
Executive Summary
บทสรุปสำหรับผูบริหาร

๑. ชื่องาน : 

อานเทิดไทย
ผนึกกำลังอานเพื่อสรางไทยใหไพบูลย

มหกรรมรักการอาน พ.ศ.๒๕๕๓ โดย กระทรวงศึกษาธิการและภาคีรักการอาน

๒. ระยะเวลาและสถานที่จัดงาน :
วันที่ ๑๔-๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น.

ณ แพลนนารีฮอลล ๑-๒ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

๓. กลุมเปาหมาย :
๑. ผูมาชมงานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน(สาธารณชนคละอายุและสถานภาพ 
อาทิ เด็ก,เยาวชน,พอแมผูปกครอง,ผูใหญวัยทำงาน,ผูสูงอายุ) ประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน

๒. บุคลากรทางการศึกษา,นักศึกษาและนักเรียน ประมาณ ๙,๐๐๐ คน

๔. กิจกรรมการเรียนรูในงาน :
พบกับสุดยอดนวัตกรรม

สรางเสริมนิสัยรักการอานในเด็กและเยาวชนไทย

ñ๑.¹นÔิ·ท∙ÃรÃรÈศ¡กÒาÃรàเ·ท∙Ôิ´ด¾พÃรÐะàเ¡กÕีÂยÃรµตÔิ : Ëห¹นÑั§งÊส×ืÍอ¢ขÍอ§งáแÁม�‹
เรียนรูเทคนิคการสรางเสริมนิสัยรักการอานในครอบครัวกับ 
ก.)นิทรรศการ ๖ หนังสือไทยท่ีนาอานสำหรับเด็กและเยาวชนไทย ตามพระราชวิจารณ 
ในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ อันไดแก ๑.พระอภัยมณี ๒.รามเกียรต์ิ 
๓.นิทานชาดก ๔.อิเหนา ๕.พระราชพิธีสิบสองเดือน และ ๖.กาพยเหเรือ เจาฟากุง(เจาฟา
ธรรมธิเบศร) 
ข.)นิทรรศการ สิบกลวิธีสรางนิสัยรักการอาน ในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

ò๒.»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ¡กÒาÃรÍอ�‹Òา¹นÊส¹นØุ¡ก
ฝกทักษะสกัดความรูจากการอานหนังสืออยางสนุกสนาน และเรียนรูเทคนิควิธีการใน
การสงเสริมการอานทุกยางกาวของชีวิตในหองปฏิบัติการแสนสนุกกับ 

⬣อานแตเล็ก (สกศ.)
c เสนอวิธีการสรางเสริมนิสัยรักการอานในเด็กปฐมวัย(๐-๕ป)ในรูปแบบ “อาน-เลา-

รอง-เลน-เรียนรู”จำนวน ๕ ฐานการเรียนรูท่ีนารักและสนุกสนาน ใหพอแมผูปกครอง, 
ครูอนุบาลและผูดูแลเด็กปฐมวัยนำไปปรับใชได

⬣เด็กรักอาน (สพฐ.)
c เสนอวิธีการจัดหองสมุด ๓ ดี และการสรางเสริมนิสัยรักการอานในเด็กประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา โดยเนนท่ี ๑.หนังสืออางอิงท่ีควรมีในหองสมุด ๒.หนังสือดีท่ีเด็ก
ควรไดอาน ๓.พัฒนาการหนังสือเรียน จากตำราเรียนเกาจนถึงหนังสือเรียนฟรี ๑๕ ป 
ในปจจุบัน ๔.หนังสือพระราชนิพนธ และ๕.หนังสือไทยท่ีนาอานสำหรับเด็กและ
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เยาวชนไทย ตามพระราชวิจารณ ในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  
นอกจากน้ียังมีกิจกรรมสรางเสริมนิสัยรักการอาน อาทิ แขงขันประชันกลอนสด, 
แขงขันเพลงพ้ืนบาน,ละครหุนเงา,นิทาน“พับไป เลาไป”และทอลกโชว“คนตางวัย
หัวใจรักวรรณคดี”

⬣นักอานยุวชน (สช.)
c เสนอวิธีการสรางเสริมนิสัยรักการอานในเด็กประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ใน   

๖ ฐานการเรียนรู ไดแก ๑.นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
สมเด็จพระเทพรัตนฯ : เรียนรูจากพระราชดำรัสและพระราชนิพนธ ๒.ตามรอย
พระบาทเปร่ืองปราชญภาษา : การอานเพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ๓.กลอมเกลาเยาวชนดวยการอาน : ธรรมะจากพุทธภาษิต 
๔.รักการอาน รากฐานพลังปญญา : เรียนรูไพรัชวัฒนธรรมและเช่ือมโยงการอาน
สูการเรียนรูศาสตรตางๆ ๕.นวัตกรรมส่ือสรางสรรคทางภาษา : ส่ือสงเสริมการอาน
ทั้งไทยและเทศ ๖.นวัตกรรมเสริมสรางภาษาสูอัจฉริยภาพ : การอานและการ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียน  นอกจากน้ียังมีกิจกรรมสรางเสริมนิสัยรักการอาน อาทิ 
เสวนา“โรงเรียนรักการอาน” และ การอานรอยแกว รอยกรอง ทำนองไทย

⬣อานสรางอาชีพ (สอศ.)
c เสนอวิธีการสรางเสริมนิสัยรักการอานอยางสัมพันธกับการพัฒนาสมรรถนะการ

ทำงานในอาชีพตางๆ อาทิ นิทรรศการและหองสมุดจำลอง“อานเพื่อสราง
อาชีพ”,กิจกรรมสาธิตและอบรมปฏิบัติการ ๑๐๘ อาชีพ(กาพยเหชมเคร่ืองคาว
หวานกับการทำขนมไทย,ตำรากับขาว,การเพาะเห็ด,งานประดิษฐหัตถกรรมตางๆ),การ
ประกวดสุดยอดนักอาน และการแสดงรักการอาน

⬣อานวิทยคิดทำ (สสวท.)
c เสนอวิธีการสรางเสริมนิสัยรักการอานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะดานคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรในเด็กและเยาวชนไทย กับกิจกรรมเรียนรูท่ีสนุกสนาน อาทิ การใช
งานคลังความรูเลิศวิทยา(ฐานขอมูลสืบคนดวยตนเองดานคณิตศาสตร,วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี),ปฏิบัติการทดลอง“แผนดินไหว”,ของเลนพ้ืนบานกับการพัฒนาทักษะ
วิทย-คณิต และมุมหนังสือวิทย:อาหารสมอง 

⬣อานคิดคนควา (สกอ.)
c เสนอวิธีการสรางเสริมนิสัยรักการอานในระดับอุดมศึกษาและประชาชนกับบริการ 

Digital Contents รูปแบบตางๆ อาทิ การอานและการเรียนรูกับส่ืออิเล็กทรอนิกส
(e-learning),วิถีชีวิตคนรักอานกับวิทยาลัยชุมชน,วิธีอานพัฒนาภาษาอังกฤษ,อาน
วิจัยสืบคนวิทยานิพนธฉบับเต็ม,ระบบอุดมศึกษาเพ่ือสาธารณประโยชน,ภูมิสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษาไทย,ระบบIPTVและโทรทัศนครู(Teacher TV)

⬣อานเพื่อชีวิต (กศน.)
c เสนอวิธีการสรางเสริมนิสัยรักการอานในประชาชนท่ัวไป โดยเนนใหเห็นความ

สำคัญของการอานขอมูลสำคัญท่ีมักจะละเลยไมอานหรืออานแลวเขาใจยาก อาทิ 
ฉลากยา,ฉลากอาหาร,เอกสารกำกับผลิตภัณฑ,คำแนะนำ,คูมือการประกอบช้ินสวน
ผลิตภัณฑ,คูมือ D.I.Y. ในรูปแบบการเรียนรูท่ียึดชีวิตเปนศูนยกลางประกอบดวย
นิทรรศการมีชีวิต,การแสดงบนเวที,กิจกรรมปฏิบัติการตางๆ นอกจากน้ียังนำเสนอ
ปญหาการอานท่ีเปนวาระแหงชาติ เชน ทำไมตองอานเพ่ือชีวิต และสถานการณ
การอานของคนไทย 
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⬣เศรษฐกิจพอเพียง (สป.)
c เสนอวิธีการสรางเสริมนิสัยรักการอานเพ่ือนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สูการปฏิบัติ พบกับแรลล่ีกิจกรรมจากโรงเรียนท่ัวไทยท่ีทดลองพัฒนานวัตกรรม
สรางเสริมนิสัยรักการอานเพื่อนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูเด็ก
และเยาวชนไทยอยางสนุกสนาน และใหคำปรึกษาแกเพื่อนครูที่สนใจในคลินิก
ครูพอเพียง

⬣ภาคีรักการอาน 
c เสนอวิธีการสรางเสริมนิสัยรักการอานในเด็กและเยาวชนหลากหลายวิธีการเพ่ือให

พอแมผูปกครอง,เพื่อนครูและผูสนใจนำไปปรับใชได ภาคีที่เขารวมไดแก สสส./
TK Park/นานมีบุค/หอสมุดแหงชาติ/สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย/ศูนยหนังสือจุฬาฯ 
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ó๓.àเÇว·ท∙ÕีÍอ�‹Òา¹นàเ¾พ×ืè่Íอ¤คÇวÒาÁมàเ»ป�š¹นàเÅลÔิÈศ
รวมเสวนาวิชาการและชมกิจกรรมสรางเสริมนิสัยรักการอาน ต่ืนตาต่ืนใจตลอดสามวัน

14 กรกฎาคม พ.ศ.255314 กรกฎาคม พ.ศ.2553
เวลา รายการ

13.30-14.00 น. พิธีเปด“อานเทิดไทย”
14.00-16.00 น. การแขงขันเพลงพื้นบาน(สพฐ.)

16.00-18.00 น. เสวนา“อาน ออม...สูความสุขในชีวิต”
(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)

18.00-20.00 น. เสวนาวิชาการ“อานไปทำไม”
(สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย)

15 กรกฎาคม พ.ศ.255315 กรกฎาคม พ.ศ.2553
เวลา รายการ

10.00-12.00 น. ทอลกโชว“คนตางวัยหัวใจรักวรรณคดี”(สพฐ.)
12.00-13.00 น. นิทาน“พับไป เลาไป”(สพฐ.)
13.00-14.00 น. การแสดงโปงลาง(สกอ.)
14.00-15.00 น. นิทานรองเพลง(สสส.)
15.00-17.00 น. เสวนา“โรงเรียนรักการอาน”(สช.)
17.00-18.00 น. Teacher TV.(สกอ.)
18.00-19.00 น. กิจกรรมจิตอาสาเพื่อนอง(สกอ.)
16 กรกฎาคม พ.ศ.255316 กรกฎาคม พ.ศ.2553

เวลา รายการ
10.00-12.00 น. การแขงขันประชันกลอนสด(สพฐ.)

12.00-13.00 น. ละครหุนเงา“ผจญภัยในเมืองหนังสือ”(สพฐ.)
13.00-14.00 น. การอานรอยแกว รอยกรอง ทำนองไทย (สช.)

14.00-15.00 น. กิจกรรมปฏิบัติการ“เสนโคงของหัวใจ”(สสส.)
15.00-16.00 น. นิทาน“พับไป เลาไป”(สพฐ.)
16.00-19.00 น. การแสดงรักการอาน(สอศ.) 
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๕. ผังงาน อานเทิดไทย :
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