท�จริงถอดหน�ากาก เฉลยคําตอบ 
 ๘. มอบรางวัลนักเรียนท่ีตอบถูก และตัวแทนสวมหน�ากากท้ัง ๕ คน 

การวัดและประเมินผล 
 1. ตรวจผลงานนักเรียน 
 2. ตรวจบันทึกการเข�าร(วมกิจกรรม 

ข�อเสนอแนะ 
1. ในแต(ละเดือนให�เปลี่ยนชุดหน�ากาก เพ่ือกระตุ�นให�เด็ก ๆ มีส(วนร(วมทํากิจกรรมมากข้ึน 
2. นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนสามารถร(วมกิจกรรมได� 
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หุนน้ีมีที่มา 

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือให�นักเรียนเล(าเรื่องราวจากหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ประพาสราชสถาน 
2. เพ่ือให�เด็กได�เกิดการเรียนรู�และประสบการณ&ท่ีหลากหลาย   
3. เพ่ือส(งเสริมทักษะด�านการฟQง การพูด และการอ(านของนักเรียน   

ส่ือและอุปกรณ� 
 1. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ประพาสราชสถาน 
 2. หุ(นมือ 
 3. กระดาษ กระดาษลัง ผ�าม(าน ท่ีใช�เป5นวัสดุทําโรงละครเชิดหุ(น 
 4. กาว/กรรไกร/สี/ไม�บรรทัด/คัทเตอร&   

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ครูบรรณารักษ&แนะนําหนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง ประพาสราชสถาน ผ(าน QR code  
หรือผ(านอุปกรณ&ฉายภาพ (Projector) หรืออ่ืน ๆ ตามบริบทของโรงเรียน 
 2. ให�นักเรียนร(วมกัน ต้ังจุดประสงค&ของการแสดงว(าผู�ชมจะได�รับอะไรบ�างหลังจากแสดง 
หุ(นแล�ว ให�นักเรียนเขียนโครงเรื่องท่ีจะทําการแสดง หรือเรื่องราวท่ีจะเล(าผ(านหุ(นมือ 

3. ทําความเข�าใจลักษณะของหุ(น ได�แก( ศึกษากลไกของหุ(น ข�อจํากัดของหุ(น และสิ่งท่ีหุ(นทํา
ได� หรือทําไม(ได� เช(น หุ(นไม(สามารถแสดงอารมณ&ทางใบหน�าได� เช(น ดีใจ เสียใจ โกรธ กลัว แต(หุ(น
สามารถทําได�โดยอาศัยน้ําเสียงของคนพากย&ในการออกท(าทาง และการเคลื่อนไหวแทนหุ(น 

4. การเตรียมเรื่อง หรือเตรียมบทให�นักเรียนแบ(งกลุ(ม กลุ(มละ ๓ - ๕ คน สรุปเนื้อหาและ 
องค&ความรู�จากหนังสือ แล�วนํามาเขียนบทในลักษณะเรื่องเล(าเป5นทีม              

๕. นักเรียนฝ4กซ�อมการแสดง หรือการเชิดหุ(นประกอบการเล(าเรื่อง 
6. ดําเนินการแสดง สรุปเนื้อเรื่อง ข�อคิด และต้ังคําถามให�ผู�ชมช(วยกันตอบพร�อมมอบรางวัล 

การวัดและประเมินผล 
ให�ผู�ชมเป5นผู�ให�คะแนนเป5นรูปของหัวใจ (หัวใจหนึ่งดวงเท(ากับ 1 คะแนน กรรมการ 3 คน 

คนละ 100 คะแนน) 

ข�อเสนอแนะ 
1. สามารถนํากิจกรรมไปใช�กับหนังสือพระราชนิพนธ&เล(มอ่ืน ๆ ได� 
2. จัดประกวดแข(งขันการนําเสนอเรื่องผ(านหุ(นมือเรื่องอ่ืน ๆ ได� 
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อาน...สะสมแตมลารางวัล 

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือกระตุ�นให�นักเรียนมีความสนใจอ(านหนังสือพระราชนิพนธ& 
2. เพ่ือให�นักเรียนรู�จักการอ(านคิดวิเคราะห& 

ส่ือและอุปกรณ� 
1. หนังสือพระราชนิพนธ& เรื่อง โรมันสัญจร 
๒. คําถามประจําวัน 
๓. สื่อประชาสัมพันธ& เช(น ปuายประกาศเชิญชวน เสียงตามสาย กล(าวเชิญชวนหน�าเสาธง 
๔. ตัวอย(างวิธีการสะสมแต�มล(ารางวัล 
๕. ตารางสะสมแต�ม 
๖. แบบบันทึกการร(วมกิจกรรม 
๗. ตราประทับรูปสัตว& ผลไม� หรือตามท่ีโรงเรียนกําหนด 
๘. กระดาษคําถามและคําตอบ 
๙. กล(องรับคําตอบ 
๑๐. บอร&ดประชาสัมพันธ& 
๑๑. ของรางวัลท่ีระลึก  

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 1. ครูบรรณารักษ&ประชาสัมพันธ&กิจกรรมให�นักเรียนเข�าร(วมกิจกรรม 
 2. ทีมงานยุวบรรณารักษ&จัดเตรียมคําถามประจําวัน วันละ ๕ คําถาม และนําไปติดปuาย
ประชาสัมพันธ& 
 3. นักเรียนร(วมกิจกรรมโดยนํากระดาษท่ีทีมงานยุวบรรณารักษ&จัดเตรียมไว�ไปเขียนคําตอบ 
และนําคําตอบใส(กล(องคําตอบท่ีจัดไว�ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 
 ๔. ทีมงานยุวบรรณารักษ&ตรวจคําตอบทุกวัน คําตอบท่ีถูกต�อง ๑ ข�อ เท(ากับ ๒ แต�ม สามารถ
สะสมแต�มสูงสุด ๕๐ แต�ม รับรางวัลตามจํานวนแต�มท่ีกําหนด 
 5. ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีตอบคําถามถูกต�องเพ่ือรับแต�มสะสมในวันถัดไป  
 6. เม่ือครบกําหนดเวลาการจัดกิจกรรม ครูบรรณารักษ&ประกาศผลเพ่ือมอบรางวัล 

การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตการร(วมกิจกรรม  
2. ตรวจคําตอบของนักเรียนท่ีเข�าร(วมกิจกรรม 
3. สรุปผลการสะสมแต�ม 
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ข�อเสนอแนะ 
1. กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนใช�กับหนังสือพระราชนิพนธ&เรื่องอ่ืน ๆ ได� 
2. ของรางวัลข้ึนอยู(กับความพร�อมของโรงเรียนว(าจะให�คะแนนเพ่ือรับรางวัล หรือสะสมแต�ม 

เพ่ือรับเกียรติบัตรเป5นยอดนักอ(าน 
3. คะแนนสะสมแต�ม ข้ึนอยู(กับโรงเรียนกําหนด  
4. จํานวนข�อคําถามอาจเพ่ิมเติมหรือลดตามความเหมาะสมของนักเรียน 
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สนุกกับกิจกรรมรักการอานหนังสือพระราชนิพนธดวย
โปรแกรม Kahoot  

โปรแกรม Kahoot  เป=นแอพพลิเคชั่นเกมการศึกษาออนไลน�ท่ีมีระบบตอบสนองต�อ
การเรียนการสอนแบบรวดเร็ว ฉับพลัน ช�วยกระตุ8นให8นักเรียนสนุกกับการเรียน ซ่ึงครูผู8สอนสามารถ
ใช8เป=นเครื่องมือช�วยในการประเมินผล โดยผ�านการตอบคําถามแบบปรนัย การอภิปราย หรือการ
สํารวจความคิดเห็น Kahoot โดยคําถามจะแสดงท่ีจอหน8าชั้นเรียนและให8นักเรียนตอบคําถาม     
บนอุปกรณ�คอมพิวเตอร�ของตนเอง  เช�น คอมพิวเตอร�  มือถือ  สมาร�ทโฟน  ไอแพด เป=นต8น 
 การใช�โปรแกรม Kahoot ในโครงการส(งเสริมการอ(านหนังสือพระราชนิพนธ&ในสมเด็จพระ 
เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สามารถนําไปใช�ได�ทุกสถานท่ี ทุกเวลา แค(เพียงติดต้ังแอพพลิเคชั่น 
Kahoot ในอุปกรณ&คอมพิวเตอร& สมาร&ทโฟน หรือแทบเล็ต ท่ีมีสัญญาณอินเทอร&เน็ต โดยค�นหาจาก 
Play Store ในระบบ Android เพียงพิมพ&คําว(า Kahoot หรือ พิมพ&ใน App Store ในระบบ IOS หรือติดต้ัง
โดยใช�ลิงค& https://play.google.com/store/apps/details?id=no.mobitroll.kahoot.android&hl=th 
เม่ือติดต้ังสําเร็จแล�ว สามารถเริ่มใช�งานได�เลย เพียงค�นหาเกมส(งเสริมการอ(านโดยใช�หนังสือ 
พระราชนิพนธ&ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด�วยการพิมพ&ชื่อเรื่องหนังสือ  
เช(น  ย่ําแดนมังกร สิงคโปร&สัญจร ไทยเท่ียวพม(า เป5นต�น  
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ลิงคสําหรับคนหาเกมสงเสริมการอาน 
หนังสือพระราชนิพนธ 

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ช่ือหนังสือพระราชนิพนธ� ลิงค�สําหรับค,นหาผ6าน QR Code 
๑. ย่ําแดนมังกร 

 
๒. สิงคโปร�สัญจร 

 
๓. ไทยเท่ียวพม�า 

 
๔. โรมันสัญจร 

 
๕. “ไอรัก” คืออะไร? 

 
๖. ม�วนซ่ืนเมืองลาว 

 
๗. อนัมสยามมิตร 

 
 
 



  
แนวทางกิจกรรมสงเสริมการอานโดยใช�หนังสือพระราชนิพนธ� ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

119 
 

 

ช่ือหนังสือพระราชนิพนธ� ลิงค�สําหรับค,นหาผ6าน QR Code 
๘. เยือนถ่ินอินเดียนแดง 

 
๙. ลุยป�าฝ�าฝน 

 
๑๐. รอยยิ้มหมีขาว 

 
๑๑. แดร$กคูล�า ผู8น�ารัก 

 
๑๒. แอนตาร�กติกา : หนาวหน8าร8อน 

 
๑๓. ประพาสอุทยาน 

 
๑๔. ลาวใกล8บ8าน 

 
๑๕. ข8าวไทยไปญ่ีปุ�น 
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ช่ือหนังสือพระราชนิพนธ� ลิงค�สําหรับค,นหาผ6าน QR Code 
๑๖. ใต8เมฆท่ีเมฆใต8 

 
๑๗. เบอร�ลินสิ้นกําแพง 

 
๑๘. สวนสมุทร 

 
๑๙. ข8ามฝ|�งแห�งฝ|น 

 
๒๐. ลาวตอนใต8 

 
๒๑. มนต�รักทะเลใต8 

 
๒๒. เย็นสบายชายน้ํา 

 
๒๓. มหัศจรรย�ทุกวัน 
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ช่ือหนังสือพระราชนิพนธ� ลิงค�สําหรับค,นหาผ6าน QR Code 
๒๔. ลาวเหนือเม่ือปลายหนาว 

 
๒๕. เจียงหนานแสนงาม 

 
๒๖. หวงเหออู�อารยธรรม 

 
๒๗. เล�าเรื่องเมืองฝรั่ง 

 
๒๘. มุ�งไกลในรอยทราย 

 
๒๙. ประพาสภาษา 

 
๓๐. ประพาสราชสถาน 

 
๓๑. ต8นน้ํา ภูผา และป�าทราย 
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ช่ือหนังสือพระราชนิพนธ� ลิงค�สําหรับค,นหาผ6าน QR Code 
๓๒. ทัศนะจากอินเดีย 

 
๓๓. ลัดฟuาล(าวิชาหาอาจารย& 

 
๓๔. เยือนถ่ินจีนโพ�นทะเล 

 
๓๕. ฟ�§นภาษา ได�อาหาร 

 
๓๖. นามานุกรมวรรณคดีไทย เล(ม ๑ 

 
๓๗. นามานุกรมวรรณคดีไทย เล(ม  ๒ 

 
๓๘. นามานุกรมวรรณคดีไทย เล(ม ๓ 

 
๓๙. ชมช(อมาลตี 
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ช่ือหนังสือพระราชนิพนธ� ลิงค�สําหรับค,นหาผ6าน QR Code 
๔๐. รวมปาฐกถาฯ การศึกษาฯ 

 
๔๑. กาวยประภา 

 
๔๒. คืนถ่ินจีนใหญ( 

 
๔๓. เม่ือข�าพเจ�าเป5นนักเรียนนอก 

 
๔๔. รวมหนังสือพระราชนิพนธ& 

 
๔5. AAR โครงการฯ 

 
 

นอกจากนี้ ครูผู8สอนยังสามารถท่ีจะออกแบบ สร8างแบบทดสอบเพ่ิมเติม หรือทําการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงคําถาม จากเกมต8นแบบ และนําไปประยุกต�ใช8ได8อย�างหลากหลาย ซ่ึงสามารถ
ลงทะเบียนเข8าใช8งานในระบบได8โดยไม�เสียค�าใช8จ�าย วิธีการใช8งานดังรายละเอียดต�อไปนี้ 
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สําหรับอาจารย� 

  ใส� password สําหรับ 

  ตอบคําถามว�าเคยใช8โปรแกรม kahoot 
หรือไม� 

  ใส�ชื่อสําหรับใช8เป=น 
Username 

  ใส�ชื่อสถาบนัการศึกษา 

สําหรับครูผูสอน  
• ข้ันตอนการสมัครใช,โปรแกรม Kahoot  

1. เข�าไปท่ี URL https://kahoot.com/  

 
2. เลือกวาต�องการใช� kahoot ในการทําอะไร  

 

 

3. เลือกระหวางการลงทะเบียนโดยใช� facebook หรือ e-mail ในรูปสําหรับ e-mail  
 

 

  ใส� email เดียวกันทั้ง 2 ช�อง 
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ตั้งเวลาท่ีให8คิดในการตอบคําถาม 

คําตอบท่ีถูก 

คําตอบจํานวน 4 ข8อ 

เพ่ือตั้งคําถาม 
ข8อต�อไป 

ตั้งหัวข8อคําถาม 

• ข้ันตอนการตั้งคําถาม  

1. เลือกหัวข�อสําหรับการตั้งคําถาม  
 

 
2. เข�าสูหน�าการตอบคําถาม 
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เพ่ิมข8อคําถาม 

ต้ังคําถามครบทุกข8อกดเพ่ือบันทึก 

จํานวนข8อคําถาม 

หัวข8อเรื่องและรายละเอียด 

3. หน�าเพ่ิมคําถามข�อตอไป 
 

 
4. เม่ือทําข�อคําถามเสร็จเรียบร�อยแล�ว 
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ชื่อหัวเรื่อง 

การเล�นรายบุคคล 

การต้ังค�าเกม 

หมายเลข PIN เพ่ือให8ผู8เล�นเข8าร�วม

• ข้ันตอนการเล6น 

  สําหรับครูผู,สอนเข,า URL: play.kahoot.it หรือ getkahoot.com 
1. การเลนรายบุคคล 

 

 
 

1.1 ข้ึนหน�าต(าง เพ่ือเริ่มเล(นเกม 
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จํานวนผู8ร�วมเล�นเกม และช่ือท่ีตั้ง 

เม่ือมีจํานวนผู8เข8าร�วมครบแล8ว
ให8 กดปุ�ม  start 

ใส�หมายเลข PIN ที่ปรากฏบนหน8าจอ อาจารย�ผ8สูอน 

1.2 เม่ือมีผู�เล(นเข�าร(วมครบแล�วให�กดปุ8ม start เพ่ือเริ่มเล(นเกม 
 

 
สําหรับผู,เข,าร6วมเล6นเกมเข,าโปรแกรม เข,า URL https://kahoot.it/ 

1) ใส(หมายเลข PIN ท่ีได�จากหน�าจอ ครูผู�สอน เสร็จแล�วกดปุ8ม Enter 
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ใส�ชื่อสําหรับใช8ในการร�วมเล�นเกม 

2) ใส(ชื่อสําหรับใช�ร(วมเล(นเกม 
 

3) ใส(ชื่อเรียบร�อยแล�วกดปุ8ม OK,go! 
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ชื่อหัวเรื่อง 

การต้ังค�าเกม 

สําหรับเล�นเป=นทีม 

 หมายเลข PIN เพื่อให8นิสิตเข8าร�วม

2. การเลนเปtนทีม 
 

 
 
                2.1 ข้ึนหน�าต(าง เพ่ือเริ่มเล(นเกม 
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                2.2. เม่ือมีผู�เล(นเข�าร(วมครบแล�วให�กดปุ8ม start เพ่ือเริ่มเล(นเกม 
 

 
 

สําหรับผู,เข,าร6วมเล6นเกมเข,าโปรแกรม เข8า URL https://kahoot.it/ 
          1) ให�ผู�เข�าร(วมเล(นเกมต้ังชื่อทีม เม่ือต้ังชื่อทีมเรียบร�อยแล�วกดปุ8ม OK, go! 
 

 
 
 
 

ช่ือทีมและช่ือสมาชิกในทีม 

เม่ือมีจํานวนผู8เข8าร�วมครบแล8ว
ให8 กดปุ�ม start 

จํานวนทีมท่ีเข8าร�วมเลนเกม 

  ใส�ชื่อเรียบร8อยแล8วกดปุ�ม OK,go! 

ให8ผู8เข8าร�วมเล�นเกม  
ใส�ชื่อทีม 
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            2) ให�ผู�เข�าร(วมเล(นเกมใส(ชื่อสมาชิกในทีม เม่ือใส(ชื่อครบทุกคนแล�วให�กดปุ8ม Ready to join! 
 

 
เม่ือมีผู�เล(นเข�าครบแล�ว อาจารย&ผู�สอนจะเริ่มคําถามข�อท่ี 1 จะปรากฏหน�าจอดังภาพ โดยคําถาม  
จะโชว& หน�าจอเครื่องอาจารย& จะแสดงข�อคําถามและคําตอบโดยให�ผู�เล(นเกมเลือกคําตอบตามสีและ
สัญลักษณ&ท่ีข้ึนมา                                                                                                                                                                                                        
 

 
  

กดปุ�ม Ready to join! 

ใสชื่อสมาชิกในทีม 

แสดงช่ือทีมท่ีผู8เข8าร�วมเล�นเกมได8ตั้งไว8 
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หน8าจอผู8เข8าร�วมเล�นเกม โดยดูคําตอบจากหน8าจออาจารย�ผู8สอนโดยเลือกคําตอบตามรูปและสีท่ีข้ึน
หน8าจอ 
 

 
            3) เม่ือตอบคําถามแต(ละข�อจะแสดงคําตอบท่ีถูกให� 
 

 
            4) เม่ือตอบคําถามหมดทุกข�อจะแสดงคะแนนผู�ท่ีได� 3 อันดับแรกของห�อง 
 

เลือกข8อถัดไป 



  
แนวทางกิจกรรมสงเสริมการอานโดยใช�หนังสือพระราชนิพนธ� ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

134 
 

 

ประโยชนในการใชโปรแกรม Kahoot สงเสรมิกิจกรรมการอาน 

1. นักเรียนมีความรู�สึกสนุก เพราะได�รับการกระตุ�นด�วยเกมท่ีเร�าใจ ทําให�การเรียนการสอน
มีความน(าสนใจ และนักเรียนมีความใฝ8เรียนใฝ8รู� และอยากอ(านหนังสือนั้นมากยิ่งข้ึน  

2. นักเรียนมีผลตอบรับจากการใช�โปรแกรม คือ อาจารย&ใช�สื่อการสอนท่ีน(าสนใจทําให� 
การเรียนการสอน มีความสนุกสนาน และไม(น(าเบื่อ มีการจูงใจด�วยคะแนนจํานวนมาก ท�าทาย
ความสามารถ กระตุ�นความกระตือรือร�น ทําให�นักเรียนได�ฝ4กการคิดตัดสินใจอย(างรวดเร็วในเวลาท่ีจํากัด 

3. ครูผู�สอนสามารถนําโปรแกรมไปใช�สําหรับการทดสอบก(อน-หลังการอ(าน ทําให�สามารถ
ประเมินความรู�  ของนักเรียนก(อนท่ีจะอ(านเนื้อหาในหนังสือท่ีจะสอน และหลังจากท่ีอ(านและทํา
กิจกรรมเสร็จแล�ว เป5นการประเมินผลอย(างฉับพลัน และประมวลผลทันที ทําให�การเรียนการสอน 
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูง 

๔. มีการบันทึกผลการร(วมกิจกรรมของนักเรียนอย(างละเอียด ในไฟล& Excel และเก็บข�อมูล
ไว�ในระบบอย(างเป5นระบบ ครูผู�สอนสามารถนําไปใช�ในการจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพ 
การเรียน สอนซ(อมเสริม หรือทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก�ปQญหาการเรียนการสอนได� 

๕. ครูสามารถส(งลิงค& ให�นักเรียนฝ4กทําแบบทดสอบในเกม ท่ีบ�าน หรือนอกเวลาเรียนได� 
โดยเลือกส(ง Kahoot รูปแบบ Challenge นักเรียนจะสามารถเล(นได�ทุกท่ีทุกเวลา เหมาะสําหรับ
การให�การบ�านนักเรียนในรูปแบบท่ีทันสมัย ประหยัดเวลาของครูในการตรวจการบ�าน และจูงใจ 
ให�นักเรียนฝ4กทบทวนความรู�นอกเวลาเรียน และรับผิดชอบงานท่ีได�รับมอบหมายอย(างสร�างสรรค& 
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แบบประเมินกิจกรรมสงเสริมการอาน 
หนังสือพระราชนพินธ 

 
 
 

แบบประเมินการใช�เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน  
โดยใช�หนังสือพระราชนิพนธ�ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

-------------------------------------------------------------- 
คําชี้แจง แบบประเมินฉบับน้ี มี ๓ ตอน ให�ผู�ประเมินดําเนินการดังน้ี 

ตอนท่ี ๑ ทําเครื่องหมาย  √ ลงในช(อง [  ]   
ตอนท่ี ๒ ทําเครื่องหมาย  √ ลงในช(องท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท(าน   
ตอนท่ี ๓ ข�อเสนอแนะ (ถ�ามี) 

ตอนท่ี ๑ ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบประเมิน 
สถานภาพ   [  ] ครูบรรณารักษ& 
 [  ] ครูผู�สอน  กลุ(มสาระการเรยีนรู�............................................................ 
 [  ] อ่ืน ๆ ……………………. 
ตอนท่ี ๒  ความคิดเห็นต(อการใช�เอกสารแนวทางการจดักิจกรรมส(งเสรมิการอ(านฯ  

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด 
๑. เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
๒. ระยะเวลาท่ีใช�ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม        
๓. รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความหลากหลาย       
๔. ลําดับข้ันตอนการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
๕. สื่อและอุปกรณ&ท่ีใช�ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
๖. การวัดและประเมินผลมีความสอดคล�องกับวัตถุประสงค&      
๗. เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมฯ มีประโยชน&ต(อ
ผู�เก่ียวข�องนําไปใช�ได�จริง 

     

๘. ครูสามารถนําแนวทางการจัดกิจกรรมส(งเสริมการอ(านฯ   
ไปประยุกต&ใช�ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

     

๙.  กิจกรรมส(งเสริมการอ(านฯ สามารถพัฒนาผู�เรียนให�มี
นิสัยรักการอ(าน 

     

๑๐.  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในการใช�เอกสารแนวทางการ
จัดกิจกรรมส(งเสริมการอ(านฯ ในระดับใด 

     

ตอนท่ี ๓  ข�อเสนอแนะ (ถ�ามี) 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

สําหรับครู 
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แบบประเมินความพึงพอใจในการเข�ารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน  
โดยใช�หนังสือพระราชนิพนธ�ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

-------------------------------------------------------------- 

คําช้ีแจง แบบประเมินฉบับนี้ มี ๒ ตอน ให�ผู�ประเมินดําเนินการดังนี้ 
ตอนท่ี ๑  ทําเครื่องหมาย  √ ลงในช(องท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท(าน 
ตอนท่ี ๒  ข�อเสนอแนะ (ถ�ามี) 

ตอนท่ี ๑  ความคิดเห็นต(อการร(วมกิจกรรมส(งเสริมการอ(าน ฯ  

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด 
๑. ลําดับข้ันตอนของการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม       
๒. ระยะเวลาท่ีใช�ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
๓ . สื่ อและอุปกรณ& ท่ี ใช� ในการจัด กิจกรรมมีความ
เหมาะสม 

     

๔. กิจกรรมฯ มีประโยชน&ต(อในการนําไปใช�ใน
ชีวิตประจําวัน 

     

๕. กิจกรรมมีความสนุก และน(าสนใจ      
๖. กิจกรรม สามารถพัฒนาให�นักเรียนมีนิสัยรักการอ(าน      
๗. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับระดับช้ันของนักเรียน      
๘. ควรมีการจัดกิจกรรมอย(างต(อเน่ืองสม่ําเสมอ      
๙. กิจกรรมสามารถส(งเสริมความคิดริเริ่มสร�างสรรค&      
๑๐.  โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในการร(วม
กิจกรรม ในระดับใด 

     

 
ตอนท่ี ๒  ข�อเสนอแนะ (ถ�ามี) 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
 
 

สําหรับนักเรียน 
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คณะผูจัดทํา 
แนวทางกิจกรรมสงเสรมิการอานหนังสือพระราชนิพนธ 
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

  
 
คณะกรรมการท่ีปรึกษา  
   นายบุญรักษ  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   นางสุกัญญา  งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   นางสาวนิจสุดา  อภินันทาภรณ ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

คณะกรรมการดําเนินงาน  

   นางยุวดี  อยูสบาย 
   นางสาวศรีวิน  ธรรมรังรอง 

รองผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป. ชลบุรี เขต ๓ 

   นายสดใส กาพยกลอน ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป. ชุมพร เขต ๑ 
   นางจงกล  มวงทิม ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป. ตราด 
   นางสาววนิดา  แสงเมือง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป. นครสวรรค เขต ๓ 
   นางพินิจ แสงอรุณ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  

สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ 
   นางสาวปรีดา ชูมณี ศึกษานิเทศกชํานาญการ สพป. สงขลา เขต ๓ 
   นางพรทิพย  ยางสุด ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ 
   นางสาวบุญปลูก สิทธิไทย ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม. เขต ๒๐ 
   นางปรียารัตน  ขาวปน ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม. เขต ๓๐ 
   นางวราภรณ สนสกล ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม. เขต ๓๙ 
   นางเมตตา  ถวิลไทย ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม. เขต ๔๒ 
   นางเกษมศรี  ตินตะบุระ ครูบรรณารักษโรงเรียนบานตะเคียนเตี้ย   

สพป. ชลบุรี เขต ๓ 
   นายบุญเนือง  เพชรเล็ก ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองชุมพรบานเขาถลม   

สพป. ชุมพร เขต ๑ 
   นางสาวศศิวิมล  จุลศิลป ครูบรรณารักษโรงเรียนคลองขวาง  

สพป. ตราด 
   นางสาวปทมา เจริญธัญญกรรม   ครูบรรณารักษโรงเรียนวัดดอนคา  

สพป. นครสวรรค เขต ๓ 
   นางประนอม  คุมเงิน ครูบรรณารักษโรงเรียนเชียงรากนอย  

สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ 
   นางสุดคนึง  ทองศรีนวล ครูบรรณารักษโรงเรียนบานวังบวบ  

สพป. สงขลา เขต ๓ 
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   นางยุพิณ  กลัดลอม ครูบรรณารักษโรงเรียนบานหนองตาแกว  
สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ 

   นางกัลยา ศรีสัมฤทธิ์ ครูบรรณารักษโรงเรียนวัดนางสาว   
สพป. สมุทรสาคร 

   นางสาวสิริลักษณ  แสงศิลา ครูบรรณารักษโรงเรียนสงวนหญิง   
สพม. เขต ๙ 

   นางสุนี  กลาหาญ ครูบรรณารักษโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม   
สพม. เขต ๙ 

   นางสาวพิชญพิมล  เปยมปติธนกูร   ครูบรรณารักษโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล   
สพม. เขต ๒๐ 

   นายจักรพงษ  แทบทาม ครูบรรณารักษโรงเรียนนาเชือกประชาสรรค   
สพม. เขต ๒๖ 

   นายรัชกฤต  ภูธนคณาวุฒิ ครูบรรณารักษโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา  
สพม. เขต ๓๐ 

   นายเดชชาติ  แสนประเสริฐ ครูบรรณารักษโรงเรียนทองแสนขันวิทยา  
สพม. เขต ๓๙ 

   นางอุไรวรรณ  พรนอย ครูบรรณารักษโรงเรียนตาคลีประชาสรรค  
สพม. เขต ๔๒ 

   นางสาวแสงทอง  ภูศรี ครูบรรณารักษโรงเรียนตาคลีประชาสรรค  
สพม. เขต ๔๒ 

   นางจริยาภรณ  พรมมี ครูบรรณารักษโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๗  
สศศ. 

   นางสาวราตรี  ธรรมโชติ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

   นางสาวประนอม  เพ็งพันธ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

   นางสาววราภรณ  ศรีแสงฉาย สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

   นางสาวศิริพร  พรรณพัฒนกุล สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

   นายทองคํา  คําลือ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

   นางสาวประคอง  บุญลือชา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

บรรณาธิการ 
   นางยุวดี  อยูสบาย 

 

   นางสาวประนอม  เพ็งพันธ  

   นางสาววราภรณ  ศรีแสงฉาย  

   นางสาวศิริพร  พรรณพัฒนกุล  

 




