
อ านหน งัส อืพ มิพ 

อ านหน งัส อืความร  ูใหม ๆ

ม ีหน งัส ือวางในห องน ำ

หน งัส อืว าห องน  ังเล น

หน งัส ือวางท  ีห องนอน

อ านท กุท  ีในบ าน

อ านเม  ือม เีวลาว าง

ผ  ูใหญ ต องอ านให เด ก็เห น็
เป น็ต วัอย าง (Read Show)

สำรวจหน งัส อืในร าน

ไปด บูรรยากาศคนซ  ือหน งัส อื
เข าร านหน งัส อื

ทำให เด ก็เห น็ว าการลงท นุ
เพ  ือสร างป ัญญาเป น็ส ิ งท  ีควรทำ

ให เขาเร ยีนร  ูการเล อืกซ  ือหน งัส อื
ซ  ือหน งัส อื

การทำต วัเป น็แบบอย าง
(Roles Model)

ม มุสงบ

ม พี  ืนท  ีช ดัเจน จ ดัหาพ  ืนท ี เป น็ม มุห องสม ุด

โต ะอ านหน งัส อื

ช  ันวางหน งัส อื

หลอดไฟแสงสว าง

ปากกา ด นิสอ

กระดาษบ นัท กึ

เตร ยีมส  ิงแวดล อม
ของห องสม ดุให พร อม

เร  ืองราวเก  ียวก บัในหลวง

หน ังส ือท องเท ี ยว

แผนท  ีสถานท  ีต างๆ

ประว ตั บิ ุคคล/สถานท  ี

เร  ิมจากหน งัส ือสำค ญั

วางแผนหมวดหม  ูหน ังส อื

การจ ดัระเบ ยีบ

ว ธิ กีารค นหาหน งัส อื

ให เด ก็ๆ ช วยจ ดัห องสม ดุ

สะสมหน ังส ือ

สร างห องสม ดุท  ีบ าน
(Home Library)

อ านอะไร (What)

อ านอย างไร (How)

อ านทำไม (Why)
ผ  ูใหญ ต องเข าใจหล กัการอ าน

ขยายขอบเขต
ของการอ านการอ านม หีลายส  ือ

ไม เฉพาะอ านหน งัส อื

เว บ็เพจ อ นิเตอร เน ต็

หน งัส อือ เิล ก็ทรอน กิส 
(E-Book reading)

ส  ิงท  ีอ านได 

ค ดิใหม การอ าน

เข าใจใหม ว า การเร ยีนหน งัส อื
คนละอย างก บัการเร ยีนร  ู

สอนเด ก็ให อ านเพ  ือเร ยีนร  ู
ไม ใช อ านเพ  ือสอบเอาคะแนน

เร ยีนร  ูต างจาก
เร ยีนหน งัส อื

ค ดิใหม เร  ืองการอ าน
(Rethink Reading)

การทำงาน

ครอบคร วั

ส วนต วั

อ านแล วนำไปใช ก บัช วี ติ

นำส  ิงท ี ได ถ ายทอด
ส  ูคนรอบข าง

อ านแล วนำมา
แลกเปล  ียนเร ยีนร  ู

การฝ กึต  ังคำถาม

ค นหาคำตอบ
อ านแล วฝ กึต  ังคำถาม

Note ย อ

เข ยีน Mind Map
อ านแล วสร ปุย อการอ าน
เพ  ือเก บ็ไว ใช ประโยชน 

วางแผนการอ าน

สร ปุส ิ งท ี ได 

ทบทวนการอ าน
ปร บัระบบความค ดิ

อ านอย างเป น็ระบบ
(System Reading)

ทำให การอ านเป น็
ส วนหน  ึงของช วี ติ
(Reading for Life)

ทำอย างไร
ให ล ูกๆ ร ักการอ าน

เอกสารประกอบการบรรยาย "เด ก็ไทยร กัการอ าน" โดย ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด  ี ประธานชมรมน กัอ านเพ  ือการเปล  ียนแปลง จ.ขอนแก น 

แนวค ดิการสร างเด ก็ไทยให ร กัการอ าน (1. Rethinking Reading, 2. Reading for Life, 3. Reading Roles Model 4. Home Library) โดย ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด ี

ข ั นท  ี 2

ข  ันท  ี 1

ข ั นท ี  3

ข ั นท  ี 4


